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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

LIETUVAI
REIKALINGA
NE KABINETINĖ,
O AKTYVI
DIPLOMATIJA

Tr e č i a d i e n i s , l i e p o s
20 d. (Vilnius). Lietuvos
Respublikos Prezidentė Dalia
Grybauskaitė dalyvavo kasmetiniame Lietuvos ambasadorių
susitikime, kuriame aptarė pagrindinius uždavinius užsienio
valstybėse reziduojantiems
mūsų šalies diplomatams.
Šalies vadovės teigimu, diplomatai turi būti arti Lietuvos
žmonių, girdėti ir matyti jų
problemas bei lūkesčius ir
visose srityse ginti valstybės
interesus. Lietuvos ambasadoriai turi išeiti iš savo kabinetų
ir aktyviai megzti kontaktus
su užsienio šalių politikais,
visuomene, verslu, žiniasklaida, pristatydami mūsų šalies
galimybes ir spręsdami mūsų
valstybei svarbius klausimus.
Pasaulyje tęsiantis politiniams ir kariniams neramumams, kylant vis naujoms
terorizmo grėsmėms, krizinių
situacijų metu, kiekvienas užsienyje esantis Lietuvos žmogus diplomatinę pagalbą turi
gauti operatyviai, kokybiškai
ir laiku. Dėmesingumas savo
piliečiams turi tapti neatsiejama ambasadų darbo dalimi.
Pasak Prezidentės, šalies
saugumo užtikrinimui itin
svarbus spartus NATO viršūnių susitikime Varšuvoje
priimtų sprendimų įgyvendinimas. Ypatingą dėmesį šian-

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo kasmetiniame Lietuvos ambasadorių susitikime. Lietuvos Respublikos
Prezidento kanceliarijos nuotrauka / Robertas Dačkus

dien reikia skirti ir Lietuvos
interesų apsaugai kuriant ES
ir Jungtinės Karalystės ateities santykius, migracijos
krizės sprendimui, Rusijos
keliamoms grėsmėms, paramai Ukrainos, Gruzijos ir
Moldovos eurointegracijai
bei tarptautinių branduolinės
saugos standartų užtikrinimui
ES kaimynystėje. Tvirtų ryšių
su Baltijos ir Šiaurės šalimis,
JAV, Vokietija išsaugojimas
taip pat išlieka tarp Lietuvos
užsienio politikos prioritetų.

Prezidentė taip pat atkreipė
dėmesį, jog dėl globalių ekonominių iššūkių ir augančios
pasaulinės konkurencijos itin
didelę reikšmę įgauna efektyvi ekonominė diplomatija.
Siekdami padėti mūsų šalies
verslui įsitvirtinti prioritetinėse
eksporto ir turizmo rinkose bei
pritraukti į Lietuvą užsienio
investicijas, Lietuvos diplomatai turi veikti kaip vieninga
komanda ir dirbti valstybei, o
ne juos deleguojančioms atskiroms ministerijoms. Diplomatų

PIETŲ KINIJOS JŪRA GALI TAPTI KARO LOPŠIU
Kinija perspėja, kad Pietų
Kinijos jūra gali tapti karo lopšiu, kai tarptautinis arbitražas
priėmė jai triuškinamai nepalankų verdiktą. Teisėjai vienbalsiai nusprendė, kad Pekino
teritorinės pretenzijos neturi
pagrindo, o mėginimai nustatyti
ekonominę zoną aplink dirbtinai
supiltas salas prieštarauja tarptautinei teisei.
Įsiutusi Kinija ne tik kartoja, kad arbitražas neteisėtas ir
sprendimo niekada nepripažins,
bet ir grasina dar stiprinti karines
priemones strateginiame regione. Pekinas aiškina, kad kinų
žvejai tūkstantmečius ten vykdo
veiklą ir kad jo ambicijos ten ne
karinės, o civilinių ir gelbėjimo
pajėgumų stiprinimas.
Vis dėlto Kinijai kilęs sunkus pasirinkimas – ji nori rimto
vaidmens pasaulyje, bet dabar
turi apsispręsti, ar pragmatiškai
sieks bendradarbiavimo ir sugyvenimo su kaimynais, ar laikysis

nacionalistinės šio prezidento
linijos.
Vienas iš Filipinų žvejų kaimelių neatrodo panašus į vietą,
kurioje gali prasidėti trečiasis
pasaulinis karas, bet dviejų
didžiausių pasaulio karinių ir
ekonominių galybių susidūrimas kilo iš čia. Kai Kinija
įsitvirtino Skarboro seklumoje
Pietų Kinijos jūroje, žvejai bijo
ten plaukti žvejoti. Seklumą
Pietų Kinijos jūroje Pekinas
užblokavo prieš ketverius metus. Po metų Filipinai kreipėsi į
nuolatinį arbitražo teismą, ir jo
verdiktas vadinamas istoriniu.
Teismas Hagoje nusprendė,
kad Kinijos pretenzijos į beveik
90 proc. Pietų Kinijos jūros
nepagrįstos. Atsitiesianti Kinija
pirmą kartą stojo prieš pasaulinį
teisingumą, ir pripažinta nesilaikanti tarptautinių taisyklių.
Kitą rytą Kinijos reakcija
buvo ne šiaip nuožmi. Pekinas
niekada nepripažino nei arbitra-

žo teisėtumo, nei jo verdikto, esą
tai ginčas ne dėl jūros, bet dėl
salų priklausomybės. Kinijos
diplomatai subūrė dešimčių
valstybių paramos koaliciją.
Pekinas aiškina, kad Vakarai
taip mėgina nubausti Kiniją, ir
perspėja, kad jei bus mėginama
konfliktą eskaluoti, jūra gali
tapti karo lopšiu.
„Tikimės, kad kitos šalys
nenaudos to kaip galimybės
bauginti Kiniją, ir viliamės, kad
kitos šalys gali dirbti su mumis
kartu, užtikrinant taiką ir stabilumą Pietų Kinijos jūroje, užuot
verčiant ją karo židiniu”, – teigė
Kinijos užsienio reikalų viceministras Liu Zhenminas.
Jau 7 dešimtmečius Kinijos
žemėlapiuose vadinamoji devynių brūkšnių linija rodo, kad
beveik 90% jūros priklauso jai.
Tačiau dar 6 šalys taip pat turi
teritorinių pretenzijų, ir Kinija
baiminasi, kad Filipinų sėkmė
paskatins daugiau ieškinių. LRT

darbo rezultatai turi būti matuojami sukurta pridėtine verte
Lietuvos ekonomikai.
Nors Lietuva kyla pasauliniuose verslui palankios aplinkos ir ekonominės laisvės indeksuose, pagal inovacijų diegimo spartą atsiliekame nuo ES
vidurkio. Todėl viena svarbiausių diplomatų užduočių – padėti pažangiam užsienio verslui
atrasti Lietuvą. Tam būtina tęsti
kryptingą darbą su užsienio investuotojais ir toliau glaudžiai
bendradarbiauti su inovacijų

ir investicijų plėtros agentūromis Lietuvoje. Pasauliniame
„Doing Bussiness” reitinge
Lietuva užima 20 vietą, o globaliame ekonominės laisvės
indekse yra 13-a ir lenkia tokias šalis kaip Vokietija bei
Japonija.
Šalies vadovė taip pat paragino diplomatus aktyviai
įtraukti pasaulio lietuvius ir
visus Lietuvos draugus į artėjančio Valstybės atkūrimo
šimtmečio renginius.
Prezidentės spaudos tarnyba

ARTĖJA NAUJOJO JUNGTINIŲ TAUTŲ
ORGANIZACIJOS VADOVO RINKIMAI
Naujojo Jungtinių Tautų vadovo rinkimai šį kartą rengiami
gerokai skaidriau. Pirmą kartą
potencialūs kandidatai gavo
progą pasisakyti Generalinėje
asamblėjoje ir netgi buvo surengti jų televiziniai debatai.
Pusė kandidatų – moterys,
be to, tarp jų daug atstovų iš
Rytų Europos. Tai gerokai padidino šio regiono galimybes,
nors buvusio Rytų bloko šalys
nesugebėjo susitarti dėl vieno
kandidato. Nemažų šansų turi
ir buvusi Naujosios Zelandijos

premjerė Helena Clark.
Kita vertus, dabar kandidatų atranką perėmė ir galutinį
sprendimą priims Jungtinių
Tautų Saugumo taryba. Tai
reiškia, kad sprendimai vėl
bus priimami už uždarų durų
ir greičiausiai, kaip per daugelį
metų jau tapo įprasta, – galutinis
sprendimas dėl būsimo generalinio sekretoriaus priklausys
nuo kompromiso tarp didžiųjų
branduolinių valstybių – Rusijos
ir Jungtinių Amerikos Valstijų.
LRT

TURKIJOJE 3 MĖNESIAMS ĮVEDAMA
NEPAPRASTOJI PADĖTIS

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas po
nepavykusio perversmo šalyje
liepos 20 d. vakarą paskelbė
įvedąs trijų mėnesių nepaprastąją padėtį. Šio pranešimo
laukta po visą dieną trukusių
R. T. Erdogano pasitarimų su

vyriausybe ir Nacionalinio
saugumo taryba.
Ankaroje R. T. Erdoganas
sakė, kad po nepavykusio
pučo dar yra ženklų, kad
neramumai gali pasikartoti.
Perversmininkai, anot jo, gali
dar turėti planų.
LRT
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Balandį pradėję rinkti parašus dėl referendumo kartelės
sumažinimo, visuomenininkai jų Vyriausiajai rinkimų komisijai
(VRK) pristatė tik 860 iš reikalingų 300 tūkstančių. Vyriausioji
rinkimų komisija grupę, kuri siūlė numatyti, kad ateityje referendumams skelbti pakaktų surinkti 100 tūkst. parašų, registravo balandį.
Iniciatyvinės grupės koordinatoriumi buvo paskirtas Lietuvos pensininkų partijos pirmininkas Vytautas Kadžys. Iniciatoriai norėjo
surinkti parašus šaukti referendumui dėl Konstitucijos pataisos, kad
ateityje kartelė tokiai iniciatyvai būtų sumažinta nuo 300 iki 100
tūkst. parašų. Iniciatorių siūlomas klausimas jau anksčiau buvo pateiktas spręsti referendumui kartu su siūlymu drausti užsieniečiams
parduoti žemę. Minimą referendumą inicijavo iniciatorių grupė,
surinkusi reikiamus parašus, tačiau dėl mažo rinkėjų aktyvumo
jis neįvyko.
„Tvarka ir teisingumą” Seimo rinkimuose ves partijos vicepirmininkas Remigijus Žemaitaitis, nusprendė liepos 23 d. Vilniuje
posėdžiavusi „tvarkiečių” taryba. Tarybos patvirtinto sąrašo
daugiamandatėje apygardoje pirmajame dešimtuke toliau rikiuojasi Kęstas Komskis, Rimas Andrikis, Petras Gražulis, Vytautas
Kamblevičius, Rimantas Antanas Ručys, Juozas Imbrasas, Ona
Valiukevičiūtė, Kęstutis Bartkevičius, Kęstutis Pūkas. Naujausių
apklausų duomeminims, valdančioji partija „Tvarka ir teisingumas”
rinkimuose sulauktų 5,5 proc. paramos, birželį jiems savo balsą
skirtų 6,3 proc. tyrimo dalyvių.
Liepos 22 d. Rukloje (Jonavos r.) Lietuvos kariuomenės
Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas”
Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotasis pėstininkų batalionas į
atsargą išleido 459 nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karius. Visi tarnybą baigę šauktiniai kariai, išleidus juos į
atsargą, įrašomi į parengtąjį kariuomenės personalo rezervą ir karo
prievolininkų registrą. Vėliau, kartą per penkerius metus jie bus
šaukiami į 20–30 dienų trukmės kartotinius mokymus ir pratybas,
organizuojamus parengtojo rezervo kariams.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga preliminariai patvirtino
kandidatus į Seimą vienmandatėse ir daugiamandatėje apygardose.
Partijos sąrašą, kaip ir skelbta anksčiau, rinkimuose ves buvęs
vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis. Liepos 23 d. buvo
patvirtinti visi sąrašai – tiek daugiamandatės apygardos, tiek visų
daugiamandačių apygardų. S. Skvernelis, Ramūnas Karbauskis,
Rima Baškienė, Eugenijus Jovaiša ir Aurelijus Veryga – toks bus
partijos pirmas penketukas. Naujausios apklausos rodo, kad už šią
partiją balsuotų 12 proc. rinkėjų. Šiuo metu pagal reitingus ji yra
antra po socialdemokratų.
Per 2016-ųjų I pusmetį, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu
pernai, žymiai padidėjo užsieniečių, kurie buvo neįleisti į Lietuvą,
skaičius, skelbia Migracijos departamentas. Pasak departamento, į
Lietuvą per pusmetį neįleisti 2091 užsienietis ir tai 36 proc. daugiau
nei pirmąjį 2015 metų pusmetį. 2016 metų liepos 1 dieną Lietuvoje
gyveno 42 057 užsieniečiai, per vienerius metus jų skaičius padidėjo maždaug 400. Lietuvoje gyvenančių užsieniečių dalis tarp
visų Lietuvos gyventojų šių metų liepos 1 dieną sudarė 1,47 proc.
(pernai liepos 1 dieną buvo 1,43 proc.).
Liberalų sąjūdžio valdyba patvirtino sąrašą partijos kandidatų,
kurie dalyvaus Seimo rinkimuose daugiamandatėje apygardoje.
Kandidatuoti į Seimą Liberalų sąjūdžio sąraše siekė 190 partijos
narių ir nepartinių kandidatų, skelbiama partijos pranešime spaudai. Pirmajame dešimtuke – sąrašo vedlys Seimo narys Eugenijus
Gentvilas, olimpinis čempionas buvęs Vidaus reikalų ministerijos patarėjas Virgilijus Alekna, parlamentarai Vitalijus Gailius
ir Viktorija Čmilytė-Nielsen, buvęs kultūros ministras Arūnas
Gelūnas, Klaipėdos miesto tarybos narys Simonas Gentvilas,
parlamentaras Gintaras Steponavičius, sportininkas ir verslininkas
Žydrūnas Savickas, Seimo nariai Kęstutis Glaveckas bei Dalia
Kuodytė.
Konservatoriams pavyko surinkti pakankamai piliečių parašų, kad Seimui būtų galima pateikti siūlymą boikotuoti elektrą
iš Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės, konstatavo parašus patikrinusi Vyriausioji rinkimų komisija (VRK).
Konservatoriai siūlo priimti Elektros energetikos sistemos bei
elektros energijos rinkos apsaugos įstatymą, kuris Lietuvoje draustų
pirkti Astrave gaminamą elektros energiją ir neleistų naudotis šalies energetiniais tinklais baltarusiškos elektros eksportui į Vakarų
valstybes. Daugiau kaip 50 tūkst. piliečių palaikymo sulaukusią
teisės akto iniciatyvą Seimas privalo svarstyti.
Vilniuje liepos 16 d. posėdžiavusi Lietuvos laisvės sąjungos
(liberalų) taryba patvirtino kandidatų į Seimo rinkimus sąrašą, jį ves
partijos pirmininkas, buvęs sostinės meras Artūras Zuokas. Partijos
sąraše pirmosiose pozicijose taip pat yra eksparlamentarai Algis
Čaplikas, Žilvinas Šilgalis, Agnė Zuokienė, buvęs policijos generalinis komisaras Visvaldas Račkauskas, buvęs Kauno meras Erikas
Tamašauskas. Seimo rinkimai vyks spalio 9 dieną. LRT, ELTA

D. TRUMP – OFICIALUS RESPUBLIKONŲ
KANDIDATAS Į JAV PREZIDENTUS

Klivlande įvykusiame
JAV Respublikonų partijos
Konvente liepos 19 d. pasiektas vienas svarbiausių šio renginio tikslų – Donald Trump
(liet. – Donaldas Trampas,
red.) paskelbtas oficialiu partijos kandidatu į JAV prezidentus lapkritį vyksiančiuose
rinkimuose.
Pagrindine D. Trumpo
varžove greičiausiai taps demokratė, buvusi Valstybės
sekretorė Hillary Clinton.
Po oficialios ceremonijos, toliau tęsėsi įtakingų
Respublikonų partijos atstovų
kalbos, išreiškiančios paramą
D. Trumpui ir itin smarkiai
kritikuojančios būsimą D.
Trumpo varžovę H. Clinton.
Vieni pagrindinių vakaro
pranešėjų buvo Chrisas Christie
ir Benas Carsonas – buvę D.
Trumpo varžovai pirminiuose

Donald Trump (liet. – Donaldas Trampas, red.) paskelbtas oficialiu
partijos kandidatu į JAV prezidentus lapkritį vyksiančiuose rinkimuose.
AP

rinkimuose, dabar entuziastingai remiantys D. Trumpą.
Tuo tarpu D. Trumpo dukra iš antrosios santuokos
Tiffany ir sūnus iš pirmosios
– Donaldas Trumpas jaunes-

AR TAI JAV NUOLAIDOS DĖL SIRIJOS?

Jungtinių Valstijų valstybės
sekretoriaus Johno Kerry vizito Maskvoje išvakarėse „The
Washington Post” išplatino
informaciją, kad susitikęs su
Vladimiru Putinu J. Kerry siūlys
dvišalį susitarimą dėl oro atakų
koordinavimo ir keitimosi žvalgybos informacija Sirijoje.
Jau po susitikimo „The
Financial Times”, remdamasis
aukštu valdininku, patvirtino,
kad Pentagonas parengė susitarimą dėl Maskvos ir Vašingtono
bendradarbiavimo, pagal kurį
Maskvai būtų teikiama žvalgybos ir operatyvinė informacija, ko ji jau seniai siekia.
Mainais JAV siekia užsitikrinti
Kremliaus garantijas, kad į
izoliuotus Sirijos rajonus bus
tiekiama humanitarinė parama, bus apriboti smūgiai proamerikietiškai nusiteikusiems
sukilėliams ir Rusija prisidės
siekiant suformuoti naują Sirijos
vyriausybę.
Toks J. Kerry siūlymas bendradarbiauti atrodo daugiau
negu keistai, žinant Rusijos
elgesį ir JAV administracijos
požiūrį į jos veiksmus. Tiesa, kol
kas ir Kremlius, ir Baltieji rūmai
paneigė spaudos pranešimus,
kurie esą nėra oficialūs.
J. Kerry į Maskvą pas
Vladimirą Putiną, o vėliau ir
pas užsienio reikalų ministrą
Sergejų Lavrovą, atvyko stiprinti bendros kovos su grupuote
„Islamo valstybė” (IS) ir al
Nusros frontu Sirijoje. J. Kerry
išreiškė susirūpinimą, kad abi
šalys turi pradėti glaudžiau
bendradarbiauti Sirijoje tam,
kad šį penkerius metus trunkantį konfliktą pavyktų baigti
diplomatiškai.
Tačiau prieš J. Kerry išvykstant į Maskvą laikraštis „The
Washington Post” paskelbė
nutekintą informaciją, kaip gali

atrodyti abiejų šalių bendradarbiavimas.
JAV ketino siūlyti Rusijai, o
gal užkulisiuose ir pasiūlė, nors
abi pusės tai neigia, bendradarbiauti apsikeičiant žvalgybos
informacija ir kuriant bendrą
vykdymo grupę kovai su teroristiniu al Nusros frontu ir IS.
Pasak spaudoje pasirodžiusios
informacijos, viena kitą didžiausiomis grėsmėmis laikančių
valstybių bendradarbiavimas
būtų gana glaudus.
Būtų kuriama bendros vykdymo grupės būstinė, kurios
vieta jau aiški – netoli Jordanijos
sostinės Amano. Iš ten būtų koordinuojama turima žvalgybos
informacija, oro antskrydžiai,
bazėje dirbtų abiejų šalių personalas. Dirbtų tarsi savarankiškai,
bet ir kartu. Pagrindinis klausimas, sulaukęs daugiausiai kritikos, – ar galima pasitikėti nuolat
meluojančia Rusija ir dalytis su
ja slapta žvalgybos informacija.
Šalimi, kuri laikoma didžiausia
grėsme JAV saugumui.
Po susitikimo liepos 14 d.
Kremlius sakė, kad apie jokį
pasiūlymą nebuvo kalbama.
Tiesiog apsitarta dėl būtinybės
bendradarbiauti siekiant taikos
Sirijoje. Tą patį sakė ir Baltieji
rūmai. „Tikiuosi, kad po mūsų
šiandieninės konsultacijos galėsite raportuoti prezidentui B.
Obamai, kad mums pavyko
pasiekti pažangos diskusijoje,
dėl problemų, kurias čia susirinkome aptarti”, – sakė Rusijos
prezidentas V. Putinas.
J. Kerry net atskleidė, kad
sieks bendradarbiauti su Rusija
sprendžiant ir Ukrainos konfliktą. „Pone prezidente, mes
abu su prezidentu B. Obama
tikime, kad Jungtinių Valstijų ir
Rusijos tokia pozicija, kad jos
galėtų pakeisti įvykių eigą ne
tik Sirijoje, bet ir Ukrainoje, ir

nysis – savo kalbose siekė atskleisti asmeninę D. Trumpo,
kaip tėvo, pusę ir pabrėžti jo
charakterio bruožus, kurie
galėtų padėti jam siekiant pergalės dėl Baltųjų Rūmų. LRT
dar keliose vietose, labai nekantrauju pradėti darbus. Daug jau
padarėme, tačiau tikrai nesame
ten, kur turėtume būti. Tikiuosi,
pavyks pasiekti tikslus”, – viltį
susitarti išreiškė J. Kerry.
Būtent karas Ukrainoje ir
privertė pasaulį pamatyti, kokia
iš tikrųjų yra V. Putino Rusija.
Po to, kai prasidėjo konfliktas
Rytų Ukrainoje, ir separatistai
numušė Malaizijos lėktuvą,
Putinas buvo izoliuotas tarp
kitų vadovų. Aukščiausiu diplomatiniu lygiu V. Putinas
buvo nustumtas į paraštes. 2014
metais Australijoje vykusiame
Didžiojo dvidešimtuko (G-20)
susitikime, Rusijos vadovą
pasitiko tik Australijos gynybos
sekretoriaus pavaduotojas, o
kad galutinai suprastų, jog yra
nemėgstamas, darant bendrą
nuotrauką, buvo nustumtas į
patį šoną.
Panašiai buvo ir prieš metus
Turkijoje, kai Rusijos vadas
buvo priverstas sėdėti vienas.
Tačiau jis po truputį jau ėmė
jausti, kad pradėta operacija
Sirijoje Rusiją vėl padarė svarbia žaidėja. Per susitikimą su juo
B. Obama, prieš metus smerkęs
V. Putiną, ne tik pasisveikino,
bet ir derėjosi apie pusvalandį,
kaip išspręsti padėtį Sirijoje.
Rusija, nepabijojusi viso
sunitiško arabų pasaulio neapykantos ir didesnės Vakarų
izoliacijos, pradėjo operaciją
Sirijoje 2015 m. Tada Rusijos
kovos būdas bombarduoti kasetinėmis bombomis – šluojančiomis viską savo kelyje – buvo
vadinamas karo nusikaltimu.
JAV Gynybos sekretorius
Ashtonas Carteris sako, kad
palaiko J. Kerry bandymą bendradarbiauti ir raginti Rusiją
pasielgti teisingai, tačiau yra
labai skeptiškas, ar Rusija galima pasitikėti, nes jam yra tekę
dirbti su ja anksčiau.
LRT
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JIE NIEKUR NEDINGO

Per televiziją rodo dokumentinį filmą apie Sausio 13-ąją.
Savaime suprantama, didelė filmo dalis skirta tuometiniam
Lietuvos vadovui Vytautui Landsbergiui, sunkiausiu metu
tvirtai stovėjusiam savo pareigose. Nežinau, po kiek laiko
istorijoje (gal beveik po 1000 metų?), bet pasaulis vėl išgirdo
apie Lietuvą – mažą, mažai kam žinomą, mažai reikšmės tarptautiniuose įvykiuose iki tol turėjusią šalį, išdrįsusią sukilti
prieš okupantą – milžinišką Sovietų sąjungą, kurios bijojo
visas pasaulis. Tai buvo pati geriausia V. Landsbergio šachmatų partija, pasibaigusi Sovietų sąjungos matu. Lietuvos
nepriklausomybės atgavimas 1990 metais neatsiejamas nuo
šio žmogaus, kuris, kategoriškai suko laisvės keliu, taip parodydamas silpnadvasiškumo, prisitaikėliškumo menkystę,
parodė, kaip žema yra susitaikyti su vergo padėtimi. Didžioji
tautos dalis nuėjo kartu su juo, bet buvo ir tokių, kurie griežė
dantimis iš pykčio arba tyliai kiūtojo ir, vadovaudamiesi principu „padėk, Dieve, bėgančiam – padėk, Dieve, vejančiam”,
laukė, kuo viskas pasibaigs.
Taigi žiūrėjau ir galvojau – o kiek dabar sėdinčių prieš
televizorių vos ištveria neapspjovę ekrano? Jei ne prabangus
plačiaekranis, tai ko gero ir nesusilaikytų... (Čia jums ne sovietinis mirgalas, nors, tiesą pasakius, ir ant jo niekas nespjaudė,
nes galėjo nukrėsti.) Kodėl jie taip nekenčia V. Landsbergio?
Kodėl nuolat girdime pagiežingus žodžius apie Lietuvos nepriklausomybę, jos vadovus, Lietuvos narystę Europos Sąjungoje,
NATO? Manau, atsakymas paprastas – tai komunistinės ideologijos pažeistos žmogiškosios prigimties išraiška. Kažkada
galvojome, kad turės pasikeisti kelios kartos – kad pasikeistų
sovietinis mentalitetas, deja, tenka įsitikinti, jog tas „homo
sovieticus” (kažkas labai vykusiai įvardijo „sovietžmogio”
pasaulėžiūrą) mąstymas yra paveldimas.
Lietuvos nepriklausomybė daug kam reiškė privilegijų
pabaigą, palyginti saugios šliužo pozicijos galą, parazitiško
gyvenimo kitų sąskaita netektį. O gal dar slėgė ir nežinomybė
– ar neteks atsakyti už nusikaltimus prieš savo tautą? Bet...
kaip kažkada nepastebimai susilieta su sovietine okupantų
primesta sistema, taip ir dabar šie „buvusieji” mutavo į nepriklausomybę, išsaugodami jei ne išskirtinę padėtį visuomenėje,
tai bent materialinę gerovę ir įtaką. Tiesą sakant, turime įdomų žmonijos istorijos atvejį – okupacijos legitimizavimą (t. y.
įteisinimą), kai okupuotos šalies gyventojų dalis, iš pradžių
tik kolaboravusi su okupantu, pati tampa okupantu ir engia
savo šalį, kol galiausiai ima atrodyti, kad jokios okupacijos
nebūta... (Galbūt aš klystu, bet manau, kad analogišką mintį
išdėstė Nerija Putinaitė knygoje „Nugenėta pušis. Ateizmas
kaip asmeninis apsisprendimas tarybų Lietuvoje”).
Kur dabar šie žmonės? Atsakymas – tai jie balsavo Seime
prieš rezoliuciją, kuria Lietuvos komunistų partija būtų
pasmerkta kaip Lietuvos gyventojų genocido organizatorė
ir vykdytoja. Jie niekur nedingo. Bet man labiau rūpi kitas
klausimas – ko iš šių žmonių reikia tikėtis šiais neramiais
Lietuvai laikais, kai už sienos grūmoja okupanto palikuonis
– putinistinė Rusija? Greičiausiai – to paties.
Kęstutis Šilkūnas
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KAI PARTIJOS DĖL REITINGŲ KARIAUJA,
SEIMAS BRAKONIERIAUJA

Kai tokie paukštyčiai –
kurtiniai – rengiasi tuoktis, jie
taip burbuliuoja, kad negirdi
šūvių, kai čia pat brakonieriaujantis medžiotojas pyškina jų
nuotakas.
Labai panašų reiškinį stebime Seime, Vyriausybėje, teismuose, vietos savivaldybėse
bei jiems atskaitingose institucijose, kai partijos pradeda
rengtis rinkimams. O jau audringų rinkiminių kampanijų
metu, nelygu vagys per ilgas
šventines dienas, brakonieriai,
savi ir iš svetur, paniekinę
visus įstatymus, gali pačią
valstybę iš panosės pagrobti.
Reikia pastebėti, kad ir
visuomenė ne savo valia įtraukiama ne tik į paukštyčių
burbuliavimo klausymą, bet
ir į patį burbuliavimą. Antai,
dar rinkiminei kampanijai
neprasidėjus, po Lietuvą jau
keliauja piršliai melagiai ir
kviesliai, o per jų apžavus ir
visuomenė nebeatkreipia dėmesio nei į kraustomas savo
kišenes (dažniausiai per skubotai priimamus įstatymus),
nei į kitas tykančias grėsmes,
nebesitelkia priešintis – mitinguoti, piketuoti.
Štai Lietuvoje vardų ir pavardžių rašyba nelietuviškais
rašmenimis dar neįteisinta, o
teismai jau priiminėja sprendimus, leidžiančius dokumentuose rašyti pavardę su
raide „w”. Liepos 30 d. tokį
akibrokštą pateikė Vilniaus
miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Seikalis, prieš
septynetą metų sugebėjęs savo
nutartyje Seimo narius išvadinti marginalais ir sulyginti
su „mambu-jambu” genties
čiabuviais. Ir ką? Seimas, tarsi
susitaikęs su teisėjo nustatytu
„mambu-jambu” statusu, tyli
ir tebesimurkdo dėl asmenvardžių rašymo dokumentuose tvarkos projekto. Šiuo
atveju įžvelgiamas ir interesų
konfliktas, kai būtent tokį
asmenvardžių grafinės formos dokumentuose projektą

spaudžia priimti dėl šeiminių
ryšių suinteresuoti parlamentarai: vienas iš iniciatorių turi
kitatautę žmoną, kitas – už
kitataučio ištekėjusią dukrelę,
trečia ir pati ne lietuvė, taigi,
jai natūraliai nerūpi derama
valstybinės kalbos apsauga
nuo korozijos. Ar asmeniškai suinteresuotieji neturėtų
apskritai pasitraukti nuo šio
klausimo kėlimo, svarstymo,
sprendimo, o ypač – nuo balsavimo – per tiek ilgai trukusį
įstatymo vilkinimą taip ir neišgirdome Seimo etikos sargų
pareikštos nuomonės.
Seimas skubotai, be didelių
diskusijų su visuomeninėmis
organizacijomis (tokiems „niekučiams” nebėra laiko?!), tik
tarp savų nusprendęs priėmė
Darbo kodekso ir Pagalbinio
apvaisinimo įstatymus. Ne
paslaptis, kad abu šie įstatymai siejami su konkrečių
verslo grupių interesais: Darbo
kodekso – su Darbdavių konfederacijos, Pagalbinio apvaisinimo įstatymas – su medikų, kuriems nevaisingumas
seniai tapo geidžiamu verslu.
Prezidentė abu įstatymus vetavo, tačiau, jei pirmąjį dėl
ydingos esmės, tai antrąjį,
regis, tik dėl kosmetikos, nes
žmogaus embrionų naikinimo
įteisinimui neprieštaravo.
Kad Lietuvos pasienyje
statomai Astravo atominei
elektrinei yra parinkta Vilniui
pavojinga vieta, kad ji, kaip
rodo incidentai statyboje, bus
nesaugi, kad vos tik prabilus
apie tokią statybą Seimas
privalėjo tuoj pat įstatymu
įtvirtinti nuostatą, jog Lietuva
nepirks joje pagamintos elektros bei neleis eksportui naudoti savo infrastruktūros, –
visuomenė visa tai be ekspertų
pagalbos matė ir savo nerimą
reiškė, tačiau Seimas visuomenės nuomonės neišgirdo.
Prisireikė dešimčių tūkstančių
piliečių parašų, kad Seimas
pritartų piliečių iniciatyvai
nuostatą įtvirtinti įstatymu

ESTIJOJE – UŽ DVIGUBĄ PILIETYBĘ

Estija svarsto galimybę
leisti savo piliečiams turėti dvigubą pilietybę – bet tik tiems,
kurie yra gimę kitose šalyse,
liepos 22 d. pranešė Vidaus
reikalų ministerija. „Leisti
Estijos piliečiams pagal gimimo teisę turėti kokią nors kitą
pilietybę – visiškai protinga ir
būtina”, – Estijos vidaus reikalų
ministras Hanno Pevkuras sakė
Vašingtone per susitikimą su
estų išeivių bendruomene.
„Nenormalu, kad žmonės
atsiduria tokioje padėtyje,
kai, pavyzdžiui, vaikas, gimęs Jungtinėse Valstijose
gyvenančių Estijos piliečių
šeimoje, užaugęs turės rinkti

– atsisakyti Estijos arba JAV
pilietybės, – pridūrė jis. –
Turime saugoti savo žmones,
o ne atgrasyti juos nuo Estijos
dėl tokio pasirinkimo.”
Ministras pažymėjo, kad
„konstitucija aiškiai nurodo,
jog niekam neturėtų būti atimama pilietybė pagal gimimą,
todėl galimybės piliečiams
(įgyti dvigubą pilietybę) natūralizacijos būdu nėra”.
Šiuo metu Estijos piliečiams draudžiama turėti dvigubą pilietybę, o ši tema yra
labai opi 1,3 mln. gyventojų
turinčioje šalyje, kurioje gyvena daugiau negu 300 tūkst.
nevietinių žmonių, daugiausiai

arba imtųsi ją tobulinti. Beveik
65 tūkstančiai parašų jau surinkti, jie keliaus į Vyriausiąją
rinkimų komisiją, pastaroji per
15 dienų turės patikrinti, ar
parašai atitinka įstatymuose
keliamus reikalavimus, po to
keliaus į Seimą, šis spręs
priimti iniciatyvą ar tobulinti,
tuomet įstatymas keliaus į komitetą, ten bus svarstomas, iš
šio vėl grįš į plenarinį posėdį,
kuriame Seimas turės galutinai apsispręsti, ar paklusti
žmonių valiai. Tikra išrinktųjų
ir prisiekusiųjų pasityčiojimo
iš visuomenės epopėja, kurios
padariniai gali išryškėti, kai
Nerimi atitekės radioaktyvus
vandenėlis arba mūsų sostinę
uždengs černobyliškas debesėlis.
Tvarkydamas mūsų valstybės vidaus reikalus Seimas
tiesiog savivaliauja ir be tarimosi su visuomene priiminėja viską, ką pasiūlo Europos
Parlamentas, nors tie siūlymai
pažeidžia ar riboja piliečių teises. Antai vieningai patvirtinta
galioti Lietuvoje „laikinai”
laisvę apribojanti Europos
Parlamento direktyva 2006/24/
EC, stumiamas biometrinis
pasas su elektroniniu lustu,
privalomas bankinės sąskaitos
įvedimas, bankinio indėlio
paslapties panaikinimas, telefoninių pokalbių pasiklausymo
ir privačios korespondencijos
skaitymo legalizavimas. Juk
tai – nelegali medžioklė – brakonieriavimas valstybės vardu.
Visuomenei jau dabar metas įsiklausyti, įsižiūrėti, koks
kandidatas į valdžias kokia
morale savo veikloje vadovavosi, ar keldamas ranką už
visuomenei žalingą įstatymą
priesaikos nelaužė, ar tik tūnojo ar ir veikė, ką nuveikė,
kokius darbus yra padaręs, ar
lojalus valstybei, ar tik savo
ir grupės draugų piniginėms.
Rinkimai netruks ateiti, į
juos reikės eiti apsisprendus,
atmetus Seimo brakonierius.
Algimantas Zolubas

VOKIETIJA GINS
VISAS NATO NARES

Vokietijos vyriausybė pareiškė, kad laikysis įsipareigojimo be išlygų ginti NATO
sąjungininkes agresijos atveju.
Tokį pareiškimą kanclerės
Angelos Merkel atstovas paskelbė reaguojant į JAV respublikonų kandidato į prezidentus
Donaldo Trumpo pareiškimą,
kad JAV gins Baltijos šalis tik
tuomet, jei jos bus įvykdžiusios
įsipareigojimus.
LRT
rusakalbių. Dauguma iš jų yra
įgiję Estijos pilietybę natūralizacijos būdu, todėl siūloma
galimybė įgyti dvigubą pilietybę jiems nebūtų taikoma. LRT
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LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS
ATSISVEIKINO SU KADENCIJĄ BAIGIANČIA
JAV AMBASADORE

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius
liepos 22 dieną priėmė kadenciją baigiančią Jungtinių
Amerikos Valstijų ambasadorę Lietuvoje Deborah A.
McCarthy. Ministras padėkojo ambasadorei už asmeninį
indėlį plėtojant Lietuvos ir
JAV strateginę partnerystę ir
pastangas stiprinti Lietuvos ir
regiono saugumą.
Susitikimo metu ministras
pabrėžė transatlantinio ryšio svarbą ir JAV lyderystės
Europoje poreikį.
„JAV buvimas Lietuvoje
reikalingas patikimam atgrasymui, Lietuva labai vertina
strateginę Lietuvos ir JAV
partnerystę ir paramą įgyvendinant saugumo priemo-

nes regione”, – pažymėjo L.
Linkevičius.
Susitikimo metu taip pat
aptarti Varšuvos viršūnių susitikimo rezultatai ir sprendimas
dėl sustiprinto priešakinių sąjungininkų pajėgų formavimo
Baltijos šalyse ir Lenkijoje.
„Simboliška, kad šiandien vilniečiai švenčia laisvę,
Lietuvos ir JAV bičiulystę
bei Sumnerio Welleso deklaracijos, kuria JAV nepripažino Baltijos šalių okupacijos,
metines Vašingtono aikštėje
kurdami gražią naują tradiciją. Laisvės tema jau daug
dešimtmečių sieja Lietuvą ir
Ameriką. Šiandieną mūsų partnerystę kovoje už laisvę stiprina visuomeninės iniciatyvos”,
– atkreipė dėmesį ministras.

SOVIETŲ OKUPACIJĄ PASMERKUSIOS
DEKLARACIJOS PRINCIPAI –
AKTUALŪS

Johnas Shimkus. shimkus.house.gov

Lietuvių kilmės Jungtinių
Amerikos Valstijų (JAV) kongreso narys Johnas Shimkus
sako, kad Sovietų Sąjungos
okupaciją pasmerkusios S.

Welleso deklaracijos principai
neprarado aktualumo.
Pasak J. Shimkaus, šiandien tenka priešintis Rusijos
agresijai prieš kaimyninę
Ukrainą, NATO sąjungininkus
Baltijos šalyse.
Tai sakoma politiko pareiškime, minint 76-ąsias deklaracijos metines.
1940-tų metų liepos 23-ią
dieną Amerikos valstybės sekretorius Sumneris Wellesas
paskelbė oficialų pareiškimą,
kad Jungtinės Valstijos nepripažįsta Lietuvos, Latvijos ir
Estijos aneksijos.
Sovietinės okupacijos metu
JAV vykdė nepripažinimo
politiką, Vašingtone veikė
Lietuvos ambasada.
LRT

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasadorė Lietuvoje Deborah A. McCarthy ir Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.
LR URM nuotr.

Ambasadorė pasidžiaugė,
kad jos trejų metų kadencija buvo pažymėta daugelio
Lietuvai svarbių projektų įgyvendinimu, o pasikeitus saugumo aplinkai Lietuva ryžtingai

Vyriausybė liepos 20 d.
pasitarime pritarė priemonių
planui emigracijai mažinti ir
grįžtamajai migracijai didinti,
skelbiama vyriausybės pranešime.
„Emigracija išlieka problema, nors auga ekonomika,
gerėja situacija darbo rinkoje,
po truputį didėja atlyginimai.
Vyriausybė, suprasdama, kokie
reikšmingi yra su emigracija
susiję klausimai, buvo sukvietusi visas atsakingas institucijas, kurioms pavedė pateikti
konkrečias priemones, kaip
galima mažinti emigraciją ir
didinti grįžtančiųjų į Lietuvą
skaičių. Vyriausybės kanceliarija, apibendrinusi iš skirtingų
ministerijų gautus pasiūlymus,
parengė vieną bendrą planą, nu-

LR Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius dalyvavo S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio
83-ųjų metinių minėjimo renginiuose.
LR URM nuotr.

Lietuvos Respublikos ambasados ir Garbės konsulo
Vakarų Pamario vaivadijoje
W. Wierzchos rūpesčiu liepos
16 d. Ščecine buvo surengtas
Lietuvos mokslų akademijos mišraus choro koncertas,
sukvietęs gausią vietos gyventojų ir Lenkijos lietuvių
publiką. Taip pat atidaryta R.
Požerskio fotografijų paroda

karjeros diplomatė, JAV aukščiausio rango diplomatų tarnybos narė. JAV ambasadorės
Lietuvoje pareigas ji eina nuo
2013 m. vasario 5 d.
LR URM

LIETUVOS VYRIAUSYBĖJE PATVIRTINTAS PLANAS
EMIGRACIJAI MAŽINTI

LENKIJOJE PAGERBTI LIETUVOS LAKŪNAI

Lietuvos Respublikos
užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius bei
Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Šarūnas
Adomavičius liepos 16-17
d. dalyvavo legendinio S.
Dariaus ir S. Girėno transatlantinio skrydžio 83-ųjų
metinių minėjimo renginiuose
Šiaurės Vakarų Lenkijoje.

ėmėsi stiprinti ne tik karinės
gynybos, bet ir energetinio,
ekonominio, kibernetinio saugumo ir strateginės komunikacijos pajėgumus.
Deborah A. McCarthy yra

„Lietuva 1988-1993”, atspindinti Lietuvos kelią į nepriklausomybę.
Liepos 17 d. renginiai prasidėjo Ščecino Katedroje šv.
Mišiomis už lietuvių lakūnus,
o vėliau Pščelniko miške netoli Myšlibužo buvo surengtas
skrydžio metinių minėjimas.
Minėjime dalyvavo aviacijos mylėtojai iš Lietuvos ir

matantį konkrečias priemones,
jų vykdytojus ir aiškius įvykdymo terminus”, – sako premjeras
Algirdas Butkevičius.
Šalinant gilumines emigraciją skatinančias socialines,
ekonomines ir kitas priežastis,
numatytos emigracijos mažinimo ir grįžtamosios migracijos
didinimo priemonės, siekiant
užtikrinti kokybišką darbą – tai
yra darbą pagal kvalifikaciją,
galimybę ją tobulinti ir plėsti,
skatinant verslumą, didinant
finansinių išteklių prieinamumą, mažinant administracinę
ir mokestinę naštą verslui, pritraukiant aukštos kvalifikacijos
darbo jėgą ir gerinant samdomo
darbo sąlygas.
Taip pat, kaip skelbiama
pranešime, bus siekiama užtikrinti pajamas, garantuojančias
pakankamą pragyvenimo lygį
asmeniui ir jo šeimai, o didinant minimalųjį darbo užmokestį, bus siekiama, kad jis būtų
mokamas tik už nekvalifikuotą
darbą. Bus tobulinamas ir darbo
apmokėjimo reglamentavimas,
didinamas viešųjų paslaugų
prieinamumas.
Priemonėmis numatyta didinti socialinių ir kitų (sveika-

tos, švietimo, kultūros, viešojo
saugumo, finansų) paslaugų
prieinamumą ir kokybę, taip
pat integracijos į visuomenę
(bendruomenę) galimybes asmeniui ir jo šeimos nariams,
paprastesnes, greitas, sklandžias imigracijos procedūras.
Numatytos priemonės kryptingai ir kompleksinei informacijos apie Lietuvą (gyvenimo ir
darbo sąlygas) sklaidai, taikant
vieno langelio principą.
Siekiant gerinti vyriausybės ir nevyriausybinių organizacijų sąveiką, numatyta
įsteigti ministro pirmininko
vadovaujamą Lietuvos galimybių pristatymo užsienyje
koordinavimo tarybą, kurią
sudarytų valstybės institucijų,
nevyriausybinių organizacijų,
išeivijos atstovai.
Atsakingiems vykdytojams
– ministerijoms pagal kompetenciją, Lietuvos darbo biržai ir
kitoms institucijoms – pavesta
kiekvienam ketvirčiui pasibaigus per 15 darbo dienų informuoti vyriausybės kanceliariją
apie priemonių emigracijai
mažinti ir grįžtamajai migracijai didinti įgyvendinimo eigą.
LRV

Lenkijos, vietos lietuvių bendruomenė, Kauno miesto ir
rajono delegacijos.
Prieš 83 metus tuometinėje
Vokietijoje, netoli Soldino
(dabar – Myšlibužas), iki galo
neišaiškintomis aplinkybėmis
katastrofą patyrė lietuvių lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno pilotuojamas lėktuvas „Lituanica”.
Prieš įspūdingų techninių
parametrų skrydį lakūnai paskelbė atsišaukimą, kuriame
teigė, jog savo neįprastu žygiu
siekia garsinti Lietuvos vardą
pasaulyje, o jų vardai tapo
modernios Lietuvos tapatybės
dalimi.
LR URM

ESTIJA PERIMS
PIRMININKAVIMĄ
BENDRIJAI

Estija, perims pirmininkavimą Europos Sąjungai
(ES) 2017-ųjų antroje pusėje,
vietoj Bendriją paliekančios
Didžiosios Britanijos, praneša
„EU Observer”. Tai buvo aptarta ES ambasadorių susitikime
liepos 20 d.
Apie tai, jog vadovavimą ES
Tarybai perims Estija, taip pat
skelbia naujienų agentūra „RIA
Novosti”, kuri cituoja oficialų
Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donaldo Tusko atstovą
Prebeną Aamanną.
LRT
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VAŠINGTONO AIKŠTĖJE VILNIUJE - AMERIKOS SPALVŲ, MUZIKOS, SKONIŲ
IR PAGARBOS ISTORIJAI ŠVENTĖ
Vilnius, liepos 22 d.
(ELTA). Penktadienį vilniečiai
ir miesto svečiai rinkosi į renginį „Vašingtono aikštė: kartu
tikime laisve”, kur Amerikos
skonių, spalvų ir muzikos kupina šventė surengta prisimenant 1940 metų liepos 23 dieną
JAV valstybės departamento
paskelbtą Samnerio Veleso
(Sumner Welles) deklaraciją,
pasmerkusią sovietų įvykdytą
Baltijos šalių okupaciją.
„Tai - ne tik svarbus politinis dokumentas, tapęs
pusę amžiaus JAV vykdytos
Baltijos valstybių okupacijos
nepripažinimo politikos pradžia, bet ir dar vienas tvirtos
vertybinės JAV laikysenos
simbolis”, - pažymėjo užsienio reikalų ministras Linas
Linkevičius.
Skveras, esąs tarp Baltojo
tilto ir Lukiškių aikštės, buvo
pavadintas Vašingtono aikšte
1996 m., JAV valstybės sekretorės Medeleinos Olbrait
(Madeleine Albright) vizito

Lietuvoje proga. Beveik dešimtmetį gyvybės stokojęs
skveras Lietuvos Respublikos
Seimo nario Emanuelio
Zingerio bei Užsienio reikalų
ministerijos iniciatyva atgijo
2015 metų liepą - minint S.
Veleso deklaracijos, oficialiai
nepripažinusios Baltijos šalių
okupacijos, 75-metį.
„Tvirtai tikiu, kad nuo
šiandien čia, Vašingtono aikštėje Vilniuje, kaip mūsų šalių
bendrystės simbolis, visuomet plazdės JAV ir Baltijos
valstybių vėliavos - taip, kaip
jos plazdėjo JAV valstybės
departamente ilgus okupacijos dešimtmečius”, - išreiškė
viltį ministras. Vilniaus miesto savivaldybė palaiko šią
Užsienio reikalų ministerijos ir
E. Zingerio iniciatyvą bei puoselėja viltį, kad ilgainiui aikštėje žaliuos Šiaurės Amerikai
būdinga augmenija bei rinksis
žmonės.
„Vašingtono skveras gali
tapti dar gyvesnis ir patrau-

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius su lentele „Washington SQ”.

klesnis vilniečiams ir miesto
svečiams. Ši simbolinė vieta
ir kasmet tradiciškai minima S.
Veleso deklaracija - tai padėka
ištikimiems mūsų laisvės draugams - Jungtinėms Amerikos
Valstijoms”, - teigė Vilniaus
meras Remigijus Šimašius.
Susirinkusius taip pat pasveikino kadenciją baigianti JAV ambasadorė Debora
A. Makarti (Deborah A.
McCarthy) ir pasidžiaugė,

TELŠIUOSE
ATIDENGTAS
DURBĖS MŪŠIUI
SKIRTAS
PAMINKLAS

Vilnius, liepos 23 d.
(ELTA). Šeštadienį Telšiuose
vyko istorinė šventė - Lietuvos
karybos dienos Žemaitijos
sostinėje pristatymas ir Durbės
mūšio paminklo atidengimas.
Tai bene ryškiausias Telšių,
Lietuvos kultūros sostinės
2016, renginys. Ant Septynių
kalvų miesto buvo pademonstruotos visos karinės pajėgos:
oro, jūrų ir sausumos. Vienas
svarbiausių akcentų - Durbės
mūšio paminklo greta Telšių
miesto amfiteatro atidengimas.
Paminklas skirtas svarbiausiam Žemaitijos, XIII-XIV
a. Lietuvos ir Rytų Pabaltijo
istorijos įvykiui - 1260 m.
liepos 13 d. vykusiam Durbės
mūšiui, kuriame buvo sumušti
kryžiuočiai, atminti.
Paminklo idėjos autorius
- prof. Algirdas Žebrauskas.
Paminklo dalį - goreljefą sukūrė skulptorius iš Gargždų
Algirdas Bosas. Prie kitos
svarbios metalinės dalies dirbo
kalvis iš Mažeikių Virginijus
Mikuckis. Metalinį 1260 m.
Europos žemėlapį ant pjedestalo sukūrė telšiškis dailininkas
prof. Romualdas Inčirauskas.
Paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvavo Lietuvos
kariuomenės Garbės sargybos
kuopa (LDK Gedimino štabo
bataliono keturi kariai su istorine XIV amžiaus apranga
ir ginkluote), mušamųjų instrumentų ansamblis „Giunter
percussion”, vadovaujamas
Lietuvos valstybinio sim-

kad Vilniaus širdyje atgimsta
Vašingtono skveras, simbolizuojantis Lietuvos ir JAV
strateginę partnerystę.
Renginyje taip pat dalyvavo Aukščiausios TarybosAtkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis,
Seimo narys Emanuelis
Zingeris, Lietuvos ir JAV
kariai, Lietuvos ir užsienio
šalių ambasadoriai, vilniečiai
ir miesto svečiai bei JAV

LR URM nuotr.

Kongreso narių delegacija.
Šeštadienį, Lietuvos diplomatai kartu su Latvijos ir
Estijos ambasadų atstovais bei
bendruomenėmis Baltijos šalių
okupaciją pasmerkusios deklaracijos paskelbimo metines
paminės ir Vašingtone. JAV
valstybės sekretoriaus S. Veleso,
inicijavusio deklaracijos paskelbimą, atminimas bus pagerbtas
surengiant minėjimą prie jo
kapo Rock Creek kapinėse.

SIMBOLINĘ PASAULIO LIETUVIŲ
VIENYBĖS DIENĄ APIE ISTORINĖS
ATMINTIES PUOSELĖJIMĄ PRIMENA
PILIETIŠKI JAUNUOLIAI

Telšiuose atidengtas Durbės mūšiui skirtas paminklas. Telšių r.
savivaldybės nuotr.

foninio orkestro mušamųjų grupės koncertmeisterio
Pavelo Giunterio, solistė
Loreta Sungailienė. Renginio
vedėjai - kino ir teatro aktorė
Nijolė Narmontaitė ir Marijus
Budraitis.
Tu rg a u s a i k š t ė j e i r
Respublikos gatvėje buvo pristatoma Lietuvos kariuomenės
ginkluotės ir technikos ekspozicija. Krašto apsaugos savanorių
pajėgos organizavo stovyklą
„Pabūk kariu”, vyko kariniai,
sportiniai žaidimai ir atrakcionai. Gyventojai ir miesto

svečiai patys galėjo išmėginti
ir paliesti ginklus, išbandyti
savo ištvermę. Masčio ežero
saloje, prie fontano, pasirodė
Lietuvos oro, jūrų bei sausumos skautai, vyko viduramžių
istorijos rekonstrukcijos klubų
- senovės baltų kovų brolijos
„Vilkatlakai” (Lietuva) bei
„Rygos Komturija”(Latvija) pasirodymas. Buvo pristatyta
XIII a. kryžiuočių apranga bei
ginkluotė ir jos panaudojimas.
Veikė palapinės su interaktyviomis Baltų ir kryžiuočių šarvų bei ginklų ekspozicijomis.

Vilnius, liepos 17 d.
(ELTA). Sekmadienį, Pasaulio
lietuvių vienybės dieną, išvyko 15-oji ekspedicija „Misija
Sibiras 2016”, jos globėja
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Šiais metais komanda, sudaryta iš 16 pilietiškų jaunų žmonių, keliaus į vieną tolimiausių
ir svarbiausių lietuvių tremties
vietų - už Šiaurinio poliarinio
rato esantį Igarką, kur yra išlikusios vienos didžiausių lietuvių kapinių buvusios SSRS
teritorijoje.
Valstybės vadovė pabrėžia
ir simbolinę Pasaulio lietuvių
vienybės dienos svarbą.
„Šiandien, Pasaulio lietuvių vienybės dieną, mintyse
ištieskime ranką kiekvienam
tautiečiui šioje planetoje. Kad
ir kur šiuo metu esame, mus
visus jungia ir vienija Lietuva
- mūsų bendra Tėvynė.”
Ekspedicijos dalyvius
sveikina Premjeras Algirdas
Butkevičius, akcentuodamas
istorinės atminties puoselėjimo būtinybę.
„Misija Sibiras 2016”
dalyviai - verti pagarbos.
Šiandien, vedini pareigos ir
meilės Tėvynei, Jūs išvykstate
į garbingą misiją, padėsiančią išsaugoti istorinę atmintį. Dėkoju už žygdarbį, kurį
atliksite Lietuvai ir mums ir

linkiu didžiausios ištvermės”,
- Ministras Pirmininkas A.
Butkevičius perduoda savo
sveikinimus ekspedicijos dalyviams.
Lietuvai 2018 metais ruošiantis minėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, istorinės atminties išsaugojimo
klausimus kuruojanti vyriausybinė komisija šiai istorinei
ekspedicijai šiemet skyrė 12
tūkst. eurų.
„Misija Sibiras” projekto
metu dalyviai vyksta į apleistas Sibiro vietoves susitikti su
dar ten tebegyvenančiais lietuvių tremtiniais ir sutvarkyti
apleistas kapavietes. Projekto
tikslas - jaunosios kartos
pilietiškumo bei didžiavimosi savo valstybe jausmo
ugdymas. Šiemet dalyvauti
ekspedicijoje norą pareiškė
800 dalyvių.
ELTA primena, kad 1932
metų vasario 7 dieną Kaune
įkurtos Draugijos užsienio lietuviams remti iniciatyva liepos
17-oji, tai yra S. Dariaus ir S.
Girėno žūties diena, pasirinkta
kaip Amerikos, o vėliau ir viso
pasaulio lietuvių vienybės minėjimo data.
2013 m. kovo 30 d. Seimas
įtraukė liepos 17-ąją - Pasaulio
lietuvių vienybės dieną - į atmintinų dienų sąrašą.

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

Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687.
Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com
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SEIMO PIRMININKĖ LIETUVOS DIPLOMATAMS:
„MŪSŲ UŽDUOTIS – IŠSAUGOTI TAI, KAS JAU PASIEKTA”

Savo kalboje Seimo Pirmininkė pabrėžė parlamentinės
diplomatijos vaidmenį ir paragino diplomatus aktyviau bendradarbiauti su parlamentarais,
turinčiais didžiulę tarptautinio
darbo patirtį. Taip pat kalbėdama apie diplomatų užsienio
šalyse ir svarbiausių Lietuvos
valdžios institucijų bendradarbiavimą parlamento vadovė
pabrėžė dialogo ir įsiklausymo
būtinybę. „Turime girdėti vieni
kitus ir išgirsti”, – sakė Seimo
Pirmininkė L. Graužinienė, akcentuodama, kad tai ypač svarbu
turint galvoje šiuo metu itin
sudėtingą geopolitinę situaciją.
Aptardama pastarųjų metų
darbus ir prioritetus Seimo

Pirmininkė L. Graužinienė
išskyrė Rytų partnerystės
programos svarbą, pasidalijo įžvalgomis ir įspūdžiais
iš svarbiausių metų vizitų į
Ukrainą, Vokietiją, Japoniją,
Jungtines Amerikos Valstijas.
Parlamento vadovė taip pat pasidžiaugė, kad Lietuva dažnai
Europoje giriama kaip šalis,
atlikusi strateginius žingsnius
stiprinant ne tik Lietuvos,
bet ir viso regiono energetinį
saugumą.
Seimo Pirmininkė L. Graužinienė atkreipė dėmesį į išeivijos lietuvių bendruomenių
svarbą ir galimybę bendradarbiauti su jomis įvairiais formatais. „Kiekvienoje užsienio
valstybėje esančios lietuvių
bendruomenės turi vidinį lietuvybės užtaisą ir norą būti
naudingomis Lietuvos. Turime
jiems padėti”, – sakė parlamento vadovė ir išreiškė pageidavimą, kad valstybės vadovams
ar parlamentarams vykstant į
užsienio vizitus programoje visuomet būtų įtraukti susitikimai
su lietuvių bendruomenėmis.
„Tebūnie bendruomenė negausi, tebūnie keletas žmonių, bet
tai yra labai svarbu”, – įsitikinusi parlamento vadovė.
Baigdama susitikimą su
diplomatais Seimo Pirmininkė
L. Graužinienė sakė: „Šiuo
sudėtingu laikmečiu dirbant
Lietuvos ateičiai, mūsų pagrindinė užduotis yra išsaugoti tai,
kas jau pasiekta”.
Neringa Mikėnaitė, LR
Seimo Pirmininko patarėja

mą mašiną. Kai pageidavimą
išpildė, pasiuvo, o užsakytoja
liko patenkinta, gavo už tai
atlygį, atsirado naujų klientų.
Gydytojai pasiuvo palaidinę,
jos dukrai – suknelę, pagerėjo
mano maitinimas, mama jau
nebadavo. Ligoninėje išbuvau tris savaites ir ištrūkau
iš mirties nagų. Bet ir toliau
skaudėjo galvą, akis, sunkiai
vaikščiojau.
Pas mus atėjęs gyventi
Antanėlis padėjo mamai. Jo
giminės iš Lietuvos atsiuntė
šiltus marškinius, megztinį,
kojines, pirštines. Ir dar lietuviškos džiovintos duonos.
Jis mokyklos nelankė, padėjo
mums ir dirbo valdišką darbą.
Nors mama mokykloje nesimokė, tačiau rašyti ir skaityti
mokėjo. Išmoko ir rusų kalbos.
Kai ilgai raginta pradėjo rašyti
atsiminimus, niekas netikėjo,
kad ji taip gražiai mokės išdėstyti savo mintis, o praeitis
atmintyje buvo gerai išlikusi.
Tremtyje greitai išmoko ir rusų
kalbos.
1960 metais Viziajuje su
mama likome dviese. Ji pradėjo prašyti, kad išleistų į
Lietuvą. Pagaliau leidimą

gavome, tik mama turėjo pasirašyti, kad grįžusi nereikalaus
palikto turto. Mama pasirašė.
Taip sugrįžome į Tėvynę.
Iš pradžių atsidūriau
Josvainiuose, dirbau lankiau
mokyklą. Paskui su mama
gyvenome kartu Kėdainiuose.
Dirbau biochemijos, vėliau –
Chemijos gamyklose. Baigiau
Kauno technologinio technikumo Kėdainių filialą, tapau technologe. Ištekėjau už
Česlovo Skorupsko (1941–
1997). Užauginome dukras
Laimą ir Dalią, turiu keturis
anūkus.
Stasio Graužinio
pasakojimas
Šiandien man įstrigę tremties vaizdai prasideda nuo
darželio lankymo. Mokykla,
sunkios gyvenimo sąlygos, net
badas, visa tai gyvena manyje.
Mama pasakojo, kad visi sirgome. Patarė mamai valgyti
kiaušinius. Tai kai gavome iš
Lietuvos siuntinyje pinigėlių,
nusipirko dešimt kiaušinių,
kuriuos kasdien po vieną valgėme keturiese. O kai atėjo
pavasaris, tai valgėme žoles,
o gavę truputį druskos, virėme
sriubą.

Lietuvos Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė dalyvavo darbo pusryčiuose su Lietuvos Respublikos
diplomatinių atstovybių bei atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovais. Seimo kanceliarijos (aut.
O. Posaškova) nuotr.

Seimo Pirmininkė Loreta
Graužinienė Seime per darbo
pusryčius su Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovais
apžvelgė užsienio politikos aktualijas, pastarųjų metų pasiekimus ir iššūkius. Diplomatai
su parlamento vadove pasidalijo laimėjimais, problemomis ir planuojamais darbais.
Parlamento vadovė dar kartą
pažymėjo, kad visi dirbame
bendram tikslui – Lietuvai.
Pradėdama sveikinimo
kalbą parlamento vadovė pirmiausia pasveikino diplomatinį korpusą su Lietuvos diplomatinės tarnybos ir diplomatinių santykių atkūrimo 25-mečio sukaktimi. „Sveikindama

noriu jums visiems – ir čia
esantiems ir tiems, kurių čia
nėra, padėkoti. Jums, kurie
per dvidešimt penkerius metus
savo nuoseklaus darbo visa
savo širdimi, visomis savo
žiniomis prisidėjote prie mūsų
valstybės pripažinimo, mūsų
valstybės diplomatinių santykių vystymo, mūsų valstybės
vardo garsinimo. Padėkoti už
tai, kad mes švęsdami pernai
Kovo 11-osios 25-metį galėjome drąsiai iškelta galva kalbėti, kad mes esame lygiaverčiai partneriai diplomatinėje
erdvėje. Tai jūsų visų didžiulis
nuopelnas ir jūsų visų didžiulis darbas”, – kalbėjo Seimo
Pirmininkė L. Graužinienė.

TREMTIES PRISIMINIMAI
Janina Graužinytė-Sabaliauskienė
Genovaitė Graužinytė-Skorupskienė
Stasys Graužinis

(Tęsinys, pradžia Nr.11)
Genovaitės GraužinytėsSkorupskienės
pasakojimas
Į tremtį iškeliavau būdama vienerių metukų. Ten iki
ketverių nevaikščiojau. Dar
daugiau, gulėjau lovelėje ir ne
visada galėdavau persiversti.
Kai mama išeidavo į darbą,
paprašydavo vietos plytinėje
pamainomis dirbančią kaimynę Kaziūnę Šeštokienę,
kad kartas nuo karto ji ateitų
prie manęs ir apverstų ant kito
šono. Ji buvo ištremta su vaikais Viktoru, Brone ir Stase,
tačiau, jos laimei, jie jau buvo
paaugliai.
Neturėjau jokio žaislo,
buvau alkana, tai sugalvojo
man vienintelį užsiėmimą:
sesuo su broliu miške pririnkdavo eškėtrožių, o aš jas su
įdomumus vėriau ant siūlo.
Žinoma, jos buvo valgomis,
išmetus didelę dalį vaisiaus
užimančias sėklas, tad dirbau

naudingą darbą. Vėliau, kai
mama persiuvinėjo iš senų
drabužių naujus, man parnešdavo siūlų, kartais net sagų. Ir
vėl turėjau užsiėmimą: pyniau
pinutes, vėriau sagas...
Mama gavo komendanto leidimą nuvežti mane į
ligoninę, buvusią už 30 km.
Sako, važiavom traktoriumi.
Ten gydytoja pasakė, kad
esu beviltiška, prie mirties.
Pažadėjo nusiųsti pas specialistus į rajono ligoninę, bet
tai jau nepadės. Namuose
likę vieni vaikai, tad patarė
mamai palikti mane ir grįžti,
dar paguodė, kad yra jauna ir
galės dar pasigimdyti. Mama
liko mane prižiūrėti, neturėjo
ką valgyti tris dienas. Kartą
prie sielvartaujančios mamos
priėjo moteris ir paklausė, ar
gali ji, turėdama tiek laiko,
sukirpti ir jai pasiūti suknelę ar
palaidinę. Medžiagos ji turinti,
iš kaimo gali atvežti ir siuva-

„MISIJA SIBIRAS”
NUVEŠ Į IGARKĄ
IR PREZIDENTĖS
LAIŠKUS

Vilnius, liepos 17 d.
(ELTA). Sekmadienio pavakare, Pasaulio lietuvių vienybės
dieną, Vilniaus geležinkelio
stotyje į ekspediciją Igarkoje
išlydėta „Misija Sibiras’16”
komanda.
Sibire išlikusios lietuviškos
kapavietės, kurias toliau tvarkys ekspedicijos nariai, yra
reikšmingas istorinis šaltinis,
liudijantis apie mūsų tautos patirtą prievartą, kančią ir aukas.
Į ekspediciją išvyks 16
jaunuolių. Jie lankysis vienoje
šiauriausių lietuvių tremties
vietų - už poliarinio rato prie
Jenisiejaus esančioje Igarkoje,
į kurią vien 1948 m. buvo
ištremta apie 8 tūkstančius
lietuvių. Igarkoje yra išlikusios
trys lietuvių kapinės - vienos
didžiausių Rusijos teritorijoje. Vienoje jų esama net apie
tūkstantį kapaviečių, daugelis
paženklintos lietuviškais kryžiais.
Prezidentė „Misijos Sibiras” dalyviams yra perdavusi
laiškus, skirtus ekspedicijoje
sutiktiems Sibiro lietuviams,
jų bendruomenėms.
„Mus visus vienija mūsų
tėvų ir protėvių žemė - Lietuva.
Mes visi kartu atmintyje ir širdyje saugome tautos istoriją,
paženklintą dideliais išmėginimais, nulėmusiais daugelio
žmonių, taip pat ir Jūsų, gyvenimus”, - rašoma Prezidentės
laiške.
(Nukelta į 7 psl.)

Viziajuje kažkada buvo
daug karo belaisvių suomių,
kurie statė barakus, dirbo miškuose. Mūsų gyvenimo ten
metu jų jau nebuvo, tačiau
išliko keli apgriuvę barakai.
Barakuose gyventi ypač sunku buvo mums, vaikams, nes
net gultų beužteko. Vėliau
ėjau į darželį, ten nors daugiau valgyti duodavo, tačiau
sumažino duonutės normą,
duodavo tik po 100 gramų
per dieną Metams bėgant ir
mamai sunkiai dirbant, tapo
geriau. Kai nusipirkome ožką,
pasisodinome bulvių, pasveiko
sesutė Genutė, mes išėjome
į mokyklą, viskas pasikeitė
į gerą. Bet to laukti reikėjo
ketverius metus. O kai 1948
metų rugsėjyje man reikėjo eiti
į mokyklą, tai mokytoja plėšė
sąsiuvinį ir dalijo vaikams po
lapą, nes juos turėjo tik kelis.
Mano drabužėliai buvo sulopyti, nors mama siuvo, bet nebuvo
medžiagos naujiems pasiūti.
Tikino, kad mes ten sugrįšime.
Mama mums pasakojo apie
Lietuvą, o ten ir duonos bus iki
soties, ir pienelio... O obuoliai
ten laukuose ant medžių auga.
(Bus daugiau)

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

(Atkelta iš 6 psl.)

„MISIJA SIBIRAS”
NUVEŠ Į IGARKĄ IR
PREZIDENTĖS LAIŠKUS
Šiuo laišku Prezidentė atsiliepė į ekspedicijos dalyvių
Pasaulio lietuvių jaunimo
susitikime paskelbtą kvietimą
parašyti atvirlaiškius Sibiro
lietuviams.
„Misija Sibiras” dalyviai
sugrįžę iš kelionės turės atlikti
ne mažiau svarbią misiją dalytis įspūdžiais ir patirtimi
su jaunais žmonėmis, taip
prisidedant prie naujos kartos
pilietiškumo ir brandos ugdymo, geresnio Lietuvos istorijos
suvokimo, platesnio akiračio.
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BURIAMA LIETUVIŠKA KOMANDA
ČIKAGOS MARATONUI

DONALD TRUMP

(Donaldas Trampas)
Po energingų ir aršių JAV respublikonų
partijos debatų, kuriuose dalyvavo
16 „kandidatų” į JAV prezidento vietą, po
įvairių valstijų balsavimų, buvo
pašalinta 15 kandidatų ir liko
tik vienas – Donaldas Trampas
(Donald Trump). Didelė JAV
piliečių dalis čia ir užjūryje
ir netikėtai JAV respublikonų
partijos vadai iš anksto atmetė
jo ugningas kalbas ir „teisingumo” žodžius kaip nepagrįstas
pretenzijas, taip užkirsdami
jam kelią tapti prezidentiniu
kandidatu. Ši staigmena partijoje sukėlė didelę sumaištį.
Š. m. liepos 18-21
d., Klivlande, Ohajo
valst. (Cleveland, Ohio),
„Quicken Loan Arena” vyko
Respublikonų partijos, dar žinomos kaip GOP (Grand Old
Party), suvažiavimas, kurio
metu įvairios iškilios asmenybės, įvairių sričių atstovai bei
Donaldo Trampo šeimos nariai
savo kalbose tvirtino, kad jis
yra vienintelis, kuris sugebės
padaryti būtinus pakeitimus.
Žinoma, panašias ir greitas ar
net geresnes permainas yra
žadėję ir kiti, jau anksčiau iš
varžybų pasitraukę kandidatai.
Galutis patvirtinimas,
kad Donaldas Trampas bus
Respublikonų partijos kandidatas, išaiškėjo liepos 20 d.
7:12 val. v., iki to laiko jam
surinkus 1267 balsus ir peržengus būtiną 1237 balsų ribą.
Straipsnio autoriaus bandymas
išgauti iš suvažiavimo dalyvių
platesnę šio istorinio įvykio
apžvalgą nebuvo sėkmingas.
Nepaisant to, kad jis gavo
(nors ir vėlyvą) spaudos įgaliojimą („MEDIA”), jam buvo
uždrausta įeiti į pagrindinę
suvažiavimo vietą, tad užsimoti tikslai nebuvo pasiekti.
Neverta pasitikėti suklaidintais
„žvalgais”.
Algirdas V. Matulionis

. DIRVA . 2016 m. liepos 26 d. .

Amerikos žydų komiteto (American Jewish Committee – AJC) priėmime per Respublikonų partijos suvažiavimą Klivlande. Iš kairės:
Jason Isaacson - AJC Tarptautinių ryšių direktorius Vašingtone,
Ingrida Bublienė - LR garbės generalinė konsulė Klivlande ir
David O’Sullivan - Europos Sąjungos ambasadorius ir vadovas
JAV.
Romo Bublio nuotr.

Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje kviečia Čikagos
maratoną ketinančius bėgti ir
jam oficialiai užsiregistravusius bėgikus burtis į vieningą
lietuvių komandą ir registruotis siunčiant el. laišką adresu
agne.vertelkaite@urm.lt arba
skambinant tel. 312-397-0383.
Žinutėje nurodykite savo vardą
ir pavardę, telefono numerį,
el. pašto adresą ir reikalingų
marškinėlių dydį. Jau tapo tradicija maratono bėgimu pažymėti
Lietuviai svarbias sukaktis, tad
šiais metais kviečiame 42 kilometrų bėgimą skirti Lietuvos
laisvės gynėjams atminti ir
distanciją įveikti su šūkiu „Mes
prisimename, kodėl jau 25-erius
metus esame laisvi”.
Akcija „Lietuviai Čikagos
maratone” organizuojama jau
septintą kartą, o ją rengiant
šiemet konsulatas glaudžiai
bendradarbiauja su Čikagos
lietuvių bėgimo klubu. Projektą
remia Užsienio reikalų mi-

nisterija ir programa „Globali
Lietuva”, džiugu, jog šventė
šįmet sulaukia didelio palaikymo bei paramos iš Čikagos
apylinkių lietuvių Rotary
klubo, „US Tax Services &
US Immigration Services”,
„Atlantic Express Corp” bei
„Five Winds Embroidery”.
Taip pat dėkojame Šiaurės
Amerikos Lietuvių Fizinio
Auklėjimo Sporto Sąjungai
(ŠALFASS), kuri įsteigs medalius bėgikams.
Kviečiame visus sporto
sirgalius dalyvauti kasmetiniame maratone spalio 9 d.
ir palaikyti saviškius sirgalių
zonoje ties 17 maratono mylia, prie Ilinojaus universiteto
Čikagoje vakarinėje Halsted
gatvės pusėje, šiek tiek į pietus
nuo Polk gatvės. Lauksime
visų pasipuošusių lietuviškais
marškinėliais, kepuraitėmis ir
nešinų trispalvėmis.
LR generalinio konsulato
Čikagoje informacija

BIRŽELIO PABAIGOJE - LIEPOS PRADŽIOJE VAŠINGTONAS IR BALTIMORĖ
TAPO JAV LIETUVIŲ RENGINIŲ, SUSITIKIMŲ IR SUSIBŪRIMŲ TRAUKOS CENTRU
2016 m. birželio pabaigoje
– liepos pradžioje Vašingtone
ir Baltimorėje vyko serija renginių, subūrusių JAV lietuvius,
Lietuvos politikus, Lietuvos
ambasados diplomatus ir JAV
kolegas ir draugus ir pakvietusių
diskusijoms politikos: saugumo,
gynybos, kovos su propaganda, verslo plėtros, investicijų
skatinimo, bendradarbiavimo
turizmo srityje, bei kultūrinės
sklaidos temomis.
Birželio 22-23 d. Vašingtone
lankėsi Vilniaus Viešosios Žydų
bibliotekos direktorius Žilvinas
Bieliauskas. Vizito metu Ž.
Bieliauskas susitiko su JAV
žydų organizacijų atstovais,
apsilankė Kongreso bibliotekoje ir JAV Holokausto memorialiniame muziejuje, aptarė
bendradarbiavimo galimybes su
Vašingtono žydų kultūros centro
vadovais.
Birželio 23 d. Vašingtono
Profesionalų klubas prie ambasados rengė susitikimą su
ES Ambasadoriumi Maskvoje
Vygaudu Ušacku tema „Vakarai
ir Rusija pasaulėžiūrų sandūroje”.
Birželio 28- liepos 1 d.
Vašingtone viešėjo Užsienio
reikalų ministras Linas
Linkevičius, kurio vizito programoje vyko susitikimai su
JAV Valstybės ir Gynybos departamentų vadovybe, susitikimai-diskusijos su pagrindinių
JAV tyrimų centrų ekspertais
bei interviu JAV žiniasklaidos
priemonėms.
Birželio 29 d. ambasadoje surengta diskusija
„Nepripažinimo politika: praeitis, dabartis ir ateitis”, kurioje

dalyvavo Užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius,
Pasaulio politikos instituto
profesorius, analitikas, rašytojas ir žurnalistas, Rusijos,
Eurazijos, tarptautinės žiniasklaidos ekspertas, buvęs JAV
Valstybės sekretoriaus James
Baker specialusis patarėjas
Sovietų pilietybės klausimais
ir Baltijos reikalais Paul Goble
ir Dr. Damian Leader, Niujorko
Universiteto Profesorius, buvęs
JAV Valstybės departamento
Šiaurės ir Baltijos šalių biuro
vadovas, buvęs misijos vadovo
pavaduotojas JAV ambasadoje
Vilniuje. Atkurtą Lietuvos
Nepriklausomą valstybę JAV
pripažino prieš 25 metus, 1991
m. rugsėjo 2 dieną
Birželio 29 – liepos 4 d.
Vašingtone ir Baltimorėje viešėjo Kultūros ministras Šarūnas
Birutis, kurio vizito programoje
vyko susitikimai su Smithsonian
Instituto vadovybe, Amerikos
paveldo užsienyje komisijos
pirmininke Lesley Weiss, JAV
Kongreso bibliotekos ekspertais, susitikimai su JAV Lietuvių
bendruomenė ir dalyvavimas
XV Lietuvių tautinių šokių
šventėje Baltimorėje.
Birželio 30 – liepos 4 d. JAV
(Vašingtone ir Baltimorėje)
darbinio vizito viešėjo Lietuvos
Respublikos Seimo Pirmininkė
Loreta Graužinienė. Seimo
Pirmininkės vizito programoje
vyko susitikimai su JAV ir
Lietuvos verslo tarybos atstovais, JAV Lietuvių bendruomenės nariais, pagrindinių JAV
žydų organizacijų vadovais,
interviu JAV žiniasklaidai ir
lietuviškos spaudos JAV lei-

diniams, taip pat apsilankymas JAV Holokausto memorialiniame muziejuje, susitikimai su Merilando valstijos
Gubernatoriumi, apsilankymas
Baltimorės lietuvių namuose
ir Lietuvių muziejaus aplankymas, susitikimas su Lietuvos
Garbės konsulais JAV bei dalyvavimas XV Lietuvių tautinių
šokių šventėje Baltimorėje.
Birželio 30 d. Lietuvos ambasada JAV kartu su Lietuvių
komitetu surengė Švč. M.
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo
bazilikoje Vašingtone įkurtos lietuvių Šiluvos Dievo
Motinos koplyčios 50 metų
minėjimui skirtos parodos
atidarymą. Renginio garbės
svečiai: Lietuvos Respublikos
Seimo Pirmininkė Loreta
Graužinienė, Užsienio reikalų
ministras Linas Linkevičius,
Kultūros ministras Šarūnas
Birutis. Vašingtono koplyčia
buvo pašventinta 1966 metais.
Parodos tikslas, pirmiausia
pristatyti koplyčios istoriją:
tai kaip vyko pasiruošimas
statyboms ir įrengimas, kokie

autoriai dalyvavo procese. Taip
pat siekiama atskleisti, kokia
yra Šiluvoje įvykusio apsireiškimo religinė prasmė, kodėl
Šiluvos šventovė tokia brangi
lietuviams, koks yra iš pačios
šventovės kylantis pamaldumas, kuris net ir už Atlanto
atsispindi lietuvių dvasiniame
gyvenime. III parodos dalis
skirta Lietuvos etnografijai,
tam kas matoma koplyčios viduje: tai lietuvių tautiniai rūbai,
koplytstulpiai, kryžiai, dekoras.
Liepos 3 d. JAV Lietuvių
renginių ciklą vainikavo XV-oji
Lietuvių tautinių šokių šventė
Baltimorėje. Šokių šventė JAV
organizuojama nuo 1957 m.,
kuomet dešimtys tūkstančių
šokėjų švęsti savo lietuviškumą per dainą ir šokį rinkosi –
Čikagoje, Klivlende, Toronte,
Hamiltone, Los Andžele bei
Bostone. 2016 m. ši tradicija tęsiama mieste, kuriame sukaupta
ilga Amerikos lietuvių istorija.
Liepos 3 d. į „Royal Farms” areną Baltimorėje susirinko 1800
šokėjų iš viso pasaulio.
LR URM

Lietuvių Fondas skelbia papildomą
paraiškų priėmimą projektų paramai gauti.
Elektroninę paraišką rasite LF tinklapyje
www.lietuviufondas.org
(skiltyje ,,Parama”).
Paraiškos priimamos
iki 2016 m. rugpjūčio 1 d.
Paraiškos 2016-2017 mokslo metų
LF stipendijoms gauti bus priimamos
nuo 2016 m. rugpjūčio 15 d. iki spalio 10 d.
Elektroninę paraišką nuo š. m. rugpjūčio 15 d.
rasite LF tinklapyje www.lietuviufondas.org
(skiltyje ,,Stipendijos”).
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LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius
atsisveikino su kadenciją baigiančia JAV ambasadore Lietuvoje
Deborah A. McCarthy. Vyriausybės vadovas padėkojo diplomatei už didelį indėlį plėtojant dvišalius santykius. Pastaraisiais
metais įvyko akivaizdžių poslinkių ekonominių bei saugumo
santykių srityje. Pirmojo šių metų ketvirčio duomenimis, JAV
yra antra pagal dydį Lietuvos eksporto partnerė. Palyginti su tuo
pačiu praėjusių metų laikotarpiu, Lietuvos eksportas į JAV padidėjo 32 procentais, o lietuviškų prekių eksportas pernai išaugo
daugiau kaip trečdaliu. Stabiliai didėjo ir JAV prekių importas.
Neseniai iš JAV gautas leidimas įvežti mėsos produktus leis dar
labiau pagyvinti lietuviškų maisto gaminių eksportą.
2016 m. antrąjį pusmetį NATO greitojo reagavimo pajėgose paskirtas budėti Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų
priešmininis laivas M53 „Skalvis” atplaukė į Kylį (Vokietija) ir
liepos 17 d. faktiškai prisijungė prie NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1-os grupės (angl. sutr. SNMCMG1).
Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivas iki š. m. gruodžio dalyvaus
šio junginio veikloje ir pratybose Baltijos ir Šiaurės jūrose.
Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Slovakija
liepos 24–25 dienomis Bratislavoje surengė neformalų ES
Bendrųjų reikalų tarybos posėdį, kuriame Lietuvai atstovavo
užsienio reikalų viceministras Raimundas Karoblis.
LR Užsienio reikalų ministerijos turimos informacijos
duomenimis, lietuviai per neramumus Turkijoje nenukentėjo,
sako užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Lietuvos
užsienio reikalų ministerija liepos 16 d. (šeštadienis) paragino
lietuvius susilaikyti nuo kelionių į Turkiją. Tačiau šeštadienio
rytą iš Vilniaus oro uosto į Antalijos kurortą išskrido apie trys
šimtai keleivių. Liepos 15 d. vakare Turkijoje nesėkmingai
bandyta įvykdyti karinį perversmą.
Lietuvos ambasadorius Japonijoje Egidijus Meilūnas
liepos 18 dieną Malaizijos sostinėje Kvala Lumpūre įteikė skiriamuosius raštus Malaizijos Karaliui Abdul Halim Mu’adzam
Shah. Po iškilmingos ceremonijos įvykusiame pokalbyje buvo
aptartos galimybės plėsti Lietuvos ir Malaizijos ryšius. 2015
metais Lietuvos ir Malaizijos dvišalė prekyba sudarė 13,4 milijono eurų. Lietuva daugiausia eksportavo pieno produktų ir
kitos žemės ūkio produkcijos, iš Malaizijos į Lietuvą praėjusiais
metais daugiausia importuota drabužių, organinės chemijos produktų, palmių aliejaus. Lietuvos įmonės Malaizijoje sėkmingai
plėtoja saulės energetikos projektus.
Lietuva ir Malaizija diplomatinius santykius užmezgė 1994
m. kovo 9 d. Lietuvai akredituotas Malaizijos ambasadorius reziduoja Varšuvoje. Tokijuje reziduojantis E. Meilūnas yra trečiasis
Lietuvos ambasadorius, akredituotas Malaizijai. Ankstesnieji
Lietuvos ambasadoriai Malaizijai rezidavo Vilniuje.
Lietuvos užsienio reikalų viceministras Neris Germanas
liepos 15 d. Vilniuje susitiko su Jungtinės Karalystės
Parlamentinės grupės ryšiams su Lietuva pirmininku M.
Pritchard ir Prancūzijos Senato Užsienio reikalų ir gynybos
komiteto sekretore H. Conway-Mouret. Susitikimuose akcentuota, kad Lietuva ypač vertina gerus dvišalius santykius su
Jungtine Karalyste ir Prancūzija, esame suinteresuoti toliau
stiprinti bendradarbiavimą, ypač saugumo ir gynybos, ekonomikos srityse.
Lietuva kartu su Latvija ir Švedija laimėjo ES Dvynių programos projektą „Parama Moldovos Respublikos Nacionalinei
maisto saugos agentūrai”. Lietuvos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kaip vyresnysis partneris, šiame projekte vadovaus
ekspertų komandai, kuri padės stiprinti Moldovos gebėjimus
pagal ES standartus nustatant vieningą maisto saugos kontrolės
sistemą centriniu, regionų ir vietos lygiu.
Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje liepos 13 dieną atidaryta fotografo Artūro Morozovo nuotraukų
paroda „Viyna” (Karas), organizuota kartu su Lietuvos nuolatine
atstovybe prie NATO. Parodoje įamžinti pastarųjų dvejų metų
įvykiai Ukrainoje – nuo masinių protestų Kijevo Maidano
Nepriklausomybės aikštėje iki karo Donbaso regione.
Lietuvos ambasados Madride patarėja Lina Skerstonaitė
liepos 12 dieną dalyvavo tiesioginėje radijo stoties „Gestiona
Radio” laidoje, kurios metu buvo pristatoma Lietuva. Laidos
klausytojams buvo pasakojama apie Lietuvos miestus, nacionalinius parkus, kulinarinį paveldą ir tradicinius amatus.
Ispanijos turistai vis aktyviau atranda Lietuvą – 2015 metais
jų skaičius Lietuvoje išaugo 26,2 proc. palyginti su prieš tai
buvusiais metais.
Aktobės mieste, Kazachstane, liepos 11 dieną iškilmingai
atidarytas Lietuvos garbės konsulatas Aktobės srityje. Naujuoju
Lietuvos garbės konsulu tapo vietos verslininkas Musinas
Orynbasaras.
LR URM, LRV, LR KAM

EUROPOS SĄJUNGA IR NATO TURI GILINTI
BENDRADARBIAVIMĄ

Virš Vilniaus plevėsuoja Lietuvos , NATO ir Europos Sąjungos vėliavos. LR KAM archyvo nuotr. (aut. A. Pliadis)

„Dabartinės saugumo situacijos ir iššūkių akivaizdoje
Europos Sąjunga ir NATO
privalo gilinti bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti saugumą Europoje ir už jos ribų.
Europos Sąjunga ir NATO
turi įvairiapusių instrumentų,
kurie neabejotinai papildytų
abiejų organizacijų pastangas
atsakant į kylančias grėsmes”, – sakė liepos 22 d.
Bratislavoje (Slovakija) vykusiame ES gynybos politikos direktorių susitikime dalyvavusi
Krašto apsaugos ministerijos
Euroatlantinio departamento
direktoriaus pavaduotoja Rima
Malakauskienė.
Pasak R. Malakauskienės,
Europos Sąjunga vis aktyviau įsitraukia į saugumo ir

gynybos sritį. Svarbu, kad ES
dėmesys saugumo ir gynybos
klausimams išliktų toks pat ir
ateityje, tačiau tuo pat metu
būtina koordinuoti veiksmus
su NATO, dar aktyviau bendradarbiauti šioms organizacijoms, taip užtikrinant efektyvų
atsaką į kylančius saugumo
iššūkius.
Susitikimo metu ES gynybos politikos direktoriai be
diskusijų apie ES ir NATO
bendradarbiavimą taip pat
aptarė naujos ES globalios
strategijos užsienio ir saugumo politikai įgyvendinimo
klausimus, saugumo situaciją
Libijoje ir Afrikos Sahelio
regione.
Anksčiau Europos Vadovų
Tarybos metu pristatyta nau-

ja Europos Sąjungos globali strategija užsienio ir
saugumo politikai, NATO
Viršūnių susitikimo metu priimti sprendimai ir Europos
Vadovų Tarybos pirmininko,
Europos Komisijos pirmininko ir NATO Generalinio
sekretoriaus priimta bendra
deklaracija sudaro galimybes
abejoms organizacijoms bendradarbiauti atsako į hibridines grėsmes, kibernetinio
saugumo, jūrinio saugumo,
pajėgumų vystymo bei paramos partneriams srityse.
ES gynybos politikos direktorių susitikimuose, kuriuose dalyvauja 28 ES šalių aukšto lygio pareigūnai, aptariami
svarbiausi ES darbotvarkės
klausimai.
LR KAM

NUO KITŲ METŲ PRADŽIOS LIETUVOS KARIAI DALYVAUS
JAV VADOVAUJAMOJE OPERACIJOJE

Nuo kitų metų pradžios
Lietuva, prisidėdama prie
JAV vadovaujamos operacijos
Irake „Įgimtas ryžtas” (angl.
– „Inherent Resolve”), kovojančios prieš Islamo valstybę
(ISIS), į šią operaciją planuoja
išsiųsti pirmąją 6 Lietuvos kariuomenės instruktorių grupę.
Lietuvos kariai tarptautinėje operacijoje Irake dalyvaus
Danijos karių kontingento sudėtyje, kur treniruos Irako saugumo pajėgas kovai su Islamo
valstybe.
Dėl tokio principinio sprendimo – planuojamo bendro
Lietuvos ir Danijos dalyvavimo
JAV vadovaujamoje operacijoje Irake – krašto apsaugos
ministras Juozas Olekas sutarė
su Danijos gynybos ministru
Peteriu Christensenu.
Šiuos Lietuvos planus krašto apsaugos ministras J. Olekas
pristatė liepos 20 d. Vašingtone,
Jungtinėse Amerikos Valstijose,
vykusiame Globalios koalicijos, kovojančios prieš Islamo
valstybę, užsienio reikalų ir

LR krašto apsaugos ministras Juozas Olekas (trečias iš kairės) su
Danijos gynybos ministru Peter Christensen ir Jungtinės Karalystės
gynybos sekretoriumi Michael Fallon.
LR KAM nuotr.

gynybos ministrų susitikime.
Šiame susitikime JAV vadovaujamos koalicijos valstybių
gynybos ministrai aptarė pasiektą pažangą karinėje kampanijoje prieš Islamo valstybę Irake ir Sirijoje. Ministrai
taip pat kalbėjo apie tolesnius
veiksmus, pajėgumus, reikalingus atgaunant, stabilizuojant,

išlaikant ir atstatant Islamo
valstybės užgrobtas ir nuniokotas teritorijas Irake. Susitikime
taip pat aptarta pažanga ir tolesnė koalicijos parama plėtojant
Irako vyriausybines saugumo
pajėgas, kurioms tenka pagrindinis kovos prieš Islamo valstybę krūvis Irako sausumoje.
LR KAM
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K U L T ŪR A

KULTŪROS KRONIKA

Šiemet Mindaugo karūnavimo dieną Pekine šventė gausus būrys lietuvių. Drauge su Pekino lietuvių bendruomene
Lietuvos Respublikos ambasadoje liepos 7 d. nacionalinę šventę
minėjo ir dviejų – Lietuvos nacionalinio dramos ir Valstybinio
Vilniaus mažojo – teatrų trupės. Lietuvos nacionalinis dramos
teatras liepos 8, 9 ir 10 dienomis Pekino liaudies meno teatre
(Beijing People’s Art Theatre) rodė Oskaro Koršunovo režisuotą
„Katedrą”. Tai jau antrosios šio teatro gastrolės Kinijoje šiais
metais. Gegužę Lietuvos nacionalinis dramos teatras Tiandzine
ir Harbine rodė Krystiano Lupos „Didvyrių aikštę”. Verta
paminėti, kad tai jau trečias Oskaro Koršunovo spektaklis, keliaujantis po Kiniją. Čia jau yra rodyti jo režisuoti „Hamletas”
ir „Romeo ir Džiuljeta”.
Valstybinis Vilniaus mažasis teatras atvyko į Kinijos sostinėje vykstantį Tarptautinį Nanluoguxiang scenos menų festivalį
su trimis spektakliais. Liepos 8, 9 ir 10 d. čia buvo rodoma Rimo
Tumino „Trys seserys”, liepos 12, 13 ir 14 d. „Madagaskaras”, o
liepos 15, 16 ir 17 d. – Gabrielės Tuminaitės „Dėdės ir dėdienės”.
Liepos 13 d. vyko režisieriaus R.Tumino paskaita. Tai pirmosios
šio teatro gastrolės Kinijoje. Tačiau šiame festivalyje – nebe
pirmas lietuvių pasirodymas. Birželį čia sėkmingai prisistatė
Stalo teatras su dviem objektų spektakliais vaikams – „Tarmių
stalu” ir „Gandro dovana”. Festivalio publikai jie taip pat organizavo kūrybines dirbtuves. Spektaklius į festivalį atsirinko
ir pasikvietė pats festivalio įkūrėjas Wang Xiang, kuris lankėsi
Lietuvoje pagal Lietuvos kultūros instuto Užsienio meno ekspertų programą, finansuojamą Kultūros tarybos.
Liepos 1–3 d. Neapolyje (Italija) vyko penktasis tarptautinis šiuolaikinių scenos menų (live arts) festivalis „Altofest”.
Renginyje pasirodė Lietuvos šiuolaikinių scenos menų centro
„Menų spaustuvė” atstovai su šokio spektakliu „Contemporary?”.
Prieš porą metų pristatytas ironiškas šiuolaikinio šokio spektaklis „Contemporary?” – tai šokėjų Manto Stabačinsko, Agnės
Ramanauskaitės, Pauliaus Tamolės kūrybos vaisius. Šiuo
spektakliu menininkai bando užduoti klausimus apie šiuolaikinį
meną: iš ko susideda „Contemporary?” spektaklis, apie ką jame
kalbama, kokie daiktai yra reikalingi, ar žiūrovai supranta kūrėjus, ar jiems reikia aiškinti. Šis pasirodymas 2013 m. Lietuvoje
apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi”, pristatytas įvairiuose
Lietuvos ir tarptautiniuose festivaliuose. Festivalyje „Altofest”
yra laukiami įvairiausių šiuolaikinio meno išraiškų atstovai.
Jame bendradarbiauja skirtingų sričių menininkai, siekiantys
kurti hibridinius šiuolaikinio meno pasirodymus.
Birželio 18 dieną Kings Road esančiame Dovehouse
Green skvere tiksėjo Meilės laikrodis (LoveClock) – šokio,
judesio ir garso gatvės pasirodymas, kuriame dalyvavo ir trys
lietuvių kūrėjos: Rūta Vitkauskaitė, Beatričė Bukantytė bei
Kat Bumbul. „LoveClock” pristatomas kaip vienas didžiausio
Jungtinės Karalystės šokio festivalio „Big Dance” pasirodymų
ir yra vienas iš dešimtus metus vykstančio „In TRANSIT”,
menų festivalio netikėtose vietose, pasirodymų. Antrąkart „In
TRANSIT” festivalyje dalyvaujančio Čelsio menų kolektyvo
(CAC) įkūrėjai – šokio žurnalistas, kuratorius Donaldas Hutera
bei dailininkė Lilia Pegado šeštadienio pasirodymui subūrė 13
šokio, garso bei judesio menininkų. Keturias valandas trunkantis
improvizacinis pasirodymas tyrinėjo laiko, meilės, traukos bei
priešpriešų temas. Keturios atlikėjų grupės simetriškoje keturiais
takais X forma suskirstytoje aikštėje dalinosi laiku – klausė ir
ieškojo atsakymų, ką reiškia mylėti, klausytis vienam kito, kurti
ir dalintis „čia ir dabar” mėgaujantis kiekviena spontaniškumo
akimirka viešoje aikštės erdvėje. Lietuvės – smuikininkė kompozitorė Rūta Vitkauskaitė, performanso kūrėja Beatričė Bukantytė
bei garso menininkė Katažina Bumbul (Kat Bumbul) drauge su
britų menininke Sara Brown pasirodymui sukūrė instrumentinę, vokalinę bei judesio improvizaciją smuiku, dainuojančiais
dubenimis ir kitais instrumentais.
Birželio 17 dieną, penktadienį, 19 val. „Kunstraum” galerija
Londone rengė „Airoom” rezidencijos organizuojamą menininkės Gerdos Paliušytės videokūrinio „Kelio filmas” peržiūrą.
Renginyje dalyvavo filmo autorė. „Kelio filmas” (2015) – tai
inscenizuota dokumentika, kurioje regima hip-hopo duo Onyx
vienos dienos kelionė per Vilnių. Onyx hitas „Slam”, išleistas
1993 metais – viena pirmųjų repo kompozicijų, pasiekusi
Lietuvą po nepriklausomybės atgavimo ir giliai įsišaknijusi
vietos kultūroje. Filme afroamerikiečiai reperiai vaikštinėja
po miestą, kuriame jie yra ne tik pasaulio muzikos įžymybės,
bet ir socialinės kaitos simboliai: išdidūs, smalsūs, dramatiškai
išsiskiriantys iš vietinės aplinkos. Gerda Paliušytė (g. 1987)
– lietuvių videomenininkė ir kuratorė, šiuo metu gyvenanti ir
kurianti Amsterdame.
LR KM
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LIETUVOS TENORAS LAIMI
TEKSASO SOPRANO ŠIRDĮ
Hjustono lietuvių bendruomenė yra palyginti nedidelė
su kitomis, gilias tradicijas
sukūrusiomis Amerikos lietuvių bendruomenėmis, tačiau pastaraisiais metais ji
po truputį auga. Ypatingai
malonu matyti vis daugiau
jaunų šeimų, kurios atvyksta
ir įsikuria čia, pietų Teksase.
Bendruomenė kartais sulaukia garbių svečių, atvykstančių pasirodyti bei garsinti
Lietuvos vardą. Rugpjūčio
21 dieną turėsime progą susipažinti ir pasidžiaugti operos
solistu lyriniu tenoru Algirdu
Drevinsku ir jo žmona lyriniu
sopranu Elizabetha Wiles.
Solistų koncertas vyks naujame Midtown Arts & Theater
Center Houston (MATCH).
Algirdas Drevinskas gimė
šiaurės rytų Lietuvoje, Biržų
mieste. Dar būdamas jaunas
jis susidomėjo muzika ir skatinamas motinos pradėjo studijas Klaipėdos muzikos mokykloje. Netrukus persikėlė
studijuoti į Vilniaus konservatoriją, kur įgijo bakalauro
laipsnį. Dar bestudijuodamas,
o vėliau ir baigęs mokslus,
jis dainavo Vilniaus Operoje.
Operos žvaigždė Violeta
Urmanavičiūtė-Urmana palinkėjo tuometiniam studentui
„įkvėpti vakarietiškos laisvės ir
kultūros”. Nors ir turėjo darbo
vietą Vilniaus operos ir baleto
teatre, Algirdas įstojo į Grazo
mieste, Austrijoje, esančią muzikos konservatoriją. Algirdas
Drevinskas muzikos magistro
studijas baigė su pagyrimu ir,
profesorių rekomenduotas,
gavo pasiūlymą bei pasirašė
darbo sutartį su Saarbruckeno
valstybiniu teatru.
Algirdas kasmet atlieka
šešis ar septynis pagrindinius vaidmenis operose. Per
savo karjerą jis yra pasirodęs Lietuvoje, Vokietijoje,
Prancūzijoje, Italijoje,
Šveicarijoje, Rusijoje ir net
Japonijoje. Anot Drevinskio,
„niekada neskaičiavau savo
vaidmenų, nes kiekvienas vaidmuo, didelis jis ar mažas, yra
išgyventos naujos emocijos,
nauja patirtis, todėl jis man
labai svarbus ir brangus”.
Po dvejų metų Saarbruckeno
valstybiniame teatre likimas
nusprendė pakeisti Algirdo
gyvenimo kelią.
Hjustone gimusi Elizabetha
Wiles studijavo Hjustono universiteto konservatorijoje,

Operos solistas lyrinis tenoras Algirdas Drevinskas ir jo žmona
lyrinis sopranas Elizabetha Wiles.
Autoriaus nuotr.

kur ji įgijo bakalauro laipsnį.
Ji tęsė studijas Cincinnati
konservatorijoje ir gavo
muzikos magistro laipsnį.
Laisvalaikiu Elizabetha dalyvavo San Francisko Operos
studentų „Karmen” operos
pastatyme, kurioje atlikdama
pagrindinį vaidmenį aplankė per 30 Amerikos miestų.
Susidomėjusi Europos teatru
Elizabetha iškeliavo į Vokietiją
ir likimas ją nuvedė į tą patį
Saarbruckeno valstybinį teatrą, kur dainavo Algirdas
Drevinskas. Jai teko repetuoti,
vaidinti ir dainuoti kartu su
Algirdu.
Drevinskas įsitikinęs, kad
asmeninė laimė yra menininko
mūza: „Ji suteikia pasitikėjimo, praturtina jausmus, leidžia
geriau įsigilinti į vaidmenį.”
Kaip ir „pridera” operos solistui, pirmiausia Algirdas
įsimylėjo merginos iš Teksaso
lyrinį soprano balsą: „Tokį
balsą Dievas galėjo duoti tik
geram ir mylinčiam žmogui,
anuomet pagalvojau ir neapsirikau”, - sako Algirdas apie
Elizabethą. Jis pasistengė savo
pusėn palenkti Elizabethos
širdį. Netrukus jis paprašė
Elizabethą tapti jo žmona ir
ji sutiko.
Algirdo Drevinsko repertuare yra per 50 pagrindinių vaidmenų spektakliuo-

se „Traviata”, „Sevilijos
Kirpėjas”, „La Boheme” ir
daugelio kitų garsių operų
ir operečių. Jis laimėjo kelis Wagnerio muzikos konkursus ir buvo apdovanotas „Outstanding Tenor” už
Lenskio vaidmenį Čaikovskio
operoje „Eugenij Onegin”
Elizabetha Wiles repertuare
suskaičiuojame per 30 operų ir
operečių. Jos vaidmuo Poppea
„Argrippina” buvo puikiai
įvertinta ir Elizabetha gavo už
ją apdovanojimą. Atlikėja taip
dainavo ir vaidino Nanette Verd
„Falstaff” bei atliko pagrindinį vaidmenį Šuberto operoje
„Sakonta”, už kurią ji buvo
išrinkta „Outstanding Young
Artist of the Year” (Išskirtinis
jaunasis metų aktorius). Abu
solistai yra gerai žinomi ir
gerbiami operinės muzikos
pasaulyje. Jie dažnai dainuoja
akompanuojami įvairių simfoninių orkestrų ir chorų.
Vasaros atostogų metu
Algirdas ir Elizabetha lankosi
Lietuvoje ir Teksase, taip suteikdami progą vaikams Clarai
ir Juliui praleisti daugiau laiko
su seneliais.
Koncerte Hjustone solistai mus džiugins dainomis iš
įvairių kraštų, pradedant su
lietuviškomis melodijomis.
Antroje dalyje mes girdėsim arijas ir duetus iš įvairių
žinomų operų, pavyzdžiui
Puccini „La Boheme” ir kitų.
Pasimėgavimui po tokio malonios puotos solistai mus sužavės melodijomis iš pažįstamų
operečių „Linksmoji Našlė”,
Kalmano „Csardasfurstin” ir
Leharo „Šypsnio Kraštas”.
Algirdas Krygeris
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Į SEPTINTĄJĮ „NAISIŲ VASAROS” FESTIVALĮ ATVYKO REKORDIŠKAI DAUG ŽIŪROVŲ

Jau septintą kartą liepos pradžioje Naisių (Šiaulių rajonas)
apylinkėse įprastas vaizdas:
tūkstančių automobilių eilės
nusidriekia kelis kilometrus.
Iš įvairių Lietuvos kampelių
žmonės traukia į festivalį visai
šeimai „Naisių vasara” (šiemet
festivalį aplankė per 60000 svečių). Kasmet festivalyje turininga programa, garsių dainininkų
koncertas, įvairios veiklos,
besikeičianti Naisių aplinka.
Šiemet „Naisių vasaros”
festivalis įtrauktas į Pasaulio
žemaičių dienų programą.
Baltų arenos viršuje suplazdėjo
Žemaitijos vėliava, šalia jos dar
keturiolikos Žemaitijos vietovių vėliavos, tarp kurių pirmą
kartą buvo iškelta ir Naisių

Didžiojoje scenoje po grupės „Aristokratai”, „Naisių
vasaros teatro”, klounų pasirodymo iškilmingai paskelbta
Pasaulio žemaičių dienų pradžia. Antrus metus skelbiama
10 mažųjų Lietuvos kultūros
sostinių. 2017 m. šią estafetę
perims Mažeikių rajono Ukrinų,
Joniškio r. Gasčiūnų, Kauno r.
Raudondvario, Švenčionių r.
Labanoro, Ignalinos r. Palūšės,
Biržų r. Vabalninko, Vilkaviškio
r. Paežerių, Pagėgių savivaldybės Vilkyškių, Klaipėdos r.
Priekulės ir Alytaus r. Punios
bendruomenės. Šių bendruomenių atstovams įteiktos mažųjų Lietuvos kultūros sostinių
vėliavos.
Po iškilmingos dalies

įspūdingo Donato Montvydo
pasirodymo metu. Pernai pirmą
kartą Naisiuose koncertavę
„Antikvariniai Kašpirovskio
dantys” šiemet atvyko su orkestru „Pajiešmenių Brass”,
su kuriuo laimėjo TV projektą
„Vario audra”. Pirmąją festivalio dieną baigė kasmet festivalyje koncertuojanti grupė
„Thundertale”, o per paskutinę
dainą dangų nušvietė fejerverkai.
Antroji diena buvo skirta
sporto varžyboms. Nuo pat
ryto vyko žemaitukų konkūrų
varžybos Naisių taurei laimėti.
Vėliau vyko tinklinio, krepšinio, šaškių, smiginio, virvės
traukimo ir kitos varžybos. Šią
dieną tradiciškai vyksta bėgimas

didžiojoje scenoje Andrius
Kulikauskas pratęsė muzikinę programą. Muzikologas
Viktoras Gerulaitis pakvietė
pasimėgauti retro muzika.
Žiūrovus žavėjo Virgilijus
Noreika, Gintarė Skėrytė,
Dainius Puišys. Visada jaunatviškas Egidijus Sipavičius
laiko patikrintomis dainomis
dar labiau išjudino publiką.
Vakarėjant žmonės vis labiau plūdo į Naisius, todėl net
Ieva Narkutė šiek tiek vėlavo
atvykti. O didžiausio žiūrovų skaičiaus Naisiai sulaukė

Naisiai–Kryžių kalnas–Naisiai.
Šiemet bėgikai startavo iš Baltų
arenos. Mažiausieji bėgo kelis
ratus aplink Baltų areną.
Scenoje pasirodė ritminės
gimnastikos kolektyvai bei
jaunieji dainininkai. Šventė
baigėsi geriausiųjų sportininkų
apdovanojimais.
Daugelio įspūdžiai apie septintąjį „Naisių vasaros” festivalį
po kiek laiko virs aštuntojo festivalio laukimu. Kaip ir kasmet
naisiečiai lauks ir naujų svečių iš
įvairių Lietuvos kampelių.
Vytautas Šalavėjus

vėliava (du gandrai mėlyname
fone). Baltų arenoje įsikūrė
Žemaičių kiemelis. Čia šventės
dalyviai išgirdo žemaitiškai
skaitomus tekstus, skambančią
liaudies muziką, sužinojo, kokias Žemaitijos vietoves verta
aplankyti.
Netrūko įvairios veiklos ir
kitose erdvėse: festivalio dalyviai ne tik lankėsi, bet ir dalyvavo senųjų amatų dirbtuvėlėse,
klounų mokyklėlėje, gongų
ir kitų muzikos instrumentų
terapijoje, galėjo aplankyti senovinių automobilių parodą,
pasidžiaugti alpakomis.
Mažojoje scenoje, įsikūrusioje šalia Šventežerio, koncertavo daugiau netradicinės
muzikos grupės bei atlikėjai.

UŽUOJAUTA MIRUS
KAZIMIERUI UOKAI

Vytauto Šalavėjaus nuotraukos
LAIŠKAS

JAV lietuvius labai sujaudino ir sukėlė didelį nerimą kandidato į JAV prezidentus D. Trumpo žodžiai, išsakyti „New York
Times” apie JAV pasiryžimą ginti Baltijos šalis Rusijos agresijos
atveju. Štai vienos mūsų skaitytojos laiškas (kalba netaisyta),
kuriame ji nuoširdžiai susirūpinusi:
„Rašau šį laišką ‚Dirvos’ klauso NATO, ypatingai jo
klausė apie Lietuvą, Latviją ir
laikraščio skaitytojams:
Aš žinau, kad Amerikos Estiją. Trump atsakė trumpai ir
Lietuvių tarpe yra gana daug griežtai: Kodėl mums reikėtų
respublikonų. Vakar baigėsi padėti toms šalims? Ar jos
Respublikonų Konvencija, tai vykdė savo įsipareigojimus
New York Times klausinėjo p. mums? Trump aiškina, kad
Trump apie NATO. Klausimas Amerika turi rūpintis apie
iškilo: Ar Amerika turėtų pa- save. Formaliai, ką Trump
dėti toms šalims, kurios pri- sako, yra kad jam visai nesvar-

bu NATO, ypatingai tos mažos
šalys. Jis yra labai susižavėjęs
p. Putinu, nes jis kažkaip galvoja, kad jie geri draugai.
Amerikos Lietuviai: neišsižadėkime Lietuvos! Nebalsuokime už Donald Trump!
Mes nenorime, kad Lietuvą
rusai galėtų lengvai atsiimti,
kai tik p. Trump bus išrinktas
Prezidentu. Jei nenorite balsuoti už Hillary Clinton, tai geriau
šiais metais iš viso nebalsuoti.
Živilė Mackevičiūte
Khoury

Vilniaus sąjūdininkai nuoširdžiai užjaučia šeimos
narius, gimines, artimuosius ir bendražygius
mirus KAZIMIERUI UOKAI (1951.03.04-2016.07.16),
Sąjūdininkui, Kovo 11-osios Nepriklausomybės
Akto signatarui, Tautininkų sąjungos nariui, žinomam Lietuvos politiniam ir visuomenės veikėjui,
tautinių vertybių puoselėtojui, aktyviam kovotojui
prieš žmonių skurdinimą, neteisėtas institucijų
veikas, atominių elektrinių statybą Baltijos regione, Kazokiškių sąvartyno neteisėtą statybą.
JIS ĖJO TARNYSTĖS LIETUVOS ŽMONĖMS
KELIU. AKTYVIAI RĖMĖ BALTARUSIJOS IR
UKRAINOS LAISVĖS KOVOTOJUS.
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ĮMINTOS GILIOS PĖDOS
LIETUVOS ISTORIJOJE

RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGPJŪČIO 28 d., sekmadienį, nuo 11 val r. iki 7 v.v.
Rockefeller parke, kultūriniuose darželiuose įvyks „Vieno pasaulio dienos” (anglų klb. – One World Day) metinis festivalis.
Šįmet ypatingai svarbi šventė, nes švenčiame 100 metų sukaktį
nuo pirmojo darželio įkūrimo ir 80 metų sukaktį nuo lietuvių
darželio įkūrimo. Lietuvių ir kitų tautų darželiuose vyks tautinės meninės programos, bus proga paragauti įvairių valgių ir
dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose vaikams ir suaugusiems.
Įėjimas veltui.
Rengia Klivlando kultūrinių darželių federacija
RUGSĖJO 17 d. šeštadienį, 6 val.v., Klivlando lietuvių kultūrinis darželis švęs 80-tus metus linksmoje vakaronėje Bratenahl
I pobūvių patalpoje.
Rengia Lietuvių kultūrinių darželių komitetas
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

A†A
PREL. KAZIMIERAS
DOBROVOLSKIS
(1911-1936-2016)

Šeštadienį, liepos 9 d., eidamas šimtas penktuosius metus,
Romoje mirė prel. Kazimieras Dobrovolskis, prieš mėnesį
paminėjęs kunigystės šventimų aštuoniasdešimtąsias metines.
Prelatas Kazimieras Dobrovolskis gimė 1911 metų gruodžio
16 dieną Varnabūdėje, Marijampolės apskrityje.
Baigė Vilkaviškio kunigų seminariją ir 1936 metų birželio
11 dieną buvo pašventintas kunigu.
Keletą metų darbavosi Kudirkos Naumiesčio parapijoje.
1944 metais, į Lietuvą artinantis sovietinei armijai, pasitraukė
į Vokietiją.
1950 metais persikėlė į Italijos sostinę Romą. Studijavo
Popiežiškajame Laterano universitete, kuriame apsigynė
Bažnytinės teisės licencijato laipsnį.
1954 metais buvo paskirtas Popiežiškosios lietuvių Šv.
Kazimiero kolegijos vicerektoriumi. Šias pareigas ėjo iki 2003
metų.
Tuo pat metu daug metų buvo Šv. Kazimiero kolegijos ūkio
Tivolyje administratoriumi, kur rūpinosi lietuvių kunigų formavimu vasaros atostogų laikotarpiais.
Ilgus metus, iki 2007 metų, darbavosi pastoracijoje keliose
Tivolio vyskupijos parapijose. Rūpinosi Švč. Mergelės Marijos
Dangum Ėmimo parapijos steigimu ir bažnyčios statymu Villa
Adriana vietovėje.
1986 metais Kazimierui Dobrovolskiui buvo suteiktas
Garbės prelato vardas.
Nuo 2000 metų iki mirties nuolat rezidavo Popiežiškojoje
lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje.
2016 metų birželio 6-ą dieną, dalyvaujant Kunigų kongregacijos prefektui Kardinolui Beniamino Stella bei Vilkaviškio
vyskupui Rimantui Norvilai, Šv. Kazimiero kolegijoje buvo
iškilmingai paminėtos prelato Kazimiero kunigystės šventimų
80-osios metinės.
2016 metų liepos 9 dieną prelatas Kazimieras Dobrovolskis
iškeliavo pas Viešpatį.
Antradienį, liepos 12 dieną, numatomos prelato Kazimiero
Dobrovolskio laidotuvių šv. Mišios ir palydėjimas į lietuvių
koplyčią Campo Verano kapinėse.
Šv. Kazimiero kolegijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja
Viešpačiui už ilgametę prelato Kazimiero Dobrovolskio tarnystę,
širdingumą, dėmesį ir atsidavusį tikėjimo liudijimą. Prisikėlimo
Viešpats tepriima prelatą Kazimierą į Tėvo namus, suteikdamas
jam amžinąją šviesą ir ramybę.

Popiežiškoji Lietuvių Šv. Kazimiero kolegija

PROF. DR. LEONAS SABALIŪNAS

(1934-2016)
Sunku atsisveikinti su draugu ir jaunyste, kai tenka rašyti apie
jo mirtį 2016 m. birželio mėn. 26 d. savo namuose Ann Arbor,
Michigan, žmonos Onos ir dukters Medėjos priežiūroje. Mes
bendramečiai, nors aš gal 20 dienų vyresnis.
Mūsų draugystė prasidėjo 1954 metais, kai suvažiavome į
Juozo Bačiūno Tabor Farm steigti Lietuvių Studentų Santarą.
Mūsų pirmą valdybą sudarė Vytautas Kavolis, Zenonas Rekašius,
Leonas Sabaliūnas, Saulius Šimoliūnas, Julius Šmulkštys.
Leonas baigė politinius mokslus University of Illinois 1956
metais bakalauro laipsniu su pagyrimu. Persikėlė į New Yorką
studijuoti Columbia University, kurį baigė daktaro laipsniu 1963
metais, parašęs disertaciją apie politinę padėtį Lietuvoje 19391940 metais. Šią studiją praplėtė išleisdamas knygą Lithuania
in crisis: nationalism to communism 1939-1940, Bloomington,
Indiana University Press, 1972. Šis darbas pasklido per visą
pasaulį, parodydamas, jog sovietai sukėlė krizę Lietuvoje ir
vėliau ją okupavo. Čia puikiai pavaizduota Prezidento Antano
Smetonos nedviprasmiška laikysena prieš ateinančius okupantus. Visa tai paremta dokumentais.
Ir štai jo antras svarbus leidinys yra Antano Smetonos
Parašyta pasakyta: kalbos ir pareiškimai, 1935-1940, sudarė
Leonas Sabaliūnas, spausdinti parengė Vincas Rastenis, Boston,
Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1974. Šis leidinys paplito tarp
lietuvių ir svetimtaučių.
Trečia knyga Lithuanian social democracy in perspective,
1893-1914, Duke University Press, 1990 iškelia lietuvių socialdemokratų norą turėti atskirą tautinę valstybę.
Beje, jis daug rašė žurnaluose, laikraščiuose, įvairiuose
rinkiniuose.
Jis buvo labai ištikimas šaltiniams ir pasisakymams. Jis
nieko neteisino, bet rašė, kas įvyko. Be abejo, jis išvydo Antano
Smetonos principingumą ir valstybininko savybes, ko trūko
Lietuvoje 1939-1940 metais. Susilaukė kritikos dėl savo pažiūros į Smetoną ir tautininkus. Susilaukė kritikos iš rusų istorikų,
jog Lietuvos politinė krizė buvo pradžia komunistinės revoliucijos. Tačiau be įrodymų tokia kritika yra niekalas, vartojant
Leono išsireiškimą.
Nuo 1967 metų jis tapo assistant professor politiniuose
moksluose Eastern Michigan University, Ypsilanti, Michigan,
pakildamas į profesorių, katedros vėdėją, profesorių emeritą.
New Yorke jis gyveno Vinco Rastenio šeimoje ir naudojosi
Rastenio biblioteka. Jo pažiūros buvo panašios į Vinco Rastenio
pažiūras. Beje, Lietuvių Studentų Santara buvo įsteigta tautininkų vaikų pastangomis, nors Julius Šmulkštys atėjo iš liaudininkų.
Vytautas Kavolis redagavo Studentų Žodį, Dirvoje, kurį vėliau
aš tęsiau. Valdas Adamkus ir Raimundas Mieželis buvo tautiško
galvojimo veikėjai.
New Yorke aš ir Leonas pasikeisdavome vadovauti Santaros
– Šviesos skyriui.
Jis paliko žmoną Oną; dukterį Imsrę Brujgienę su vyru
Audrium - Lietuvos ambasadorium Turkijoje, Pakistane, Irane
su vaikais Laurynu ir Simona; dukterį Medėją Mondro su vyru
Joe su vaikais Karolina ir Lukas; seserį Gražiną Jesiukaitienę
su dukra Rūta. Atsisveikinimas trečiadienį, liepos mėn. 27 d.
11 val. ryto Dievo Apvaizdos parapijoje Southfield, Michigan.
Palaikai bus palaidoti Šv. Kazimiero kapinėse Chicagoje.

Brangus Leonai, Tu tiek daug padarei Lietuvos labui
ne vien už save, bet ir už kitus. Sudie…
Saulius Šimoliūnas
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„DIRVAI”
AUKOJO:
S.Šimoliūnas,
Detroit, MI...........................500
M.Gatautis,
Clev. Hts, OH......................150
N.Bražėnas,
Sparkill, NY........................105
A.Minkūnas,
Seven Hills, OH..................100
E.Jarašunas,
Santa Monica, CA.................76
R.Benedict,
Mt. Prospect, IL.....................55
B.Navikas-Timms,
Mentor, OH...........................55
S.Guzauskas,
Val Verde, CA........................51
R.Aidienė, Bethesda, MD....50
G.Brennan, Fairfield, OH.....50
G.Petkaitis,
W.Hartford, CT.....................50
V.Žiedonis,
Cleveland, OH.......................45
S.Gruzdys-Laino Begur,
Spain......................................40
R.Gricius,
Agoura Hills, CA..................30
L.Hoffman, Oak Lawn, IL....30
V.Mažeika, Park Ridge, IL...30
G.Miglinas, Chicago, IL.......30
M.Ambrose, Lewes, DE.......26
B.Flynn, Madeira, OH..........26
L.Jarasunas-Francel
Willouwick, OH....................26
J.Kartanas, Omaha, NE........26
A.Žemaitis,
Santa Monica, CA.................26
L.Dubray, Portage, MI..........24
A.Rutkauskas,
Eastlake, OH.........................21
I.Vilkas, Valencia, CA...........21
D.Geldienė,
Whitmore Lake, MI..............20
M.Puškorienė, Clev., OH......20
R.Rudaitienė, Le Mont, IL...20
E.Sakas, Sluder,
Centennial, CO......................20
V.Šliupas, Burlingame, CA...20
G.Taoras, Dover, NH............20
R.Zavodny,
Maple Hts., OH.....................20
R.Zinas, Bethlehem, PA........20
M.Karaska,
Frederickburg, VA.................16
A.Andrašiūnas,
Chesterland, OH....................15
G.Karsokas,
Cleveland, OH.......................15
B.Kronas,
Willow Brook, IL..................14
R.Guzulaitis,
Speedway, IN........................11
G.Benas, Lakewood, OH.....10
K.Kaspariūnas, Largo, FL......6
B.Bacanskas,
Baltimore, MD........................5
R.Kriaučiūnas,
Lansing, MI.............................5
A.Knistautas,
League City, TX......................4
H.Hennings,
Claremont, CA........................2
J.Sulaitis, St.Petersburg, FL....2
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame
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KETURIOLIKA VALSTYBIŲ PARAGINO IOC IŠMESTI RUSIJĄ IŠ RIO ŽAIDYNIŲ

Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) gavo 14-os
pasaulio valstybių antidopingo
agentūrų pasirašytą laišką, kuriuo raginama išmesti Rusiją
iš Rio de Žaneiro olimpinių
žaidynių.
Laiškas asmeniškai adresuotas IOC prezidentui
Thomasui Bachui. Jame prašome imtis pačių griežčiausių
priemonių prieš „institucinį,
valstybės valdomą dopingo
sistemą” ir užtikrinti olimpinių
žaidynių sąžiningumą.
Vis dėlto laiške rašoma,
kad savo nekaltumą ir „šva-

rumą” įrodę atletai galėtų
varžytis žaidynėse po olimpine
vėliava.
Teigiama, kad IOC negali
palikti sprendimo dėl Rusijos
atskirų sporto šakų tarptautinėms federacijoms – tam
paprasčiausiai nebėra laiko.
Laišką pasirašė JAV, Vokietijos, Japonijos, Kanados,
Egipto, Najosios Zelandijos,
Ispanijos, Austrijos, Danijos,
Suomijos, Nyderlandų, Norvegijos, Švedijos ir Šveicarijos
antidopingo agentūrų atstovai.
Savaitės pradžioje Richardo
McLareno vadovaujam WADA

taryba teigė, kad Rusijoje buvo
sukurta valdžios reguliuojama
dopingo programa, kuri padėjo
Sočio olimpinėse žaidynėse
rusams skinti medalius.
Ataskaita tvirtina, kad
2011–2015 metų laikotarpiu įvairiose žiemos ir vasaros sporto šakose dauguma
Rusijos sportininkų mėginių
buvo manipuliuojama.
IOC trečiadienį (liepos 20
d.) pranešė, kad sprendimą
dėl Rusijos dalyvavimo Rio
de Žaneiro olimpinėse žaidynėse paskelbs per artimiausias
dienas.
15min.lt

LIETUVA SIEKS SURENGTI 2020 M.
PASAULIO SALĖS FUTBOLO ČEMPIONATĄ
Lietuva pretenduoja surengti
2020 m. Pasaulio salės futbolo
čempionatą, kuris atneštų ekonominės, žinomumo ir sportinės
naudos šaliai. Aptarti galimybes
ir reikalavimus dėl čempionato
organizavimo vyriausybėje
susitiko ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius ir
Lietuvos futbolo federacijos
prezidentas Edvinas Eimontas.
Salės futbolas – pasaulyje
sparčiai populiarėjanti futbolo
rūšis. Atrankoje 2016 m. į FIFA
(Tarptautinės futbolo asociacijos) pasaulio vyrų salės futbolo
čempionatą (Futsal World Cup)

IOC: 23 PEKINO
OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ
MEDALININKAI
VARTOJO DOPINGĄ

Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC) liepos 22 d.
paskelbė, kad po pakartotinų
tyrimų net 45-ių Londono ir
Pekino olimpinių žaidynių
dalyvių dopingo testai yra
teigiami.
IOC pranešime skelbiama,
kad iš 30 Pekino olimpinių žaidynių dalyvių, kurių atnaujinti
dopingo testai yra teigiami,
net 23 iškovojo medalius.
Dopingą vartojo keturių skirtingų sporto šakų ir aštuonių
valstybių sportininkai.
Dar 15 teigiamų testų užfiksuota pakartojus Londono
olimpinių žaidynių dalyvių
dopingo testus.
Su šiais naujais skaičiais iš
viso nuo 2008 iki 2012 metų
jau net 98 sportininkai įkliuvo
dėl dopingo vartojimo.
„Nauji pakartotiniai tyrimai parodo, kad IOC toliau
kovos su dopingo vartojimu”, – sakė IOC prezidentas
Thomas Bachas.
IOC taip pat pranešė, kad
visi atletai, kurių dopingo
testai yra teigiami, negalės
dalyvauti Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse.
IOC dopingo mėginius
saugo 10 metų ir atsiradus naujoms galimybėms, nuolat gali
juos peržiūrėti ir pakartotinai
patikrinti.
ELTA

dalyvavo rinktinės iš 122 šalių.
2012 m. čempionatas buvo
transliuojamas 196 šalyse ir
turėjo 138,6 mln. žiūrovų auditoriją.
Šiemet Pasaulio čempionatas bus surengtas Kolumbijoje,
o kitas įvyks po ketverių metų,
2020-ųjų rudenį. Finaliniame
etape dalyvauja 24 geriausios
komandos – 7 iš Europos, 5
iš Azijos, 4 iš Šiaurės ir Pietų
Amerikos, 3 Afrikos, 1 iš
Okeanijos bei varžybų šeimininkai.
Premjero A. Butkevičius
teigimu, šis čempionatas būtų

vienas didžiausių renginių per
Lietuvos sporto istoriją ir atneštų ženklią ekonominę naudą,
nes, skaičiuojama, jog atvyktų
daugiau nei 13 tūkst. užsienio
turistų.
Preliminariai paskaičiuota,
jog varžybų dalyviai ir atvykstantys užsienio aistruoliai atneštų apie 10 mln. eurų ekonominės
naudos. Be to, ženkliai padidėtų
Lietuvos žinomumas pasaulyje,
rašoma pranešime spaudai.
Šalis, kurioje vyks 2020
metų Pasaulio čempionatas, bus
išrinkta šių metų gruodį.
LRT

IOC prezidentas Thomas Bachas.

Reuters

Labai laukiam
NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta,
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo
lietuviško laikraščio tolsta.
Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.
Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna.
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.
„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.
Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį
metams 87 dol.
Mieli ilgamečiai „Dirvos” skaitytojai, rėmėjai ir lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenumeruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje,
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijoje, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.
Jei žinote asmenų Jūsų kaimynystėje ar toliau gyvenančių, kurie „Dirvos” neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes
jiems „Dirvą” pabandysime nemokamai kurį laiką siųsti,
kad jie su laikraščiu susipažintų ir jį pamėgtų.
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 sutelksime kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą.
Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą,
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.
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