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Dėmesio skaitytojams ir 
rėmėjams! Pranešame, kad 
„Dirvos” priešatostoginė laida 
Nr. 13 bus išleista birželio 27 
d. Po atostogų laikraštis išeis 
liepos 18 d.

Vi siems skai ty to jams ir 
rėmėjams lin ki me ma lo nių 
va sa ros atos to gų!

vienas labiausiai militari-
zuotų regionų, o čia sutelk-
ta Rusijos karinė grupuotė 
toliau stiprinama, rašoma 
Lietuvos žvalgybos institu-
cijų ataskaitoje.

Pernai Baltijos laivynas 
gavo du mažuosius raketų 
laivus, ginkluotus raketų kom-
pleksais „Kalibr”, galinčiais 
naikinti taikinius 2 tūkst. ki-
lometrų atstumu. Sustiprinta 
kranto gynybos sistema – 
gautos „Bal” ir „Bastion” 
kranto raketų sistemos. Tai 
Rusijai suteikia galimybę nai-
kinti antvandeninius taikinius 
beveik visoje Baltijos jūros 
akvatorijoje.

Anot Lietuvos žvalgybos, 
pernai regione taip pat pra-
dėta atnaujinti kovos lėktuvų 
parką – sritį pasiekė pirmasis 
daugiafunkcis naikintuvas 
Su-30SM. Perginklavimas šio 
tipo orlaiviais bus tęsiamas. 
Srityje dislokuoti sausumos 
daliniai sujungti į 11-ąjį armi-

Prisimenant 1941 m. birželio 14 d., Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena. Š.m. birželio 10 d. Lietuvos Liaudies buities muziejuje Rumšiškėse 
vyko pirmųjų masinių trėmimų minėjimas. Kalba Seimo narė Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.      Seimo kanceliarijos (aut. Dž.G.Barysaitė) nuotr.

Lietuvoje vyksta Gedulo 
ir vilties dienai skirti ren-
giniai. Š.m. birželio 10 d. 
Lietuvos liaudies buities mu-
ziejuje Rumšiškėse 75-ąsias 
tremties į Arktį metines mi-
nėjo Laptevų jūros tremtinių 
brolija „Lapteviečiai”. 

1941 metų birželio 14 
dieną kai kurie iš Lietuvos 
į Altajaus kraštą ištremti 
žmonės po metų buvo per-
vežti prie Laptevų jūros. Nuo 
tada, kai pirmieji lietuviai 
tremtiniai atsidūrė Ledjūrio 
regione, praėjo 75-eri metai.

„Ten aštuoniose ar devy-
niose salose iš viso buvo apie 
200-300 lietuvių. Žmonės 
bandė įsikurti ir bandyti iš-
gyventi – jie glaudėsi jurtose, 
o žvejyba buvo pagrindinis 
išgyvenimo šaltinis”, – pa-
sakojo „laptevietis” Algirdas 
Marcinkevičius.

Liaudies buities muziejuje 
tremtinių žeminukė – jurta – 
pastatyta prieš 25-erius me-
tus. Stačiusieji ją pasakoja, 
kad tokiose pačiose Arktyje 
gyveno tremtiniai.

1942-aisiais, pirmaisiais 
tremties į Arktį metais, jurto-
se gyvendavo po 40 žmonių. 
Jurtos tremtinius gelbėdavo 
nuo žiemos šalčių ir vėjų, bet 
net ir be paliovos kūrenant 
temperatūra nepakildavo 
aukščiau negu -2 C laipsniai 
šalčio.

Tradiciniame susitikime 
„lapteviečiai” prisiminė ir 

MAŽĖJANTIS „LAPTEVIEČIŲ” BŪRYS VIENYBĖS JAUSMO NEPRARANDA

tremtinę, politinę kalinę, 
atsiminimų „Lietuviai prie 
Laptevų jūros” autorę Dalią 
Grinkevičiūtę. Jai šiemet 
būtų sukakę 90-imt.

„Žmonės, kurie galėjo at-
važiuoti, kurie dar sveikatos 
turėjo – atvažiavo. Kunigas 
priėjęs man sako, kad jūsų 
kaskart būrelis vis mažė-
ja, bet čia turbūt natūralūs 

procesai”, – sakė Laptevų 
jūros  t remtinių  brol i jos 
„Lapteviečiai” pirmininkas 
Jonas Markauskas.

Tremčių metines minėjo ir 
gyvų liudininkų pasakojimų 
klausėsi Lietuvos ir užsienio 
moksleiviai. „Trečius metus 
iš eilės šioje vietoje, šiuo 
laiku, pasibaigus mokslo 
metams, JAV mokinių ir mo-

kytojų delegacijos atvyksta į 
gyvą istorijos pamoką susi-
tikt su lapteviečiais”, – teigė 
LSMU gimnazijos direkto-
rius Arūnas Bučnys.

1941 m. birželio 14-ąją 
sovietų okupantų pradėti 
masiniai trėmimai truko iki 
birželio 22-osios. Tomis die-
nomis iš Lietuvos išvežta 
apie 17500 žmonių. Tai – iš 

anksto suplanuota ir parengta 
akcija. Labiausiai nukentėjo 
inteligentija. Buvo ištremti 
politiniai veikėjai, karinin-
kai, gydytojai, mokytojai, 
ūkininkai ir jų šeimos.

Iš viso 1941–1952 metais 
iš Lietuvos ištremta apie 135 
tūkst. žmonių, maždaug 28 
tūkst. iš jų žuvo.

LRT

RUSIJA RAGINAMA MAŽINTI KARINĮ 
AKTYVUMĄ KARALIAUČIAUS SRITYJE jos korpusą, jis leis efektyviau 

panaudoti uždaroje ir nuo liku-
sios Rusijos dalies atribotoje 
teritorijoje esančius sausumos 
dalinius. Kartu keičiama dali-
nių dislokacijos sistema, dalį 
79-osios motošaulių briga-
dos padalinių perdislokuojant 
iš Gusevo į Sovetską prie 
Lietuvos sienos.

Pagrindinis artimiausiu 
metu numatytas kokybinis 
pokytis – korpuso sudėtyje 
esančios raketų brigados per-
ginklavimas raketų komplek-
sais „Iskander”. Pernai šios 
raketos į sritį buvo atgabentos 
pratyboms.                      LRT

Rusijos karinių pajėgų 
stiprinimas Karaliaučiaus sri-
tyje trukdo Europos Sąjungos 
(ES) ir Rusijos bendradar-
biavimui, trečiadienį pa-
reiškė ES ambasadorius 
Rusijoje Lietuvos diplomatas 
Vygaudas Ušackas. 

„Kaliningrado regionas yra 
privilegijuotas regionas ES ir 
Rusijos bendradarbiavimui. 
Mes turime daug bendrų inte-
resų, kurie gali būti stiprinami 
abipusės pagarbos ir bendra-
darbiavimo pagrindu, tačiau su 
sąlyga, kad karinių pajėgumų 
stiprinimas ir karinis buvimas 
būtų sumažinti”, – V. Ušackas 
sakė trečiadienį regione vyku-
siame forume.

Anot V. Ušacko, nepaisant 
politinės įtampos ir nuomonių 
skirtumų, ES ir Rusija plėtoja 
bendradarbiavimą tokiose 
srityse kaip tarpregioniniai 
ryšiai, švietimas ir mokslas bei 
pilietinės iniciatyvos.

Karaliaučiaus sritis yra 

Nuo birželio 11 dienos visi 
Ukrainos piliečiai, įskaitant 
gyvenančius laikinai okupuo-
tų Krymo ir Rytų Ukrainos 
sričių teritorijose, turintys bi-
ometrinius pasus, gali be vizų 
keliauti į 26 Europos Sąjungos 
(ES) šalis, išskyrus Didžiąją 
Britaniją ir Airiją, bei 4 asoci-
juotas Šengeno erdvės valsty-
bes – Islandiją, Lichtenšteiną, 
Norvegiją ir Šveicariją – trum-
palaikėms (iki 90 dienų truk-
mės 180 dienų laikotarpyje) 
kelionėms, skirtoms verslo rei-
kalų, turizmo, šeimos, kultūros, 
sporto renginiams, trumpoms 
studijoms, mokymams, gydy-
muisi ar panašiais tikslais. 

Nuo 2010 m. Ukraina nuo-
sekliai įgyvendino vadina-
mąjį Vizų režimo liberaliza-
vimo veiksmų planą (Visa 
Liberalisation Action Plan, 
VLAP), kad būtų užtikrintas 
sėkmingas ES bendradarbiavi-
mas su Ukrainos teisėsaugos ir 
migracijos institucijomis. Per 

UKRAINOS PILIEČIAMS – BEVIZIS 
REŽIMAS Į ŠENGENO ERDVĖS ŠALIS 

šį laiką Ukraina įgyvendino 
visus jai keltus reikalavimus 
tokiose srityse kaip dokumen-
tų apsauga, integruotas sienų 
valdymas, kova su organizuotu 
nusikalstamumu, migracijos 
valdymas, teisėsaugos institu-
cijų bendradarbiavimas, preky-
ba žmonėmis ir kt. Savo ruožtu 
ES nuolat vertino Ukrainos 
atliktą pažangą, teikė ataskaitas 
ir reikalingas rekomendaci-
jas. 2015 m. gruodžio 18 d. 
Europos Komisija paskelbė 
šeštąją ir paskutinę Ukrainos 
VLAP įgyvendinimo pažan-
gos ataskaitą. Joje pažymėta, 
kad Ukraina įgyvendino visus 
VLAP iškeltus kriterijus. 

Bevizis režimas Ukrainai 
nesuteikia besąlyginės teisės 
atvykti į ES valstybę. ES narė 
gali atsisakyti įsileisti pilietį, jei 
jis, pavyzdžiui, neturi reikalin-
gų dokumentų, negali pagrįsti 
savo kelionės tikslo ar to, kad 
turi pakankamai lėšų savo vi-
zitui.                                ELTA
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JAV generalinis prokuroras 
Jeffas Sessionsas, dėl kurio 
kontaktų su Rusijos ambasa-
doriumi per prezidento rinki-
mų kampaniją kilo daug klau-
simų, šeštadienį sutiko liudyti 
Senato žvalgybos komitete, 
tiriančiame galimą Rusijos 
kišimąsi į rinkimus. 

Pripažinęs, kad pernai du-
kart buvo susitikęs su Rusijos 
ambasadoriumi Jungtinėse 
Valstijose, J. Sessionsas kovą 
nusišalino nuo federalinio ty-
rimo dėl kontaktų tarp Rusijos 
ir Donaldo Trampo preziden-
tinės kampanijos. Per sausį 
vykusį posėdį dėl paskyrimo 
į generalinio prokuroro par-
eigas jis tvirtino kampanijos 
metu nesusitikęs su Rusijos 
atstovais.

J. Sessionsą persekio-
jo klausimai apie galimus 
papildomus susitikimus su 
ambasadoriumi Sergejumi 
Kisliaku. Senato demokratai 
kėlė klausimus, ar jie buvo 
susitikę per 2016 metų ba-
landį Vašingtono viešbutyje 
„Mayflower” vykusį renginį 
užsienio politikos klausimais. 
Teisingumo departamentas 
teigė, kad J. Sessionsas jame 
dalyvavo, kad išklausytų D. 
Trumpo kalbą, tačiau susi-

JAV GENERALINIS PROKURORAS LIUDYS  
SENATO ŽVALGYBOS KOMITETE 

tikimų ar privačių pokalbių 
nevyko.

Buvęs FTB direktorius 
Jamesas Comey birželio 8 d. 
liudydamas komitete iškėlė 
papildomų klausimų. Pasak jo, 
FTB tikėjosi, kad J. Sessionsas 
nusišalins keliomis savaitė-
mis anksčiau, nei tai padarė. 
J. Comey atvirame posėdyje 
daugiau apie tai kalbėti atsi-
sakė.

Birželio 10 d. respubli-
konų senatoriui iš Alabamos 
Richardui Shelby atsiųstame 
laiške J. Sessionsas tvirtino 
planavęs Kongreso pakomite-
čiuose aptarinėti Teisingumo 
departamento biudžetą, tačiau 
tapo aišku, kad kai kurių narių 
klausimai bus skirti tyrimui 
dėl Rusijos. R. Shelby pirmi-
ninkauja Senato asignavimo 
pakomitečiui.

J .  Sessionso teigimu, 
sprendimą priimti žvalgybos 
komiteto kvietimą atvykti iš 
dalies lėmė J. Comey liudiji-
mas. Jis rašė, jog „svarbu man 
gauti galimybę aptarti šiuos 
klausimus tinkamame foru-
me”. Generalinis prokuroras 
nurodė, kad į pakomitečius 
atvyks jo pavaduotojas Rodas 
Rosensteinas.

Kongreso asignavimų pa-

komitečių narių informavimas 
apie Teisingumo departamento 
biudžetą yra svarbi generalinio 
prokuroro darbo dalis. Tai, 
kad J. Sessionsas šią užduotį 
patikės savo pavaduotojui, 
rodo, kad tyrimas dėl Rusijos 
atitraukia jį nuo svarbiausių 
pareigų.

J. Sessionsas laiške nenu-
rodė, ar kalbės viešai, ar už 
uždarų durų. J.Comey liudijo 
viešai, o vėliau su komiteto 
nariais susitiko už uždarų durų 
aptarti su slapta informacija 
susijusių klausimų.

Demokratų senatorius iš 
Havajų Brianas Schatzas iš-
reiškė susirūpinimą dėl to, 
kad J. Sessionsas neatvyks į 
asignavimų pakomitetį, nes, 
regis, „nenori aptarinėti savo 
nusišalinimo nuo tyrimo dėl 
2016 metų prezidento rinkimų 
kampanijos (...) ir reikšmingo 
bendravimo su Rusijos parei-
gūnais”.

„Atėjo tamsūs laikai, jei 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
generalinis prokuroras atvi-
roje sesijoje prisiekęs nenori 
atsakyti į klausimus apie savo 
elgesį arba ginti šios adminis-
tracijos biudžeto”, – teigė B. 
Schatzas.

LRT

JAV prezidentas Donaldas Trampas (kairėje) ir JAV generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas. 
                                                                                                                            Reuters/Scanpix nuotr.

paminklo Antakalnio kapinėse 
padėjo gėlių, buvo „supranta-
mas ir logiškas”.

„O tai, kas čia dabar pa-
reikšta, sunku paaiškinti ir 
logiškai, ir politiškai, ir mo-
raliai labai sunku pateisinti 
tokius  žodžius”, – teigė L. 
Linkevičius.

Jis stebisi, jog panašiu 
metu Latvijoje taip pat pasi-
rodė Rusijos ambasadoriaus 
šioje šalyje „samprotavimai 
spaudai”, kuriuose „taip pat 
neypatingai draugiškai atsilie-
piama apie latvius”.

P r e z i d e n t ė  D a l i a 
Grybauskaitė  birželio 8 d. 

metiniame pranešime Seime 
pažymėjo žiniasklaidos objek-
tyvumo ir saugumo svarbą 
sakydama, jog „saugi žinias-
klaida ir sąmoningi pilie-
čiai – tai priešakinė linija jau 
vykstančiame informaciniame 
kare”. Ji taip pat pabrėžė, kad 
priešiškus „trolius” ir mela-
gingas naujienas virtualioje 
erdvėje stabdantys Lietuvos 
„elfai” sulaukė net tarptautinio 
dėmesio.

L. Linkevičius sako, kad ši 
Lietuvos pozicija yra „nuose-
kli ir nuolatinė”.

„Ši problema tikrai nebuvo 
pakankamai vertinama, dabar 
mes jau lyg suprantame hi-
brindinę grėsmę. Be abejo, tai 

susiję ir su iškreiptomis nau-
jienomis, kurios platinamos 
sąmoningai, kurios susijusios 
kad ir su mūsų sąjungininkų 
buvimu čia. Visa tai – šių dienų 
realijos, jas reikia įvertinti kaip 
tam tikrą informacinį ginklą”, 
– sakė ministras.

A. Udalcovas interviu 
„Litovskij Kurjer” pareiškė, 
kad Rusija nesvarstys galimo 
žalos kompensavimo Lietuvai 
už patirtą žalą sovietmečiu, 
ypač įvardijant tai kaip žalą 
dėl okupacijos. Jis tvirtino, 
kad Rusija pati turi teisę 
reikalauti 72 mlrd. dolerių 
už investicijas į Lietuvą so-
vietmečiu.

LRT

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS ĮVERTINO 
PAREIŠKIMUS APIE „SKOLĄ” UŽ OKUPACIJĄ

LR užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius ab-
surdiškais vadina Rusijos 
ambasadoriaus Aleksandro 
Udalcovo pareiškimus apie 
Rusijos teisę kelti klausimą 
dėl 72 mlrd. JAV dolerių kom-
pensacijų Rusijai už Sovietų 
sąjungos investicijas sovie-
tmečiu.

Ministras stebisi, jog inter-
viu „Litovskij Kurjer” pasiro-
dė likus mažiau nei savaitei 
iki Lietuvoje minimos Gedulo 
ir vilties dienos, žyminčios 
masinius lietuvių trėmimus.

„Tai yra absurdiškas pareiš-
kimas – jis tam tikra prasme ir 

glumina, ir piktina, kadangi tai 
pareikšta praktiškai išvakarėse 
Gedulo ir vilties dienos, oku-
pacijos ir genocido dienos, 
kuomet ją minime. Kalbėti 
tokius dalykus po visuotinai 
pripažintos mūsų šalies oku-
pacijos, atimtos nepriklauso-
mybės, tos žalos, kuri padaryta 
žmonėms ir valstybei, kalbėti 
apie kažkokias sumas – tai 
tikrai labai glumina”, – sakė 
ministras.

L. Linkevičius sako, kad A. 
Udalcovo žingsnis, kai šis ge-
gužės 8-ąją Vakarams minint 
Antrojo pasaulinio karo pa-
baigą prie Lietuvos partizanų 

Visas Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2017 m. metinis 
pranešimas Seime truko nepilną pusvalandį, o visa kritika vals-
tiečių žaliųjų valdymui, galima sakyti, sutilpo į vieną sakinį: 
„Rimtoms permainoms ir generaliniam apsivalymui reikia ne tik 
jėgos ir drąsos, bet ir proto.” „Aš manau, jeigu nebus proto darant 
pertvarkas, tai bus kokia nors „perestroika”, kuri jau čia kažkada 
vyko”, – sakė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Prezidentui Valdui Adamkui buvo atlikta širdies stimulia-
toriaus keitimo procedūra. Dėl to buvęs šalies vadovas negalėjo 
atvykti į Seimą išklausyti LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
metinio pranešimo. V. Adamkus sakė, kad sutrikus širdies ritmui 
jis nedelsiant paguldytas į ligoninę, iš kurios išleistas birželio 7 
d. popiet. Medikai jam nurodė vengti įtampos, ilsėtis namuose. 
Pernai rugpjūtį V. Adamkus paskelbė įveikęs vėžį, su kuriuo 
kovojo trejus metus ir dėl kurio jam buvo pašalintas inkstas.

Leidimų dirbti su slapta informacija nėra paprašę 13 
juos pagal pareigas turėti privalančių Seimo narių, birželio 8 
d. paskelbė Valstybės saugumo departamento (VSD) direkto-
rius Darius Jauniškis. Kultūros komiteto vadovui, Ramūnui 
Karbauskiui toks leidimas jau suteiktas.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Seimo priimtas 
Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2018 metų 
gerokai apribojama alkoholio prekyba, vartojimas ir reklama.  
Anot pranešimo, D. Grybauskaitė ragina politikus neteikti naujų 
kontroversiškų pasiūlymų, kol nebus įsitikinta, kokį poveikį 
alkoholio vartojimui turės dabartiniai sugriežtinimai.

Birželio 8 d. amžino poilsio atgulė Seimo narys Rokas 
Žilinskas. Jis buvo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demo-
kratų partijos narys, žinomas žurnalistas. Velionis buvo palaidotas 
Antakalnio kapinėse. R. Žilinskas mirė birželio 6 d. po sunkios 
ligos, eidamas 45-uosius. Jis į Seimą buvo renkamas nuo 2008-ųjų.

Naujausiame tarptautiniame universitetų vertinime dvi 
Lietuvos aukštosios mokyklos šoktelėjo aukštyn. Aukščiausiai 
reitinge atsidūrė Vilniaus universitetas (VU). Pakilęs 80 pozicijų 
jis naujajame reitinge yra 401–410-oje vietoje. Antras geriau-
siai įvertintas yra Vilniaus Gedimino technikos universitetas 
(VGTU). Jis užima 551–600-ąją vietą. Kauno technologijos 
universitetas (KTU) ir Vytauto Didžiojo universitetas(VDU) 
atitinkamai atsidūrė tarp 800 ir 1000 geriausių aukštųjų pasaulio 
mokyklų. 

Eidama 76-uosius metus birželio 9 d. mirė Kovo 11-osios 
Akto signatarė, buvusi Seimo narė konservatorė Romualda 
Hofertienė, pranešė Seimo kanceliarija. R. Hofertienė gimė 
1941 metais Raseinių rajone, Girkalnio miestelyje, 1977 me-
tais ji baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, kur įgijo 
matematikos mokytojos specialybę. R. Hofertienė yra dirbusi 
mokyklos raštvede bei Klaipėdos fabrike „Trinyčiai” laborante, 
matematikos mokytoja Raseinių rajono mokyklose, nuo 1977-
ųjų iki 1990-ųjų mokytojavo Klaipėdos 22 vidurinėje moky-
kloje. Ji buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Klaipėdos 
miesto tarybos narė, Klaipėdos mokytojų sąjūdžio tarybos 
pirmininkė, Lietuvos moterų sąjungos centro valdybos narė.

1990 metais R. Hofertienė buvo išrinkta į Aukščiausiąją 
Tarybą-Atkuriamąjį Seimą. Jos parašas yra po Kovo 11-osios 
Aktu dėl nepriklausomos valstybės atstatymo. Į parlamentą ji 
išrinkta dar du kartus – 1992-1996 ir 1996-2000 metais. Nuo 
pat Tėvynės sąjungos įkūrimo R. Hofertienė buvo jos narė. Ji 
yra apdovanota Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.

Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus
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KAIP ATSIRANDA  
„ALTERNATYVŪS FAKTAI”?

Kartą jau rašėme apie tai, jog šiame informacinių techno-
logijų amžiuje labiausiai tinka posakis „kuo toliau į mišką, 
tuo daugiau medžių”. Tai reiškia, kad kuo daugiau informa-
cijos, tuo sunkiau susigaudyti, kas ir kaip. Bėda ta, kad ne 
informacijos gausa, bet jos įvairovė sukelia keblumų bandant 
suvokti ir įsisąmoninti išgirstas naujienas. Na, o įvairovės 
problema yra ta, kad jos esmę sudaro faktų interpretavimas, 
deja, dažnai veikiantis „sugedusio telefono” principu. Tik 
telefonas gali sugesti savaime, o štai pateikti „sugadintus” 
faktus jau reikia pastangų. Žinodami, kad eilinis informaci-
jos naudotojas gautas žinias priima kaip galutinį produktą ir 
nesivargina patikrinti jų autentiškumą, „sugedusio telefono” 
principu mėgsta naudotis manipuliatoriai, siekiantys politinės 
naudos, taip pat propagandistai (skirtumas tarp jų yra tas, 
kad pirmieji faktus pateikia savaip interpretuotus, o propa-
gandistai gali išvis prigalvoti „faktų” arba juos priešingai, 
neatpažįstamai iškreipti). 

Aptariamai temai pailiustruoti tinka naujienos, susiju-
sios su JAV prezidentu Donaldu Trampu. Kas kas, bet šis 
Amerikos prezidentas vertinamas kaip niekada prieštaringai. 
Kartais susidaro įspūdis, kad amerikiečiai išsirinko prezidentu 
kažkokį „šustausko tipo” žmogų.... Tačiau sveika nuojauta 
kužda, kad toks scenarijus nelogiškas. Tad kas vyksta, kad 
nuolat išgirstame apie kokį nors D. Trampo „išsišokimą”. Ogi 
vyksta politinė kova! Pralaimėjusieji B. Obamos šalininkai 
siekia revanšo arba bando tokiu būdu pridengti buvusio JAV 
prezidento prisvilintą košę. Pasako D. Trampas ką nors, B. 
Obamos šalininkai jo žodžius pateikia savaip ir gauname re-
zultatą, kurį puikiai aprašė politikos apžvalgininkas Audrius 
Bačiulis, pateikdamas pavyzdį, kaip gaminami „alteratyvūs 
faktai”: „Štai, „Twitteryje” (soc. tinklalapis, red. past.) sėdi 
toks Ivo Daalderis, prie B. Obamos buvęs JAV ambasado-
riumi NATO, ir gyvai komentuoja Donaldo Trumpo kalbą 
Aljanso būstinėje. Trumpas sako: „Ateities NATO turi skirti 
daug dėmesio kovai su terorizmu ir imigracija, taip pat – grės-
mėms iš Rusijos NATO rytiniame ir pietiniame pasienyje”. 
O I. Daalderis rašo: „Bet D. Trumpas beveik nieko nepasakė 
apie Rusiją, vietoje to susitelkdamas į terorizmo ir imigracijos 
grėsmes, dėl kurių sąjungininkai turi skirtingas nuomones”.

Jaučiate skirtumą tarp to, ką pasakė D. Trampas, ir kaip jo 
kalbą išvertė buvęs ambasadorius? A. Bačiulis daro išvadą: 

„Kadangi I. Daalderis buvo ambasadoriumi NATO, tai lyg ir 
turėtų žinoti, jog D. Trumpas - tikriausiai pirmas JAV prezi-
dentas nuo Ronaldo Reagano laikų, kuris kalba apie Rusiją, 
kaip grėsmę Aljansui!”. 

Štai jums ir rezultatas – puikus pagrindas skleisti gandus, 
neva, D. Trampui nerūpi NATO, jis nemato Rusijos kelia-
mos grėsmės ir t. t. O juk faktas tas, kad būtent B. Obama 
(ir jo patarėjai, be abejo) visiškai neįvertino Rusijos kėslų. 

„Neįvertino” – per švelniai pasakyta... Po to, kai B. Obama pa-
sisiūlė „perkrauti” santykius su Rusija, prasidėjo visos mūsų 
nelaimės: Kremliaus strategai sudorojo Gruziją, Ukrainą, 
prifarširavo Kaliningrado sritį ginkluotės, griuvėsiais pavertė 

Siriją ir užliejo Europą pabėgėliais bei nelegalais. Sakykite, 
ką norite, bet keista, jog B. Obama su savo komanda to 
nenuspėjo. 

Kalbos apie tariamą D. Trampo abejingumą NATO ateičiai 
irgi paremtos bandymais išsukti Europos politikus, kurie, 
švelniai tariant, piktnaudžiavo JAV rūpesčiu NATO – kalba 
eina apie finansinius įsipareigojimus Alijansui, kurių, pvz., 
Vokietija nelinkusi laikytis. Štai D. Trampas ir paklausė – 
kodėl amerikiečiai turi mokėti už jūsų saugumą? Klausimas 
buvo interpretuotas taip, tarsi amerikiečiai neketina daugiau 
rūpintis NATO...

Paskutinis triukšmas, kilęs dėl D. Trampo, buvo jo pa-
reiškimas, kad JAV pasitraukia iš Paryžiaus klimato kaitos 
konferencijos programos. Atrodytų, JAV nelinkusi rūpintis 
mūsų planetos, kuriai gresia katastrofa dėl žmogaus veiklos 
įtakos klimatui, likimu. Bet, pasirodo, visas reikalas yra 450 
milijardų dolerių, kurių Amerika neskirs kovai su klimato 
kaita. (Būtų įdomu sužinoti, kur, kas ir kaip tuos milijardus 
naudoja, gal tada ir priekaištų D. Trampui nebeliktų?) Negana 
to, aiškėja, kad klimato kaita nepriklauso nuo žmogaus norų 
ir veiklos – tai natūralus procesas, kuris Žemėje kartojasi ne 
pirmą ir ne paskutinį kartą. Žinoma, žmogus smarkiai teršia 
gamtą, bet kosminiams procesams tai negali daryti lemiamos 
įtakos. Mokslininkai visa tai nagrinėja, stebi, bet kai įsikiša 
politikai, mokslininkų išvados tampa politinių spekuliacijų 
objektu. Gaila, kad jiems pasitarnauti linkusi žiniasklaida pra-
randa svarbiausią  tikros žiniasklaidos principą – nešališkumą. 
Todėl ir girdime isterišką riksmą apie „blogietį” D. Trampą, 
vietoje to, kad būtų argumentuotai paaiškinta, kokie veiksniai 
lėmė tokį Jungtinių Valstijų vadovo sprendimą.

Kęstutis Šilkūnas

Praėjusius penkiasdešimt 
metų didelę įtaką JAV užsienio 
politikai darė du pripažinti au-
toritetai – Henry Kissingeris ir 
Zbigniewas Brzezinskis. Abu 
sulaukė garbaus amžiaus. 

Vilniaus universiteto gar-
bės daktaras, Gedimino ordino 
I laipsnio kavalierius, Vilniaus 
miesto garbės pilietis. Šiuos 
titulus turėjo Z. Brzezinskis, 
europietiškas amerikietis, 
pradėjęs savo kaip politikos 
patarėjo kelią dar prie Johno 
Kennedy ir aktyviai reiškęsis 
iki pat mirties šių metų gegu-
žės 26 d. Paskutinė jo žinutė 
„Twitter” gegužės 4 d. buvo 
tokia: „Išmani JAV lyderystė 
yra sine qua non (būtina są-
lyga – R. B.) stabiliai pasau-
lio tvarkai. Deja, stokojame 
pirmosios, kada antroji vis 
blogėja.”

Istorijos sūkuriuose
Brzezinskių giminės ša-

knys kyla iš Vakarų Ukrainos 
Ternopilio srities Berežanų 
miestelio, kuris iki Antrojo 
pasaulinio karo priklausė 
Lenkijai ir vadinosi Brzezany. 
Mažasis Zbignevas gimė 
Varšuvoje 1928 m. diplomato 
Tadeuszo Brzezinskio šeimo-
je. 1931–1935 m. tėvas dirbo 
Vokietijoje, kur į valdžią kilo 
nacistai, rengiantys pogromus 
ir eitynes su fakelais. Vėliau 
tėvą pervedė į Maskvą, kur 
šeima praleido keletą metų 
nuo 1936 iki 1938 m. Jie buvo 
Tarybų Sąjungoje, kada vyko 
didysis 1937 metų Stalino 
teroras.

Kada  po  Molo tovo–
Ribentropo slaptųjų protoko-

DIDYSIS JAV UŽSIENIO POLITIKAS,  
ŽAVĖJĘSIS LIETUVIŲ RYŽTU

lų 1939 m. Vokietija užpuolė 
Lenkiją, T. Brzezinskis dirbo 
konsulu Monrealyje, Kanadoje. 
Dėl pokarinės Europos pasida-
lijimo, kada Lenkija atiteko 
Sovietų Sąjungos įtakos zonai, 
Brzezinskių šeima taip ir ne-
begrįžo į tėvynę. Zbigniewo 
vaikystė praėjo šalia didžiųjų 
politinių įvykių ir buvo jų vei-
kiama, todėl neatsitiktinai jis 
paskyrė gyvenimą studijuoti, 
kas nulemia valstybių ir jų 
tarpusavio santykių raidą.

Tapęs imigrantu dėl isto-
rinių įvykių, daktaro diserta-
cijai jis pasirinko temą apie 
Lenino ir Stalino totalitarinės 
valstybės kūrimą. Po to, kai 
1956-ųjų spalį–lapkritį sukilo 
Vengrija, kai tų pačių metų 
gruodį Lenkijoje nuvilnijo 
neramumai, Z. Brzezinskis 
pradėjo tikėti, jog Rytų Europa 
gali išsilaisvinti iš priespau-
dos. Jis nuosekliai laikėsi šios 
pozicijos, ją perteikdamas JAV 
prezidentams, kurie įsiklausy-
davo. Z. Brzezinskio žmona 
buvo čekė, todėl ir vėl jį asme-
niškai palietė 1968 m. Prahos 
pavasaris ir jo numalšinimas.

Už Jūsų ir mūsų laisvę
Kada buvo rengiamas is-

torinis 1975-ųjų Helsinkio 
Baigiamasis aktas dėl sienų 
Europoje neliečiamumo ir 
valstybių tarpusavio santykių 
principų, Z. Brzezinskis įdėjo 
daug pastangų, kad jame at-
sirastų taip vadinamas trečia-
sis paketas, skirtas žmogaus 
teisėms. Juo pasiremdama, 
Čekoslovakijoje pradėjo veikti 
Chartija 77, kurioje dalyva-
vo ir būsimasis prezidentas 

Vaclavas Havelas. Sovietų 
Sąjungoje apie žmogaus teisių 
pažeidimus prabilo susikūrę 
Helsinkio grupės, reikala-
vusios laikytis L. Brežnevo 
Helsinkyje pasirašytų įsipa-
reigojimų. Aktyvus Vilniaus 
Helsinkio grupės narys buvo 
Tomas Venclova, už šią veiklą 
ištremtas į Vakarus.

JAV prezidentu 1977 m. 
tapęs Jimmy Carteris pasirin-
ko Z. Brzezinskį nacionalinio 
saugumo patarėju. Jis įtikino 
J. Carterį, kad pirmasis pre-
zidento vizitas būtų į Lenkiją, 
nors Valstybės departamentas 
tam prieštaravo. Atvykus į 
Varšuvą, nacionalinio saugu-
mo patarėjas neklausė JAV 
ambasadoriaus Lenkijoje re-
komendacijų susilaikyti ir 
kartu su prezidento žmona 
ponia Rosalynn Carter aplankė 
kardinolą Stefaną Wyszynskį, 
pabrėždamas katalikybės kaip 
opozicijos režimui svarbą.

1978 m. popiežiumi tapo 
Jonas Paulius II, ir jiedu palai-
kė tokius artimus ryšius, kad 
Z. Brzezinskis skambino jam 
gilią naktį 1980 gruodį, suži-
nojęs apie sovietų rengiamą 
karinę invaziją į Lenkiją.

Apie Lietuvos išsilaisvi-
nimą iš Maskvos gniaužtų 
Z. Brzezinskis vėliau rašė: 
„Aš žavėjausi lietuvių ryžtu 
siekiant nepriklausomybės, 
priešinantis tironijai ir galiau-
siai nugalint.” Jis buvo vienas 
iš didžiosios politikos kūrėjų, 
palaikiusių Lietuvos siekį tapti 
NATO nare. 1999-aisiais per 
NATO viršūnių susitikimą 
Vašingtone jis pristatė Lietuvą 
kaip geriausiai pasiruošusią 
narystei ir galinčią būti pri-
imta jau 2002. Palanki JAV 
pozicija paveikė abejojančius, 
ir Lietuva tapo NATO nare 
2004 m.

2014 m. kovo pradžio-
je, dar kelios savaitės prieš 
Krymo okupendumą ir prieš 
karą Rytų Ukrainoje, jis viešai 
ragino nedelsiant duoti atsaką 
Vladimiro Putino agresijai 
ir lygino Rusijos veiksmus 
su Hitlerio įvykdyta Sudetų 
krašto aneksija.

Ypatingas ryšys
Kada įtakingas vokiečių 

žurnalas „Spiegel” 2015 m. 
Z. Brzezinskio paklausė, ar 
dera siųsti sunkiąją ginkluotę į 
Baltijos šalis, jis atsakė, jog bū-
tent nesiuntimas taptų tikruoju 
karo kurstymu. Šiandien mes 
turime ir vokiškas haubicas, 
ir sąjungininkų batalioną. 
Neginti Baltijos valstybių, 
pasak Z. Brzezinskio, NATO 
reikštų tą patį, kaip išvykstant 
atostogų pakabinti ant savo 
namų durų užrašą: „Mūsų 
nėra, durys neužrakintos.”

Į strateginę Lietuvos ir 
(Nukelta į 4 psl.)
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Su skauduliui dažnai pa-
galvoju, kad neleistinai pri-
miršta partizanų Kuzinevičių, 
gyvenusių Kaišiadorių rajone, 
Burbiškių kaime, šeima. Nei 
atminimo lentos kaime, nei ga-
tvelės su jų pavardė. Tik 1998 
metais Kanadoje gyvenantys 
iš čia kilę Petras Šidlauskas 
ir Jonas Stankus-Stankevičius 
kaimo pakraštyje pastatė kry-
žių visoms šio ir aplinkinių 
kaimų raudonojo teroro au-
koms atminti. 

Net karių savanorių sta-
tusių žuvusieji neturi, jau 
nekalbant apie valstybinius 
apdovanojimus. O juk po-
kario suirutėse už Lietuvos 
laisvę paguldė galvas Ignas 
Kuzinevičius ir penki jo sūnūs. 
Šeštasis po daugelio metų ka-
torgos mirė Sibiro tremtyje... 
Vienam iš Kuzinevičių sūnų, 

PARTIZANŲ ŠEIMOS ISTORIJA DUKROS LŪPOMIS: 
KAIP TĖVAI IR 7 VAIKAI KOVOJO UŽ LIETUVOS LAISVĘ

Mykolui, šiemet būtų sukakę 
lygiai šimtas metų.

Šios šeimos gyvenimo is-
toriją man pasisekė sužinoti 
dar 1995 metais iš Eleonoros, 
vyriausiosios Igno ir Onos 
Kuzinevičių dukros, gimusios 
1905 metais, gyvenusios greti-
mame Kulukiškių kaime.

B ū d a m a  b e v e i k  d e -
vyniasdešimties, Eleonora 
Kalaušienė–Kuzinevičiūtės 
gerai prisiminė ir papasakojo 
savo istoriją.

Šeimoje užaugo ji ir šeši 
broliai kaip ąžuolai, o Jonas, 
sako, gal ir visame valsčiuje 
tvirčiausias buvo: paima du 
vyrus už diržų ir iškelia virš 
galvos. Mykolas už visus 
linksmiausias ir protingiausias 
buvo... Atitarnavę Lietuvos 
kariuomenėje, broliai nesku-
bėjo namo. Trys nuėjo į pasie-
nio policiją, paskui Antanas su 
Mykolu vedė, tačiau laikėsi ar-
čiau namų. Tėvas buvo šaulys, 
policijos pagalbininkas, todėl 
ir vaikams nepatarė sėdėti 
namuose.

1943 m. sovietiniai partiza-
nai užpuolė jų sodybą. Pastatai 
buvo padegti, o tėvas Ignas 
– sunkiai sužeistas. Sugrįžę 
okupantai šito nepamiršo: 
jis buvo suimtas 1944 metų 
rugsėjo pabaigoje klojime įsi-
rengtoje slėptuvėje. Radę ten 
šešiadsešimtmetį smarkiai su-
mušė ir nuvarė į Trakus. Tada 
ir išėjo penki sūnūs į mišką. 
Greitai tėvą nuteisė ir išvežė 
į Sibirą. Jis 1945 metais žuvo 
Kemerovo lageryje.

Mykolas Kuzinevičius-
Serbentas (1917–1946) buvo 
Lietuvos kariuomenės husaras, 
vėliau – pasienio policijos 
jaunesnysis karininkas. Jau 
1944 m. vasaros pabaigoje 

vadovavo partizanų būriui. 
Susikūrus keliems būriams, 
buvo paskirtas kuopos vadu.

1946 m. rugsėjo 26 dieną 
NKVD šaulių pulko karei-
viai Slabados–Balceriškių 
kaimų laukuose surengė pa-
salą. Būrys kareivių pasklido 
po kaimą, ieškodami besi-
slapstančių nuo kariuomenės 
vyrų. Boliaus Šriupšos sody-
boje užtruko ilgiau, nes žinojo, 
kad šeimininkas partizanus 
globoja. Einant į daržinę, iš 
jos pradėjo šaudyti. Kareiviai 
turėjo didelę patirtį: jie ruo-
šėsi daržinę padegti. Staiga 
iš jos atsišaudydami išbėgo 
trys vyrai. Du iš jų krito. Taip 
žuvo kuopos vadas Mykolas 
Kuzinevičius-Serbentas, su 
juo kartu atpažintas partizanas 
Pranas Taletavičius-Klajūnas 
(1922–1946). Buvo paimti 
ginklai ir kuprinė, kurioje 
buvo komunistų ir stribų sąra-
šai bei nebaigtas rašyti kuopos 
vado įsakymas. Partizanų pa-
laikai niekinti Žiežamriuose. 
1991 metų rugpjūčio 17 dieną 
jie perlaidoti į Kaišiadorių 
partizanų kapines.

J o n a s - K a z i m i e r a i t i s 
(1913–1946) partizanavo 
brolio būryje. Serbentui ta-
pus kuopos vadu, vadovavo 
būriui. 1946 metų birželio 12 
dieną NKVD Žiežmarių pos-
kyrio informatoriai „Lyda” ir 
„Nevas‘ pranešė apie Serbento 
būrio stovyklą Kaukinės miš-
ke. Prieš dvi dienas šiame 
miške buvo nušautas partiza-
nas J. Kurmilavičius-Voverė 
(1912–1946). Nurodytoje 
vietoje kareiviai nušovė Joną 
Kuzinevičių-Kazimieraitį ir 
Juozą Barulį (1926–1946) iš 
Strošiūnų kaimo, Žiežmarių 
valsčiaus. Vytautas Bukinas 

(1924–1946) iš Kietaviškių 
kaimo buvo šiame mūšyje 
sužeistas. Žuvusiųjų palaikai 
1991 metų rugpjūčio 17 dieną 
perlaidoti į Kaišiadorių parti-
zanų kapines.

Antanas-Narsutis (1911–
1945) partizanavo nuo 1944 
m. rugpjūčio, buvo brolio 
Mykolo būryje. Žuvo 1945 
metais pradžioje Žikaronyse, 
Semeliškių valsčiuje. Kaimo 
kapinaitėse slapta ir buvo 
palaidotas.

S t a n i s l o v a s - K u k a l i s 
(1928–1956) į mišką išėjo 
nė aštuoniolikos neturėda-
mas. Žinojo apie vyresniųjų 
brolių žūtį, tačiau likimas 
per partizanų žudynes lėmė 
jam likti gyvam. 1949 m. 
iš gimtų vietų Stasys pasi-
traukė į Dainavos apygardą, 
buvo Dzūkų rinktinės Skroblo 
būrio kovotoju. Deja, 1956 
rugojūčio 12 dieną žuvo, kai 
agentai–smogikai „Adomas”, 
„Beržas” ir „Žilvytis” jį nužu-
dė Kaišiadorių rajone.

Ignas-Voverė  (1914–
1967) partizanavo su broliais. 
Išvengė daug mirčių, matė 
brolio Mykolo žūtį. Kartu 
su Pranu Slanina-Jokeris ir 
Antanu Gatavecku-Svajūnu ir 
Kaukinės girininkijos eiguliu 
Simonu Juodoniu slapstė-
si Nemaitonių kaime, ūki-
ninko M. Juodžio sodyboje. 
1947 metų sausio 17 dieną 
sovietinės įgulos kareivių 
aptiktas bunkeryje buvo pa-
imtas gyvas, jo draugai žuvo. 
Igną nuteisė 25 metus lagerio. 
Kalėjo Vorkutoje, Komijoje, 
Mordovijoj. Mirė lageryje, 
iškalėjęs dvidešimt metų.

Suėmus Igną Kuzinevičių-
Drėgnį, Voverę, 1947 metų 
vasario 7 dieną MVD byloje 
nurodyti šie partizanų pagal-
bininkai ir rėmėjai: Pranas 
Janonis (g. 1915 m.), Jonas 
Jaruševičius (g. 1925 m.), Ona 
Jaruševičiūtė (g. 1919 m.), 
Bronė Janonytė (g. 1926 m.), 
Veronika Žigutienė (g. 1922 
m.), Martynas Juodis (g. 1908 
m.), Stasys Paškevičius (g. 
1906 m.) ir Antanas Janeliūnas 
(g. 1908 m.).

Praną (1919-1945) 1944 
metų liepą suėmė besislapstan-
tį tėvų namuose ir nuvedė į 
Trakus. Iš ten išvežė į Jarcevą 
prie Maskvos, o paskui – į 
frontą Latvijon. 1945 metų 
pradžioje jis ten ir žuvo. Apie 
sūnaus žūtį šeimai nepranešė.

Eleonora Kuzinevičiūtė-
Kalaušienė pasakojo, kad ją 
buvo nuvežę į Kaišiadoris 
atpažinti  žuvusio brolio 
Stanislovo. Pamatė išniekintą 
visą partizanų būrį. Kai pama-
tė brolio kūną, vos neapalpo: 
kulka praėjusi pro akį, visas 
veidas kruvinas. Neverkė, ne-
dejavo, savyje viską išgyveno, 

išsigynė. Grasino išvežti ją pas 
baltas meškas, bet vis tiek tylė-
jo... Kur užkasė brolio lavoną, 
niekas nežinojo.

Žuvusiųjų sūnų motina 
Ona Kuzinevičienė mirė grei-
tai po sūnų žūčių, palaidota 
Burbiškių kapinaitėse. Deja, 
Kuzinevičių šeimos nuotraukų 
pas Eleonorą neišliko. Sakė, 
kad turėjo jų, tačiau reikėjo 
sunaikinti, kai broliai išėjo į 
miškus. Krėtė jų namus stribai 
nepailsdami... Ir mūsų pasa-
kotoja jau seniai iškeliavusi 
amžiną poilsio vietą...

Kaišiadorių miesto senųjų 
kapinių centre 1993 metais pra-
dėta ir 1998 metų rugpjūčio 23 
dieną Kaišiadorių vyskupijos 
kanclerio prelato Jono Jonio, 
buvusio politinio kalinio, pa-
šventinta koplytėle. Ji skirta 
1944–1953 metų Didžiosios 
Kovos apygardos partizanų 
atminimui (projekto autorius 
Stasys Petrauskas, dailininkai 
Audronė Skarbaliūtė ir prof. 
Kazys Morkūnas). Juodo gra-
nito plokštėse, įmontuotose 
koplyčios sienose, įrašytos 358 
partizanų pavardės.

Čia 1990 metų spalio 6 
dieną perlaidoti Kaišiadorėlių 
kaimo žvyro duobėse buvo 
užkasti 1947 metų kovo 3 dieną 
Babiliaus sodyboje (Kalvių ir 
Vilūnų) žuvę devyni partiza-
nai: Albinas Ašmena-Siaubas 
(1927–1947), Jonas Aikščiūnas-
Drugelis (1922–1947), Pranas 
Grušelionis-Klajūnas (1926–
1947), Pranas Gudzinskas-
Pumpuras  (1920–1947) , 
Stanislovas Kuzinevičius-
Kukalis (1927–1947), kuopos 
vadas Pranas Praškevičius-
Lokys (1917–1947), Albinas 
Zavistanavičius-Pikuolis 
(1928–1947), Juozas Žitkus-
Žvaigždutė (1924–1947), neži-
nomas partizanas Žalgiris.

1991 metų rugpjūčio 17 die-
ną perlaidoti 1947 metų vasa-
rio 4 dieną Krasnasėlio kaime 
žuvusių ir užkastų Žiežmarių 
žydų kapinėse penkių žuvusių 
partizanų palaikai: kuopos 
vado Kazimiero Paškevičiaus-
Don Žuano (1921–1947), 
A l b i n o  R a m a n t a u s k o -
Automato (1928–1947), Kazio 
Naudžiūno-Kęstučio (1923–
1947), Vytauto Urbanaičio-
Statkaus (1922–1947), slp. 
Čiulbušio iš Kietaviškių (pa-
vardė nežinoma).

Vėliau prie koplytėlės palai-
dotas Bernardas Steponavičius-
Milžinas (1920–1994), kitoje 
vietoje slapta užkasti žuvę 
Didžiosios Kovos apygar-
dos štabo viršininkas, partiza-
nas, pedagogas Aleksandras 
Zapkus-Piliakalnis (1916–
1946) ir Aldona Paulavičiūtė-
Laukinukė (1926–1946) – apy-
gardos štabo ryšininkė, buvusi 
Ukmergės apskrities Švietimo 
skyriaus inspektorė. 

Stanislovas Abromavičius, 
rašytojas

Kaišiadorių partizanai.                                                                             St. Abromavičiaus archyvinė nuotr.

Lenkijos partnerystę jis žiūrėjo 
kaip į stabilumo Centrinėje 
Europoje faktorių. Apie savo 
jausmus Lietuvai jis rašė: 
„Taip pat jaučiu šilumą lietu-
viams, nes žinau, kas nepaisant 
daugelio nesutarimų, liečian-
čių Lietuvos–Lenkijos istoriją, 
yra egzistavęs ypatingas ryšys 
tarp Lietuvos ir Lenkijos.”

Z. Brzezinskio ragini-
mas, pasakytas lenkams per 
„Solidarumo” 25-ųjų metinių 
minėjimą 2005 m., tinka ir 
Lietuvai šiandien – mobili-
zuoti jėgas ir pakelti politinį 
gyvenimą į aukštesnį idėjų ir 
debatų lygį, taip kovojant su 
politikos degradacija, kurios 
palydovė yra korupcija.

Ramūnas Bogdanas, LRT

DIDYSIS JAV UŽSIENIO 
POLITIKAS, ŽAVĖJĘSIS 
LIETUVIŲ RYŽTU

(Atkelta iš 3 psl.)
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Birželio 8-9 d. JAV sosti-
nėje Vašingtone Komunizmo 
aukų atminimo fondo kvie-
timu lankėsi Atkuriamojo 
Seimo pirmininkas, profeso-
rius Vytautas Landsbergis.

Birželio 8 d. profesorius 
V.Landsbergis ir LR Seimo 
Užsienio komiteto narys, 
tarpparlamentinių ryšių su 
JAV grupės pirmininkas 
Emanuelis Zingeris susitiko 
su JAV Senatoriumi Ričardu 
Durbinu, Nacionalinio saugu-
mo tarybos vyresniąja direk-
tore Rusijos klausimais Fijona 
Hill (Fiona Hill), su JAV 
analitinių centrų „Freedom 
House” vadovais Maiklu 
Abramovičiumi (Michael 
Abramowitz) ir  Robertu 
Hermanu (Robert Herman), o 
taip pat su „Hudson Institute” 
vadovybe- Prezidentu Kenu 
Vainštainu (Ken Weinstein), 
vy r i aus iuo ju  da rbuo to -

Profesorius V. Landsbergis sakė pagrindinę kalbą birželio 9 d. 
Komunizmo aukų atminimo fondo metiniame renginyje.  LR URM

JAV VIEŠĖJO ATKURIAMOJO SEIMO PIRMININKAS 
VYTAUTAS LANDSBERGIS

ju Kreigu Kenedy (Craig 
Kennedy), strateginių par-
tnerysčių direktoriumi Matu 
Hanteriu (Matthew Hunter), 
ir Kleptokratijos iniciatyvos 
vadovu Čarlzu Deividsonu 
(Charles Davidson).

Susitikimuose aptarti agre-
syvios Rusijos politikos, o 
taip pat globalių krizių ke-
liami saugumo iššūkiai visai 
transatlantinei bendruomenei, 
Transatlantinių ryšių ir visuo-
menių atsparumo stiprinimas, 
demokratijos Europos Rytuose 
stiprinimo perspektyvos.

B i r ž e l i o  9  d .  p r o f . 
Landsbergis dalyvavo dešim-
tosiose Komunizmo aukų me-
morialo įsteigimo metinėse, 
kurių metu buvusiam Estijos 
Premjerui Martui Larui (Mart 
Laar) buvo įteiktas Trumano-
Reageno laisvės medalis. Šis 
medalis kiekvienais metais 
įteikiamas pasižymėjusiems 

kovotojams už laisvę. Birželio 
9 d. ceremonijoje pagrindi-
nę kalbą sakė Atkuriamojo 
Seimo Pirmininkas. Šiuo me-
daliu pirmasis buvo įvertintas 
profesorius V.Landsbergis. 
Šiais medaliais taip pat buvo 
pagerbtos tokios asmenybės 
kaip Jonas Paulius II, Čekijos 
prezidentas Vaclavas Havelas, 
Lenkijos prezidentas Lechas 
Walesa, kiti žymus Vidurio 
ir Rytų Europos bei kitų su 
komunistiniu teroru kovoju-
sių ar tebekovojančių šalių 
disidentai.

Birželio 9 d. profesorius 
V.Landsbergis taip pat daly-
vavo buvusio JAV preziden-
to Džimio Karterio (Jimmy 
Carter) patarėjo naciona-
linio saugumo klausimais, 
dr. Zbignievo Bžežinskio 
(Zbigniew Brzezinski) laido-
tuvių ceremonijoje.

LR URM

G e g u ž ė s 
19 d. Lietuvos 
Respublikos am-
basados Rusijoje 
ambasados mi-
nistras patarė-
j a s  G i e d r i u s 
G a l k a u s k a s 
dalyvavo ta ip 
v a d i n a m a m e 
NKVD specia-
liajame objekte 
„Komuna rka” 
vykusiame ren-
ginyje, skirtame 
stalininių repre-
sijų aukoms pa-
gerbti. Ši tradi-
cinė akcija, ku-
rią organizuoja 
Maskvos vyriau-
sybės nuolatinė 
tarpžinybinė reabilituotų po-
litinių represijų aukų teisių 
atkūrimo komisija, kasmet 
suburia „Komunarkoje” at-
gulusių politinių represijų 
aukų gimines ir artimuosius.

„KOMUNARKOJE” PAGERBTAS POLITINIŲ REPRESIJŲ  
AUKŲ ATMINIMAS

Lietuvos Respublikos ambasados Rusijoje mi-
nistras patarėjas Giedrius Galkauskas. LR URM

G.Galkauskas padėjo tris-
palve juostele perrištas gėles 
prie aukoms skirto atminimo 
kryžiaus ir Lietuvos ambasa-
dos vardu kreipėsi į susirin-
kusius, išreikšdamas užuo-

jautą aukų artimiesiems bei 
pagerbdamas šiame objekte 
palaidotų iš Lietuvos kilusių 
aukų atminimą.

Remiantis A. Sacharovo 
centro ir visuomeninės or-
ganizacijos „Memorialas” 
pastangomis sudarytu ir do-
kumentais patvirtintu sąra-
šu, šioje vietoje esančiose 
masinėse kapavietėse guli 
ir 150 iš Lietuvos kilusių 
represijų aukų, tarp jų - ir 
žymūs tarpukario Lietuvos 
asmenys: ministrai K.Skučas, 
A.Tamošaitis, J.Čaplikas, 
Lietuvos ambasados, Lietuvos 
policijos ir muitinės atsto-
vai bei aukšti pareigūnai. 
Lietuvių kilmės aukų šioje 
amžino poilsio vietoje gali 
būti ir daugiau, nes apie 1 
600 aukų tautybės nebuvo 
nustatytos.

Turimais duomenimis „Ko-
munarkoje” guli 63 tautybių 
atstovai, iš viso virš 6 600 su-
šaudytų asmenų.        LR URM

Gegužės 16 d., Lietuvos 
ambasadoje Maskvoje įvy-
ko renginys, skirtas pasau-
linio garso semiotiko, kal-
bininko, mitologo ir eseisto 
Algirdo Juliaus Greimo gimi-
mo 100-mečiui.  Išgarsinusio 
Lietuvos vardą pasaulyje A. 
J. Greimo teoriniai moksli-
niai tyrimai padėjo pagrindus 
semiotikai kaip kalbinių ir 
nekalbinių ženklų sistemų 
prasmės mokslui. Šis vakaras 
buvo šventinių renginių ciklo 
dalis – tiek UNESCO, tiek ir 
LR Seimas 2017-uosius metus 
yra paskelbę A. J. Greimo 
metais.

Vakarą pradėjo ambasado-
rius R. Motuzas, pasveikin-
damas susirinkusiuosius bei 
pažymėdamas, kad nors A. 
J. Greimas laikomas dviejų 
kultūrų, lietuvių ir prancūzų, 
atstovu, bet pats yra ne kartą 
pripažinęs, kad artimesnė 
jam, visgi, buvo lietuvių kul-
tūra – tai ypač gerai atsispindi 
ir jo moksliniuose darbuose. 
Ambasadorius taip pat pristatė 
Seimo nario, buvusio Lietuvos 
ambasadoriaus prie UNESCO, 
humanitarinių mokslų daktaro 
Arūno Gelūno fotografijų ciklą 
„Pasivaikščiojimas po Algirdo 
Juliaus Greimo Paryžių su 
jo studentais.” Nuotraukose 

MASKVOJE PAŽYMĖTAME ALGIRDO 
JULIAUS GREIMO GIMIMO 100-MEČIO 

JUBILIEJUJE – GARBINGI SVEČIAI
užfiksuotos A. J. Greimo gy-
venimą ir kūrybą įprasminan-
čios Paryžiaus vietos kartu su 
semiotikų Erico Landowskio, 
Thomaso F. Brodeno ir do-
centės Nijolės Keršytės pasa-
kojimais ir prisiminimais apie 
garsųjį mokytoją.

Antroje renginio dalyje 
ambasados svečiams buvo pri-
statyta Algirdo Juliaus Greimo 
knygos „Apie dievus ir žmo-
nes” leidimas rusų kalba - „О 
богах и людях.” Šios knygos 
vertimo atsiradimo aplinkybes 
ir A. J. Greimo asmenybę, 
pokalbį moderuojant amba-
sadoriui R. Motuzui, bandė 
atskleisti vakaro pranešėjai: 
filologijos mokslų daktarė, 
Rusijos mokslų akademijos 
Slavistikos instituto vyresnioji 
mokslinė bendradarbė Marija 
Zavjalova, Lietuvos vertėjų są-
jungos narė Marija Čepaitytė 
ir Prancūzijos Rusijos ty-
rimo centro Maskvoje di-
rektorė Helene Melat, kuri 
taip pat pristatė A. J. Greimo 
reikšmę Prancūzijos mokslui. 
Renginyje dalyvavęs gar-
bingas svečias – filosofijos 
daktaras, Jeilio universiteto 
profesorius Tomas Venclova 
kalbėjo apie jo asmeninę pa-
žintį su A. J. Greimu.

Garsaus semiotiko moksli-
nį paveldą išsamiau nagrinės 
gegužės 17-19 d. istorinės 
Lietuvos ambasados patal-
pose - „Baltrušaičio namuo-
se” – susirinkę tarptautinės 
mokslininkų konferencijos  „О 
богах и людях  – Apie dievus 
ir žmones – Des dieux et des 
hommes: А. Ю. Греймас 
сегодня” dalyviai.

LR URM

Kovo mėnesį visuomenei 
pristačius Gedimino pilies kal-
no tvarkymo projektą, planuo-
ta griūvantį kalną tvarkyti jau 
gegužę, tačiau ir birželį darbai 

UŽSTRIGO GRIŪVANČIO GEDIMINO 
KALNO TVARKYMO PROJEKTAS

vis dar nepradedami. Lietuvos 
nacionalinio muziejaus spe-
cialistai aiškina, kad užsitęsė 
projektavimo darbai, o Viešųjų 
pirkimų tarnyba sako, kad 

dar net nepa-
skelbti rangos 
darbų viešieji 
pirkimai. 

Pernai nu-
slinkus daliai 
G e d i m i n o 
kalno šlaito, 
Lietuvos na-
cionalinis mu-
ziejus paskel-
bė konkursą 
kalno šiaurės 

vakarų šlaito tvarkymo dar-
bams atlikti. Rudenį su ben-
drove „Virmalda” pasirašyta 
projektavimo ir rangos darbų 
sutartis mažiau nei pusės mi-
lijono eurų sumai. Tačiau, 
šių metų pavasarį nuslinkus 
gruntui ir pietrytiniame kalno 
šlaite, darbų apimtis išaugo. 
Dabar kalnui sutvarkyti reikė-
tų jau beveik 4 milijonų eurų. 
Paveldosaugininkai stebisi, ko-
dėl kalnas iki šiol netvarkomas.

„Projektas yra suderintas, 
leidimas darbams išduotas. 
Neoficialiai teko girdėti, kad 
vykdoma nauja pirkimų proce-
dūra, nes senoji nutraukta dėl 
didelio darbų apimties pasikei-
timo”, – teigia Kultūros pavel-

do departamento Vilniaus sk. 
vedėjas Vitas Karčiauskas.

Nacionalinis muziejus at-
kerta, kad projektas sudėtin-
gas, reikėjo atlikti privalomas 
ir kelias papildomas specialias 
ekspertizes.

Tačiau Viešųjų pirkimų 
tarnyba tuo abejoja.

LRTGedimino kalnas.                                      15min.lt
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Europos saugumas išliks 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
politikos prioritetu, tad Baltijos 
šalys gali būti tikros dėl kolek-
tyvinės gynybos ir paramos”, – 
sake Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis, 
po įvykusio vizito į JAV.

Pasak ministro, vieningą 
nuomonę dėl būtinybės sti-
printi Europos saugumą rodo 
Senato ketinimas iki 5 mlrd. 
JAV dol. didinti finansavimą 
Europos patikinimo iniciatyvai 
(angl. European Reassurance 
Initiative), kuria finansuojama 
JAV operacija „Atlanto ryžtas” 
(angl. Atlantic Resolve). Pagal 
ją JAV siunčia papildomas pa-
jėgas ir dislokuoja reikiamus 
pajėgumus Europoje.

Vašingtone R. Karoblis su-
sitiko su respublikonu Marko 
Rubio (Marco Rubio), Senato 
gynybos reikalų komiteto pir-
mininko pavaduotoju Džeku 
Rydu (Jacku Reedu) bei se-
natore Žana Šayn (Cynthia 
Jeanne Shaheen), kurie vie-
ningai patikino, kad Europos 
saugumas išliks JAV politikos 
prioritetu. Ministras pabrėžė, 
jog JAV suvokia didėjančią 
Rusijos grėsmę ir yra pasiren-
gusi būtinybę stiprinti gynybą 
Europoje: „Tiek demokratai, 
tiek respublikonai sutaria, kad 
Rusijos grėsmė yra visai šalia, 
ir turime dirbti išvien, kad užti-
krintume reikiamas atgrasymo 
priemones bei stiprintume 
rytinę NATO sieną”.

R. KAROBLIS PO VIZITO JAV: „BALTIJOS ŠALYS GALI BŪTI TIKROS DĖL JAV PARAMOS”
Senatorius M. Rubio sakė, 

jog finansinė parama Europos 
saugumo užtikrinimui didės: 
„Finansinių resursų didinimas 
Europos saugumui yra aiškus 
JAV įsipareigojimas sąjungi-
ninkams tiek dėl V straipsnio, 
tiek dėl pagalbos didinant 
NATO sąjungininkių atsparu-
mą Rusijos grėsmėms”.

Susitikimuose su senato-
riais taip pat dalyvavo Estijos 
gynybos ministras Margusas 
Tsahkna (Margus Tsahkna) 
ir Latvijos gynybos minis-
tras Raimondas Bergmanis 
(Raimonds Bergmanis). Visi 
trys ministrai susitikimų metu 
akcentavo, jog Baltijos ša-
lys stiprina savo pajėgumus. 
Kitais metais visos trys šalys 
pasieks 2 proc. nuo BVP gy-
nybos finansavimui, šalys turi 
ir stiprią visuomenių paramą, 
tačiau kai kurių kritinių pajė-
gumų, tokių kaip oro gynyba, 
vystymui reikalinga ir JAV 
parama.

Vizito metu JAV R.Karoblis 
taip pat susitiko su JAV 
Kongreso nariais, kurie pri-
klauso „Baltijos grupei” (angl. 
Baltic Caucus). JAV kongres-
menai išreiškė tvirtą paramą 
Baltijos šalių saugumui ir pati-
kino remiantys tiek finansavi-
mo didinimą, tiek JAV pajėgų 
buvimą Europoje. „Matyti 
Baltijos šalis laisvas – didžiu-
lis malonumas. Rusija naudoja 
savo propagandą norėdama su-
griauti mūsų vienybę. Norime 

Baltijos šalių gynybos ministrai susitikime su Kongreso nariais, priklausančiais „Baltijos grupei” 
(angl. Baltic Caucus).                                                                                                                LR URM

dirbti kartu su jumis kovojant 
šiame dezinformacijos kare ir 
užtikrinant, kad šioje kovoje 
laimime mes”, – sakė Atstovų 
rūmų užsienio reikalų komi-
teto pirmininkas Edas Roisas 
(Ed Royce).

Viešėdamas JAV ministras 
atidarė JAV analitikos cen-
tro „Atlanto taryba” (angl. 
Atlantic Council) kartu su 
Krašto apsaugos ministe-
rija surengtą konferenciją 
„Gynybos ir atgrasymo ateitis 
Europoje”. Šioje konferen-
cijoje kartu su Estijos gyny-

bos ministru M. Tsahkna bei 
Latvijos gynybos ministru R. 
Bergmaniu, ministras pristatė 
Baltijos šalių indėlį į saugumo 
didinimą Europoje ir už jos 
ribų, diskutavo apie saugumą 
mūsų regione bei JAV, NATO 
ir mūsų pačių vaidmenį didi-
nant saugumą regione ir kitur 
pasaulyje.

Sakydamas kalbą konfe-
rencijoje Europos bendrosios 
saugumo ir gynybos politikos 
kontekste „Transatlantinis 
bendradarbiavimas vardan 
globalaus saugumo”, ministras 

pabrėžė būtinybę vienodai ver-
tinti grėsmes, vykdyti gynybos 
finansavimo įsipareigojimus, 
„minkštųjų” galios priemonių 
poveikį bei poreikį Europai ir 
JAV bendradarbiauti glaudžiai. 
„Visų svarbiausia – transatlan-
tinių ryšių stiprinimas, nes 
tiek Europai reikalinga JAV 
su savo realistišku požiūriu 
į gynybą, tiek JAV – stipri, 
vieninga ir saugi Europa, kartu 
kovojanti su bendromis grės-
mėmis”, – sakė ministras savo 
kalboje konferencijos metu. 

LR URM

Gegužės 25 d. Lietuvos 
ambasadoje Londone vyko 
diskusija „Ambasada be vals-
tybės”, skirta Lietuvos diplo-
matinei tarnybai Jungtinėje 
Karalystėje XX a. ketvirta-
jame ir penktajame dešim-
tmečiuose aptarti. Renginiu 
pagerbtas Lietuvos įgaliota-
sis pasiuntinys JK Bronius 
Kazys Balutis (1880-1967).

Renginys vyko anglų kal-
ba. 

Lietuvai praradus nepri-
klausomybę 1940 m., jos di-
plomatinė atstovybė Londone 
tęsė veiklą. Nepaisant teisinių 
ir ekonominių sunkumų, tar-

LIETUVOS AMBASADOJE PAGERBTI  
SENOSIOS KARTOS LIETUVOS DIPLOMATAI

pukario diplomatų Broniaus 
Kazio Balučio, o vėliau Vinco 
Balicko vadovaujama pa-
siuntinybė per visą okupaci-
jos laikotarpį užtikrino, jog 
Lietuvos balsas Jungtinėje 
Karalystėje būtų girdimas.

Diskusijoje istorikai Dr. 
Asta Petraitytė-Briedienė, 
Vytauto Didžiojo universite-
tas,  ir Prof. Geoffrey Swain, 
Glasgow universitetas, supa-
žindino su Lietuvos diplo-
matinės tarnybos Jungtinėje 
Karalystėje užkulisiais, jos 
politinėmis, istorinėmis ir 
teisinėmis veiklos aplinky-
bėmis. Renginyje taip pat 

pristatyta nauja 
fi lmuota me-
džiaga su B. 
K. Balučio am-
žininkų prisi-
minimais apie  
diplomatą.

„ L i e t u v a i 
s v a r b u ,  j o g 
visos pokari-
nės Jungtinės 
Karalystės vy-
riausybės nepri-
pažino Lietuvos 
o k u p a c i j o s . 
Stipri moralinė 

britų laikysena leido mūsų 
diplomatams, nors ir smarkiai 
apsunkintomis sąlygomis, 
atstovauti Lietuvos Laisvės 
bylai  Jungtinėje Karalystėje. 
Lenkiu galvą prieš visus išei-
vijos diplomatus, ištikimai 
vykdžiusius priesaiką Lietuvos 
Valstybei”, sakė ambasadorė 
Asta Skaisgirytė.

Renginio išvakarėse Lietu-
vos ambasados Londone dele-
gacija apsilankė Londono St. 
Patrick‘s kapinėse, kuriose 
palaidoti Lietuvos diplomatai, 
dirbę Jungtinėje Karalystėje:  
Bronius Kazys Balutis ir 
Vincas Balickas.     LR URM

Lietuvos diplomatinė tarnyba Jungtinėje Karalystėje.                Archyvinė nuotr.
Gegužės 23 d. Lietuvos 

ambasadorius Prancūzijoje 
Dalius Čekuolis viešėjo vie-
name seniausių šios šalies 
archyvų – Užsienio reikalų 
ministerijos Diplomatiniame 
archyve, kurio centras yra įsi-
kūręs Paryžiaus priemiestyje 
Le Courneuve.

Vizito metu ambasadorius 
susipažino su šios įstaigos 
funkcionavimo principais ir 
taisyklėmis, lankėsi istori-
nių dokumentų saugyklose,  
apžiūrėjo kai kuriuos diplo-
matinio pobūdžio norminius 
aktus ir laiškus,  susijusius 
su Lietuva.  Archyvo direkto-
rius Herve Magro ambasado-
riui oficialiai įteikė 1932 m. 

LIETUVOS IR PRANCŪZIJOS URM PLĖTOS 
BENDRADARBIAVIMĄ ARCHYVŲ SRITYJE

Lietuvos diplomatinės atstovy-
bės Paryžiuje inventorizacijos 
knygą, kuri visus šiuos metus 
buvo saugojama archyve. 
Diplomatai sutarė dėl toles-
nio Lietuvos ir Prancūzijos 
bendradarbiavimo renkant 
ir sisteminant informaciją 
apie lietuviškus dokumentus, 
saugomus Prancūzijos diplo-
matiniame archyve, Lietuvos 
eksperto apsilankymo šiuo 
tikslu Paryžiuje, dokumentų 
ir nuotraukų eksponavimo 
2018 m. kovo mėn. Senate 
organizuojamos konferencijos, 
skirtos trijų Baltijos valstybių 
nepriklausomybės atkūrimo 
100-mečio progai, metu.

LR URM

Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Dalius Čekuolis (kairėje) 
darbo vizito metu.                                                                 LR URM
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A R G E N T I N A

Buenos Airės švenčia 
Lietuvą. Buenos Aires mies-
to savivaldybė šįmet paren-
gė kitataučių bendruomenių, 
kurios savaitgaliais pasiro-
do prie Gegužės aikštės su 
savo šokiais, chorais, valgiais, 
meno ir t.t., šventės programą. 

A N G L I J A

JUNGTINĖS 
KARALYSTĖS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENEI - 70
Lietuvos ambasada svei-

kina Jungtinės Karalystės 
lietuvių bendruomenę 

70-ųjų įkūrimo metinių 
proga. Linkime ir toliau burti 
JK lietuvius, stiprinti jų ryšį 
su Lietuva, nepaliauti dirbti 
Tėvynės labui!

Lietuvos ambasada 
Jungtinėje Karalystėje

***
Vasaros sezono atidary-

mo ir Joninių šventė vyks 
birželio 17 d., šeštadienį, 17 
val. The Greuhound, Radford 
Rd., Tinsley Green, Crawley. 
Suaugusių ir vaikų laukia 
Joninių žaidimai ir pramogos. 
Renginį organizuoja Krolio lie-
tuvių bendruomenė „Gintaras”. 
Renginys mokamas.

***
Tarptautinės teatro trupės 

„Bravenewworlds” pasirody-
mai Londone – birželio 19, 
20, 21, 22, 26, 27 dienomis, 

M e m o r i a l i n ė  d i e n a 
(Memorial Day), anksčiau 
žinoma kaip Puošimo diena 
(Decoration Day), šiais metais 
buvo švenčiama jau 105-ąjį 
kartą. Šios dienos apeigas ge-
gužės 29 d. Klivlande, Oh., šv. 
Kazimiero šventovės aikštėje 
surengė šv. Jurgio katalikų 
veteranų 613-tas postas. Jos 
prasidėjo punktualiai 8:30 
val. r. JAV vėliavos iškėli-
mu ir nuleidimu iki pusės 
stiebo. Jos kairėje plevėsavo 
Ohajaus valstijos vėliava, o 
dešinėje P.O.W. - M.I.A. vė-
liavos. JAV himną sugiedojo 
buvęs Klivlando priemiesčio 
Euklido, Oh., meras David 
Lynch. 

P a g a l  t r a d i c i j ą  š v. 
Kazimiero parapijos klebo-
nas kunigas Joseph Bacevice 
perskaitė mirusių posto narių 
pavardes ir vardus. Žuvusieji 
kariai buvo pagerbti dvylika 
šautuvų salvių, aidint trimi-
tams. Posto garbės sargybos 
vadas Anthony Balas padėjo 

PAGARBA

Prieš pradedant šios dienos apeigas dalis 613 posto narių su posto vadu Larry Stochl (stovi pirmas iš 
kairės).                                                                                                                     A.V. Matulionio nuotr.

vainiką prie postui dedikuoto 
akmens. Aikštės apeigoms 
užsibaigus, nešini vėliavomis, 
posto nariai žengė į šventovę, 
kurioje juos pasitiko vargonų 
muzika ir giesmė „America the 
Beautiful”. 

Mišias aukojo posto ka-
pelionas klebonas kunigas 
Joseph Bacevice, kuris savo 
pamoksle kalbėjo apie šios 
dienos reikšmę, mirtį, baimę ir 
tikėjimą į Dievą. Mišiomis pa-
sibaigus, gaudžiant vargonams 
ir išnešus vėliavas iš švento-
vės, šventės dalyviai rinkosi į 
parapijos svetainę pusryčiams, 
kuriuos malda pradėjo klebo-
nas kunigas Joseph Bacevice. 
Papusryčiavus, posto vadas 
Larry Stochl padėkojo su-
sirinkusiems ir JAV himno 
giedotojui Davidui Lynchui. 

Nors metams slenkant pos-
to narių eilės retėja, postas yra 
dar veiklus, tačiau sėkmingai 
posto ateičiai užtikrinti laukia-
ma naujų narių.

Algirdas V. Matulionis 

19:30 val. Asylum ir Maverick 
Projects, Caroline Gardens 
Chape l ,  Asy lum Road . 
„Bravenewworlds” – tarptauti-
nė teatro trupė, kurianti perfor-
matyvius spektaklius. Trupę 
sudaro menininkės Valentina 
Ceschi, Guoda Jaruševičiutė 
ir Kate Lane.

***
„The Future is Certain” 

parodos atidarymas Londone – 
birželio 22 d., ketvirtadienį, 18 
val. Calvert 22 Foundation, 22 
Calvert Avenue. Šiuolaikinio 
meno kuratorės Monikos 
Lipšic surinkta paroda prista-
to 9 darbus istorinėmis temo-
mis. Parodos atidarymą remia 
Lietuvos kultūros institutas.

***
M e n i n i n k ė s  G u o d o s 

J a r u s e v i č i ū t ė s  i r 
„Bravenewworlds” pasirody-
mai Londono Barbican - liepos 
4 d., antradienį, 19:30 val. 
„Bravenewworlds” – tarptauti-
nė teatro trupė, kurianti perfor-
matyvius spektaklius. Trupę 
sudaro menininkės Valentina 

Ceschi, Guoda Jaruševičiutė 
ir Kate Lane.

***
Lietuvos Valstybės diena: 

Tautiška giesmė Parlamento 
aikštėje - liepos 6 d., ketvirta-
dienį, 19 val. JK Parlamento 
aikštė. Prieš aštuonerius metus 
užgimusi unikali iniciatyva 
tęsiasi. Liepos 6 d. 19 val. JK 
laiku (Lietuvos laiku 21 val.) 
visi pasaulio lietuviai giedos 
Tautišką giesmę. Esame vie-
nintelė tauta, kurios himnas 
vieną dieną metuose apskrieja 
Žemės rutulį. Liepos 6 d. 19 
val. burtis draugėn ir vienin-
gai giedoti Lietuvos himną 
kviečiamos visos JK lietuvių 
bendruomenės.

***
Tradicinė šeimų savaitgalio 

stovykla – liepos 7 – 9 d. Bears 
Wood skautų stovyklavietėje, 
Osward, 254 Court Wood 
Lane, Croydon. Organizuoja 
lituanistinė etnokultūros ir dra-
mos mokykla „Bitė”. Stovykla 
mokama.

LR ambasada JK inf.

Sekmadienį, birželio 4 d., 
lietuvių bendruomenė da-
lyvavo šventėje, kur gausi 
publika pasigrožėjo draugi-
jų pasirodymais. Šįmet būta 
kartu su Lenkijos bendruo-
mene Argentinoje. Dalyvavo 
„Nemuno” lietuvių kultūros 
draugija, Aušros Vartų pa-
rapija, Argentinos lietuvių 
jaunimo sąjunga, Argentinos 
lietuvių centras, Olgbrun mu-
ziejus, Mindaugo lietuvių 
katalikų draugija, Kordobos 
provincijos „Kalnų saulė” 
ir Susivienijimas lietuvių 
Argentinoje.

Joninės (Rasos) šven-
tė. Šeštadienį, birželio 24 
d., 21 val. švęsime Joninių 
(Rasos) šventę ir kartu drau-
gijos „Dobilo” grupės metų 
sukaktį. Pasirodys šokių gru-
pės „Dobiliukai”, „Laisva 
Lietuva” ir italų „Jaunimas 
Goia D’Italia”.

XV Pasaulio lietuvių jau-

N O R V E G I J A

Susitikimas su rašytoju 
Alvydu Šlepiku

Birželio 3 d. Lietuvos am-
basadoje Osle surengtas su-
sitikimas su rašytoju Alvydu 
Šlepiku. Romano „Mano var-
das – Marytė” autorius susi-
rinkusiesiems pasakojo apie 
istorijos apie „vilko vaikus” 
kūrimo aplinkybes, istorinį 
romano įvykių kontekstą ir 
„vilko vaikų” gyvenimą dabar.

Alvydas Šlepikas (g. 1966 
m.) – poetas, režisierius, akto-
rius, scenaristas. 1988–1994 
m. studijavo Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje, įgijo 

dramos aktoriaus režisieriaus 
specialybes. 1995–1999 m. re-
dagavo savaitraštį „Literatūra 
ir menas”. Buvo Vilniaus ma-
žojo teatro, vėliau – Lietuvos 
nacionalinio dramos teatro 
aktorius. Šiuose teatruose bei 
Kauno dramos teatre sukūręs 
ir režisavęs spektaklių. Šiuo 
metu yra „Literatūros ir meno” 
redakcijos darbuotojas, akto-
rius, televizijos serialų režisie-
rius. 2012 m. A. Šlepiko roma-
nas „Mano vardas – Marytė” 
išrinktas Metų knyga. Lietuvos 
rašytojų sąjungos narys nuo 
1998 m.

LR URM

L E N K I J A

Seinų bazilikoje 
koncertavo „Ąžuolų 

klubas”
Gegužės 27 d. Seinų ba-

zilikoje koncertavo prof. 
Povilo Gylio vadovaujamas 
vyrų choras „Ąžuolų klubas”. 
Koncertą surengė Seinuose ir 
Punske veikiančio III amžiaus 
universiteto dalyviai, taip 
pagerbdami 90-ąjį gimtadienį 
švenčiantį šio krašto meninin-
ką A. Strumilą (A. Strumiłło). 
Seinų bazilikoje skambėjo 
J. Naujalio, V. Miškinio, A. 
Vedelio, P. Česnokovo, A. 
Lotti ir kitų žinomų lietuvių 
ir užsienio kompozitorių kū-
riniai.

Mintis įkurti „Ąžuolų klu-
bą” gimė daugiau nei šimtui 
vyrų uždainavus bendrame 
koncerte. Tuomet nutarta 
susiburti ir imtis ne tik mu-
zikinės veiklos, bet ir pa-
laikyti bei finansiškai remti 
„Ąžuoliuko” chorą, kaupti ar-
chyvinę medžiagą. Prasidėjo 
jis nuo 60 narių, dabar jau 
yra 160. Klube gali būti visi 

tie, kas šiek tiek dainavo 
„Ąžuoliuke”.

„Ąžuoliuko” choras įkur-
tas daugiau kaip prieš 50 
metų. Šiandien jį sudaro 8 
chorai. „Ąžuolų klubo” vei-
kloje dalyvaujantys chorų 
veteranai – ir broliai, ir tėvai 
su sūnumis. Klubo nariai 
viliasi, kad jo veikloje bus 
galima sulaukti ir trijų kartų. 
O gyvuoti ir koncertuoti vyrai 
žada tol, kol turės energijos.

LR URM

Vyrų choro „Ąžuolų klubas” koncertas Seinų bazilikoje.  LR URM

nimo sąjungos kongresas. 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
sąjunga šūkiu „Mes čia” kvie-
čia visus lietuvius į šių metų 
liepos 6 – 12 d. Suomijoje 
vyksiantį jau penkioliktąjį 
kongresą. Jame taip pat bus 
renkama nauja Pasaulio lietu-
vių jaunimo sąjungos valdyba.

Lietuvių kilmės vaikų 
Vasaros stovykla Vasario 
16-osios gimnazijoje. Š. m. rug-
pjūčio 13-19 d. Vasario 16-osios 
gimnazijoje Vokietijoje vyks 
lietuvių kilmės vaikų vasaros 
stovykla. Dalyvių amžius 7-12 
metų. Mokestis vienam vaikui 
– 250 E.

Registruotis e-p. Irena.
sattler@litauischesgymnasium.
de iki 2017 m. liepos 15 d. 
Jeigu turite klausimų, rašykite 
nurodytu elektroniniu paštu arba 
skambinkite telefono numeriu: 
+49 6256 859900.

Susivienijimas lietuvių 
Argentinoje inf.
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Gegužės 27  d. tarptauti-
niame Paryžiaus literatūros 
festivalyje buvo pristaty-
ta lietuvių rašytojos Rūtos 
Šepetys knyga „Tarp pilkų 
debesų”. Šioje literatūros 
naktyje „La Nuit de la littéra-
ture”, jau penktą  kartą or-
ganizuojamoje Paryžiaus 
kultūros centrų asociacijos 
FICEP ir šiais metais vy-
kusioje populiariame jau-
nimo ir menininkų pamėg-
tuose Paryžiaus rajonuose  
Belleville ir Ménilmonmant, 
dalyvavo dvidešimt užsienio 
šalių, o Lietuva savo autorių 
prancūzų kalba pristatė trečią 
kartą.

Didelio paryžiečių pu-
blikos  susidomėjimo visa-
da sulaukianti Literatūros 
naktis vyko knygynuose, 
meno galerijose, išsidės-
čiusiose aplink Belleville 

PARYŽIAUS LITERATŪROS FESTIVALYJE PRISTATYTA  
RŪTOS ŠEPETYS KNYGA „TARP PILKŲ DEBESŲ”

ir Ménilmonmant rajonus. 
Literatūros gerbėjai buvo 
kviečiami į trumpus skaity-
mus bei pokalbius su auto-
riais, vertėjais, aktoriais ir 
kitais skaitytojais nuo 17  iki 
23 valandos. Tam, kad palen-
gvintų principo  „Skaitytojai 
juda, o ne autoriai” įgyvendi-
nimą, visos skaitymo vietos 
buvo arti viena nuo kitos. 
Smalsiausiems skaitytojams 
buvo siūlomi net iš anksto 
sudaryti maršrutai, kuriais 
sekantys paryžiečiai galėjo 
aplankyti nuo keturių iki 
šešių knygynų ir taip susi-
pažinti su daugiau užsienie-
tiškų šiuolaikinės literatūros 
perlų, kurie pastaruoju metu 
buvo parašyti arba išversti į 
prancūzų kalbą.

2011 m. prancūzų kalba 
garsios „Gallimard” leidy-
klos išleistas Rūtos Šepetys 

romanas  „Ce qu‘ils n‘ont pas 
pu nous prendre” (liet. „Tarp 
pilkų debesų”) buvo prista-
tomas prancūzų šiuolaikinio 
meno galerijoje  Galerie 
Ménil‘8 dalyvaujant specia-
liai iš JAV atvykusiai pačiai 
autorei. Pagal tarptautinio li-
teratūros festivalio taisykles, 
buvo organizuojami šeši kny-
gos pristatymai ir skaitymai, 
o publika kas kartą keitėsi. 
Renginio metu Rūta Šepetys 
pasidalino savo patirtimi ra-
šant knygą, papasakojo savo 
šeimos, kilusios iš Lietuvos 
istoriją, tragiškas patirtis, 
susijusias su sovietine oku-
pacija ir tremtimis į Sibirą. 
Profesionalus aktorius Jean 
Christophe Mončys vakaro 
metu skaitė prancūzų kalba 
ištraukas iš Rūtos Šepetys 
romano, o literatūrologė, 
humanitarinių mokslų dak-

tarė Jūratė Čerškutė renginio 
žiūrovus supažindino su is-
toriniu Lietuvos laikotarpiu, 
kai šalis išgyveno sovietinę 
okupaciją ir tremtis į Sibirą, 
kurių metu buvo ištremta per 
300 000 Lietuvos gyvento-
jų. Taip pat supažindino su 
Rūtos Šepetys, šiuo metu gar-
siausios pasaulyje Lietuvos 
rašytojos, fenomenalia sė-
kme parašius šį istorinį ro-
maną „Tarp pilkų debesų”, 
kuris buvo išverstas į 23 
užsienio kalbas, publikuotas 
daugiau nei penkiasdešimt 
šalių ir įtrauktas į užsienio 
šalių mokyklų literatūros 
mokymo programas. 2017 

m. pasirodys filmas, sukur-
tas pagal šią Rūtos Šepetys 
knygą. Gausiai susirinkusi 
publika smalsiai diskutavo su 
rašytoja, domėjosi Lietuvos 
skaudžia istorine praeitimi, 
tremtimis į Sibirą, knygos 
rašymo aplinkybėmis.

2011 m. Prancūzijoje iš-
leista Rūtos Šepetys knyga 
„Tarp pilkų debesų” prancūzų 
literatūros žurnalo „Lire” 
buvo paskelbta geriausiu 
metų romanu paaugliams. 
Jame nagrinėjama sovietinio 
teroro, 1941 m. trėmimų iš 
Lietuvos tema yra vertingiau-
sias šios knygos aspektas. 
Pagrindinė romano veikėja 
penkiolikmetė Lina pirmuoju 
asmeniu ir nuodugniai pasa-
koja savo šeimos tremties is-
toriją: suėmimą, tėvų atskyri-
mą, ilgą kelionę gyvuliniame 
vagone, pirmą tremties vietą 
Altajuje, priverstinį darbą 
kolūkyje, gyvenimą vietinių 
žmonių namuose ir perkėlimą 
į salą Laptevų jūroje prie poli-
arinio rato. Romane pateikia-
ma išsamių žinių apie trem-
tį: antisanitarines sąlygas, 
badą, mainymąsi ir dalijimąsi 
maistu, vaikų, gimdyvių ir 
kitų žmonių mirtis, lavonų 
mėtymą iš vagonų trumpų 
sustojimų metu, žiaurų ka-
reivių elgesį su tremtiniais, 
pačių tremtinių tarpusavio 
santykius, jų santykius su 
vietos gyventojais atvykus 
į tremties vietą, žvejybą le-
diniame vandenyje, šaltį, 
badą, mirtį, lapių apgraužtus 
lavonus ir dizenteriją Laptevų 
jūros saloje.

LR KM

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. 
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Lietuvių rašytojos Rūtos Šepetys knygos „Tarp pilkų debesų” pristatymas Paryžiaus literatūros festivalyje.                                 LR KM

Gegužės 26 d. Tokijuje, 
Nacionaliniame filmų centre, 
vyko 15-asis tarptautinis kino 
festivalis „EU FILM DAYS”, 
kuriame jau ketverius  metus 
iš eilės Lietuvos ambasada 
Japonijoje pristatė naujausius 
Lietuvos kino kūrėjų darbus. 
Šiemet festivalyje savo filmus 
pristatė 25 Europos Sąjungos 
šalys.

Lietuvos kiną Japonijoje 
šiemet atstovavo jaunos re-
žisierės Linos Lužytės filmas 
„Amžinai kartu”, kuriam pati 
režisierė sukūrė intriguojan-
tį scenarijų. Savo filmą L. 
Lužytė pristatė gegužės 27 d. 
Tokijuje vyksiančioje filmo 
premjeroje.  

Daugelį išbandymų pa-
tiriančios šeimos istorija, 
įsimenantys žinomo rumunų 
operatoriaus Olego Mutu ka-
drai, ryškūs populiarių aktorių 

JAPONIJOS ŽIŪROVŲ PLOJIMAI REŽISIERĖS  
LINOS LUŽYTĖS FILMUI „AMŽINAI KARTU”

Festivalio skelbimas.                                                           LR URM

Gabijos Jaraminaitės, Rasos 
Samuolytės ir kitų Lietuvos 
aktorių kuriami charakteriai 
sukuria nesurežisuotos aplin-
kos įspūdį, įtraukiantį žiūrovą  
į vidinės įtampos kupiną filmo 
veiksmą.

Pristatydamas pirmąjį jau-
nos lietuvių režisierės meninį 
filmą Nacionaliniame kino 
centre Tokijuje susirinku-
siems žiūrovams, Lietuvos 
ambasadorius Japonijoje Egi-
dijus Meilūnas džiaugėsi, 
kad šiame tarptautiniame 
festivalyje kasmet pristatomi 
nauji talentingų Lietuvos kino 
kūrėjų darbai. 

„Tikiuosi, kad šis filmas, 
išraiškinga kinematografine 
kalba atskleidžiantis uni-
versalias žmogiškąsias ver-
tybes, bus įdomus plačiai 
Japonijos auditorijai”, - sakė 
E. Meilūnas.

Į pirmąją filmo peržiūrą 
Japonijoje itin gausiai su-
sirinkę žiūrovai negailėjo 
aplodismentų šiame renginyje 
dalyvavusiai filmo režisierei 
Linai Lužytei. Filmo scenari-
jaus autorė ir režisierė atsakė 
į daugybę klausimų apie filmo 
siužeto peripetijas ir kūrybi-
nio proceso niuansus.

Filmas „Amžinai kartu” 
Japonijoje vykstančiame fes-
tivalyje „EU Film Days” dar 
buvo demonstruojamas tris 
kartus – birželio 6 d. Tokijuje, 
birželio 3 ir 15 dienomis 
– Kiote. Režisierė sulaukė 
siūlymų pristatyti šį filmą ir 
kituose Japonijos miestuose. 

Filmo pristatymą festi-
valyje organizavo Lietuvos 
ambasada Japonijoje parėmus 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijai.

LR URM
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Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
birželio 9 dieną istorinio ar-
chyvų pastato atidarymo proga 
perdavė Lietuvos vyriausiajam 
archyvarui Ramojui Kraujeliui 
suskaitmenintas Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijos 
Politiniame archyve laikomų 
„Baltijos provincijų ateitis: 
Lietuva (1916–1920 m.)” bylų 
grupės laikmenas. Šias lai-
kmenas Vokietija padovanojo 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijai.

L. Linkevičius sveikindamas 
renginio lankytojus pasakė, kad 
„šiandien mums buvo perduo-
tos ypač svarbių archyvinių 
dokumentų laikmenos. Šiose 
laikmenose sukaupti dokumen-
tai yra savo rūšies moderniosios 
Lietuvos valstybės gimimo me-
trika”. Gautose laikmenose taip 
pat yra Lietuvos Tarybos narių 
pasirašytas rankraštinis vasario 
16 d. nutarimas lietuvių ir vo-

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS PERDAVĖ LIETUVOS 
VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVUI ISTORINIUS 

DOKUMENTUS

kiečių kalbomis dėl nepriklau-
somos Lietuvos valstybės pri-
pažinimo, persiųstas Vokietijos 
užsienio reikalų ministerijos 
atstovo Vilniuje Georgo von 
Bonino 1918 m. kovo 22 d. 
lydraščiu Reicho kancleriui von 
Hertlingui.

Ši dovana – geranoriškas 
Vokietijos žingsnis stiprinant 
mūsų valstybių ir visuome-
nių ryšius. Simbolinė jo pras-
mė ypač išryškėja pasitinkant 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmetį kitais metais.

LR URM

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (kairėje) istori-
nio archyvų pastato atidarymo proga perdavė Lietuvos vyriausiajam 
archyvarui Ramojui Kraujeliui suskaitmenintus istorinius dokumentus.  
                                                                                                     LR URM

Tai ypatinga šventė, pager-
bianti asmens nueitą nuostabų 
gyvenimo kelią. Tauri, links-
ma, savo plačios šeimos ir 
Klivlando lietuvių gerbiama, 
uoli lietuviško kelio puoselė-
toja savo vaikams, vaikaičiams 
ir provaikaičiams, Gaižučių, 
Šilinskų, Obelenių, Abriani, 
Stankų šeimų širdis ir ištikima 
šerdis Eleonora Šilinskaitė-
Gaižutienė išvydo pasaulį 
gegužės septynioliktąją 1917 
metais, Molėtuose, Utenos 
apskrity, dar neišsilaisvinusio-
je Lietuvoje.

Eleonora augo tarp šešių 
seserų ir keturių brolių gražio-
je, gausioje lietuviškoje šeimo-
je, sukurtoje jos tėvelio Juozo 
Šilinsko ir motinos Teklės 
Tamašauskaitės-Šilinskienės. 
Eleonora buvo jauniausia ir 
daug patyrė iš mylimų tėvų ir 
vyresnių seserų ir brolių. Jos 
tėveliai buvo kepėjai, turėjo 

100 METŲ ŠVENTĖ 
kepyklą, kurioje Eleonora tapo 
gabia kepėja ir virėja.

Jau  nepr ik lausomoje 
Lietuvoje lankė pradinę mo-
kyklą, baigė Molėtų gimna-
ziją. Bet neilgai džiaugėsi 
ją baigusi, nes Lietuvą 1940 
m. birželį okupavo Sovietų 
Rusija. Jos būsimą vyrą, 
Lietuvos kariuomenės ka-
rininką Kazimierą Gaižutį 
sovietai peršovė 1941 m. be-
sitraukdami iš Lietuvos po 
vokiečių užpuolimo. Pagijęs 
Utenos ligoninėje vyras buvo 
pakviestas į Švenčionių mies-
tą pagelbėti atstatyti lietuvių 
valdžią dar prieš vokiečiams 
atžygiuojant, užbėgant jiems 
už akių.

Kazimieras ten sutiko 
Eleonorą ir abu susituokė 
Švenčionių katalikų bažny-
čioje 1942 metais. Susilaukė 
sūnaus Kęstučio ir dukreles 
Birutės. Išblokšti iš Lietuvos 

begrįžtančių sovietų 1945 me-
tais pasitraukė į Austriją. Dėl 
nepalankių tremties sąlygų ten 
mirė jų jaunutė dukrelė Birutė.

Vingiuotais tremties keliais 
per Vokietiją pateko į Ameriką 
1949 metais. Įsikūrė žaliame, 
tarp medžių paskendusiame 
Klivlande, kur gimė dukrelės 
Danutė ir Vida. Kad išlaiky-
tų augančią šeimą Eleonora 
darbavosi siuvėja siuvykloje 
„Dalton Industries” Klivlando 
miesto centre.

Ir augo, ir klestėjo Gaižučių 
šeima. Sūnus Kęstutis vedė 
Laimą Obelenytę ir darbo 
reikalais išsikėlė į Hiustoną, 
Teksasą, augino sūnus Rimą 
ir Audrių, iš jų sulaukė vai-
kaičių McGregoro, Walto, 
ir Olivios. Dukra dr. Danutė 
pasiliko Klivlande ir ištekėjo 
už Juliaus Stankaus, susilaukė 
vaikų Kristinos ir Andriuko. 
Vida tarnybos reikalais įsikūrė 
Detroite ir susituokė su ilga-
mečiu draugu Tomu Liddie. 

Eleonora savo namuose 
mielai priimdavo Gaižučių 
gimines ir uošvius Mariją ir 
Igną Stankus, žento Juliaus 
brolį, jau dėdę dr. Viktorą 
Stankų ir plačiąją giminę. Per 
šventes - Kalėdas ir Velykas 
- iškepdavo jos receptu ypa-
tingą tortą „Biškoptini” ir itin 
gardžiai pagamindavo stebu-
klingą žuvies patiekalą, kuriuo 
konkuruodavo su uošvio Igno 
skanėstu, pagal jo receptą pa-
ruoštomis skaniomis silkėmis. 

Tradic i jos  tęsės i  pas 
Eleonorą ir po žento Juliaus, 
ir vėliau po dukrelės Kristinos 
mirties, ir po dr. Danutės 
vedybų su Jerry Abriani, su 
kuriuo susilaukė sūnų Alekso 
ir Steveno. Dr. Danutė tęsė 
švenčių tradicijas savo namuo-
se, paveldėjusi tą nuostabų 
Eleonoros kulinarinį gabumą 
ir svetingumą.

Eleonora ypač džiaugė-
si, kad vaikaičiai Kristina, 
Andrius, Aleksas, Stevenas 

lankė lituanistinę mokyklą, 
dalyvavo lietuviškose orga-
nizacijose ir sporte, pasiekė 
aukštuosius mokslus, kad ir 
Rimas ir Audrius baigė aukš-
tuosius mokslus, kad oriai tęsė 
šeimos tradicijas.

Taigi Eleonora pasiekė 
savo gyvenimo tikslą - kad šei-
ma, jos palikuonys puoselėtų 
jos gimtojo lietuviško židinio 
tęstinumą. Ji tarsi šeimos kos-
minis centras, apie kurį mes 
sukamės. Ir džiaugiamės jos 
meile, paslaugumu šeimai, 
jos pasiekimais, jos 100 metų 
jubiliejaus proga, kur plačio-
ji šeima, giminės, bičiuliai, 
draugai susirinko dr. Danutės 
gražiuose namuose, jos gai-
viame, žaliame sode atšvęsti 
tikrai ypatingą, meilės kupiną 
šventę: močiutės Eleonoros 
gimimo 100 metų sukaktį. 

Ilgiausių metų, valio myli-
mai Eleonorai! 

Pagarbiai surašė giminai-
tis (dr.) Viktoras (Stankus)Sukaktuvininkė Eleonora Šilinskaitė-Gaižutienė su artimaisiais.              Andriaus Stankaus nuotraukos.

Dr. Viktoras Stankus. 

Lietuvos muziejų asocia-
cijai didelį susirūpinimą kelia 
Lietuvos kulinarinio paveldo 
muziejaus, įsikūrusio Vilniaus 
senamiestyje, Bokšto g. 9, atei-
tis. Dėl Vilniaus miesto savival-
dybės ketinimų nutraukti muzie-
jaus patalpų nuomos sutartį kilo 
įstaigos veiklos sustabdymo ar 
net uždarymo klausimas. 

Lietuvos kulinarinio pa-
veldo muziejus – pirmasis 
tokio tipo muziejus Lietuvoje, 
panašaus muziejaus nėra ir 
kaimyninėse šalyse, tad jis yra 
unikalus ir tarptautiniu mastu, 
rašoma pranešime spaudai. 
Kontrauskų sistemingai ir 
kryptingai sukauptuose muzie-
jaus rinkiniuose gausu ir reikš-
mingų  Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės kulinarinio 
paveldo artefaktų.

Muziejuje eksponuojamų 
Vilniaus miesto ir Lietuvos kai-
mo gyventojų buities, aplinkos, 
kulinarinio kultūros paveldo 
objektų ir kulinarinių knygų, 

SUSIRŪPINTA LIETUVOS KULINARINIO 
PAVELDO MUZIEJAUS IŠLIKIMU

kurių didelė dalis mena XVIII–
XX a., kolekcijos, taip pat 
Lietuvos menininkų kūrinių, 
atvyksta apžiūrėti Lietuvos gy-
ventojai ir į Vilnių iš įvairiausių 
šalių atvykę svečiai. Muziejus 
harmoningai papildo Vilniaus 
miesto kultūrinius ir turisti-
nius maršrutus, įgyvendina 
kulinarinio paveldo edukacines 
programas, vykdo reikšmingą 
kultūrinės diplomatijos misiją, 
prisideda prie teigiamo sostinės 
ir šalies įvaizdžio formavi-
mo, liudija senas europines 
Lietuvos kultūros tradicijas. 

Nuo pat įsikūrimo pradžios 
Lietuvos kulinarinio paveldo 
muziejus yra aktyvus partneris 
Lietuvos muziejinės bendruo-
menės veiklose, tarptautinės 
muziejų bendruomenės akcijos 
„Europos muziejų naktis”, 
lietuviškų patirčių projekto 
„Vasario 16-osios valstybingu-
mo maršrutai Geltona. Žalia. 
Raudona” ir kitų projektų 
dalyvis.                            LRT
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Šeimose, mokyklose, baž-
nyčiose nuolat kartojame: ne-
gerkite svaigalų, nerūkykite, 
nenaudokite narkotikų, būki-
te dori. Kokios gi priežastys, 
kad visų žodinės pastangos 
eina vėjais, o girtavimo ir 
kitų nedorybių banga vis 
auga? Susirūpinimą kelia ir 
tai, kad antriniai šios bangos 
veiksniai yra sunkesni už 
pirminius. Kyla grėsmė mūsų 
tautos genetiniam fondui.

Alkoholizmas didesniu ar 
mažesniu mastu palietė dau-
gumą išsivysčiusių šalių, to-
dėl šią problemą tyrinėjo SNO 
Švietimo, mokslo ir kultūros 
organizacija „JUNESKO”. 
Ataskaitos pateiktos 1978 
m. „KURIER JUNESKO” 
žurnale. Tyrinėtojai vienin-
gai sutarė, kad narkotinių 
medžiagų naudojimą vi-
suomenėje apsprendžia jos 
tradicija, įskaitant ir šios tra-
dicijos propagandines kom-
ponentes. Paauglys ar net 
vaikas stebi rūkančius vyrus, 
kurie pabrėžtinai akcentuoja, 
kad rūkymas yra vyriškumo 
bruožas. Paauglys ir vaikas 
nori įgyti vyriškumo bruožų 
ir tuoj pat griebiasi cigaretės.

Jamaikos „Bernų kastos” 
tradicija – čiulpti kokos lapą. 
Jei nečiulpsi kokos lapo, 
nepajėgsi atlikti tų darbų, iš 
kurių verčiasi ši kasta. Minėti 
įpročiai pereina iš kartos į 
kartą.

Alkoholizmo banga na-
tūraliai iškelia klausimą, 
kokias tradicijas turėjo mūsų 
tauta svaigalų vartojime ir 
kokią vietą tradicijos užima 
tautos vystymosi procese?

Enciklopedistai teigia, 
kad aklai keliaklupsčiaujant 
prieš tradicijas atsiranda 
visuomeninio gyvenimo kon-
servatizmas ir sustingimas. 
Nerūpestingai traktuojant 
socialinį palikimą sutrinka 
visuomenės ir kultūrinės 
raidos perimamumas, praran-
damos didžiosios žmonijos 
vertybės.

Mums iškilo grėsmė pra-
rasti pačią didžiausią tautos 
vertybę – genetinį fondą. 
Išsiaiškinkime priežastis, 
dėl kurių sutriko visuome-
nės ir kultūros raidos peri-
mamumas, nerūpestinga ar 
nusikalstama pažiūra buvo į 
socialinį palikimą, į kultūros 
perimamumą?  Kas sukėlė 
tuos faktorius ir kaip atstatyti 
padėtį?

Turime prisiminti savo 
tautos tradicijas iki prieška-
rio, kai nebuvo varžoma jos 
gyvensena, savimonė, kai ji 
rėmėsi visų, iki tol gyvenusių 
kartų, įsitvirtinusiu kultūros 
formų perdavimo iš kartos į 

MOTINOS STALAS

kartą procesu, o tradicija lai-
davo kultūros perimamumą ir 
išlikimą. Mūsų tauta rėmėsi 
būdingiausiomis apraiško-
mis: teigiamais papročiais, 
religiniu tikėjimu, apeigo-
mis, socialinėmis normomis, 
vaizdiniais, simboliais ir 
idėjomis. 

Kultūros raidos perima-
mumui buvo susiklosčiusi 
palanki visuomeninė struk-
tūra: šeima, mokykla, baž-
nyčia, parapija ir respublika. 
Visa ši struktūra vieningai 
skatino naujų kartų teigiamą 
santykį su tautos tradicija, 
su kultūriniu sluoksniu, kurį 
paliko beveik 300 kartų, gy-
venusių iki mūsų laikų. 

Kaimas, kaip patriarchali-
nė struktūra, buvo pagrindi-
nis tradicijų saugotojas, kaip 
ir pagrindinis genetinis tautos 
fondas.

Miestas, kaip visuomenės 
konglomeratas, tradicijai 
neturėjo tokios 
d ide lės  a t spa -
ros kaip kaimas, 
ypač individo at-
žvilgiu. Kaime 
kiekvieno indivi-
do pozicija buvo 
žinoma ir pasver-
ta, nes kiekvie-
nas buvo visų 
akivaizdoje. Tuo 
tarpu mieste in-
dividas ištirpsta 
masėje, o išryš-
kėja individua-
lybės, daugumoj 
inteligentija. Per 
miesto inteligen-
tiją ir švietimo-
kultūrines insti-
tucijas tos tradi-
cijos buvo fik-
suojamos ir gau-
sinamos. Miesto 
inteligentija savo 
ruožtu buvo kaip 
tradicijos gyvy-
bingumo šaltinis, 
pereinant tautai 
į naujas istori-
nes sąlygas (J. 
B a s a n a v i č i u s , 
V.  Va l a n č i u s , 
Daukantas ir kt.).

Okupantai su 
L. Berija prie-
k y j e  s u p r a t o 
mūsų tautos tra-
dicijų reikšmę, 
Lietuvos kaimie-
čių ir miestiečių 
svarbą saugant 
j ą .  Supra to  i r 
m a ž o s  t a u t o s 
genetinio fondo 
reikšmę. Todėl 
ir pirmi smūgiai 
buvo nukreipti 
prieš visuomenės 
struktūros suar-

dymą: mokykla atskirta nuo 
bažnyčios, nes religija-liau-
dies opiumas, tradicija-bur-
žuazinės liekanos. Mokiniai 
ir studentai buvo priešpa-
statyti tėvų įsitikinimams, 
tautos tradicijai. Pirmoji 
represijų banga buvo nu-
kreipta prieš Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės valdymo 
aparatą: aukštųjų valdinin-
kų, partijų vadovų, įžymių 
inteligentų ir pažangiausių 
ūkininkų sunaikinimą (A. 
Sniečkaus 1940-07-07 įsa-
kymas).  „Operacija, buvo 
pravesta visoj Lietuvoj, nak-
tį iš liepos mėn. 11 d. į 12 
d. 1940 m.” ir tūkstančiai 
Lietuvos valstybės šviesuo-
menės atsidūrė už grotų ir 
buvo sunaikinti.

Bolševikinių okupantų 
vadeivos ir lietuviškieji ko-
laborantai su A. Sniečkumi 
priekyje matė didžiausią 
priešą savo užmačiom įgy-
vendinti – inteligentiją ir 
ūkininkus. Pastarieji buvo 
ekonomiškai savarankiškiau-
si ir turėjo ypač patikimai 
saugomas visuomenės mo-

ralę, jos dvasią, tradicijas. 
Norint įgyvendinti okupantų 
užmačias reikėjo sunaikinti 
tradicijas. Tai buvo įmano-
ma padaryti tik sunaikinus 
ūkininkus ir inteligentiją - 
pačią tautą. Genocido ratas 
ėmė suktis visu greičiu: iš 
Maskvos užgriuvo Vilniaus 
kolaborantus įsakymų ir ins-
trukcijų lavina, kaip naikinti 
ne tik Lietuvos, bet ir viso 
Pabaltijo, inteligentiją ir ūki-
ninkus. Įsisuko trėmimų, šau-
dymų, gaudynių, okupacinių 
„garnizonų” ir jų palydovų 
„stribų” savivalės smagra-
tis, kai okupuota Lietuvos 
valstybė visą dešimtmetį 
buvo „už įstatymų ribos”. 
Už okupantų nužudytus, 
išprievartautus ar kitaip už-
kankintus eilinius Lietuvos 
piliečius okupacinės struktū-
ros atsakomybės nereikalavo. 
Tokius „Baudžiamųjų bata-
lionų” ( ISTREBITELNYJE 
BATALIONY, „STRIBAI”) 
veiksmus okupacinės val-
džios struktūros pripažino to 
laikmečio „gyvenimo nor-
ma”. Per minimą laikmetį 

iš Lietuvos buvo ištremta į 
Sibiro plotus apie 150 000 
Lietuvos piliečių. Kitą tiek 
buvo suimti, įkalinti ir at-
sidūrė Rusijos „GULAGO” 
konclageriuose.

Trečdalis (apie 100 000) 
represuoto kontingento buvo 
fiziškai sunaikinti.

P e r  t ą  p a t į   b e t e i s į 
Lietuvos valstybės laikmetį 
buvo sunaikintas ginkluotas 
pasipriešinimas, kurio metu 
nuo okupantų baudžiamųjų 
batalionų žuvo apie 25 000 
elitinio jaunimo (tuo pačiu ir 
genetinio fondo). Tuo pačiu 
metu buvo išvystytas nežabo-
tas informacinis karas prieš 
Lietuvos žmones: patriotus, 
žūstančius už Lietuvos lais-
vę, imta vadinti banditais, 
o baudžiamųjų batalionų 
įbaudžiavinamus ūkininkus - 
vadinti savo noru atidavusius 
4,0 mln. ha nuosavos žemės 
ir laisvu noru atidavusius 
400 000 viensėdijų (ūkių) 
sunaikinimui. Tuo tarpu visas 
kontingentas apie 1,7 mln. 
buvusių ūkininkų susijungė 

Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, ministrui 
Aurelijui Verygai, pasiryžusiems iš Lietuvos valstybės iš-
kuopti alkoholio liūną, skiriu.

(Nukelta į 11 psl.)
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

Anonimas, 
OH .................................5000
D.Januta, 
Oakland, CA ..................5000
Amerikos Lietuvių Tautinės 
s-gos Bostono skyrius, 
Boston, MA ...................2000
Amerikos Lietuvių Tautiniai 
Namai, 
Los Angeles, CA .............500
M.Gatautis, 
Clev. Hts., OH .................300
Vydūno Fondas, 
Lemont, IL ........................50
I.Nagrodzki, 
Bristow, VA .......................45
R.Petrauskienė, 
Missouri City, TX .............45
A.Petrauskis, 
Euclid, OH ........................45
S.Lee, 
Seminole, FL .....................30
V.Čiurlionis, 
Euclid, OH ........................25
B.Banaitis, 
Plymouth, MA ...................20
G.Bartkus, 
Mansfield, OH ...................20
I.Velicka, 
Mentor, OH .......................20
ABaliūnas, 
Cleveland, OH ...................15
E.Jakulis, 
Willoughby,OH .................10
A.Jurkūnas, 
S.Pasadena, FL ..................10
E.Šilgalis, 
Willoughby, OH ................10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

į  konclagerines brigadas 
neatlyginamam darbui ir pa-
sivadinusių „Lenino keliu” 
kolūkiais.

Apie šį  unikalų visos 
Lietuvos žmonių genocidą 
iki šių dienų nekalbama. Dalį 
ūkininkų konfiskuotos žemės 
iki šiol paežerėse tebesidali-
na prezidentienės kristutės ir 
kitoks „elitas”, o savininkų 
palikuonys apie tokios žemės 
atgavimą tik pasvajoja.

Tuo pat metu buvo galu-
tinai sugriauta visuomeni-
nė struktūra: šeima, moky-
kla, bažnyčia ir respublika. 
Tautos tradicija, papročiai, 
bažnyčia prievarta atimtos 
iš jaunosios kartos. Šeima 
ir mokykla tapo antipodais. 
Respublika neturėjo savos 
koncepcijos, nes vykdė ins-
trukcijas iš svetur. 

Mokykla, nesiremianti 
tautos kultūra, tapo svetima 
tautai. Visuomeninė struk-
tūra iro, pradėjo įsigalėti 
negatyvios tradicijos: gir-
tuokliavimas, melavimas, 
vagiliavimas, narkomanija, 
prostitucija ir kt. Kartu su po-
zityvios tradicijos praradimu 
jaunoji karta prarado ir idealo 
įvaizdį, prarado idėją. Ir ne 
tik tai. Su tradicija prarasta 
religija, kuri neša su savimi 
tikėjimą į gėrį, mielaširdys-
tę, pasiaukojimą ir globą. 
Dešimt Dievo įsakymų - tai 
ne tik religijos, bet ir tradici-
jos objektas. Nesiimsiu tvir-
tinti, ko šiame objekte dau-
giau - religijos ar tradicijos, 
bet neginčijamai aišku, kad 
tai auksinis fondas, saugantis 
tiek tautą, tiek religiją nuo 
erozijos, kad be jų negalime 
apsieiti, regis, neginčijamai 
sau esame įrodę.

Neteisinga teigti ,  kad 
jaunimas - prarasta karta. 
Dabartinis jaunimas - tai 
atplėšta karta nuo tautos 
tradicijos, nuo jos 3000 m. 
kauptos kultūros pamato, 
nuo tautinės mokyklos ir 
religijos. Reikia atstatyti 
tos kartos pozityvų santykį 
su tradicija ir jaunoji karta 
atsistos ant tautos kultūrinio 
pamato. Pažiūrėkime, kaip 
tai padaryti, ar jaunoji karta 
čia pagrindinė veikėja? Yra 
daugybė „smulkmenų”, at-
rodo, nereikšmingų, kurios 
lemia mūsų vaikų likimus. Į 
visa tai anksčiau buvo žiūri-
ma rimtai, be nuolaidų.

MOTINOS STALAS. Prie 
motinos stalo vaikas pradeda 
suvokti ne tik daiktus ant jo, 
bet ir gimtąją kalbą. Vaikas 
pirmiau suvokia daiktą, tik 
vėliau jį išreiškia žodžiu.

Ant motinos stalo pilvoti 
buteliai su daugybe medalių 
, kristalu žibančios taurės, 
taurelės ir grafinai. Prieš 

mažylį taip pat stovi krista-
linė taurelė. Jam kol kas pila 
iš kito, be medalių, butelio. 
Degtinė, vynas, konjakas 
ar naminė mažyliui ateina į 
sąmonę kaip daiktas, lygia-
vertis tarp visų daiktų ant 
stalo. Gerti degtinę ar vyną 
yra lygiai tas pat, kaip pieną 
ar šaltinio vandenį. Žodžiai, 
teigiantys, kad degtinę gerti 
jam dar negalima, beverčiai, 
nes butelius ant stalo stato 
tėtė, taureles -mama. Pilsto 
iš butelių tai tėtė, tai mama 
lygiai tai pat, kaip pieną 
ar limonadą. Geria tėtė ir 
mama -didžiausi jo autorite-
tai. Viskas taip paprasta ir na-
tūralu: gerti, valgyti. Mažylis 
negali suprasti, kad tarp pie-
no ir degtinės yra skirtumas. 
Jei geria tėtė ir mama, tetos 
ir dėdės, tai geras gėrimas, 
tai reikia gerti lygiai taip 
pat, kaip jam pilstomą pieną, 
dažnai net įsipykusį.

Alkoholis kenksmingas 
ne tik tam, kuris geria, bet 
ir jo palikuoniams - teigia 
mokslininkai. Tyrinėtojai 
nuo seno domėjosi, kaip 
pirmą kartą susiduriama su 
alkoholiu. Yra nenuneigi-
mų įrodymų, kad alkoholio 
potraukį suformuoja vaiko 
ir paauglio aplinka. Jeigu 
vaikas auga šeimoje, kurioje 
vienas iš tėvų serga pradine 
alkoholizmo stadija, bet nėra 
praradęs įtakos ir autoriteto, 
labai tikėtina, kad ir vaikas 
įgis polinkį į alkoholį. Jis 
anksti pradės ragauti alko-
holinius gėrimus ir netrukus 
gali tapti alkoholiku.

Jei tėvai bent kartą per 
mėnesį stato butelius ant 
stalo ir geria prie vaikų, jie 
serga pradine alkoholizmo 
liga. Išgėrus 50 ml alkoholio 
žmogaus organizmo audi-
niuose jo aptinkama dar dvi 
savaites. Šios dozės mūsų 
laikais - juokingos. Tad jei 
vienas iš tėvų išgeria 100 ml 
alkoholio ar daugiau, jo orga-
nizme jis išsilaiko iki kito iš-
gėrimo. Vadinasi, organizmas 
pastoviame alkoholio povei-
kyje - tai jau pradinis alko-
holizmas. Praeito šimtmečio 
septintajame dešimtmetyje 
anglų mokslininkai paskelbė 
1410 nepilnamečių tyrinė-
jimo duomenis. Paaiškėjo, 
kad iš tų, kurių tėvai smerkia 
girtavimą ir kurių draugai 
negeria, alkoholį vartoja 
tik 12 proc. nepilnamečių. 
Jeigu tėvai neprieštarauja, 
kad būtų geriamas alkoho-
lis ir du artimiausi draugai 
kartkartėmis išgeria, minėtas 
rodiklis didesnis 7,4 karto. 
Šie tyrinėjimai parodė faktą: 
po kartą per savaitę išgeria 
8 proc. tokių paauglių, kurie 
nekilnoja taurelių kartu su 
tėvais arba bičiuliais, ir 43 
proc. tokių, kurie dažni tėvo 
ir motinos arba draugų išger-

tuvių kompanionai. Štai kaip 
aplinka veikia vaikus.

Svaigalų mėgėjai ir alko-
holikai neatsiranda nežinia iš 
kur. Visi jie kažkada išgėrė 
savo pirmą taurelę. Ypač liū-
dna, jeigu dar vaikystėje bus 
įpylę tėvas ar motina.

Labai svarbu vaikus ir 
jaunuolius apsaugoti nuo 
alkoholio, nes kuo jaunesnis 
pradeda vartoti alkoholį, tuo 
greičiau tampa alkoholiku: 
kūdikiui pakanka sugirdyti 
2-3 kartus vyno, net mažom 
dozėm ir jis tampa alkoho-
liku, – teigia mokslininkai. 
Tarp alkoholikų 32 proc. 
tų, kurie pradėjo naudoti 
alkoholį iki 10m. amžiaus, 
65 proc.- nuo 11 iki 15m. 
amžiaus ir tik 4 proc. nuo 16 
iki 19 m. amžiaus. Dauguma 
alkoholikų pradėjo girtauti 
paauglystėje.

Kiekviename pobūvyje 
tėvams būtina suvokti, kada 
statyti alkoholį ant stalo. Jei 
prie stalo mažamečiai vaikai, 
ant stalo alkoholio neturi 
būti.

Mūsų tėvams prieškaryje 
buvo viskas aišku: jei sve-
čiai prie stalo - vaikai kitur 
(užpečkyje). Jei pobūvyje 
dalyvauja vaikai - ant stalo 
alkoholio nėra. Giminės ir 
visuomenės kontrolėje buvo 
jaunimas ne tik iki vedybų, 
bet ir povedybiniame gyve-
nime. Visi suprato ir tuo rū-
pinosi, kad sekančios kartos 
sveikata slypi gimdančiųjų 
sveikoje gyvensenoje, arba 
prisilaikant pozityvų tradi-
cijų. Jie suprato, kad tautos 
genetinis fondas priklauso 
nuo MOTINOS STALO.

Dažnos motinos savo vie-
natinę nuotaką pasitinka su 
alkoholio stikleliu, apipintu 
rūtom, santuokų rūmuose 
jaunųjų rankose putoja šam-
pano taurės…

Deja taip, teigia moks-
lininkai, tos aplinkybės ir 
nulėmė jūsų vaikučio likimą. 
Jeigu pastojimas įvyksta, kai 
abu sutuoktiniai neblaivūs, 
tai nesveiko palikuonio tiki-
mybė didelė. 

Kas per medžiagos yra 
alkoholiai, jei daro tokią 
įtaką gemalui? Pažvelgiam 
į enciklopediją: medžiagos, 
kurias panaudojant atsiranda 
narkomanija: hašišas, opijus, 
alkoholiai…

Motinos,  inteligentai , 
muzikantai, kiti rėksniai, 
ar žinote, kad jūsų statomi 
buteliai ant vašių stalo, kad 
jūsų tiesiamos taurelės, nors 
ir apipintos rūtomis, yra 
įrašytos į narkotikų eilę tre-
čiuoju numeriu, po hašišo ir 
opijaus? Jei pirmieji du yra 
seniai visur uždrausti, tai 
trečiąjį, bent iš dalies drausti, 
riboti, kaip ir skandinavuose, 
nors ir labai pavėluotai, yra 
būtina. Tokiu veiksmu bent 

iš dalies išsaugosime savo 
genetinį fondą, savo savastį. 
Ar sugebėsime atstatyti ben-
druomenes, jų pozityvias tra-
dicijas ir pozityvų gyvenimo 
būdą, parodys ateitis.

Visiems „inteligentams”, 
braviūriškai teigiantiems, 
kad jie gali gerti kada nori 
ir kur nori, pravartu primin-
ti, kad alkoholio (narko-
tikų) gniaužtai geležiniai. 
Pagriebia ir paguldo į alko-
holio (narkomanijos) liūną 
kiekvieną, peržengusį ribą, 
nesvarbu ar šis žingsnis buvo 
teatro, lauko kavinėje, ar kur 
kitur. Geležiniai gniaužtai 
neatsižvelgia į titulus, luo-
mus ir kitus faktorius. Guldo 
ant menčių visus sulygindami 
benamio titulu prie šiukšlių 
konteinerių.

Hašišo ir opijaus varto-
jimo draudimams neprieš-
taraujame, laikome norma, 
tačiau šioje eilėje prieš tre-
čiojo, alkoholio, draudimą 
stojamės piestu. Kol neat-
gausime pozityvių tradicijų, 
draudimais apriboti alkoholio 
vartojimą yra vienintelis ke-
lias išbristi iš to liūno.

Roko maršas tada ir šian-
dien. Atmintin įstrigę tos 
pakilios dienos, kai prasidėjo 
atgimimas ir Rusijos imperi-
jos nuopuolis. Maitinomės 
„talonų” principu, per dar-
bovietes: gabalėlis mėsos, 
cukraus, miltų ir šiek tiek 
kitų produktų. Alkoholio ne-
skyrė net okupacinės struktū-
ros. Kartais jo „išmesdavo” 
kurioj nors Vilniaus mies-
to parduotuvėj. Tuo metu 
„Roko maršas” skambėjo, 
tiesiog gaudė visoj Lietuvoj, 
be alkoholio, net be alaus. 
Jaunimas šoko, vyresnieji 
rodė pritarimą, visa Lietuva 
skelbė artėjančias permainas. 
Mes buvome blaivūs ir mūsų 
sprendimai buvo tikri. Buvau 
prie Aukščiausios Tarybos 
visas 220 dienų ir nebuvo 
atvejo, kad kuris nors pasiū-
lytų alkoholio.

Tačiau realus gyvenimas 
diktavo savus dėsnius: tuo-
met geros degtinės butelis 
turėjo užsienio valiutos vertę. 
Geras „maistras” be valiutos 
nei krust. Atlygis savo ruož-
tu. Atsitiko taip, kad remon-
tavau butą, nors ir pertvarka 
(revoliucija), bet remontą 
reikia užbaigti, o „valiutos” 
neturiu. Nei Lazdynų, nei 
Karoliniškių parduotuvėse 
„valiutos” nė kvapo. Kelintoj 
dienoj nuaidi garsas, kad 
„valiutą duoda” Savanorių 
prospekte. Nukanku, eilė 

(Atkelta 10 psl.)
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milžiniška, korupcija, viso-
kie užlindimai, bet remontą 
baigti būtina. Išlaukiu, išsto-
viu, gaunu.

Pone premjere, pone mi-
nistre, išklausykite „roki-
ninkų”, kurie pretenduoja į 
anuos sąjūdininkus ir įkur-
dinkite specialias alkoholio 
parduotuves kas trečiame 
Vilniaus miesto mikrorajone, 
kaip tada, Roko maršo metu. 
Toks jų reikalavimas, aš jam 
pritariu, nes gerai prisimenu 
Roko maršus. 

Pagarbiai. Linkiu sėkmės 
stabdant narkotiko srautą.

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

numeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta, 
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o 
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis 
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti 
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius 
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna. 
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos pa-
deda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.

„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos 
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji 
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV 
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį 
metams 87 dol.

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

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

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

Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksi-
me kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai 
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą. 

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą, 
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Pavardė ir vardas .....................................................

Nr. ir gatvė ................................................................

Miestas ........................Valstybė .............Zip ...........

Tel. numeris ..............................................................
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Tarptautinis olimpinis ko-
mitetas (IOC) birželio 9 d.  pa-
tvirtino, kad 2020 metų Tokijo 
olimpinėse žaidynėse bus dau-
giau krepšinio. Nauja į progra-
mą įtraukta rungtimi tapo 3x3 
krepšinis. 

Skelbiama, kad 3x3 krepši-
nio rungtyje varžysis ir vyrai, ir 
moterys. Dėl medalių varžysis 
po penkias komandas, kai tra-
diciniame krepšinio turnyre 
varžosi po 12 komandų.

Atrankos formatas į žaidy-
nes dar nėra aiškus, jis turėtų 
būti paskelbtas artėjant Tokijo 
olimpiadai.

Trijulių krepšinio vyksta 
tik 10 minučių arba iki tol, kol 
viena komanda pelno 21 tašką.

Š.m. Prancūzijoje vyks 3x3 
pasaulio krepšinio čempionatas.

IOC įvykdė ir daugiau rung-
čių pakeitimų. Daugiausia dė-
mesio skirta naujoms rungtims, 
kuriose vienu metu varžosi vyrai 
ir moterys.

OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE – 3X3 KREPŠINIS 
Pavyzdžiui, lengvojoje atle-

tikoje matysime 4 po 400 metrų 
vyrų ir moterų rungtį, o plau-
kime 4 po 100 metrų mišrią 
estafetę. Stalo tenise išvysime 
mišrias dvejetų varžybas, ben-
dra vyrų ir moterų rungtis atsiras 
ir triatlone.

Plaukime taip pat atsiranda 
vyrų 800 metrų ir moterų 1500 
metrų laisvuoju stiliumi rungtis. 
Dviračių sporte išvysime BMW 

freestyle varžybas bei medisono 
rungtį. Jau anksčiau buvo skelb-
ta, kad 28 sporto šakų programą 
Tokijuje papildys 5 naujos spor-
to šakos – banglenčių sportas, 
riedlenčių sportas, laipiojimas, 
karatė ir beisbolas.

Tiesa, tai bus eksperimentas. 
Po Tokijo olimpinių žaidynių 
bus nuspręsta, ar šios sporto 
šakos įsitvirtins olimpinėje 
programoje.                       LRT

Birželio 4-osios rytą į 
Kijevo Truchanivo salą bėgti 
5 kilometrų bėgime „Penki 
už Lietuvą” susirinko beveik 
šimtas entuziastų.  

Lietuvos ambasadorius 
Ukrainoje Marius Janukonis 
džiaugėsi jau trečius metus tę-
siama bėgimo tradicija Kijeve, 
kuri kasmet pritraukia gausų 
būrį Lietuvai neabejingų tau-
tiečių, Ukrainos gyventojų bei 
užsienio šalių diplomatų. 

Pirmąją vietą vyrų katego-
rijoje šiemet užėmė ukrainietis 
Oleksandras Makarčiukas, 
distanciją įveikęs per 17 min 

A. KARNIŠOVAS 
– TARP TRIJŲ 

KANDIDATŲ Į NBA 
POSTĄ 

Artūras Karnišovas vėl 
priartėjo prie prestižinio NBA 
posto. 46-erių lietuvis pateko 
tarp trijų galutinių kandidatų 
tapti naujuoju „Milwaukee 
Bucks” komandos generaliniu 
direktoriumi. 

A. Karnišovas darbuojasi 
„Denver Nuggets” ir užima 
generalinio direktoriaus pava-
duotojo pareigas.

Tokio aukšto NBA posto 
dar neužėmė joks lietuvis, 
o pareigos Milvokyje būtų 
taip pat kol kas aukščiausias 
Lietuvos pasiekimas stipriau-
sios krepšinio lygos biuruose.

A. Karnišovas artimiausiu 
metu vyks į Niujorką, kur 
„Bucks” surengs finalinius 
darbo pokalbius.

Tarp dviejų likusių A. 
Karnišovo konkurentų – buvęs 
„Atlanta Hawks” generalinis 
direktorius Wesas Wilcoxas 
ir „Bucks” generalinio direk-
toriaus pavaduotojas Justinas 
Zanikas.

Pastarasis būtent ir yra fa-
voritas užimti aukštas pareigas 
Milvokyje.

Pernai  A. Karnišovas 
k a n d i d a t a v o 
tapti naujuo-
ju „Brooklyn 
Nets” generali-
niu direktoriu-
mi, tačiau pa-
skutinę akimir-
ką NBA klubas 
pasirinko Seaną 
Marksą. 15min.

KIJEVE SURENGTAS BĖGIMAS 
„PENKI UŽ LIETUVĄ” 

ir 8 sek., iš moterų greičiausia 
buvo Natalija Koretskaja, o 
vaikų kategorijoje nugalėjo 
Maksimas Pantelejevas. Taip 
pat apdovanoti jauniausias (8 
m.) ir vyriausias (71 m.) bėgi-
mo dalyviai. 

Bėgimą organizavo Kijevo 
Maironio lietuvių kultūros 
draugijos jaunimas kartu su 
Lietuvos ambasada Ukrainoje.

LR URM

Bėgimo „Penki už Lietuvą” dalyviai ir organizatoriai.        LR URM


