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Liepos 6 d. Varšuvoje 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
dalyvavo regiono vadovų susi-
tikime su Jungtinių Amerikos 
Valstijų Prezidentu Donaldu 
Trampu (Donald Trump). 
Pagrindinis susitikimo, į kurį 
atvyko 12-os Rytų ir Vidurio 
Europos šalių vadovai, tikslas 
– JAV Prezidentui išsakyti, su 
kokiomis grėsmėmis ir iššūkiais 
susiduria regionas.

Susitikime Prezidentė JAV 
vadovui tiesiogiai pristatė 
specifinę regiono saugumo 
situaciją ir Lietuvos gynybos 
poreikius. 

Pasak šalies vadovės, ak-
tyvus JAV vaidmuo yra kerti-
nis visos Europos saugumui. 
Susiduriant su Rusijos karine 
ir nekonvencine grėsme, ga-
lingiausios pasaulyje valstybės 
– JAV – kariai ir iš anksto re-
gione dislokuota technika yra 
geriausia atgrasymo priemonė. 
Valstybės vadovės teigimu, 
Amerikos indėlis būtinas ir už-
tikrinant regioninę oro gynybą. 

Prezidentė pabrėžė, jog 
šiuo metu susiklosčiusi ge-
opolitinė ir karinė įtampa 
neslūgsta. Rusija toliau akty-
viai militarizuojasi – ženkliai 
išaugo šios valstybės kariniai 
pajėgumai Kaliningrade, ren-
giamasi agresyvaus pobūdžio 
pratyboms „Zapad 2017”. 
Nuolatinės kibernetinės ata-
kos, kuriomis siekiama paraly-
žuoti strateginius NATO vals-
tybių sektorius, tapo neatsieja-
ma Rusijos karinio planavimo 
dalimi. Vien tik propagandai ir 
melagingų žinių skleidimui, 

kuriomis siekiama kurstyti 
visuomenės įtampą ir nepasi-
tikėjimą NATO, ši šalis kasmet 
skiria milijardą dolerių. 

Lietuvos vadovė taip pat 
atkreipė JAV ir kitų šalių prezi-
dentų dėmesį, kad „Rosatom” 
statoma nesaugi Astravo AE, 
kurios branduolinė tarša ava-
rijos atveju gali pasiekti 16 
Europos sostinių, ir dujotiekis 
„Nord Stream 2” gali būti 
Rusijos naudojami kaip ne-
konvencinio šantažo įrankiai. 

P rez iden tės  t e ig imu, 

LIETUVOS PREZIDENTĖ TIESIOGIAI PRISTATĖ SPECIFINES LIETUVOS GRĖSMES

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvauja regiono vadovų susitikime su Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentu 
Donaldu Trampu (Donald Trump).                                                                 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Lietuvai ir kitoms regiono 
valstybėms taip pat itin reikš-
minga JAV parama užtikrinant 
Baltijos šalių ir visos Europos 
energijos šaltinių įvairovę, sė-
kmingą elektros tinklų sinch-
ronizaciją bei atsikratant ener-
getinės Rusijos įtakos. 

Lietuva jau nuo kito mė-
nesio per Klaipėdos terminalą 
pradės importuoti suskystintas 
dujas iš JAV. Pasak šalies va-
dovės, tai labai svarbus žings-
nis įtvirtinant viso regiono 
energetinę nepriklausomybę.

Aptariant bendradarbia-
vimą NATO, valstybės va-
dovė pabrėžė, jog Aljansui 
būtina atsinaujinti. Pasak 
Prezidentės, Lietuvai ir ki-
toms narėms reikalingas dar 
greitesnis ir efektyvesnis 
NATO. Būtina reformuoti ir 
greitinti sprendimų priėmimą, 
perdislokuoti karines pajėgas 
ir jų valdymą į rytinį Aljanso 
flangą, parengti nuolatos at-
naujinamus gynybos planus 
su priskirtais konkrečiais kari-
niais pajėgumais, rasti spren-

dimus, kurie užkirstų kelią 
galimai karinei Baltijos šalių 
izoliacijai, kibernetinę gyny-
bą įtraukti į 5-ąjį Vašingtono 
sutarties straipsnį. 

Prezidentės teigimu, Lietuva 
taip pat aktyviai prisideda prie 
tarptautinės bendruomenės 
pastangų kovoje su terorizmu. 
Esame pasirengę padidinti ka-
rių skaičių JAV vadovaujamoje 
anti-ISIS operacijoje, NATO 
misijoje Afganistane ir JT mi-
sijoje Malyje.

Prezidentės spaudos tarnyba

JAV prezidentas Donaldas 
Trampas (Donald Trump) pa-
neigė žiniasklaidoje pasirodžiu-
sius pranešimus, esą jis ruošia-
si atšaukti Rusijai paskelbtas 
sankcijas, pranešė amerikiečių 
televizija CNBC. 

„Mačiau ir skaičiau praneši-
mų, kad Trumpas nori atšaukti 
(Rusijai paskelbtas) sankcijas. 
Aš gaudavau pelno. Esu suda-
ręs sandorių. Štai ką sugebu 
daryti. Kodėl turėčiau atšaukti 
sankcijas, jei nieko negausiu 
(mainais)?” – pareiškė prezi-
dentas žurnalistams į Paryžių 
skridusiame prezidentiniame 
lėktuve. „Ir, tarp kitko, teno-
riu sudaryti gerų sandorių su 
Rusija”, – teigė jis.

D. Trampo nuomone, 
Rusijos vadas Vladimiras 
Putinas negalėjo jo palaikyti per 
prezidento rinkimų kampaniją 

JAV NEIGIA, KAD NORI ATŠAUKTI 
SANKCIJAS RUSIJAI 

pernai, JAV vadovą citavo nau-
jienų agentūra „Bloomberg”.

„Ir kai kitąkart susitiksiu 
su V. Putinu, manau, užduosiu 
jam klausimą: „Ką jūs iš tikrų-
jų palaikėte?” Nes negaliu nė 
įsivaizduoti, kad jis būtų buvęs 
už mane”, – sakė respublikonas.

Anot D.Trampo, jis neužda-
vė šio klausimo Rusijos prezi-
dentui Didžiojo dvidešimtuko 
(G-20) viršūnių susitikimo ku-
luaruose, nes derybų programa 
ir taip buvo pernelyg įtempta, be 
to, jie svarstė sudėtingą klausi-
mą dėl paliaubų Sirijoje.

Jungtinių Valstijų prezi-
dentas paaiškino, kad Maskva 
nebūtų rėmusi jo per rinkimus, 
nes jis palaiko galingų JAV 
ginkluotųjų pajėgų ir budriai 
saugomų sienų idėją, taip pat 
nori, kad Amerika eksportuotų 
energetikos išteklius.        LRT

Europos Komisija nuspren-
dė imtis naujų teisinių veiksmų 
prieš Vengriją ir Lenkiją. 

Budapeštui išsiųstas įspėji-
mas dėl birželį priimto įstaty-
mo, apsunkinančio iš užsienio 
finansuojamų nevyriausybinių 
organizacijų veiklą. Vengrija 
turi mėnesį atsakyti į įspėjimą.

Tuo metu dėl Lenkijos 
Europos Komisija jau krei-

ES ĖMĖSI TEISINIŲ VEIKSMŲ PRIEŠ VENGRIJĄ IR LENKIJĄ
piasi į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą, reikalau-
dama stabdyti miško pramonę 
Belovežo girioje, dėl unika-
lios ekosistemos įrašytoje į 
UNESCO kultūros paveldo 
sąrašą. Tai miškas, primenan-
tis Europos žemyne prieš 10 
tūkst. metų augusius miškus. 
Lenkija sako nurodžiusi gi-
rioje kirsti medžius, nes siekia 

išvengti ligų ir gaisrų, bet kriti-
kai įtaria, kad tai tik priedanga 
verslui.

Ir Lenkija, ir Vengrija 
jau sulaukė teisinių veiks-
mų iš Europos Komisijos. 
Lenkija – dėl Konstitucinio 
Teismo reformos, Vengrija – 
dėl George`o Soroso Vidurio 
Europos universiteto veiklos 
apsunkinimo.                   LRT

Prancūzija ir Vokietija lie-
pos 13 d. susitarė kartu kurti 
„naujos kartos” europietiškus 
naikintuvus, kurie ilgainiui 
pakeis jų dabartinį karinį oro 
laivyną. 

Prancūzijos prezidentas 
Emmanuelis Macronas šį 
sprendimą pavadino „revo-
liucija” šalių gynybiniuose 
santykiuose.

„Abi partnerės tikisi iki 
2018 metų užbaigti derinti 
bendras gaires”, – sakoma 
Prancūzijos prezidentūros 
pareiškime, paskelbtame po 
Vokietijos kanclerės Angelos 
Merkel ir E. Macrono derybų 
Paryžiuje.

Pasak E. Macrono, nai-
kintuvų „projektai buvo la-
bai sudėtingi mūsų armijoms 

ir mūsų vyriausybėms”, tad 
europietiškų naikintuvų kūri-
mas padės sutaupyti pinigų ir 
panaikins konkurenciją tarp 
dabar rinkoje esančių skirtingų 
naikintuvų.

„Šio bendro naikintuvų 
kūrimo projekto tikslas yra 
drauge užsiimti tyrimais ir plė-
tra..., drauge juo naudotis... ir 
koordinuoti eksportą”, – pridū-
rė E. Macronas, pavadindamas 
tai „tikra revoliucija”.     LRT

KARTU KURS NAUJOS KARTOS 
EUROPIETIŠKUS NAIKINTUVUS 
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Darbo partijos įkūrėjas Viktoras Uspaskichas liepos 15 d. 
pareiškė grįžtąs į partiją ir teigė parašęs Kėdainių skyriui prašy-
mą į ją įstoti. Šį prašymą turi apsvarstyti Darbo partijos Kėdainių 
skyriaus taryba, vadovaujama laikinai einančio pareigas Juozo 
Gaidamavičiaus, pranešė Darbo partijos informacijos centras. 
Į Darbo partijos Tarybos posėdį Širvintose atvyko tik 27 iš 92 
Darbo partijos Tarybos narių, todėl nesusirinkus kvorumui, 
Taryba jokių sprendimų priimti negalėjo. Darbo partijos pirmi-
ninkės Živilės Pinskuvienės iniciatyva surengtoje diskusijoje 
partijos lyderė pareiškė, kad partijos valdyme gali dalyvauti tik 
tie asmenys, kurie yra partijos nariai. V. Uspaskichas 2015-ųjų 
gruodį išstojo iš partijos, tačiau Garbės pirmininko statusą turi 
iki šiol. „Negali čia būti dviejų pirmininkų - vienas garbės ir 
kitas negarbės”, - sakė Ž.Pinskuvienė.

Bandant gelbėti avarinės būklės Gedimino kalną, Vilniaus 
savivaldybė su Kultūros ministerija sukūrė tinklalapį, kuriame 
pateikiami dokumentai apie kalne daugiau nei per dešimtmetį 
atliktus darbus, išleistus pinigus. Prie publikuojamų dokumentų 
suteikta galimybė lankytojams palikti komentarus. Informaciją 
galima rasti adresu http://atviras.vilnius.lt/gedimino-kalnas.

Lietuvos Vyriausybė nusprendė parduoti patalpas sostinės 
Gedimino prospekte, kuriomis anksčiau buvo leidusi naudotis 
Lietuvos nepriklausomybės gynimo Sausio 13-osios brolijai. 
Beveik 170 kvadratinių metrų patalpas, esančias prie pat Seimo, 
nutarta įtraukti į viešame aukcione parduodamo valstybės ne-
kilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą. Registrų 
centro duomenimis, patalpas šiuo metu valdo Turto bankas. 
Panaudos teise šiomis patalpomis 2010-2016 metais buvo 
leista naudotis Sausio 13-osios brolijai, anksčiau – nuo 2005-
ųjų – jos buvo suteiktos veikusiam Lietuvių grįžimo į tėvynę 
informacijos centrui.

Valstybės saugumo departamentas (VSD) pranešė labai 
rimtai vertinantis naujienų portale 15min.lt paskelbtą informa-
ciją apie savo pareigūno Tomo Jakučionio interesus energetikos 
sektoriuje. Seimo narys socialdemokratas Artūras Skardžius, 
portalo duomenimis, yra VSD pareigūno T. Jakučionio sutuok-
tinės Audronės dėdė. 15min.lt rašo, kad A. Skardžius yra siūlęs 
taikyti geras verslo sąlygas saulės energetikos įmonėms, kurios 
leidimus plėtrai gavo iki 2013 metų. O su Jakučioniais susijusios 
9 saulės energetikos įmonės tokius leidimus gavo 2012 metų 
spalį. Be to, tą patį 2013 metų sausį Seimo Energetikos komisijos 
nario A. Skardžiaus šeima ir VSD pareigūno T. Jakučionio tėvas 
Jonas Jakučionis turėjo įtartiną sandorį su ką tik įkurta Rusijos 
piliečių įmone. Už nuostolingą verslą Dauguose abi šeimos kartu 
gavo apie 635 tūkst. eurų. Tokią sumą sumokėję maskviečiai 
verslo nebevystė ir pradingo.

Nacionalinis kraujo centras, birželio 15-ąją paskelbęs startą 
tradicinei 8-ajai neatlygintinos kraujo donorystės kelionei per 
Lietuvą, susumavo rezultatus – duoti kraujo atėjo 3176 donorai. 
Vilniuje prasidėjęs turas iki liepos 12 d. aplankė net 32 Lietuvos 
miestus ir miestelius. 2015 metais prie turo prisijungė 11 miestų, 
2016 metais – 21 miestas, šiais metais dalyvavo net 32 miestai 
ir miesteliai. 2014 metais į akciją atėjo apie 750 donorų, dar po 
metų  – 1500, šiemet – 3176.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) liepos 12 
d. vienbalsiai nusprendė, kad buvęs Lietuvos nacionalinio ope-
ros ir baleto teatro (LNOBT) generalinis direktorius Gintautas 
Kėvišas šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas. Jis nesilaikė įparei-
gojimo vykdyti kontrolės funkciją užtikrinti privačių interesų 
deklaravimą. Anksčiau VTEK yra pripažinusi, kad G. Kėvišas 
supainiojo viešuosius ir privačius interesus, spręsdamas klau-
simus, susijusius su sūnaus bendrove „Riverside music LTD” 
ir su savo kita darboviete „Vilniaus festivaliai”.

Vidaus reikalų ministerijos primena, kad lieka pusmetis 
suspėti deklaruoti tikrą gyvenamąją vietą. Dėl šio įstatymo 
reikalavimo nepaisymo labiausiai gali nukentėti jaunos šei-
mos. Gyvenamosios vietos nedeklaravę žmonės neteks teisės į 
savivaldybių skiriamą valstybės paramą bei negalės gauti kitų 
paslaugų. Registrų centro duomenis, šiuo metu Lietuvoje yra 
per 267 tūkstančių asmenų, kurie nėra deklaravę savo gyvena-
mosios vietos adreso.

Seimas liepos 11 d. priėmė miškų įstatymo pataisas ir atvėrė 
kelią urėdijų reformai. Šį sprendimą Seime palydėjo plojimai, 
reforma buvo vadinama strategine vyriausybės pertvarka. Už 
reformą balsavo 82 Seimo nariai, prieš buvo 16, susilaikė 12 
Seimo narių. Urėdijų reformą rėmė „valstiečiai” ir konservato-
riai bei dalis liberalų, o socialdemokratai ir „tvarkiečiai” balsavo 
prieš arba susilaikė.

Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Rusų kilmės amerikietis 
lobistas, dalyvavęs susitikime 
su JAV prezidento Donaldo 
Trampo (Donald Trump) vy-
riausiuoju sūnumi Donaldu 
Trampu jaunesniuoju, yra 
buvęs KGB karininkas, kurio 
veikla anksčiau buvo patrau-
kusi Kongreso dėmesį dėl 
jo galimų sąsajų su Rusijos 
žvalgyba. 

Rinatas Akmetšinas nau-
jienų agentūrai AP liepos 14 

PRIE RYTŲ 
UKRAINOS 

SEPARATISTŲ 
PRISIJUNGĘS BRITAS 
ĮKALINTAS 5 METAMS

Prie Rytų Ukrainoje ka-
riaujančių Rusijos remiamų 
separatistų buvęs prisidėjęs 
britas penktadienį dėl tero-
rizmo buvo nuteistas penke-
riems metams ir keturiems 
mėnesiams laisvės atėmimo. 

4 1 - i ų  B e n j a m i n a s 
Stimsonas į Ukrainą nu-
vyko 2015 metais.  Britų 
nacionalinis transliuotojas 
BBC ten paėmė iš jo in-
terviu. Socialiniame tinkle 
„Facebook” B. Stimsonas 
publikavo nuotrauką, ku-
rioje jis laiko „Kalašnikov” 
automatą.

Mančesterio teisme B. 
Stimsonas sakė, jog ketu-
ris mėnesius viešėdamas 
Ukrainoje nedalyvavo jo-
kiuose kovos veiksmuose.

Tačiau teisėjas Davidas 
Stockdale’as nurodė, kad 
„jūs padėjote sukilėliams 
savo buvimu ir įsitraukimu”.

B. Stimsonas anksčiau 
buvo pripažintas kaltu, kad 
padėjo vykdyti teroristinius 
išpuolius.

Viešėdamas Ukrainoje, 
jis sakė BBC, kad yra „darbo 
klasės nedirbantis žmogus” ir 
yra pasiruošęs žudyti, jeigu 
jo gyvybei grės pavojus.

B. Stimsonas yra vie-
nintelis britas, teistas už 
pagalbą separatistams Rytų 
Ukrainoje.                    LRT

Jungtinių Ame-
rikos Valstijų pre-
zidentas Donaldas 
Trampas (Donald 
Trump) teigia no-
rintis Rusijos va-
dovą Vladimirą 
Putiną pakviesti į 
Baltuosius rūmus. 

Žurnalistų pa-
klaustas, kada tai 
galėtų įvykti, JAV 
prezidentas tepa-
sakė, kad kai tam 
bus tinkamas lai-
kas, tačiau, pasak 
D. Trampo, dabar dar nėra toks 
laikas. Pirmąjį kartą D. Trumpas 

JAV PREZIDENTAS NORINTIS PAKVIESTI  
RUSIJOS PREZIDENTĄ Į BALTUOSIUS RŪMUS 

su Vladimiru Putinu susitiko 
Hamburge, kur vyko Didžiojo 

dvidešimtuko (G-20) vadovų 
susitikimas.                                   LRT

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trampas 
(Donald Trump). AFP

SUSITIKIME SU D. TRAMPU JAUNESNIUOJU 
DALYVAVO BUVĘS KGB KARININKAS

d. patvirtino dalyvavęs susi-
tikime su prezidento sūnumi 
praėjusiais metais.

R. Akmetšinas Vašingtonui 
yra gerai žinomas – jis pasi-
sakė prieš sankcijų Rusijai 
taikymą, be to, jo vardas buvo 
pasirodęs įvairiuose JAV ieš-
kiniuose.

Anksčiau D. Trampo jau-
nesniojo paskelbti laiškai 
parodė, kad jis susitiko su 
Natalija Veselnickaja, kuri 

jam buvo apibūdinta kaip 
„Rusijos valdžios advokatė”, 
galinti patekti informacijos 
apie D. Trumpo priešininkę 
JAV prezidento rinkimuose 
Hillary Clinton.

Rusijos valdžia, savo ruož-
tu, neigia žinojusi apie šį 
susitikimą.

„Mes nieko nežinome 
apie šį asmenį”, – apie R. 
Akmetšiną kalbėjo Rusijos 
prezidento Vladimiro Putino 
atstovas spaudai Dimitrijus 
Peskovas.                       ELTA

Vašingtonas atsisako išduoti 
vizas Rusijos diplomatams, 
turintiems pakeisti gruodį iš 
Jungtinių Valstijų išvykusius 
Rusijos ambasados darbuotojus.

Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovė teigia, 
kad Maskva gali sureaguoti 
analogiškai. Diplomatė taip 
pat užsiminė, kad po Rusijos 

JAV NENORI ĮSILEISTI RUSŲ DIPLOMATŲ 
ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentų susitikimo Rusija 
tikisi, kad klausimą pavyks 
išspręsti kiek įmanoma kons-
truktyviau.

JAV išsiuntė 35 Rusijos 
diplomatus iš Vašingtono ir 
San Francisko dėl kibernetinių 
atakų per prezidento rinkimų 
kampaniją.                      LRT

Liepos 15-ąją dieną mini-
me pirmąsias metines po ne-
pavykusio bandymo įvykdyti 
karinį perversmą Turkijoje. 
Įvykio metu žuvo keli šim-
tai nekaltų žmonių ir per 
2000 žmonių buvo sužeista. 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterija reiškia solidarumą su 
Turkija ir Turkijos žmonėmis, 
tą naktį susitelkusiems ginti 
savo demokratiškai išrinktos 
vyriausybės. Kaip ir tą naktį, 
Lietuva reiškia nuoširdžią 
užuojautą aukų artimiesiems ir 
griežtai smerkia Turkiją ir visą 
tarptautinę bendruomenę su-

LIETUVA TIKISI, KAD TURKIJA GRĮŠ Į TAIKOS 
IR STABILUMO KELIĄ

krėtusį pasikėsinimą į Turkijos 
demokratiją.

Turkija yra svarbi NATO są-
jungininkė, Europos Sąjungos 
šalis kandidatė. Pabrėžiame, 
kad pagarba teisinei valsty-
bei bei pamatinėms žmogaus 
teisėms yra esminės mus sie-
jančios vertybės. Svarbu, kad 
jos būtų išsaugotos nepaisant 
įtemptos vidinės politinės 
situacijos.

Lietuva tikisi, kad tamsų 
istorijos puslapį išgyvenusi 
Turkija netrukus grįš į taikos, 
stabilumo ir santarvės kelią.

LR URM

DĖL RYŠIŲ SU ŠIAURĖS KORĖJA JAV RUOŠIA 
NAUJAS SANKCIJAS KINŲ BENDROVĖMS 
Dėl Kinijos neveiksnumo 

Šiaurės Korėjos atžvilgiu pa-
sipiktinusi JAV prezidento 
Donaldo Trampo (Donald 
Trump) administracija pla-
nuoja naujas sankcijas su 
Pchenjanu verslą plėtojan-
čioms kinų bendrovėms, pra-
neša „Reuters”. 

Vienas iš „Reuters” šalti-

nių JAV valdžioje teigė, kad 
šalis svarsto galimybę bausti 
mažesnes Kinijos finansines 
institucijas bei kitas kompa-
nijas, susijusias su Pchenjano 
branduolinėmis bei raketų 
programomis.

Teigiama, kad naujosios 
sankcijos didžiųjų Kinijos 
bankų nepaliestų.         ELTA
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TRYS LOŠĖJAI IŠ LIETUVOS LIKIMO
Liepos 6 d. mūsų valstybės vadovė Dalia Grybauskaitė 

Varšuvoje susitiko su Lenkijoje viešėjusiu JAV prezidentu 
Donaldu Trampu (Donald Trump), atvykusiu čia į ne tik „į 
Lenkiją”, bet buvusiu ir Trijų jūrų iniciatyvos viršūnių susi-
tikimo svečiu. Trijų jūrų iniciatyva yra Lenkijos ir Kroatijos 
2016 m. rugpjūtį inicijuotas 12 valstybių tarp Adrijos, 
Baltijos ir Juodosios jūrų susivienijimas, į kurį įsitraukė 
Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Čekija, Slovakija, Vengrija, 
Slovėnija, Kroatija, Austrija, Bulgarija ir Rumunija. Trijų 
jūrų iniciatyvos šalių svarbiausias siekis – didinti ir stiprinti 
tarpusavio susisiekimą transporto bei energetikos srityse, 
ypač daug dėmesio skiriant jungtims Šiaurės-Pietų krypti-
mis ir dujoms. Bent dalies Trijų jūrų iniciatyvos numatytų 
infrastruktūrinių projektų įvykdymas smarkiai padidintų 
šio regiono valstybių tarpusavio ekonominę integraciją ir 
leistų sukurti bendrąją rinką, ypač energetikos. Trijų jūrų 
iniciatyva taip pat padidintų Vidurio ir Rytų Europos regiono 
susisiekimą su Vakarų Europos valstybėmis.

Susitikusi su D. Trampu Lietuvos Prezidentė bandė at-
kreipti Jungtinių Valstijų vadovo dėmesį į statomų Astravo 
atominės elektrinės ir dujotekio „Nord Stream 2” keliamą 
grėsmę, pavadindama šias statybas prieš Europą nukreiptais 
nekonvenciniais Rusijos ginklais. Iki šiol šios dvi Rusijos 
organizuojamos grėsmės nebuvo sugretintos – Lenkija 
nuolat pabrėžė Baltijos jūros dugnu tiesiamo dujotekio 

„Nord Stream 2” keliamą grėsmę Lenkijai ir Ukrainai, o 
Lietuva kalba apie Vilniaus pašonėje statomo Astravo AE 
pavojų. Ar išgirdo D. Trampas šią žinią? Nežinia, tačiau jis 
Europai atnešė kitą žinią – europiečiai gali dujas pirkti iš 
JAV. Jungtinės Valstijos, vertindamos Trijų jūrų iniciatyvą, 
turi labai aiškių ekonominių interesų – eksportuoti JAV 
išgautas dujas per suskystintų gamtinių dujų terminalus 
Vidurio ir Rytų Europoje.

Tai būtų smūgis Rusijai, siekiančiai pasodinti Europą 
„ant adatos” – juk nutiesus „Nord Stream2” Europa net 80 
proc. dujų gautų tik iš „Gazprom”. (Ką tai reiškia, lietuviams 
aiškinti nereikia.) Amerikiečiai sužlugdytų šiuos užmojus ir 
leistų realizuoti Trijų jūrų iniciatyvas, todėl galima neabejoti, 
kad Rusija padarys viską, jog amerikiečiai į Europą su savo 
dujomis neatplauktų. Lietuvoje rusai neseniai tą jau padarė: 
amerikiečių bendrovė „Chevron”, ketinusi atlikti skalūninių 
dujų žvalgybą Lietuvoje, buvo išvyta „Gazpromo” remia-
mų „protestuotojų” (pamenate minią su užrašais „Chevron 

– von”?). Šiandien tie protestuotojai, nusėdę žaliųjų vals-
tiečių pavidalu, savo rankose laiko valstybės vairą. Kažin, 
ar paguodžia pastarųjų dienų skandalingi socialdemokratų 
Basčio, Skardžiaus antivalstybinės veiklos dirbant Rusijos 
interesams demaskavimai – juk jų tikslus pasiekti padėjo 
būtent žalieji „ekologijos mylėtojai”, važinėjantys monstrais 
su 6 litrų varikliais.

Taigi pasižiūrėjus iš šalies išryškėja toks vaizdas: JAV 
siūlo europiečiams pirkti dujas iš Amerikos, Rusija stengiasi 
visais įmanomais būdais užkirsti tam kelią – juk tai sugriautų 
jos planus užnerti energetinę kilpą Europos Sąjungai, kas 

reikštų šuniui ant uodegos įdėtą triūsą griaunant Vakarų 
pasaulį: tai ir nelegalių migrantų antplūdis, ir karai Sirijoje 
bei Ukrainoje, ir propagandos infrastruktūra, ir t. t. Žodžiu, 
tai reikštų mirtį svaiguliams apie „rusų pasaulio” įsigalėjimą 
Senajame žemyne ir, visai tikėtina, Rusijos imperijos suby-
rėjimą į keletą autonominių darinių ar net teritorijų perėjimą 
kitoms valstybėms (pavyzdžiui, teigiama, kad Kinija ma-
nevruose naudoja karinę techniką, nudažytą maskuojamąja 
spalva, atitinkančia Sibiro kraštovaizdžio spalvyną).

Pagyvensim – pamatysim, sako senoliai. O kol kas 
Lietuvai nesiseka – Švedijos iniciatyva Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Parlamentinėje 
Asamblėjoje buvo užblokuota Lietuvos parlamentarų 
rezoliucija, kritikuojanti Baltarusijos Astravo atominės 
elektrinės statybas. Lietuvos atstovai buvo surinkę reikiamą 
parašų skaičių, bet asamblėjos pradžioje Minske Švedijos 
parlamentaro socialisto Kento Harstedto iniciatyva doku-
mento projektą išbraukė darbotvarkę tvirtinantis Nuolatinis 
komitetas. Kentas Harstedtas seniai žinomas kaip prorusiš-
kų pozicijų atstovas – tai toks švediškasis „bastys”, todėl 
įdomu, ar kada nors neišlįs į dienos šviesą ir šio socialisto 

„nešališkumas” , paremtas nekvepiančiais pinigais (beje, 
šis žmogus išliko gyvas per kelto „Estonia” žūtį – galbūt 
žvalgybininkams vertėtų patikrinčiau ir šį faktą?). 

Ne ką lengviau ir Lenkijai, kovojančiai prieš „Nord 
Sream2” dujotekio statybas. Juk šį projektą finansuoja 

„Engie” (Prancūzija), OMV (Austrija), „Shell (Nyderlandai 
ir D. Britanija), „Uniper” ir „Wintershall” (Vokietija). 
Svarbiausia, kad „Nord Sream” projektą remia Vokietija. 
Kodėl? Greičiausiai finansinis interesas. Ar Lenkijai pavyks 
įrodyti vokiečiams, kad tas finansinis interesas gali greitai 
virsti politinių Rusijos siekių įkaitu, parodys laikas. Jeigu 
pasisektų Lenkijai, ateitų eilę Astravo „grabui”.

Kęstutis Šilkūnas
(Nukelta į 4 psl.)

Sakoma, kad kuprotą ištie-
sina tik grabas. Tačiau ne visi 
kupriai vienodi, nes visokių 
kuprų esama, todėl ne visus 
kuprius ištiesina grabas ir 
ne visų tiesinimui reikalin-
gas grabas. SSRS, turėdama 
komunistų partijos (SSKP) 
kuprą, ja pasidalino su oku-
puotomis šalimis, tarp jų už-
dėdama Lietuvai LKP kuprą. 
1989 m. pabaigoje LKP pati 
atliko kosmetinę operaciją – 
atsiskyrė nuo SSKP, tačiau ir 
po Nepriklausomybės atkū-
rimo iki 1990 m. gruodžio 8 
d. dar vadinosi LKP, kol savo 
suvažiavime partija pakei-
tė pavadinimą ir pasivadino 
Lietuvos demokratine darbo 
partija (LDDP). LKP nariai 
automatiškai tapo LDDP na-
riais, o 2001 m. sausį LDDP 
ir Lietuvos socialdemokratų 
partija (LSDP) susivienijo į 
vieningą LSDP. Taigi be kaltės 
pripažinimo, be atsiprašymo, 
išskyrus garbingai pasielgusį 
Seimo narį Česlovą Juršėną 
ir dar kelis, atsiprašiusius už 
komunistų nuodėmes, tebe-
nešioja LKP kuprą, tik kitaip 
pavadintą. Kupros neatsikratė 
ir kitose partijose buvę LKP 
nariai.
Link kupros nusimetimo

Vykusios išorinės meta-
morfozės metu vidinio apsiva-
lymo, savo praeities vertinimo, 
išskyrus atmetimą LKP ant 
SSKP platformos, iš tikrųjų 
neįvyko, nes nariai, išskyrus 
naujus, liko buvę LKP nariai. 

LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ISTORINIS, 
MORALINIS IR TEISINIS ATSAKOMYBĖS ĮVERTINIMAS

Kadangi jie turėjo patirtį va-
dovauti ir valdyti, paveldėjo iš 
LKP „partijos auksą” ir kitokį 
turtą, jos įsišaknijusią ideolo-
giją, LSDP buvo „pasmerkta” 
tapti valdančiąja.

Lietuvos komunistų par-
tija – politinė partija, veikusi 
1918–1991 m. kaip sudeda-
moji SSRS Komunistų partijos 
(iki 1952 m. vadinosi VKP(b); 
po 1952 m. – TSKP) dalis. Ji 
buvo valdančioji ir vienintelė 
partija Lietuvoje sovietinės 
okupacijos laikotarpiu (1940–
1941 m. ir 1944–1990 m.). Jos 
ideologija rėmėsi K. Markso, 
F. Engelso ir Lenino teorijo-
mis. LKP vadovavo represi-
nėms struktūroms, trėmimams 
į Sibirą, pokario metais LKP 
organizavo liaudies gynėjų 
(stribų) ir etatines saugumo 
formuotes kovai su Lietuvos 
partizaniniu judėjimu.

Kadangi Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę nebuvo pri-
imtas desovietizacijos įstaty-
mas, etatiniai KGB darbuoto-
jai atleisti-demobilizuoti kaip 
kariškiai, KGB parankinių ne-
etatinių darbuotojų liustracija 
atlikta tik išpažintimi vienam 
VSD „kunigėliui” su prisipa-
žinusio asmens įslaptinimu, 
dešimt metų brendo reikalas 
įvertinti ir pasmerkti SSRS 
KP ir jos padalinį Lietuvos 
KP kaip tautų genocido orga-
nizatorius.

E u r o p o s  T a r y b o s 
Parlamentinė Asamblėja 
(ETPA), vienijanti 46 šalis, 

priėmė rezoliuciją, kurioje 
ryžtingai pasmerkė masinius 
žmogaus teisių pažeidimus, 
įvykdytus totalitarinių komu-
nistinių režimų, ir pasiūlė bu-
vusių bei esamų komunistinių 
partijų vadovams dar kartą 
įvertinti šių organizacijų vai-
dmenį bei padarytus nusikal-
timus. Patirties Europos šalys 
galėjo semtis iš Lietuvos, 2000 
metų birželio 12–14 dienomis 
Vilniuje pirmą kartą pasaulio 
istorijoje vykusio tarptautinio 
kongreso „Komunizmo nu-
sikaltimų įvertinimas”. Jame 
dalyvavę 24 valstybių atstovai 
įsteigė Tarptautinį Vilniaus 
visuomeninį tribunolą. Jis 
teisiniu, politiniu ir socialiniu 
požiūriu įvertino komunizmo 
ideologiją bei nusikalstamas 
komunistų sukurtų režimų 
veikas.

Naujoje ETPA rezoliuci-
joje vėl buvo akcentuojama, 
kad reikia tarptautiniu mastu 
pasmerkti totalitarinio ko-
munistinio režimo nusikal-
timus. Rezoliucijoje taip pat 
nurodoma, kad Centrinėje ir 
Rytų Europoje tarptautiniai 
totalitarinių komunistinių re-
žimų padarytų nusikaltimų 
tyrimai niekur nebuvo pradėti, 
o jų sumanytojai ir vykdytojai 
nebuvo teisiami tarptautinės 
visuomenės, kaip tai buvo pa-
daryta nacizmui. Kaip žinome, 
nacių vadeivos Niurnbergo 
tribunolo už žmonijai pada-
rytas piktadarybes buvo nu-
teisti pakarti. Gaila, kad nėra 
tiesioginės aiškios nuorodos, 
kad tam tikros nacionalinės ar 
tarptautinės valstybinės orga-
nizacijos valstybiniu lygiu im-
tųsi tirti komunistinių režimų 
padarytus nusikaltimus. Taigi 
apie didžiausią pasaulio tra-
gediją, per kurią prarasta 100 
mln. žmonių, toliau nebuvo 
kalbama valstybiškai.

Metamorfozė
Susidaro įspūdis, kad kol 

nėra paskatos iš nukentėju-
sių valstybių, Europos šalys, 
parėmusios rezoliuciją, neke-
tina išsamiai išnagrinėti šio 
klausimo ir priimti atitinkamų 
sprendimų. Didžiųjų valsty-
bių ekonominis ir politinis 
elitas tuo nesuinteresuotas. 
Atvirkščiai, jis norėjo gerų 
santykių su Rusija, potencia-
lia gamtinių išteklių tiekėja. 
Bendrauti su Rusija kur kas 
naudingiau negu su šalimis, 
kurios yra nukentėjusios nuo 
komunistinių totalitarinių re-
žimų. Juk ne jie nukentėjo nuo 
komunistinių režimų.

Konferencija kuprą 
įvardino ir pasmerkė, 

Seimas ją paliko
Praėjus 15 metų po tarptau-

tinio kongreso „Komunizmo 
nusikaltimų įvertinimas” ir jo 
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sukurto Tarptautinio Vilniaus 
visuomeninio tribunolo, 2015 
m. gegužės 22 d. LR Seimo 
Kovo 11-osios Akto salėje 
įvyko konferencija, kurioje 
dalyvavo ir už rezoliuciją, 
smerkiančią komunistinį re-
žimą, nevyriausybinių orga-
nizacijų, padedančių stiprinti 
Lietuvos valstybės gynybinius 
pajėgumus, asociacijos (26 or-
ganizacijos), Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos bei sovieti-
niuose gulaguose kentėjusiųjų 
organizacijų atstovai.

Konferencija „Lietuvos 
gyventojų genocido orga-
nizatoriai ir vykdytojai: 
istorinis, moralinis ir teisinis 
atsakomybės įvertinimas”, 
atsižvelgdama į SSKP ir jos 
padalinio LKP nusikalti-
mų turinį, pobūdį ir mastą, 
remdamasi Konferencijos 
konstatuojama dalimi, nu-
sprendė:

- įvardinti ir paskelb-
ti SSKP ir jos padalinį 
Lietuvoje – LKP – nusikals-
tama represine organizacija 
1940–1941 ir 1944–1991 
metais, Lietuvos gyventojų 
genocido organizatore ir 
vykdytoja, tokią nusikalsta-
mą veiklą pasmerkti;

-  p a k e i s t i  L i e t u v o s 
Respublikos Baudžiamojo 
kodekso 99, 100, 104, 105, 
106, 107,108, 114, 115, 118, 
120, 122 straipsnių redakci-
jas ir nurodyti, kad už juose 
išvardintus nusikaltimus 
atsako ne tiktai Lietuvos 
Respublikos piliečiai, kiti 
fiziniai asmenys, bet ir juri-
diniai asmenys;

- kreiptis į  Lietuvos 
R e s p u b l i k o s  S e i m ą 
Konferencijos sprendimą 
įteisinti Valstybės teisės aktu; 

-  s i ū l y t i  L i e t u v o s 
Respubl ikos  Seimui  ir 
Vyriausybei  kre ipt i s  į 
Europos Parlamentą dėl 
SSKP ir jos padalinio LKP, 
kaip tautų genocido organi-
zatorių ir vykdytojų nusi-
kalstamos veiklos politinio 
įvertinimo.

Nors visa medžiaga Seimui 
buvo perduota iškart po mi-
nimos konferencijos, tačiau 
tik po pakartotinų raginimų, 
47 Seimo narių parašais ini-
cijuotas 2016 m. birželio 9 d. 
posėdis įvyko.

Seimas atmetė opozicinės 
TS-LKD frakcijos inicijuotą 
rezoliucijos projektą, kad 
buvusi Lietuvos komunistų 
partija būtų pripažinta nu-
sikalstama organizacija ir 
šalies gyventojų genocido 
vykdytoja. LKP kupra išliko.

Ne tik gyventi su kupra 

neturėtų būti jauku, bet ir, 
išeinant anapus, palikuonims 
palikti jausmą, kad jų senelis 
ar tėvas, močiutė ar motina 
kuproti grabe guli, – negeras 
palikimas.

O padėtį ištaisyti įmano-
ma, nesunku, tačiau dabar 
jau priedermė tų, kurie bir-
želio 9 d. balsavo prieš arba 
susilaikė. Žinotina, kad tie-
sos, kaip ir šviesos, nuslėpti 
neįmanoma, todėl dokumen-
tas su jais ar be jų, anksčiau 
ar vėliau bus priimtas.

Nešioti komunistinę ku-
prą ar atsitiesti, – besiprie-
šinančių LKP pasmerkimui 
ar „stovinčių po medžiu” 
– Seimo narių valioje.
Kas ir kaip balsavo Seime 

2016 m. birželio 9 d.
Balsavo prieš: Mindaugas 

Bastys,  Stasys Brundza, 
Sergej Dmitrijev, Arūnas 
Dudėnas, Edmundas Jonyla, 
Benediktas Juodka, Gediminas 
Kirkilas, Jonas Kondrotas, 
Orinta Leiputė, Raimundas 
M a r k a u s k a s ,  A l b i n a s 
Mi t ru l ev i č iu s ,  Audr iu s 
Nakas, Antanas Nesteckis, 
Milda Petrauskienė, Darius 
Petrošius, Domas Petrulis, 
Raminta Popovienė, Giedrė 
Purvaneckienė, Vytautas 
Saul is ,  Algi rdas  Sysas , 
Eduardas Šablinskas, Jonas 
Varkala,  Birutė Vėsaitė, 
Edvardas Žakaris,

S u s i l a i k ė :  Vi rg i n i j a 
Baltraitienė, Juozas Bernatonis, 
Bronius Bradauskas, Petras 
Čimbaras, Kęstutis Daukšys, 
Larisa Dmitrijeva, Vilija 
F i l ipov ič ienė ,  Vik to ras 
Fiodorovas, Vytautas Gapšys, 
Vydas  Gedvi las ,  Pe t ras 
Gražulis, Kazys Grybauskas, 
Gediminas Jakavonis, Vytautas 
Kamblevič ius ,  Kęs tu t i s 
Komskis, Vidas Mikalauskas, 
G i n t a u t a s  M i k o l a i t i s , 
Dangutė Mikutienė, Kristina 
M i š k i n i e n ė ,  A n d r i u s 
P a l i o n i s ,  R a i m u n d a s 
Paliukas, Rimas Antanas 
Ručys, Julius Sabatauskas, 
Ričardas Sargūnas, Valerijus 
Simulik, Valdas Skarbalius, 
Irena Šiaulienė, Gintaras 
T a m o š i ū n a s ,  D a r i u s 
Ulickas, Vitalija Vonžutaitė, 
Mečislovas Zasčiurinskas, 
A l e k s a n d r a s  Z e l t i n i s , 
Remigijus Žemaitaitis.

Frakcijos: Darbo partijos 
– 3 prieš, 17 susil, „Tvarka ir 
teisingumas – 5 susil., Liberalų 
sąjūdžio – 5 už, Lietuvos 
socialdemokratų – 19 prieš, 
10 susil., Mišri Seimo narių 

grupė – 6 už, 2 prieš, – 1 susil., 
TS-LKD – 26 už. Balsavime 
nedalyvavo 51 Seimo narys.

Kadangi LKP nomenkla-
tūrininkai bei eiliniai partijos 
nariai yra pasibarstę po įvairias 
partijas, todėl iš balsavimo 
matyti jų santykis su jų kilmės 
partija, tos partijos liekanų 
dydis jų sąmonėje.

Rezoliucijos svarstymas 
ir balsavimas dėl jos nebuvo 
beprasmiai; jie labai aiškiai 
atsiskleidė ir parodė visuo-
menei, kas Seime yra kas, 
kam totalitarinis komunis-
tinis rėžimas išliko labai 
mielas, kam – tik mielas, 
kam – smerktinas, nusikals-
tamas, trumpai tariant, – kas 
labai kuprotas, kas – mažiau, 
kas – tiesus.

Praėjo metai, išrinktas 
naujas Seimas 2017-06-27 
ryžosi pasmerkti ir įvardyti 
LKP kaip nusikalstamą re-
presinę organizaciją. 

Lietuvos Respublikos 
Seimas,

minėdamas 1941 m. birže-
lio 14-osios Sovietų Sąjungos 
okupacinio režimo vykdytų 
tremčių 76-ąsias metines;

pažymėdamas, kad 1940-
ųjų birželio 15 d. įvykdyta 
brutali sovietinė Lietuvos 
okupacija atnešė Lietuvai ir 
jos žmonėms milžinišką žalą, 
o okupacijos metu įvykdyti 
okupacinio režimo nusikalti-
mų žmogiškumui vykdytojai 
iki šiol nesulaukia tinkamo 
tarptautinio ir nacionalinio 
valstybinio įvertinimo;

primindamas, kad pana-
šaus pobūdžio nacių režimo 
nusikaltimai tiek Vokietijoje, 
tiek nacių okupuotose terito-
rijose tarptautinės bendruome-
nės pastangomis buvo teisiškai 
įvertinti Niurnbergo Tribunolo 
ir kad šio proceso metu buvo 
įvertinti ne tik atskirų nacių 
režimo lyderių ar veikėjų pa-
daryti nusikaltimai, bet ir pati 
nacionalsocialistų partija buvo 
pripažinta nusikalstama;

sveikindamas jungtinę 
2015 m. lapkričio mėn. 5 d. 
Baltijos šalių Teisingumo 
ministrų deklaraciją, kurioje 
aiškiai ir nedviprasmiškai 
pripažinta būtinybė tinkamai 
įvertinti okupacinio komunis-
tinio režimo padarytą žalą ir 
užtikrinti, kad ateities kartos 
įgautų pilną supratimą apie 
okupacinio laikotarpio nusi-
kaltimus ir jų vykdytojus;

įsitikinęs, kad siekiant ade-
kvataus tarptautinio sovietinių 
okupacinių nusikaltimų įver-

tinimo, pati Lietuva turi būti 
atlikusi viską, kas yra būtina, 
kad tokie nusikaltimai būtų 
politiškai ir teisiškai įvertinti 
nacionaliniu lygiu;

pabrėždamas, kad 1998 
m liepos mėn. 16 d. Seimo 
priimtu Lietuvos Respublikos 
įstatymo „Dėl SSRS Valstybės 
Saugumo Komiteto (NKVD, 
NKGB, MGB, KGB) ver-
tinimo ir šios organizacijos 
kadrinių darbuotojų dabartinės 
veiklos” 1-uoju straipsniu 
buvo konstatuota, kad „SSRS 
valstybės saugumo komitetas 
(NKVD, NKGB, MGB, KGB 
– toliau VSK) pripažįstamas 
nusikalstama organizacija, 
vykdžiusia karo nusikalti-
mus, genocidą, represijas, 
terorą ir politinį persekiojimą 
SSRS okupuotoje Lietuvos 
Respublikoje”;

primindamas, kad Europos 
Žmogaus Teisių Teismas ne 
kartą konstatavo lemiamą 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos vaidmenį okupuojant 
ir aneksuojant Lietuvą bei ki-
tas Baltijos valstybes (Kuolelis 
ir kiti prieš Lietuvą, Ždanoka 
prieš Latviją, kt. bylos);

atsižvelgdamas į 1949 m. 
vasario mėn. 16 d. Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio 
(LLKS) Tarybos Deklaraciją, 
ku r io j e  pa ske lb t a ,  kad 
„Komunistų partija, kaip dik-
tatūrinė ir iš esmės priešin-
ga pagrindiniam Lietuvių 
tautos siekimui ir kertiniam 
Konstitucijos nuostatui – 
Lietuvos nepriklausomumui, 
yra nelaikoma teisine partija”;

pažymi, kad Lietuvos ko-
munistų partija (LKP) sovie-
tinės okupacijos laikotarpiu 
(1940–1941 m. ir 1944–1990 
m.) šalyje įtvirtino diktatūrą, 
veikė kaip paklusni ir inici-
atyvi SSKP valios reiškėja 
ir įgyvendintoja srities or-
ganizacijos teisėmis bei yra 
atsakinga už šias SSRS oku-
pacines valdžios priemones: 
Lietuvos piliečių genocidą, 
nusikaltimus žmoniškumui, 
karo nusikaltimus, įskaitant 
masines represijas, terorą, 
baudžiamąsias akcijas, trė-
mimus, kovotojų už Lietuvos 
laisvę, taip pat civilių gy-
ventojų naikinimą, režimo 
priešininkų kalinimą ir kan-
kinimą, kitokį jų persekioji-
mą, sovietizaciją, okupuotos 
Lietuvos piliečių ir juridinių 
asmenų turto nacionalizaciją 
ir konfiskaciją, prievartinę 
kolektyvizaciją, prievartinę 
mobilizaciją į SSRS kariuo-

menę, ateizaciją, cenzūrą, 
kultūros ir religijos paminklų 
naikinimą bei kitokį pagrindi-
nių žmogaus teisių ir laisvių 
paneigimą;

konstatuoja, kad SSKP 
padalinio Lietuvoje Lietuvos 
komunistų partijos veikloje 
galimai yra nusikalstamos 
veiklos požymių, organi-
zuojant ir per pavaldžias 
represines struktūras vykdant 
nusikaltimus prieš Lietuvos 
gyventojus – genocidą, nusi-
kaltimus žmoniškumui ir karo 
nusikaltimus;

k v i e č i a  L i e t u v o s 
Respublikos Vyriausybę, va-
dovaujantis susiklosčiusia 
Lietuvos įstatymų leidybos 
tradicija vertinant Sovietų 
Sąjungos represines struktūras 
Lietuvoje (žr. įstatymą „Dėl 
SSRS Valstybės Saugumo 
Komiteto (NKVD, NKGB, 
MGB, KGB) vertinimo ir šios 
organizacijos kadrinių dar-
buotojų dabartinės veiklos”), 
kuo skubiau parengti Lietuvos 
Respublikos įstatymą, kuris 
Lietuvos komunistų partiją 
pripažintų nusikalstama orga-
nizacija;

pabrėžia, kad šioje re-
zoliucijoje yra sprendžiama 
Lietuvos Komunistų partijos 
kaip juridinio asmens nusi-
kalstamos veiklos vertinimo 
problema, o konkrečių asme-
nų, vykdžiusių ar dalyvavusių 
vykdant okupacinio režimo 
nusikaltimus, baudžiamo-
sios atsakomybės klausimas 
yra sprendžiamas šiuo metu 
galiojančiais, baudžiamąją 
atsakomybę realizuojančiais 
įstatymais.

Balsavo Seimo narių: 78 iš 
141. Balsavimo rezultatai: už 
- 53, prieš - 1, susilaikė - 24, 
pritarta.

Balsavo prieš: Petras 
Gražulis.

S u s i l a i k ė :  Vi k t o r a s 
R i n k e v i č i u s ,  J u l i u s 
Sabatauskas, Algimantas 
Sa lamakinas ,  R imantas 
S i n k e v i č i u s ,  K ę s t u t i s 
S i m o n o v a s ,  L a u r a s 
Stacevičius, Zenonas Streikus, 
Rimantė Šalavičiūtė, Irėna 
Šiaulienė, Audrys Šimas, 
Tomas Tomilinas, Petras 
Valiūnas, Juozas Varžgalys, 
Antanas Vinkus.

Koks gajus sovietinis pa-
veldas, kaip sunku atsisakyti 
komunistinės kilmės parodė 
vienas balsavusysis prieš ir 24 
susilaikiusieji bei nedalyvavę 
balsavime Seimo nariai.

Algimantas Zolubas

LIETUVOS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS ISTORINIS, 
MORALINIS IR TEISINIS 
ATSAKOMYBĖS 
ĮVERTINIMAS

(Atkelta iš 3 psl.)

Metamorfozė
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Penktadienis ,  l iepos 
14 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Prezidentūroje 
susitiko su į ekspediciją 
Irkutske netrukus iškeliausian-
čiais „Misijos Sibiras 2017” 
dalyviais.

Šių metų misijos tiks-
las – sutvarkyti Tuluno ir 
Nižneudinsko rajonuose esan-
čias kapines ir pabendrauti su 
Sibire likusiais tremtiniais iš 
Lietuvos.

Prezidentės teigimu, po-
litinių kalinių ir tremtinių 
drąsa, jų meilė Lietuvai gyva 
ir šių laikų jaunimo širdyse. 
Tai geriausias įrodymas, kad 
skaudi šalies istorija niekada 
nenugrims į užmarštį.

Valstybės vadovė pabrėžė, 
kad ekspedicijos dalyvių mi-
sija svarbi ne tik Sibiro platy-
bėse, ji tęsiasi ir grįžus iš ke-
lionės. Būtent čia, Lietuvoje, 
„Misijos Sibiras” dalyvių 
laukia ypatinga užduotis – da-
lytis su jaunąja karta įspūdžiais 

„MISIJA SIBIRAS” NELEIDŽIA PAMIRŠTI SKAUDŽIOS LIETUVOS ISTORIJOS
ir patirtimi iš lietuvių tremties 
vietų. Tai, pasak Prezidentės, 
ypač reikalinga, kad istorija 
gyvuotų ne tik knygose, bet 
ir liudininkų pasakojimuose, 
atsiminimuose.

Prieš dar vieną istorinę 
kelionę projektas „Misija 
Sibiras” prisijungia ir prie 
Prezidentės inicijuotos kam-
panijos „Už saugią Lietuvą”. 
Iš Irkutsko grįžę dalyviai 
važiuos per Lietuvos vaikų 
dienos centrus, globos namus 
ir pasakos apie ekspedicijos 
patirtis, okupacijos ir trėmi-
mų istoriją ir taip prisidės 
ugdant pilietiškumą bei pa-
triotiškumą.

Šių metų ekspedicija – jau 
16-oji. Per 12 „Misija Sibiras” 
gyvavimo metų sutvarkyta per 
100 lietuviškų kapinių.

Nuo 2006 m. norą leistis į 
sudėtingas keliones Lietuvos 
tremtinių keliais pareiškė dau-
giau kaip 12 tūkst. jaunų šalies 
žmonių.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su „Misijos Sibiras 2017” dalyviais. Lietuvos 
Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Lietuvai
Leonas Milčius

Norėčiau dainą Tau dainuoti
Skambiausią iš visų,
Tiktai kur rasti, kur ieškoti
Žodžių, Tavęs vertų?!

Norėčiau paukščių paprašyti, 
Tau giesmę dovanoti,
Liepos 6-osios brėkštant rytui,
Visiems kartu giedoti.

Davei mums kalbą, rugių lauką
Ir Nemunėlio vingį,
Prie jo gimtinę mielą, jaukią,
Kad būtume laimingi.

Davei ūksmingą žalią girią
Ir ežerų žydrynę,
Kad savo laimę čia pažinę, 
Mylėtume Tėvynę.

Tik rieda ašara per skruostą
Dar ne vienam karšta,
Kad nepražydo išsvajota 
Lietuviui  Lietuva.

Tu nekalta, tai mes nemokam
Mylėti bočių žemės,
Miražai, svetimos vilionės
Iš savo krašto gena.

Tai mes nemokame dalintis
Tautos brandintais vaisias,
Nemokam dirbt ir kartu gintis, 
Pasitikėt savaisiais.
......................................
Norėčiau dainą Tau dainuoti
Skambiausią iš visų,
Tiktai kur rasti, kur ieškoti
Žodžių, Tavęs vertų?!

Raudondvaris, 2017-07-05

Liepos 10 d. Jungtinės 
Amerikos Valstijos pirmą kar-
tą Lietuvoje dislokavo ilgojo 
nuotolio oro gynybos sistemą 
„Patriot”. Šių sistemų dislo-
kavimas demonstruoja tvirtus 
JAV įsipareigojimus saugumo 
užtikrinimui Lietuvoje bei 
aukštą JAV parengtį greitai 
dislokuoti strateginius pajėgu-
mus regione.

D i s l o k u o t a  s i s t e m a 
„Patriot” veiks vienoje oro gy-
nybos santalkoje su Lietuvos ir 
kitų NATO šalių oro gynybos 
sistemomis Lietuvoje pirmą 
kartą vyksiančių tarptautinių 
antžeminių oro gynybos vie-
netų pratybų „Tobruq legacy 
2017” (liet. „Tobruko paliki-
mas 2017”) metu.

Šiose pratybose treniruo-
jama sąveiką tarp NATO ant-
žeminės oro gynybos vienetų 
ir tobulinamos oro erdvės 
vadovavimo ir kontrolės pro-
cedūros. Pratybomis siekiama 
didinti tarptautinį ir regioninį 
jungtinių pajėgumų integra-
lumą, tokiu būdu treniruojant 
ir stiprinant pasirengimą ga-
limam NATO kolektyvinės 
gynybos scenarijui.

Pratybos „Tobruq Legacy 
2017” prasidės liepos 11 d. ir 
vyks iki liepos 22 d. Šiaulių 
apskrityje. Iš viso mokymuose 
Lietuvoje dalyvaus apie 500 
karių ir apie 30 oro gynybos 

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS DEMONSTRUOJA 
TVIRTUS ĮSIPAREIGOJIMUS

sistemų iš Lietuvos ir ketu-
rių NATO šalių – Didžiosios 
Britanijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Latvijos ir Lenkijos.

Tuo pačiu metu Lietuvoje, 
Čeki jo je  i r  Rumuni jo je 
vyksiančioms pratyboms 
„Tobruko palikimas” va-
dovaus Rumunijoje įsteigta 
Jungtinių pajėgų oro kom-
ponento vadavietė (NATO 
JFAC), kurioje dalyvaus ir 
Lietuvos kariuomenės Karinių 
oro pajėgų kariai. Lietuvos 
padaliniai taip pat dalyvaus ir 
Čekijoje vykstančioje pratybo-
se, kur tobulins oro gynybos 
operacijų vykdymo įgūdžius 
nakties metu.

Pratybų „Tobruq Legacy 
2017” Lietuvoje integrali da-
lis bus nacionalinės pratybos 
„Budrus Sakalas 2017”, kurių 
metu treniruojama sąveika, 

vadovavimo ir kontrolės pro-
cedūros tarp Lietuvos kariuo-
menės Karinių oro pajėgų 
vienetų.

Pratybų „Tobruq Legacy 
2017” pagrindinis organiza-
torius – Jungtinės Amerikos 
Valstijos. Lietuvos kariuo-
menės Karinės oro pajėgos 
jose dalyvaus jau trečią kartą: 
2015 m. Lietuvos kariuome-
nės Karinių oro pajėgų kariai 
pirmą kartą treniravosi vykdyti 
NATO Oro gynybos opera-
cijas būrio dydžio vienetu 
(Čekijoje), 2016 m. – baterijos 
dydžio vienetu (Slovakijoje), 
o šiais metais Lietuvos ka-
riuomenės Karinių oro pajėgų 
kariai treniruosis veikti kartu 
su sąjungininkais ir vadovauti 
tarptautiniam antžeminės Oro 
gynybos bataliono lygmens 
vienetui.                   LR KAM

Ilgojo nuotolio oro gynybos sistema „Patriot”.            LR KAM nuotr.

Liepos 12 d. įvyko jau 
penktasis nuo 2015 m. egzis-
tuojančios Kibernetinio sau-
gumo tarybos, vadovaujamos 
Tarybos pirmininko – Krašto 
apsaugos viceministro Edvino 
Kerzos – posėdis. Jame buvo 
pristatyta kibernetinio saugu-
mo būklės apžvalga Lietuvoje, 
jos pokyčiai nuo šių metų 
pradžios, tendencijos ir pro-
gnozės.

KIBERNETINIO SAUGUMO TARYBOJE APTARTAS NACIONALINĖS 
KIBERNETINIO SAUGUMO STRATEGIJOS RENGIMAS

Kibernetinio saugumo ta-
rybos nariai ir dalyviai dis-
kutavo svarbiomis Lietuvai 
temomis – Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento taikymo, 
Nacionalinės kibernetinio 
saugumo strategijos rengimo, 
savanoriško karių dalyvavimo 
kibernetinio saugumo pajė-
gose, įgyvendinant Lietuvos 
kariuomenės valdomų Ryšių ir 
informacinių sistemų saugumo 

priemones ir stebint tinklus.
Kibernetinio saugumo tary-

ba susideda iš įvairių Lietuvos 
valstybės institucijų, formuo-
jančių ir įgyvendinančių ki-
bernetinio saugumo politiką, 
ypatingos svarbos informaci-
nės infrastruktūros valdytojus 
atstovaujančių institucijų, IT 
verslo subjektų, mokslo ir 
studijų institucijų atstovų. 

LR KAM
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Vilnius/Jekaterinburgas, 
liepos 14 d. (ELTA). Lietuvos am-
basadorius Rusijoje Remigijus 
Motuzas Jekaterinburge aplankė 
memorialą, skirtą 1938-1950 
metų politinių represijų aukoms 
atminti, ir pagerbė čia palaidotų 
iškilių lietuvių bei kitų tautybių 
represuotųjų atminimą. 

Šalia Jekaterinburgo esan-
čio memorialo, kitaip dar va-
dinamo „12-uoju kilometru”, 
teritorijoje esančiose masinėse 
kapavietėse palaidoti iškilūs 
Lietuvos valstybės veikė-
jai: Ministras Pirmininkas 
Pranas Dovydaitis, užsienio 
reikalų ministras Voldemaras 
Čarneckis, vidaus reikalų 
ministrai Petras Aravičius, 
Antanas Andziulaitis, Zigmas 
Starkus, kiti tarpukario Vy-
riausybių nariai. 

Prieš apsilankymą memo-
riale ambasadorius susitiko 
su Rusijos opozicijos vei-
kėju, Jekaterinburgo miesto 
meru Jevgenijumi Roizmanu. 
Susitikimo metu aptartos ga-
limybės įamžinti žuvusiųjų 
Lietuvos ministrų atminimą. 
Jis žadėjo visokeriopą pagalbą 
ieškant archyvinių duomenų, 

Lietuvos ambasadorius Rusijoje Remigijus 
Motuzas Jekaterinburge aplankė memorialą, 
skirtą 1938-1950 metų politinių represijų 
aukoms atminti, ir pagerbė čia palaidotų 
iškilių lietuvių bei kitų tautybių represuotųjų 
atminimą. LR URM

AMBASADORIUS RUSIJOJE PAGERBĖ  
PRIEŠ 75 METUS SUŠAUDYTŲ TARPUKARIO 

LIETUVOS MINISTRŲ ATMINIMĄ
susijusių su minis-
trų atminimu. 

Lietuvos diplo-
matinės atstovybės 
vadovas Rusijoje 
ir J. Roizmanas 
susitiko su seniau-
sios Rusijoje žmo-
gaus ir pilietinių 
teisių organizaci-
jos „Memorial” 
Jekaterinburgo 
skyriaus vadove 
Ana Pastuchova, 
kitais aktyvistais 
bei vietos lietuvių 
bendruomenės na-
riais.

Vizito metu 
a m b a s a d o r i u s 
taip pat apsilankė 
„Jelcino centre” 
bei apžiūrėjo su 
Lietuva susijusią 
ekspoziciją. Su 
centro vadovybe 
aptartos galimybės 
2018 m. organi-
zuoti ciklą rengi-
nių, skirtą Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
100-mečiui pažy-
mėti.

Liepos 15 dieną Griunvalde (Lenkija) įvyko Žalgirio 
mūšio 607-ųjų metinių minėjimas, kuriame dalyvavo Lenkijos 
Senato delegacija,  gynybos ministerijos, vaivadijos ir vietos 
valdžios atstovai, Lenkijos skautų delegacijos. Minėjime daly-
vavęs Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Šarūnas 
Adomavičius padėjo vainiką prie Žalgirio mūšiui atminti 
skirto paminklo. Kulminaciniame minėjimo renginyje – mūšio 
inscenizacijoje su istoriniais šarvais dalyvavo grupė Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargybos karių ir atlikėjų iš Lietuvos vi-
duramžių rekonstrukcijos klubų.

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Neris Germanas 
liepos 13 dieną Vilniuje susitiko su Lietuvai akredituotu 
Hondūro ambasadoriumi Roberto Ochoa Madridu, reziduo-
jančiu Briuselyje, su kuriuo apsvarstė galimybę siųsti Europos 
Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją į Hondūrą bei kitus dvišalius 
Lietuvos ir Hondūro klausimus.

Atėnuose reziduojantis Lietuvos ambasadorius Rolandas 
Kačinskas liepos 13 dieną įteikė skiriamuosius raštus Kipro 
Respublikos Prezidentui Nicosui Anastasiadesui. Po iškilmingos 
ceremonijos vykusiame pokalbyje abiejų šalių atstovai konsta-
tavo neabejojantys, kad šiemet minimas diplomatinių santykių 
užmezgimo tarp Lietuvos ir Kipro 25-metis paskatins tolesnę 
draugiškų dvišalių santykių plėtrą ir glaudesnius Lietuvos ir 
Kipro žmonių tarpusavio ryšius. Lietuva ir Kipras diplomatinius 
santykius užmezgė 1992 m. gruodžio 3 d.

Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Estija liepos 
13 dieną sukvietė ES šalių narių ir ES šalių kandidačių atstovy-
bių vadovus į susitikimą su Lietuvos užsienio reikalų ministru 
Linu Linkevičiumi aptarti ES aktualijas. Susitikime ministras 
pristatė Lietuvos požiūrį dėl ES ateities, poziciją dėl Jungtinės 
Karalystės pasitraukimo iš ES derybų sąlygų, situaciją Ukrainoje, 
Gruzijoje ir Moldovoje, šių dienų saugumo ir gynybos aktualijas 
regione ir visoje Europoje. L. Linkevičius taip pat informavo 
apie Lietuvos poziciją liepos 17 d. Briuselyje Užsienio reikalų 
tarybos darbotvarkėje numatytais – ES globalios strategijos, 
Libijos, migracijos ir Šiaurės Korėjos – klausimais.

Lietuvos ambasadorius Rusijoje Remigijus Motuzas liepos 
9–12 dienomis su oficialiu darbo vizitu lankėsi ketvirtame pagal 
dydį Rusijos mieste Jekaterinburge. Kartu su diplomatinės at-
stovybės vadovu atvyko ir grupė Lietuvos verslininkų iš įmonių 
„Klasco”, „Ecowood” ir kt. Vienas iš vizito tikslų – didžiausios 
Rusijos pramonės parodos „Innoprom” aplankymas ir Lietuvos 
verslui naudingų kontaktų paieška.

Lietuvoje liepos 11 dieną viešėjo Jungtinių Arabų Emyratų 
užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo ministras šei-
chas Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. Jis susitiko su Lietuvos 
Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite, užsienio reikalų minis-
tru Linu Linkevičiumi ir vidaus reikalų ministru Eimučiu Misiūnu. 
Vizito metu pasirašytas susitarimo memorandumas dėl Jungtinių 
Arabų Emyratų ir Lietuvos Respublikos išduotų vairuotojo pa-
žymėjimų abipusio pripažinimo ir keitimo. Lietuvos ir Jungtinių 
Arabų Emyratų diplomatiniai santykiai užmegzti 1992 metais. 
2016 m. Lietuvos ambasadoriumi Jungtiniams Arabų Emyratams 
paskirtas Arvydas Daunoravičius, reziduojantis Egipte. Jungtinių 
Arabų Emyratų užsienio reikalų ir tarptautinio bendradarbiavimo 
ministras Lietuvoje jau lankėsi 2009 ir 2014 metais.

LR Užsienio reikalų viceministras Neris Germanas liepos 
11 dieną Austrijos mieste Mauerbache vykusiame neforma-
liame Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) užsienio reikalų ministrų susitikime atkreipė dėmesį 
į įstrigusias derybas siekiant sustabdyti Rusijos agresiją prieš 
Ukrainą ir paragino šį klausimą toliau išlaikyti ESBO politinės 
darbotvarkės prioritetu.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius 
liepos 12 dieną Vilniuje priėmė Butano Karalystės delegaci-
ją, kuriai vadovauja šios šalies Užsienio reikalų ministerijos 
Dvišalių santykių departamento direktorius Kesang Wangdi. 
Butanas pasaulyje garsėja kaip viena laimingiausių valstybių 
(pagal 2006 m. „Business Week” vertintą laimės indeksą Butanas 
užėmė pirmą vietą Azijoje ir aštuntą pasaulyje). Nuo 1971 m. 
šalis atsisakė vertinti bendrąjį vidaus produktą kaip vienintelį 
šalies pažangos matą ir pristatė „Bendros nacionalinės laimės” 
(„Gross National Happiness”) idėją, kurios tikslas pasiekti pu-
siausvyrą tarp dvasinės ir materialinės gerovės.   

LR URM inf.

DEZINFORMACIJA – LEDKALNIO VIRŠŪNĖ HIBRIDINIAME KARE

„Kremliaus informacinis 
karas prieš Vakarus yra pa-
siekęs karštąją fazę, todėl 
norėdami jį laimėti privalome 
dar labiau sutelkti savo pa-
jėgas ir būti ryžtingesni bei 
vieningesni”, – Rygoje liepos 
5 dieną vykstančioje aukšto ly-
gio konferencijoje „The Riga 
Stratcom Dialogue” pažymėjo 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius.

Pasak ministro, norėdami 
užtikrinti savo saugumą ir 
apginti esmines transatlantinės 
bendruomenės vertybes – lais-
vę ir demokratiją – privalome 
aiškiai matyti ir suvokti visą 
Kremliaus prieš Vakarus vyk-
domo hibridinio karo priemo-
nių spektrą.

„Dezinformacija ir in-

formacinės atakos yra tik 
ledkalnio viršūnė. Vykdomos 
pačios įvairiausios prieš 
mūsų vienybę nukreiptos 
veiklos: žvanginimas gin-
klais, šantažas, kibernetinės 
atakos, bandymai daryti įta-
ką politiniams procesams. 
Taip veikdamas Kremlius 
siekia supriešinti Vakarų 
bendruomenę, pakirsti mūsų 
tarpusavio pasitikėjimą, stab-
dyti regiono saugumui būtinų 
sprendimų priėmimą”, – sakė 
L. Linkevičius.

Pasak Lietuvos užsienio 
reikalų ministro, esama ir 
pozityvių pokyčių: mūsų par-
tneriai Vakaruose vis akivaiz-
džiau mato Kremliaus sklei-
džiamos propagandos mastą 
ir tikslus, vis dažniau imasi 

konkrečių žingsnių su tuo ko-
vojant. Visgi, šie pokyčiai dar 
nėra pakankami.

„Būtina toliau stiprinti 
Europos Sąjungos ir NATO 
institucijų pajėgumus dekons-
truojant Kremliaus valdomų 
kanalų skleidžiamą melą, plės-
ti alternatyvių informacijos 
šaltinių rusų kalba tinklą, 
stiprinti nepriklausomą ži-
niasklaidą”, – pažymėjo L. 
Linkevičius.

NATO Strateginės komu-
nikacijos kompetencijos cen-
tro Rygoje organizuojamoje 
aukšto lygio konferencijoje 
„The Riga Stratcom Dialogue” 
dalyvauja valstybių vadovai, 
politikai, strateginės komuni-
kacijos ekspertai ir žiniasklai-
dos atstovai.              LR URM

L. Linkevičius (pirmas iš kairės): dezinformacija – tik ledkalnio viršūnė hibridiniame kare. LR URM
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ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

Vyr. skaučių židinys ak-
tyviai dalyvauja Klivlando 
kolonijoje tiek skautiškuose 
renginiuose, tiek ir kitoje vie-
tinėje  veikloje. Ateinančiais 
metais jis švęs šio skautijos 
vieneto įsisteigimo Klivlande 
50 metų sukaktį.

Birželio 27 d. vyr. skaučių 
židinys sukvietė skautininkes 
ir skautininkus į iškilmingą  
sueigą. Tai buvo graži vyr. 
skaučių židino šventė, nes 
Teresė Urbaitienė  buvo pakel-
ta į paskautininkes, o Ingrida 
Bublienė –  į skautininkes.

Oficialiai daliai vadovavo 
v. s. fil. Amanda Muliolienė. 
Sueiga pradėta sugiedant 
Lietuvos himną. Perskaičius 
LSS Tarybos pirmininkės 

ŽIDINIO ŠVENTĖ KLIVLANDE

Vyr. skaučių, skautininkių ir skautininkų ratas.                                     V. s. fil. Danutės Belzinskienės nuotr.

v.s. fil. Rūtos Baltaduonytės- 
Lemon  įsakymą, prie vėlia-
vos įžodžiui buvo pakvies-
ta sesė Teresė Urbaitienė. 
Po įžodžio pristatyta ir į 
skautininkes pakelta Ingrida 
Bublienė. Seses sveikino 
židinietės, Neringos tuntas, 
Pilėnų tuntas bei Skautų 
akademiku sąjūdis. V. s. fil. 
Nijolė Kersnauskaitė  atminti-
nais žodžiais baigė oficialiąją 
dalį, buvo sugiedota „Lietuva 
brangi”. Paskui vyko vaišės 
bei skautiškas pabendra-
vimas. V. s. fil. Virginijai 
Juodišiūtei-Rubinsky vado-
vaujant smagiai padainavome 
ir šią iškilmingą sueigą bai-
gėme daina „Ateina naktis”. 

Židinio valdyba

A R G E N T I N O J E 

Šv.  Miš ios  už  mūsų 
draugijos mirusius narius. 
Sekmadienį liepos 2 d., Aušros 
Vartų parapijoje, buvo atna-
šautos šv. Mišios už SLA mi-
rusius narius. Po mišių prie Šv. 
Kazimiero altoriaus jie buvo 
pagerbti gėlėmis.

Susivienijimo lietuvių 
Argentinoje sukakties pietūs 
ir minėjimas. Rugpjūčio 6d., 
13:00 val., mūsų patalpose 
vyks 103-ųjų metų minėjimo 
pietūs ir meninė sukakties 
programa. Dalyvaus mūsų tau-
tinių šokių grupės. Kviečiame 
visus dalyvauti.

Lietuvos konsulinė misija 
Argentinoje. Baigę konsulinę 
misiją Buenos Airėse, Lietuvos 
Respublikos ambasados atsto-
vai Evaldas Galvanauskas 
ir ponia Erika Šalčiuvienė 
birželio 7 d. pristatė filmą 
„Lietuvos ginklai”. Po to susi-
tiko su atvykusius Argentinos 
lietuvių bendruomenės nariais, 
su kuriais kalbėjosi gerą laiką.

Joninių (Rasos) šventė. 
Mūsų draugijos ansamblis 
„Dobilas” birželio 24 d. su-
rengė Joninių ir savo 32 m. 
įkūrimo šventę. Pasirodė šo-
kių grupės „Laisva Lietuva”, 
„Jovenes GoiaD’Italia”, gausi 
publika pasilinksmino rengi-
nyje.

Susivienijimo lietuvių 
Argentinoje inf.

Argentinos lietuvių 
tautinių šokių grupė  
„Nemunas” iš Berisso 
miesto birželio 24 d. 
koncertavo Joninių 
šventėje Urugvajaus 
lietuvių kultūros drau-
gijoje Montevidėjuje, 
U r u g v a j a u s 
Respublikos rytuose. 
„Nemunas” pristatė 
programą, kuri vadi-
nosi „Protėvių žemė: 
nuo aušros iki saulėlydžio”, per 
kurią buvo vaidinama pasaka, 
kurioje vaizduojama viena diena 
Lietuvos kaimuose, kaip žmo-
nės dirbdavo nuo saulėtekio, 
kaip moterys eidavo pasitikti 
saulės. Vėliau šoko visus darbo 
šokius, pvz., „Šiaudai be grū-
dų”, „Aštuonnytis”, o po jų – 
bendravimo šokius. Po jaunųjų 
susipažinimo buvo vestuvių 
ceremonija (apie Rezginėlę ir 
Papleštauodegį), o tuomet pri-
statė šventinius šokius – „Alučio 
puota” ir „Polka opa opa”.

Renginyje dalyvavo ir 
vienintelė muzikos grupė 
„Sutartinis”. Lietuvos univer-
sitetų praktikantės Evelina 
Nedzinska i tė  i r  Dovi lė 
Keturakytė grojo „Lietuva 
brangi” (kanklės), „Stoviu aš 
parimus” (kanklės), „Mūsų die-
nos kaip šventė” (gitara) ir „Aš 
tikrai myliu Lietuvą” (gitara).

E. Nedzinskaitė ir D. 

Liepos 6-ajai
Leonas Milčius

Giedos lietuviai Himną brangų,
Pasklidę po pasaulį.
Aukšti piliakalniai išgirdę,
Ilgai jo aidą saugos.

Ges saulės spinduliai už girių,
Klos žemę pievų rūkas,
Išblės diena, kur vardą mini,
Didį Karalių mūsų.

Karalius Mindaugas, valdovas,
Istorijoj negęsta,
Jo vardas švyturiu mums stovi,
Tautą į priekį veda.

Per šimtmečius krauju žymėtus,
Per priešų skriaudą, klastą,
Suklupę kilom, vėlei ėjom
Į laisvę, kaip per brąstą.  

Praradom daug, tačiau išlikom
Užgrūdinti likimo. 
Giedojom giesmes, dainas savo,
Nors kartais balsas kimo.

Sustosime, kad vėl skambėtų
Giesmė Tėvynei, Laisvei,
Kad priesaika ji išsilietų —
Kovot už savo laimę.

Raudondvaris, 2017-07-05

„NEMUNAS” KONCERTAVO MONTEVIDĖJUJE

Keturakytė yra Švietimo ir 
mokslo ministerijos Švietimo 
mainų paramos fondo studen-
tų praktikantės lituanistinėse 
mokyklose, lietuvių bendruo-
menėse ir baltistikos centruose 
2017-2018 mokslo metams ir 
atlieka praktiką „Nemuno” 
lietuvių draugijoje Berisso 
mieste Argentinoje.

„Nemunas”, kuriam va-
dovauja Analia Dulke ir Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis, 
dalyvavo 2000 m. Šiaures šo-
kių šventėje Toronte (Kanada), 
taip pat planuoja dalyvau-
ti 2018 m. Dainų šventėje 
Lietuvoje, kuri vyks birželio 
30 – liepos 6 d. Vilniuje. Ši, jau 
20-oji, dainų šventė „Vardan 
tos…” skiriama Lietuvos ne-
priklausomos valstybės atkū-
rimo šimtmečiui paminėti.

Lietuvių savišalpos ir kul-
tūros draugijos „Nemunas” 
inf.

Argentinos lietuvių tautinių šokių grupė „Nemunas” iš Berisso miesto.„Aštuonnytis”.

Šoka „Nemuno” vyrai.
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Daugiau nei trejus metus 
trukusios derybos ir nueitas 
sunkus JAV lietuvių bendruo-
menės kelias pasiekė finišą – 
pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su Vilniaus universi-
tetu dėl akademinių kreditų 
suteikimo LISS dalyviams už 
praktiką Lietuvoje. 

Liepos 4 d., antradie-
nį, Vilniaus universiteto 
Centriniuose rūmuose įvyko 
oficialus sutarties pasirašy-
mas ir būsimo bendradarbia-
vimo pristatymas. Atidarymo 
žodžius renginyje tarė VU 
Tarptautinių ryšių skyriaus va-
dovė Raimonda Markevičienė 
ir JAV LB KV pirmininkė 
bei LISS (Lietuvių išeivijos 
studentų stažuotės) programos 
vadovė Sigita Šimkuvienė–
Rosen. Viešnios trumpai prista-
tė artimiausius planus, bendrus 
siekius ir paaiškino, kokia svar-
bi ši sutartis abiejoms šalims. 

R. Markevičienė pabrėžė, 
kad net 21 šių metų LISS stu-
dentas atliks praktiką Lietuvos 
įmonėse bei įstaigose per 
Vilniaus universitetą (likę 2 
– per Vilniaus Gedimino tech-
nikos universitetą). Būtent čia 
jie bus vertinami ir, sėkmingai 
pabaigę stažuotę, ne tik gaus 
universitetinių kreditų, bet ir 
galės papildyti savo gyvenimo 
aprašymą darbo Lietuvoje pa-
tirtimi bei turės galimybę su-
stiprinti savo lietuvių kalbos ir 
kultūros žinias. S. Šimkuvienė 
pridūrė, kad ši programa tikrai 
nebūtų tokia išsami ir prasmin-
ga, jei ne pagrindinis rėmėjas 
– Lietuvių Fondas. „Ši parama 

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ BENDRADARBIAUS  
SU VILNIAUS UNIVERSITETU 

IKI VYTAUTO DIDŽIOJO KARŪNAVIMO  
600 METŲ JUBILIEJAUS LIKO 13 METŲ

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  
SKYRIAUS TARYBA

Jo Ekscelencijai Lietuvos vyskupų konferencijos Pirmininkui 
Arkivyskupui Gintarui Grušui
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirminin-
kui dimisijos pulkininkui Jonui Čeponiui
LR Krašto apsaugos ministrui  Raimundui Karobliui
LR Vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui
LR Kultūros ministrei Lianai Ruokytei-Jansson
LR Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui
Lietuvos ambasadoriui Rusijos Federacijoje Remigijui Motuzui
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 
generalinei direktorei Teresei Birutei Burauskaitei
Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio lietuvių bendruomenės seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

ATGIMIMO BANGA 

K R E I P I M A S I S
DĖL LR PREZIDENTO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO 
PALAIKŲ PAIEŠKOS IR PERLAIDOJIMO  LIETUVOJE

Vilnius, Nepriklausomybės aikštė, 2017-07-05

Iš Jono Žemaičio – Vytauto paskutiniojo žodžio teisme: 
„... Visus pogrindžio veiksmus, kurio dalyviu aš buvau, nu-
kreiptus prieš sovietų valdžią aš laikau teisingais ir nelaikau 
nusikalstamais. Aš vis tiek manau, kad kova, kurią aš vedžiau 
devynerius metus, turės savo rezultatus.”  

1944-1953 m. vykęs partizaninis karas neturi analogų pasau-
lyje. Partizaninio karo metu žuvo apie 20 tūkst. partizanų ir jų 
rėmėjų. Daugybė buvo suimti, nuteisti, įkalinti, ištremti. 1954-
11-26 Butyrkų kalėjime Maskvoje buvo sušaudytas Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos Prezidiumo Pirmininkas Jonas 
Žemaitis-Vytautas. 

Daugiau kaip prieš metus  eilė organizacijų pradėjo  LR 
Prezidento (1949.02.16 – 1954.11.26) Jono Žemaičio-Vytauto 
palaikų paieškas, kad perlaidotų Lietuvoje.  LR vyriausybė, kreip-
damasi į įvairias institucijas dėl LR Prezidento Jono Žemaičio-
Vytauto palaikų perlaidojimo, skyrė reikiamą dėmesį.

Artėja Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio jubiliejus. 
Šiai iškilmingai datai paminėti atliekama labai daug svarbių 
darbų. Kad šį jubiliejų galėtume iškilmingai švęsti, labai daug 
pasitarnavo partizaninio karo dalyviai ir jų vadas Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininkas Lietuvos 
Respublikos Prezidentas generolas Jonas Žemaitis-Vytautas.

Prašome Jūsų imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų suras-
ti LR Prezidento  Jono Žemaičio-Vytauto palaikai ir perlaidoti 
Lietuvoje. Būtų tikslinga LR Prezidento Jono Žemaičio-Vytauto 
vardą įamžinti  Butyrkų kalėjime. 

Dėkojame visiems skatinusiems ir padedantiems vykdyti 
šią kilnią misiją.

Prašome Gerbiamą  Prezidentę globoti šią kilnią misiją, kad 
LR Prezidento  Jono Žemaičio-Vytauto palaikai būtų perkelti 
į Lietuvą.

Dėkojame už viešinimą, nes tik JŪS suprantate Tėvynės 
meilę, kovą, auką ir pagarbą Bažnyčiai.

ATGIMIMO BANGOS  vardu:

Leonas Kerosierius

Dr. Klemensas Buškevičius

Romualdas Aksomaitis

Regina Jakučiūnienė

Pasiteiravimui: L. Kerosierius +370 674 38465, K. Buš-
kevičius +370 683 08790, Adresas korespondencijai: K. 
Buškevičius, Eglyno g. 60, Šiauliai, el. p. vilnius@sajudis.com,  
www.sajudis.com

LF tarybos nariai Darius Sabaliūnas ir Agnė Vertelkaitė su 2017 
metų  LISS programos dalyviais Vilniaus universiteto kieme.  
                                           VU Tarptautinių programų skyriaus archyvo nuotr.

atveria duris į patrauklesnes 
praktikų, gyvenimo, susitiki-
mų, oficialių vizitų vietas. LF 
remiami mes turime galimybę 
apsilankyti įvairiuose Lietuvos 
kampeliuose ir susipažinti 
su ypatingais žmonėmis”, – 
džiaugėsi ji. 

Visi susirinkusieji išklausė 
istorijos fakulteto dėstytojo 
dr. Norberto Černiausko pas-
kaitą „Lietuviai – pasaulis – 
Lietuva”, pasidalino patirtimis 
apie gyvenimą svetur, lietu-

vybės saugojimą ir švietimo 
svarbą. Kiti renginio svečiai 
– jaunieji gimnazistai iš JAV ir 
keleto Lietuvos miestų – buvo 
supažindinti su universiteto 
studijų programomis, pakvies-
ti į ekskursiją.

Po oficialios dalies LISS 
studentai susitiko su savo 
praktikų vadovais, pasirašė tri-
šales sutartis, aptarė užduotis, 
kurias atliks stažuočių metu. 

VU Tarptautinių ryšių 
skyriaus informacija

Birželio 24 d., arkivyskupo 
Teofilio Matulionio beatifika-
cijos išvakarėse Švč. Mergelės 
Marijos ėmimo į dangų kate-
droje Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulatas ir Sankt 
Peterburgo lietuvių bendruo-
menė surengė arkivyskupo 
Teofilio Matulionio pagerbi-
mui skirtą koncertą.

Gausiai susirinkusiems 
lietuviams, katalikams, čia 
reziduojantiems diploma-

SANKT PETERBURGE PAGERBTAS  
TEOFILIUS MATULIONIS

tams, visuomenės atstovams 
koncer tavo  N.Rimskio-
Korsakovo konservatorijos 
choras (vad. N. Romanovas), 
A. Paulavičiaus vardo jau-
nimo simfoninis orkestras 
(vad. prof. A.Vasiljevas) bei 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
b e n d r u o m e n i ų  c h o r a s 
„Balticum”. Kreipdamasis į 
susirinkusius LR Generalinis 
konsulas Sankt Peterburge 
Dainius Numgaudis pabrė-

žė, kad arkivyskupas 
Teofilius Matulionis - 
puikiausias pavyzdys 
ganytojo, kuris pačiu 
sudėtingiausiu laiku 
neieško lengviausio 
kelio, nepalieka savo 
parapijiečių ir kartu 
su jais priima visus 
likimo smūgius.

Koncerto metu 
buvo renkamos lėšos 
ark. T. Matulionio sta-
tytos bažnyčios atsta-
tymui. Sovietmečiu 
iš bažnyčios buvo pa-
darytas keturių aukštų 

bendrabutis, šiuo metu vyksta 
atstatymo darbai, o šv. Mišios 
laikomos cokoliniame aukšte 
įrengtose patalpose.

Po koncerto vyko šv. 
Mišios lietuvių ir rusų kalbo-
mis, kurias laikė iš Lietuvos at-
skridęs kun. Rimantas Gudelis 
bei kun. Vadimas Šajkevičius. 
Sankt Peterburgo katalikų 
grupė išvyko į Vilnių dalyvauti 
ark. T. Matulionio beatifikaci-
jos šventėje.             LR URM

Šv. Mišios lietuvių ir rusų kalbomis, kurias laikė iš Lietuvos atskridęs  
kun. Rimantas Gudelis (centre) bei kun. Vadimas Šajkevičius.   LR URM nuotr.
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KULTŪROS KRONIKA

Trakai, liepos 14 d. (ELTA). 
Lietuvos karaimų bendruome-
nė šįmet mini 620 metų karai-
mų gyvenimo Lietuvoje jubi-
liejų. Pagrindinis šiai sukakčiai 
skirtas bendruomenės renginys 
yra 15-oji, irgi jubiliejinė, 
tarptautinė Karaimų kalbos ir 
kultūros stovykla. Ji Trakuose 
veiks liepos 14-21 dienomis.

Svarbiausia stovyklos idė-
ja - mokyti karaimų kalbos 
ir naujais būdais žvelgiant į 

Anglų kalba išleistoje kny-
goje We Thought We`d Be 
Back Soon. 18 Stories of 
Refugees 1940–1944 – 18 
atvirų pokalbių apie tai, ko-
dėl ir kaip lietuviai traukėsi į 
Vakarus per Antrąjį pasaulinį 
karą.

Prieš trejetą metų išleista 
pokalbių knyga „Manėm, 
kad greit grįšim. 18 pokalbių 
apie pasitraukimą į Vakarus 
1940–1944” (Vilnius: Aukso 
žuvys, 2014), kurią sudarė 
Dalia Stakytė Anysienė, Laima 
Petrauskaitė VanderStoep ir 
Dalia Cidzikaitė, buvo pa-
lankiai įvertinta skaitytojų, 
literatūros kritikų ir apdova-
nota Patriotų premija, skelbia 
leidykla pranešime spaudai.

Angliškas knygos „We 
Thought We`d Be Back Soon. 
18 Stories of Refugees 1940–
1944” leidimas skirtas daug 
platesniam skaitytojų ratui – 
užsienio skaitytojams ir ypač 
pabėgėlių duonos ragavusių 
JAV lietuvių vaikams ir vai-
kaičiams.

Knygoje – aštuoniolika po-
kalbių su Amerikos lietuviais, 
kurie Antrojo pasaulinio karo 
metais buvo priversti palikti 
Lietuvą ir trauktis į Vakarus 
nuo artėjančio sovietų fronto 
ir tremties grėsmės. Knygos 
pašnekovai atvirai pasakoja 
apie traukimosi iš Lietuvos 
aplinkybes, gyvenimą DP 
stovyklose Vokietijoje, ap-
sisprendimą emigruoti ir ga-
liausiai įsikūrimą Jungtinėse 
Valstijose.

Skaitytojams atskleidžiama 
daug detalių, pasakojančių, 
koks iš tiesų buvo lietuvių ke-
liavimas į Vakarus karo metu. 
Visų aštuoniolikos knygoje 
aprašytų emigrantų sunkumus 
galėtų iliustruoti vienos iš 

ANGLŲ KALBA IŠLEISTA KNYGA APIE LIETUVIŲ 
PASITRAUKIMĄ Į VAKARUS

Leidyklos „Aukso žuvys” nuotr.

knygos sudarytojų – Laimos 
Petrauskaitės VanderStoep – 
asmeninė pasitraukimo istori-
ja: „Buvau penkerių, kai 1944 
m. rugpjūtį su tėveliais išplau-
kiau iš Šventosios į Švediją. 
Kelionė buvo kupina nuoty-
kių: perpildytas laivas audros 
metu pradėjo skęsti, viską, ką 
turėjome, teko išmesti, sugedo 
variklis, kunigas visiems su-
teikė paskutinį palaiminimą. 
Negana to, nuskendo gedimą 
bandęs pataisyti laivo kapito-
nas švedas. Ir nors Gotlandą 
šiaip ne taip pasiekėme, kitą 
dieną laivas nuskendo uoste. 
Po internavimo ir pabėgė-
lių stovyklos apsigyvenome 

Stokholme, o 1948 m. emigra-
vome į JAV.”

Visi knygos pašnekovai 
teigė manę ir tikėję, kad jei ne 
po pusės, tai po metų tikrai grįš 
į Lietuvą. Taip atsirado knygos 
pavadinimas. Nuo sovietų 
represijų ir trėmimų traukta-
si daugiausia į Vokietiją, iš 
kurios buvo lengviau grįžti 
į tėvynę, o, paaiškėjus, jog 
sovietai iš Lietuvos neišeis, 
vėliau išvykti į JAV, Kanadą 
ir kitas karo pabėgėlius suti-
kusias priimti šalis.

Kartu su spausdinta knyga 
netrukus el. knygynuose pasi-
rodys ir elektroninė jos versija.

LRT

TRAKUOSE SURENGTA KARAIMŲ KALBOS IR KULTŪROS 
STOVYKLA, SKIRTA 620-MEČIUI PAMINĖTI

paveldą skleisti žinias apie 
karaimų kultūrą. 620-mečio 
jubiliejus šiemet įpareigoja 
stovyklos veiklai suteikti isto-
rinę perspektyvą. Ji atsiskleis 
visose stovyklos programos 
dalyse.

Kalbos pamokos šįmet 
vyks per istorinius pasakoji-
mus, karaimų legendos bus 
įpintos ne tik į atsiminimus 
apie praeities gyvenimą, bet ir 
į sportinius žaidimus atvirame 

lauke, vakariniuose semina-
ruose pranešėjai dalinsis nau-
jomis įžvalgomis apie karaimų 
istoriją.

Atskiru akcentu jubiliejui 
skiriamas ir vienas svarbus 
Trakų miesto įvykis - lie-
pos 18 dieną bus iškilmingai 
atidarytas skveras prie tilto 
į Trakų salos pilį, kuriam 
2017 m. birželio 1 d. Trakų 
rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu suteiktas Simono 
Firkovičiaus (1897-1982) var-
das. Per 60 metų buvęs vy-
riausiuoju Lietuvos karaimų 
bendruomenės dvasininku ir 
vadovu, S. Firkovičius ne-
paprastai daug nuveikė tiek 
bendruomenės, tiek karaimų 
kultūros labui. 

Jubiliejinėje stovykloje 
tikimasi sulaukti per 30 svečių 
iš užsienio valstybių ir dukart 
tiek dalyvių iš Lietuvos. 

wikipedia.com

Į Atmintinų dienų sąrašą siūloma įrašyti Palaimintojo 
arkivyskupo Teofiliaus Matulionio dieną. Ją siūloma minėti 
birželio 14-ąją. Arkivyskupas T. Matulionis šių metų birželio 25 
d. paskelbtas palaimintuoju. Šiuo metu Atmintinų dienų įstaty-
me įteisinta birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena. Atmintinų 
dienų sąraše yra 63 dienos. 

Liepos 10 d. Krokuvoje vykstančios UNESCO pasaulio 
paveldo sesijos metu pristatyta paroda „Kaunas 1919-1939: 
sostinė, įkvėpta modernizmo judėjimo”. Krokuvoje vykstanti 
UNESCO pasaulio paveldo 41-oji sesija – tai puiki proga pri-
statyti tarptautinio pripažinimo jau sulaukusią Kauno moder-
nizmo architektūrą. Lietuvos Nacionalinė UNESCO komisija 
ir LR kultūros ministerija jau kelerius metus aktyviai veikia, 
kad Kauno modernizmo architektūra būtų įtraukta į pasaulio 
paveldo vertybių sąrašą. Todėl Kauno architektūros, kaip vieno 
iškiliausių ankstyvųjų regionalizmo pavyzdžių modernizmo 
architektūros istorijoje, prisistatymas Krokuvoje vykstančio-
je UNESCO sesijoje prieš pat Lietuvos Nepriklausomybės 
100-mečio minėjimą tampa puikia proga skleisti žinią taip pat 
ir apie Lietuvos valstybės atkūrimą XX amžiaus pradžioje.

Švenčiant Lietuvos Valstybės (Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dieną – liepos 6-ąją, Kijeve, galeri-
joje ,,Kalita Art Club” atidaryta paroda „M. K. Čiurlionis ir 
fotografija”. Joje pirmąkart kijeviečiams ir miesto svečiams 
pristatomos Lietuvos genialaus menininko 1905 metais ke-
lionės po Kaukazą ir Krymą metu sukurtos įvairaus formato 
nuotraukos, kurios vėliau paties menininko buvo suklijuotos 
į nedidelį albumėlį, ant kurio drobinio viršelio autorius paliko 
įrašą „Anapa. 1905.” Šioje fotografijų iš „Anapos” albumė-
lio parodoje pristatoma 40 fotokopijų, kuriose dailininkas 
užfiksavo Juodosios jūros pakrantės vaizdus, burines valtis, 
vietinius gyventojus, jų buitį, kapines ir kitus objektus. Sudėtos 
ne tik kelionės vaizdų nuotraukos, užfiksuota supusi gamta, 
sutikti žmonės, taip pat bendrakeleivių įamžintas pats M. K. 
Čiurlionis. Į šios unikalios parodos atidarymą gausiai susirin-
kusius svečius bei lietuvių bendruomenę pasveikino Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis. Po 
atidarymo lietuviai ir būrys ukrainiečių – Lietuvos draugų 
perėjo į Kijevo centre esantį Lietuvos vardo skverą, kur tra-
diciškai giedojo „Tautišką giesmę”.

Liepos 6-11 dienomis Kinijos Vakaruose esančioje Gansu 
provincijoje, Landžou mieste koncertavo Sauliaus Petreikio 
trio. Landžou koncertų salėje ir kitose miesto erdvėse koncer-
tavęs garsus multiinstrumentalistas dalyvavo 6-oje Landžou 
folkloro savaitėje. Saulius Petreikis – charizmatiškas pučiamųjų 
instrumentų virtuozas, solistas, multiinstrumentalistas, liaudies 
muzikos žinovas, pedagogas, edukacinių renginių vedėjas, 
inovatyvios ir kartu autentiškos lietuviškos muzikos kūrėjas. 
Aktyviai dalyvauja įvairiuose populiariosios, folkloro, džiazo, 
dainuojamosios poezijos projektuose su skirtingais atlikėjais. 
Tačiau trimis koncertais lietuvio pasirodymas neapsiriboja. 
Rugsėjo 23-24 dienomis muzikantas keliaus į Kinijos Pietuose 
esantį Hangdžou miestą. Sauliaus Petreikio kvartetas surengs 
du pasirodymus čia vyksiančiame 2-ajame Kinijos ir Rytų bei 
Centrinės Europos kultūrinio bendradarbiavimo forume.

Birželio 23 d. Odesos filharmonijoje IV tarptautiniame mu-
zikos festivalyje ,,Black Sea Music Fest” surengtas koncertas, 
skirtas Lietuvos ir Ukrainos šiuolaikinei muzikai. Nacionalinis 
Odesos simfoninis orkestras pirmoje dalyje atliko šiuolaikinio 
ukrainiečio kompozitoriaus Jevgenijaus Stankovičiaus kūrinius. 
Antroje koncerto dalyje skambėjo Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio simfoninė poema „Miške”, kurią šis orkestras atli-
ko pirmąkart. Taip pat orkestras ėmėsi Anatolijaus Šenderovo 
kūrinio „Concerto in Do” violončelei su orkestru. Solo partiją 
atliko pasaulinio garso violončelininkas Davidas Geringas, ku-
riam kompozitorius ir dedikavo šį kūrinį. Premjeros Ukrainoje 
klausėsi ir kompozitorius A. Šenderovas.

Birželio 29 d. vyko kasmetinė Tel Avivo miesto šventė 
„White Night”, kurios metu kiaurą naktį moderniausiame 
Izraelio mieste vyko įvairūs kultūros, meno ir pramoginiai 
renginiai. Nors dauguma šventės dalyvių yra vietos kultūros 
lauko atstovai ir institucijos, čia savo nišą turi bei prisistato ir 
Europos Sąjungos šalys narės. Šiemet organizatoriai pageidavo 
matyti žanro ribas peržengiančius pasirodymus ir video meną 
viešojoje erdvėje. Lietuvai atstovauti pasirinkta „Gluk Media” 
interaktyvi video projekcija „The Arkanoid”. Tai interaktyvi 
instaliacija, kuri buvo projektuojama ant vieno iš pastatų aikš-
tėje ir kurios vaizdiniai buvo įkvėpti Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio kūrybos. „The Arkanoid” žaidimas įtraukė ne vieną 
praeivį, atvykusį pasimėgauti miesto švente.         LRKM, LRT
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1941 m. birželio sukili-
mo diena – Birželio 23-ioji 
– kaip atmintina 1997 m. lie-
pos 3 d. įrašyta tarp Lietuvos 
atmint inų dienų,  tačiau 
„Nepriklausomybės atstatymo 
deklaravimas” Respublikos 
teisės aktu nebuvo įteisintas. 

Ką gi minime, į ką atsire-
miame? Ar į chaotišką, gal ir 
neblogą, tačiau neapibrėžtą, 
manipuliacijoms pasiduodantį 
ar turime sukilimą, skelbiantį 
prieš okupaciją sukilti duotą 
signalą – istorinį akcentą? 
Turime pareiškimą „Birželio 
sukilimo deklaravimas”, pa-
skelbtą 1941 m. birželio 23 
d. per Kauno radiją, kuris ir 
paskatino tautą sukilti. Štai jis:

„Susidariusi Laikinoji ir 
naujai atgimstančios Lietuvos 
vyriausybė šiuo skelbia atsta-
tanti laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Prieš viso 
pasaulio tyrąją sąžinę jaunoji 
Lietuvos valstybė entuzias-
tingai pasižada prisidėti prie 
Europos organizavimo naujais 
pagrindais. Žiauraus bolševi-
kų teroro iškankinta lietuvių 
tauta ryžtasi kurti savo ateitį 
tautiniais vienybės ir socialinio 
teisingumo pagrindais.”

Lietuvos laikinosios vy-
riausybės 1941 m. birželio 
23 d. priimto, per Kauno ra-
diją paskelbto pareiškimo 
„Nepriklausomybės atstatymo 
deklaravimas” tekstas yra įra-
šytas Kauno radiofono garso 
plokštelėje Decelith 36251, 
kuri saugoma Lietuvos vaizdo 
ir garso archyve, saugojimo 
Nr. 2772.

Vilniuje Lietuvos laisvės 
kovotojų sąjungos ir kitų visuo-
meninių organizacijų rūpesčiu 
minėjimas jau treti metai iš 
eilės vyko Nepriklausomybės 
aikštėje, vyksta Kaune ir kitose 
Lietuvos vietose, tik valstybi-
niu lygmeniu neskiriama nei 
minutė pagerbti 2000 žuvusių 
sukilimo dalyvių atminimą.

2016 m. birželio 23 d. Seimas, 
užuot „Nepriklausomybės at-
statymo deklaravimą” savo 
nutarimu įteisinęs kaip mūsų 
vadavimosi iš okupacijos isto-
rinį akcentą – Valstybės aktą, 
svarstė ir balsavimui pateikė re-
zoliuciją-pareiškimą, tačiau net 
tokiai rezoliucijai-pareiškimui 

SEIMAS ŽENGĖ SVEIKINTINĄ ŽINGSNĮ

nebuvo pritarta (už – 31, prieš – 
1, susilaikė – 45). Pasigirdus iš 
pasisakančiųjų, kad sukilimas 
ir Laikinoji vyriausybė gali būti 
siejami su žydų genocido pra-
džia, vienam Seimo nariui pa-
siūlius ją ta kryptimi redaguoti, 
Seimas redagavimui pritarė. 

Pritrūkus argumentų su-
kilimui ir Laikinajai vyriau-
sybei mesti šešėlį, pasitelkta 
absurdiškai pritempta sąsaja 
su žydų genocido pradžia. 
Tiek sukilimo paskelbimas, 
tiek Laikinosios vyriausybės 
veikla niekaip nėra susijęs 
su žydų genocido pradžia. 
Genocidas vyko pagal nacių 
planus Laikinajai vyriausybei 
nedalyvaujant ir jos neatsi-
klausus. Sukilimo skelbėjus ir 
Laikinąją vyriausybę tuomet 
reikėtų kaltinti ir už anuomet 
vykusias Rainių, Pravieniškių, 
Juodupės, Panevėžio gydytojų 
žudynes, nes jų pradžia sutapo 
su sukilimo paskelbimu. 

Jei sukilimas įtrauktas į 
Minėtinų dienų sąrašą, jei tą 
dieną mini visuomenė, tai 
sukilimą jau esame įvertinę 
kaip teigiamą reiškinį. Tiek 
Lietuvoje, tiek JAV, kur sukili-
mo byla buvo nagrinėjama su 
ypatingu dėmesiu, šešėlis dėl 
žydų genocido pradžios sukili-
mui ir Laikinosios vyriausybės 
vadovui Juozui Brazaičiui buvo 
išsklaidytas. JAV atstovų rūmų 
Teisės komiteto Imigracijos 
pakomisės pirmininkas Jashua 
Eilbergas 1975 metų sausio 13 
d. oficialiai kreipėsi raštu į JAV 
lietuvių bendruomenės krašto 
valdybos visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininką Algimantą 
Gečį informuodamas, kad 
kaltinimai J. Brazaičiui ir J. 
Šlepečiui yra nepagrįsti ir pati-
kino, kad šis dokumentas padės 
sumažinti tas įtampas ir nusi-
vylimus, kuriuos tie du vyrai ir 
jų draugai turėjo patirti. Tačiau 
kažkam įtampas ir nusivylimus 
teberūpi skatinti, kažkokią nau-
dą iš to išpešti.

Yra kita akivaizdžiai esmi-
nė, ne menama, o reali prie-
žastis. Šiuo balsavimu Seimas 
parodė nuoseklų palankumą 
LKP atžvilgiu – Seimo posėdy-
je 2016 m. birželio 9 d. partijos 
nepasmerkę ir neįvardinę nusi-
kalstama, tautos genocidą vyk-

džiusia organizacija, dauguma 
balsavo prieš arba susilaikė, nes 
sukilimas buvo nukreiptas prieš 
sovietinį okupantą, o pastarojo 
organizatorė ir įkvėpėja buvo 
SSRS Komunistų partija, ku-
rios padalinys buvo LKP, taigi 
balsuojant už rezoliucijos priė-
mimą, drauge būtų smerkiamas 
ir SSRS KP padalinys – LKP. 
Todėl ir prisireikė rezoliuci-
jos redagavimo. Balsuoti už 
redaguotą rezoliuciją Seimas 
nusprendė birželio 28 d. Tačiau 
redaguotos rezoliucijos redak-
cinė grupė nepateikė, todėl dėl 
jos balsavimas neįvyko, taigi 
liko galioti Seimo sprendimas 
– rezoliucijai-pareiškimui ne-
pritarti. 

Rezoliucijomis paprastai 
išreiškiami siekiai, įpareigoji-
mai, padėties vertinimai, nesu-
teikiantys sankcijos privalomai 
juos vykdyti, todėl valstybės 
aktais nelaikomi. Taigi Seimas 
pasinaudojo tokiu dokumento 
statusu, savo aukščiausios vals-
tybės institucijos galiomis, ir, 
tarsi teniso kamuoliuką atmetė, 
grąžino 2015 m. gegužės 22 d. 
konferencijai, vietoj Seimo nu-
tarimo paskelbti „Birželio su-
kilimo deklaravimą Valstybės 
teisės aktu. 

Praėjo metai, išrinktas nau-
jas Seimas 2017-06-27 savo 
rezoliucija ryžosi pasmerkti ir 
įvardyti LKP kaip nusikalstamą 
represinę organizaciją.

Tai sveikintinas, pagarbos 
vertas naujo Seimo žings-
nis, liudijantis išrinktųjų 
apsivalymą nuo komunisti-
nio paveldo. Kadangi tariami 
kliuviniai „Nepriklausomybės 
atstatymo deklaravimas” įtei-
sinti Respublikos teisės aktu 
jau pašalinti, Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga 2017-07-12 
kreipėsi į LR Seimo Pirmininką 
Viktorą Pranckietį su raginimu 
1941 m. birželio 23 d. pareiš-
kimą „Nepriklausomybės atsta-
tymo deklaravimas” teisiškai 
įvertinti ir paskelbti LR teisės 
aktu.

Visuomenė viliasi, kad 
netrukus bus žengtas ir an-
tras, įtvirtinantis Valstybės 
raidai svarbų Birželio 23-sios 
istorinį akcentą teisės aktu, 
žingsnis.

Algimantas Zolubas

Birželio sukilimo minėjimas Nepriklausomybės aikštėje 2017-06-23. Kalba Vytautas Landsbergis.  
                                                                                                                                          Autoriaus nuotr.

Viskas gal pasidėjo nuo 
Babelio bokšto. Daug vėliau 
buvo sugalvotas žodžių su-
rinkimo žaidimas, vadinamas 
„Scrable”. Jį teko gana dažnai 
žaisti ir beveik visada (prieš 
žmoną) pralaimėti. Prieš keletą 
metų suradome „Žodžių bokš-
tą”, kur lietuviškomis raidėmis 
galima dėlioti žodžius ne tik 
horizontaliai, bet taip pat juos 
lipdyti ir vertikaliai. Abiejose 
kalbose sudėdavau žodžių, 
kurių, deja, žodynuose dar 
nebuvo. Iš tos patirties kilo 
suvokimas, kad nauji žodžiai – 
naujadarai – pirma yra žmonių 
sukuriami, o tik daug vėliau 
patenka į rašytus žodynus. 
Taigi, turime žodžių kūrėjus 
ir žodžių užrašinėtojus.

Prie progos vis bandau 
kokį anglišką terminą sau 
lietuviškai išsiversti. Pvz., šį 
rytą, įjungęs „garbage dis-
posal” sugalvojau lietuvišką 
žodį „malykla”. Bėgau į didįjį 
Lietuvių kalbos žodyną žiūrėti 
ar jis ten jau yra. Radau „ma-
lyklą”, reiškiačią „malūną”. 
Taigi, žodis jau yra, bet jo 
prasmė priskirta kam kitam. 
Tačiau ten pat radau kitą žodį 
– „maliklis”. Tai „grūdeklis” 
kviečiams malti. Tas žodis 
labai tinka mano norimai „gar-
bage disposal” prasmei. Mano 
maliklis mala ne tik kviečius, 
bet bet ką, kas į jį patenka. Kitą 
žodį, kurį aš, mano manymu, 
sugalvojau, yra žodis „kalby-
kla”. Man tas žodis patiko. 
Pradėjau galvoti, kur jis galėtų 
tikti, ką galėtų reikšti. Greitai 
pamačiau, kad tas lietuviškas 
naujadaras tinka kompiuteri-
joje populiariam angliškam 
žodžiui „chat room”. Tačiau 
mano nusivylimui, tas žodis 
jau įtrauktas į Lietuvių kalbos 
žodyną ir reiškia „tribūną”. 
„Kalbykla” tikrai atitinka 
„chat room” prasmę. Ten būna 
tikras kalbynas, t.y., vyksta 
daug kalbų.

Kaip visi, be abejo, žino-
me, daugelis lietuvių kalbo-
je vartojamų kompiuterijos 
terminų yra atėję iš anglų 
kalbos ir turėtų būti pakeis-
ti atitinkamais lietuviškais 
žodžiais. Dažnai vartojami 
užsieniniai terminai yra ne-
reikalingos svetimybės. Dėl 
kompiuterijos terminų neretai 
kyla diskusijų, ar, lietuviškiau 
kalbant, svarstybų. Internete 
užtikau kompiuterinių terminų 
žodyną su 4000 terminų, bet 
jo nevarčiau. Toliau ieškojau 
kokio nors daugiau autorite-
tingo ir trumpesnio šaltinio. 
Užtikau Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos rekomen-
duojamus kompiuterių progra-
mų lietuviškus pavadinimus. 
Noriu bent dalį jų čia paminėti. 
Pirmiausia parinkau keletą ter-
minų, skliausteliuose pridėjęs 

anglišką terminą.
Naršyklė, žvalgyklė (angl. 

browser); derintuvė (debug-
ger); skirstyklė (distribution 
program); rengyklė (editor); 
vykdyklė (executive); tvarky-
tuvė (manager); spausdinimo 
programa (printer program); 
skaitytuvė (reader); kelvedė 
(router); rikiuoklė, rūšiuoklė 
(sorter); rašybos tikrintuvė 
(spellchecker); vaizduoklė, 
žiūryklė (viewer). Šiame sąra-
še taip pat radau pavadinimus, 
kurie tikrai nėra lietuviški, bet 
pristatomi kaip tokie: asemble-
ris (assembler); kompiliatorius 
(compiler); serveris (server); 
transliatorius (translator). Tai 
angiški žodžiai, su lietuviš-
komis galūnėmis, pristatomi 
su Valstybinės lietuvių kalbos 
komisijos „palaiminimu”. 

Kitame sąraše minėta ko-
misija rekomenduoja vartoti 
tokius kompiuterijos svetim-
žodžių lietuviškus atitekme-
nis: iškarpinė (clipboard); 
rinkmena (file); programišius, 
programavimo aistruolis (hac-
ker); gaviniai, gavinių aplan-
kas (inbox); mediateka (media 
library); įėjimo vardas, slapy-
vardis, įėjimas, seanso pradžia 
(login); išėjimas (logoff); žy-
meklis (marker); prijungtis, 
prijungtinis, prisijungęs (on-
line); tinklalapis (web page); 
žymiklis (pointer); kelvada 
(routing); skleistuvas, skaity-
tuvas, žvalgytuvas (scanner); 
(visuotinis) žiniatinklis (World 
Wide Web, web).

Komisija ne tik siūlo gra-
žius lietuviškus atitikmenis, 
bet ir kovoja su jau įsigalė-
jusiais svetimvardžiais. Porą 
ištraukų iš sąrašo, kuriame 
įvardinti neteiktini svetimžo-
džiai. Skliausteliuose pateikti 
lietuviški atitekmenys: atačinti 
(pridėti); čipas (lustas); helpas 
(pagalba, žinynas); kontroleris 
(valdiklis); laptopas (nešio-
jamasis kompiuteris); linkas 
(grandis); portas (jungtis); 
spelingas (rašyba); svičas (jun-
giklis); šortkutas (nuoroda, 
šaukinys); brauzeris (naršyklė); 
disketė (diskelis); E-knyga 
(el. knyga, e.knyga); fontas 
(šriftas); hyderis (antraštė); 
ikona (ženklelis); instaliuoti 
(įdiegti); kartridžas (kasetė, 
rašalinė); kursorius (žymeklis); 
namų puslapis (pradžios pusla-
pis); personalinis kompiuteris 
(asmeninis kompiuteris); pre-
zentacija (pateiktis); printeris 
(spausdintuvas); statusas (bū-
sena); zipuoti (pakuoti) ir t. t.

Genys margas, o kompiu-
terijos terminologija dar įvai-
resnė! Smalsuoliai skatinami 
toliau nardyti internetinėje 
erdvėje ir sau susirasti lietuviš-
kus atitikmenis, o jų neradus, 
kurti savus.

Romualdas Kriaučiūnas

KOMPIUTERIJOS TERMINAI  
IR NAUJADARAI
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

V.Lapatinskas,
Seattle, WA .........................1000
Anonimas, 
Hunting Valley, OH .............. 300
R.Šilėnas, 
Washington, DC ................... 176
G.Pauliukonis, 
Greenwich, CT ..................... 171
G.Miglinas, Chicago, IL ...... 125
I.Vileniškis, 
Wayland, MA ....................... 100
F.Šiaučiūnas,
Mississauga, CAN ................. 80
I.G.Stankūnai, 
Cos Cob, CT ........................... 78
D.Šiupinys, Euclid, OH ......... 76
N.Bražėnas, Sparkill, NY ...... 75
A.Rutkauskas, 
Eastlake, OH .......................... 75
L.Hoffman, Oak Lawn, IL ..... 71
R.Benedict, Mt.Prospect, IL .. 55
K.Asevičius, Toronto, CAN .. 52
K.Biliūnas, Eastlake, OH ....... 50
H.Grajauskas, Closter, NJ ...... 50
A.Karasa, New Oxford, PA ... 50
D.Sodeika, Torrance, CA ....... 50
J.Variakojis, Burr Ridge, IL ... 50
G.Taoras, Dover, NH ............. 48
M.Mikonis, 
Richmond Hts., OH ............... 45
A.Tirva, Glenview, IL ............ 45
V.Remeža, Manhasset, NY .... 30
A.Simonaitis, Rockford, IL ... 30
D.Jakienė, Blue Bell, PA ........ 28
D.Ožinskas, S.Euclid, OH ..... 28
A.Pintsch, W.Milford, NJ ...... 28
R.Zitas, Bethlehem, PA .......... 28
R.Aidis, Bethesda, MD .......... 26
M.Ambrose, Lewes, DE ........ 26
G.Brennan, Fairfield, OH ...... 26
R.Dovydaitis, 
N.Asington, PA ...................... 26
L.Jarašunas-Francel, 
Willowick, OH ....................... 26
V.Momkus, Lemont, IL ......... 26
D.Armonas, Mentor, OH ....... 25
I.Liudžius, 
New Britain, CT ..................... 25
L.Small, Chicago, IL .............. 25
A.Andrašiūnas, 
Chesterland, OH ..................... 23
G.Kenter, Danbury, CT .......... 21
V.Barzdukas, Clev. OH .......... 20
O.Daugirdas, 
Burr Ridge, IL ........................ 20
V.Miselis, Monroeville, PA .... 20
R.Guzulaitis, 
Indianapolis, IN ...................... 16
V.Memėnas, 
Bloomfield Hills, MI .............. 16
A.Venckūnas, 
Santa Monica, CA .................. 16
A.Jonynas, Berlin, CT ........... 15
R.Kubilius, Evanston, IL ....... 13
A.Balas, 
Richmond Hts., OH ............... 10
J.Linertas, Winter PK., FL ....... 8
P.Paulauskas, Chicago, IL ........ 5
I.Kasputis, Farmington, CT ..... 4
B.Kozica, Daytona Bch., FL ... 3

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Kai kurie Lietuvos pilie-
čiai su valstybe buvo nuo 
pirmųjų jos nepriklausomybės 
atkūrimo žingsnių. Projekto 
„100 metų kartu” autoriai 
valstybės ir šimto metų jau 
sulaukusių jos gyventojų is-
toriją nutarė papasakoti kino 
kadrais ir fotografijomis.  

Lietuvos valstybės ne-

UNIKALAUS PROJEKTO KŪRĖJAI IEŠKO ŠIMTAMEČIŲ LIETUVIŲ
pasakojimus bei Lietuvos 
valstybingumo raidą.

Pasak projekto iniciato-
riaus, M. Čiuželio labdaros 
ir paramos fondo įkūrėjo bei 
„Sidabrinės linijos” įgyven-
dintojo Mariaus Čiuželio, 
šis projektas – padėka savo 
valstybei ir garbingiausiems 
jos piliečiams.

menės istoriją kuria ne tik 
iškilūs politikos lyderiai ar 
dramatiškos revoliucijos, bet 
visų pirma paprasti žmonės, 
kurių įkvepiančios patirtys ir 
pasirinkimai dažnai nepelny-
tai lieka nematomi”, – įsiti-
kinęs jis.

Dokumentinį filmą „100 
metų kartu” kurs režisie-

meilę ir norą gyventi. Mano 
tėtis vaikystėje su savo tėvais 
turėjo slėptis miške, kad jų ne-
išvežtų į Sibirą. Tėtis neturėjo 
batų ir, kai jie bėgo slėptis, 
susižalojo koją į seną kelmą. 
Koja supūliavo, o vaistų miš-
ke nerasi. Mano senelis naktį 
vežė tėtį pas kaimo felčerį, 
kad sutvarkytų sužalotą koją. 
Šešerių metų berniuką laikė 
keturi vyrai, kad felčeris be 
jokių nuskausminamųjų ga-
lėtų išpjauti kojoje įstrigusią 
medžio nuolaužą”, – viena 
labiausiai įsiminusių istorijų 
dalijasi E. Kabaraitė.

Amžininkų istorijos suguls 
ne tik į dokumentinio kino 
kadrus, bet ir į fotografės 
Monikos Požerskytės kurtą 
albumą. „Valstybė – pirmiau-
siai jos žmonės, todėl noriu 
paminėti šią šventę supažin-
dindama visus su 100-me-
čiais. Senoliai nusipelnė, 
kad jų gyvenimas būtų ne tik 
papasakotas, bet ir parody-
tas”, – mano M. Požerskytė, 
senolių patirtį žadanti sudėti į 
fotografijas.

Projekto „100 metų kartu” 
vykdymas dar tik įsibėgėja, 
todėl organizatoriai ragina vi-
sus, kurių aplinkoje yra žmo-
nių, sulaukusių arba netrukus 
sulauksiančių šimto metų, su 
jais susisiekti ir prisidėti prie 
šio projekto įgyvendinimo. 
Tai galite padaryti el.paštu 
100metukartu@sidabrinelini-
ja.lt.                                   LRT

Senolė.                                                                                                                                               LRT

„Už tai, kad turime gali-
mybę kurti savo šalį tokią, 
kokios patys norime. Juk 
valstybės ir žmonių bendruo-

rė Edita Kabaraitė. Moteris 
sako, kad senų žmonių pa-
sakojimai – ypatingi, čia 
atsiskleidžia ne tik jų, bet ir 
visos šalies to meto istorija, o 
ji pati tikinti, kad kiekvienas 
žmogus turi istorijų, kuriomis 
verta pasidalinti.

„Mano tėveliai taip pat 
yra garbaus amžiaus. Labai 
juos myliu ir gerbiu už jų 

Buvau parti-
zanų ryšininkė. 
Prisiminimai. 
(Teklė Pauliu-
konytė-Kalvins-
kienė. Išleido, 
m a k e t a v o  i r 
s p a u s d i n o 
Punsko „Auš-
ros” leidykla, 
2016. Iliustruota. 
Turinys.  136 
puslapiai. Ti-
ražas 300 egz.) 
Po  i lges ingo 
žvilgsnio į lai-
mingą vaikystę 
autorė pasako-
ja apie savo ir 
šeimos šiurpius 
išgyvenimus so-
vietų-vokiečių-sovietų okupa-
cijų metu. Vaizdžiai atkuria-
mas jos glaudus ir pavojingas 
bendravimas su partizanais. 
Ypač įdomi dalis apie partiza-
nų veiklą Suvalkų trikampyje, 
tada priklausiusiam Lenkijai, 

ATSIŲSTA PAMINĖTI

ir jų ryšius su Lietuvos par-
tizanais bandant informuoti 
Vakarus apie padėtį Lietuvoje, 
o virtinėje kalėjimų praleisti 
metai įrodo kiek netikėtai daug 
kūno ir dvasios kančių žmogus 
gali iškentėti neatsisakydamas 
savo įsitikinimų ir neišduoda-
mas savo draugų. Tuos, kurie 
yra patyrę bent dalelę panašaus 
gyvenimo, ši knyga privers, 
nors ir nenoriai, juos dar kar-
tą išgyventi. Knygos stilius 
paprastas, pasakojama nuo-
širdžiai, lengvai ir įtikinamai.

„Dirvos” inf.

Liepos 15 d. lietuviai so-
cialiniame tinkle „Facebook” 
pradėjo masinę akciją pa-
vadinimu „KremliauMūsų-
IstorijosNeperrašysi” – tokią 
grotažymę rašo po skandalingu 
Rusijos Užsienio reikalų minis-
terijos (URM) žinute, vaizduo-
jančia Baltijos šalių partizanus 
kaip nusikaltėlius, nuo kurių 
nukentėjo tūkstančiai šių šalių 
gyventojų. 

Akcijos sumanytojas, žurna-
listas Andrius Tapinas, savo pa-
skyroje pakvietė visus lietuvius 
nueiti į Rusijos URM socialinio 
tinklo „Facebook” puslapį ir po 
skandalinga žinute apie Baltijos 
šalių partizanus palikti užrašą 
(Kremliau, mūsų istorijos ne-
perrašysi) „#Кремльнашуист
ориюнеперепишешь”.

„Jeigu jau Rusijos URM 
savo oficialiame puslapyje gali 
pilti purvą ant mūsų, tai ir mes 
galime atsakyti. Nueikit į jų pus-
lapį Facebooke ir palikit man-
dagią grotažymę: „Kremliau, 
mūsų istorijos nesuklastosi”. 
Pamenat, koks efektyvus buvo 
toks metodas? Paskirkit minutę, 
apsilankykit Kremliaus irštvo-
je, išreikškit savo poziciją ir 
pakvieskit tai padaryti kitus!”, 
- savo „Facebook” paskyroje 
rašo A. Tapinas.

M. Zacharova anksčiau pa-
reiškė, jog už „Miško brolių” 
šeštajame praėjusio amžiaus 
dešimtmetyje stovėjo „Vakarų 
spec. tarnybos”, – tai esą įrodo 
daugybė dokumentų, tarp jų ir 

priklausomybės atkūrimo 
šimtmečiui skirta idėja vals-
tybės bendraamžių lietuvių 
lūpomis atskleis autentiškus 

LIETUVIAI ŠTURMUOJA RUSIJOS URM 
SOCIALINIO TINKLO PASKYRĄ „FACEBOOK”

išslaptintų Centrinės žvalgybos 
agentūros (CŽA) duomenų. 
Taip Kremlius sureagavo į 
NATO per socialinių tinklų 
kanalus parodytą trumpą vaizdo 
įrašą, pasakojantį apie sovietų 
okupacijai besipriešinusius 
Baltijos šalių „miško brolius” – 
latvių, lietuvių ir estų partizanus. 
Ji taip pat priminė, kad būtent 
partizanai dalyvavo Holokauste. 
Tuomet oficialus Rusijos URM 
puslapis publikavo žinutę, ku-
rioje išvardinamos tariamos 
„Miško brolių” aukos.

Į Rusijos užsienio reikalų 
ministerijos atstovės replikas 
sureagavo ir Lietuvos diploma-
tai. Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijos strateginės komu-
nikacijos „Twitter” paskyroje 
pasirodė atsakymas. Žinutėje 
priminta, kad Kremliaus inter-
pretacija, esą Baltijos šalių par-
tizanai kovojo nacių pusėje yra 
klaidinga. „Naciai buvo nugalėti 
1945 m., pasipriešinimas bai-
gėsi 1953”, - pabrėžė Lietuvos 
diplomatai. Taip pat įgelta ir 
pačiai Rusijai, primenant, jog 
būtent Sovietų Sąjunga kovojo 
vienoje pusėje su naciais, užpul-
dama Lenkiją 1939 m.  Delfi.lt
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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 ..............................................................



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

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

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

Tel. numeris ..............................................................



Kaune birželio 30 d. praūžė 
pirmoji jubiliejinių – dešimtų-
jų – Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių diena.

2017-ųjų žaidynės (birželio 
30 d. - liepos 3 d.) į laikinąją 
sostinę pritraukė per 4 tūkst. 
dalyvių iš 26 pasaulio šalių. Jie 
dalyvavo net 19 sporto šakų 
varžybose, o penktadienį (bir-
želio 30 d.) žaidynių dalyviai 
stojo į kovą boulingo, futbo-
lo, krepšinio, orientavimosi 
sporto, stalo teniso, teniso, 
tinklinio bei paplūdimio tinkli-
nio varžybose. Taip pat įvyko 
keliautojų sporto mėgėjų šiau-
rietiško ėjimo žygis.

Pirmąją žaidynių dieną 
buvo išdalinti ir pirmieji iš 
net 633 medalių komplek-
tų. Medalių dalybų estafetę 
Kaune pradėjo stalo tenisinin-
kai ir orientacininkai.

Vakarop žaidynių daly-
viai susibūrė Šv. Arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčioje, 
kurioje buvo pašventinta žai-
dynių vėliava ir laikytos Šv. 
Mišios. Vėliau spalvinga ir 
gerai nusiteikusi minia, nešina 
visų žaidynėse dalyvaujančių 
šalių vėliavomis, pradėjo eise-
ną nuo bažnyčios link Kauno 
Sporto halės. Pastarojoje vyko 
oficiali žaidynių atidarymo 
ceremonija ir šventinis kon-
certas.

Istorinėje arenoje susi-
būrusius dešimtųjų žaidynių 
dalyvius pasveikino jų globėja 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

„Mieli sportininkai, visi 
žaidynių dalyviai, sveiki su-
sirinkę į Kauną, į pasaulio 
lietuvių sporto sostinę. Tegul 
jubiliejinių – dešimtųjų – žai-
dynių medaliams ypatingo 
svorio suteikia Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmetis. Tarp 
visų planetos sporto įvykių 
šiomis dieno-
mis Lietuvai 
svarb iaus ios 
bus mūsų žai-
dynės. Ir ne tik 
Lietuvai. Į jus 
bus nukreipti 
žvilgsniai iš 5 
žemynų, iš visų 
tautiečių ben-
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druomenių, išlydėjusių savo 
sportininkus į tėvynę. Tegul 
vienijanti sporto galia vėl 
pakylėja visą tautą ir uždega 
širdis siekti naujų laimėjimų, 
palaikyti vieniems kitus ir 
džiaugtis, kad esame drauge”, 

– taip iš ekrano į žaidynių daly-
vius kreipėsi D. Grybauskaitė.

Vienas geriausių Pasaulio 
lietuvių sporto žaidynių am-
basadorių Prezidentas Valdas 
Adamkus savo kalboje leidosi 
į prisiminimus iš tolimų 1938-
ųjų, kai taip pat Kaune buvo 
surengta pirmoji Lietuvos 
tautinė olimpiada.

„Tuomet Lietuva pakvietė 
po pasaulį išsisklaidžiusius 
brolius ir seseris į Kauną, 
būtent į šią vietą. Su dideliu 
džiaugsmu ir širdies virpesiu 
stovėjau ir žiūrėjau į einan-
čius sportininkus. Laukėme 
antrosios olimpiados, bet 
nesulaukėme dėl tragiškų 
įvykių. Išsisklaidėme po 
visą pasaulį, o būtent jūs tam 
pasauliui ir atstovaujate, – 
kalbėjo V. Adamkus. – Noriu 
kaip buvęs sportininkas pa-
sveikinti jus ir palinkėti sė-

kmės, gerų sportinių varžy-
bų ir parsivežti gražiausius 
prisiminimus iš jūsų tėvų ir 
protėvių žemės.”

K a d e n c i j ą  b a i g ę s 
Prezidentas įžiebė žaidynių 
ugnį, o žaidynes oficialiai 
atidarytomis paskelbė jų 
organizavimo darbo grupės 
vadovas, Vidaus reikalų vi-
ceministras Darius Urbonas. 
Jis savo sveikinimą užbaigė 
pacituodamas šiemet sukurtą 
žaidynių šūkį „Sau, Lietuvai, 

pasauliui!”.
„Mielas tautieti, broli, sese, 

įrodyk, ką gali, sau, Lietuvai, 
pasauliui”, – sakė D. Urbonas.

Žaidynių dalyvius taip 
pat pasveikino Kauno meras 
Visvaldas Matijošaitis, o visi 
šventės dalyviai vėliau links-
minosi stebėdami dainų ir šo-
kių ansamblio „Lietuva”, gru-
pių „Rondo” ir „Thundertale” 
bei Arvydo Vilčinsko pasiro-
dymus.

Lietuviuzaidynes.lt
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