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Dmitrijaus Rogozino lėktu-
vas, kuriuo šis turėjo vykti į 
Kišiniovą susitikti su Moldovos 
prezidentu Igoriu Dodonu, 
turėjo kirsti Rumunijos oro 
erdvę. Tačiau skrydis neįvy-
ko, nes Rumunija neleido to 
padaryti, paskelbė naujienų 
agentūra „RIA Novosti”, ci-
tuodama Rusijos ambasadorių 
Moldovoje.


D. Rogozinas skrido S7 
lėktuvu. Jam priartėjus prie 
Vengrijos sienos lėktuvas 
pakeitė kryptį ir apsisukęs 
pasuko Maskvos link. Tuo 
metu Kišiniovo oro uosto in-
formacinėje lentoje pasirodė 
pranešimas, kad skrydis buvo 
peradresuotas, rašo BBC. LRT


Jungtinių Valstijų Senatas 
liepos 27 d. beveik vienbalsiai 
priėmė teisės aktą, numatantį 
naujas sankcijas Rusijai, Iranui 
ir Šiaurės Korėjai.


Dabar prezidentas Donaldas 
Trumpas turės galutinai apsi-
spręsti, ar patvirtinti griežtas 
priemones Maskvos atžvilgiu, 
ar vetuoti šį įstatymą.


Teisės aktas, patvirtintas 
Senate 98 balsais prieš du, an-
tradienį buvo priimtas Atstovų 
Rūmų. Jo įsigaliojimas neabe-
jotinai išprovokuotų neigiamą 
Kremliaus reakciją, o Europos 
šalys baiminasi dėl naujųjų 
priemonių galimų ekonominių 
pasekmių.


Šiuo paketu, kuriame, be 
kita ko, suvaržomos D. Trumpo 
galimybės sankcijas atšaukti, 
siekiama nubausti Kremlių už 
kišimąsi į 2016-ųjų JAV pre-
zidento rinkimus ir Maskvos 
įvykdytą Krymo pusiasalio 
aneksiją.


Senato demokratų vadas 
Chuckas Schumeras teigė, kad 
šis teisės aktas pagaliau nubaus-
tų Rusijos prezidentą Vladimirą 
Putiną už, jo teigimu, suverenios 
tautos rinkimų „pribloškiantį 
pažeidimą”.„Šiandien visa tai 
keičiasi”, – pridūrė jis.


Senato ginkluotųjų pajėgų 


JAV SENATAS PRIĖMĖ TEISĖS AKTĄ DĖL SANKCIJŲ RUSIJAI, IRANUI IR Š. KORĖJAI


komitetui vadovaujantis res-
publikonų senatorius Johnas 
McCainas, vienas griežčiausių 
Maskvos kritikų, džiaugėsi, 
kad ši priemonė „pagaliau pri-
verčia Rusiją atsakyti už savo 
begėdišką ataką” prieš JAV 
rinkimus.


Vis dėlto šis įstatymas gali 
pakenkti ir Europos kompa-
nijoms, prisidedančioms prie 
Rusijos energetikos sektoriaus 
vystymo.


Į teisės aktą taip pat įtrauktos 
sankcijos Iranui ir jo Islamo re-
voliucinei gvardijai, kaltinamai 
terorizmo rėmimu, bei Šiaurės 


Korėjai – už raketų bandymus.
D.Trumpas jau yra sulaukęs 


kritikos, kad jo administracija 
bandė įtikinti Rusiją, esą sankci-
jos, kurias baigiantis kadencijai 
priėmė eksprezidento Baracko 
Obamos administracija, gali būti 
panaikintos prie valstybės vairo 
stojus respublikonui.


Iš pradžių JAV vadovas 
priešinosi sankcijų paketui, 
tačiau tiek demokratų, tiek res-
publikonų įstatymų leidėjams 
beveik vienbalsiai jam prita-
rus Baltiesiems Rūmams teko 
pakeisti nuomonę. Šią savaitę 
pranešta, kad D. Trumpas „per-


žiūri” minėtą įstatymą.
JAV įstatymų leidėjai, įskai-


tant respublikonų lyderius, vis 
dar atsargiai vertina milijar-
dieriaus verslininko, tapusio 
prezidentu, ketinimus. Per savo 
kampaniją jis ne kartą sakė norįs 
pagerinti santykius su Rusija, 
taip pat mažinti spaudimą V. 
Putinui.


Net jei D. Trumpas vetuotų 
šį įstatymą, Kongresas tikriau-
siai apeis šią jo blokadą, turė-
damas dviejų trečdalių daugumą 
kiekvienuose rūmuose.


V. Putinas savo ruožtu lie-
pos 27 d. neslėpė susierzinimo 


naujomis JAV sankcijomis. Jis 
perspėjo, kad jo šalis galiausiai 
imtųsi atsakomųjų priemonių.


Kelios Europos šalys, įskai-
tant Vokietiją, yra sunerimusios, 
nes naujasis įstatymas gali pa-
kenkti Europos kompanijoms, 
prisidedančioms prie dujotiekio 
su Rusija projekto, pavyzdžiui 
– apribojus jų prieigą prie JAV 
bankų.                                  LRT


Reuters


Liepos 16 d., sekmadie-
nį, Lietuvių bendruomenė 
Čikagoje paminėjo 84-ąsias 
Dariaus ir Girėno skrydžio per 
Atlantą metines. Minėjimą 
organizavo Lietuvių inži-
nierių ir architektų sąjunga, 
prie kurios prisidėjo šau-
liai, Amerikos lietuvių ta-
ryba (ALT’as) bei kitos or-
ganizacijos. Bendruomenę 
pirmą kartą sveikino prieš 
keletą dienų pareigas pradė-
jęs eiti LR Generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas 
Bekešius. Kreipdamasis į su-
sirinkusiuosius M. Bekešius 
pabrėžė, jog garsiųjų Lietuvos 
lakūnų žygio tikslas – „susti-
printi Lietuvos sūnų dvasią” 
– iki šių dienų tarnauja kaip 
puikus drąsos, užsispyrimo 
ir pasiaukojimo Tėvynei pa-
vyzdys.


„Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas siekė įkvėpti mūsų 
tautą, jie nebijojo didelių 
užmojų ir rizikuodami gyvy-
be, išdrįso juos įgyvendinti, 
taip išgarsindami Lietuvos 
vardą abejose Atlanto pusė-
se. Šiandien, turėdami vi-
sas galimybes kurti, siekti 
mokslinių, ekonominių ar 


ČIKAGOJE PAMINĖTOS DARIAUS IR GIRĖNO SKRYDŽIO METINĖS


Prie Dariaus ir Girėno paminklo Čikagoje.                                                                                             LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.


meno aukštumų bet kuriame 
pasaulio kampelyje galime 
tęsti Dariaus ir Girėno pradė-
tą žygį – kelti lietuvių tautos 
dvasią, pasitikėjimą bei toliau 
garsinti mūsų Tėvynę kaip 
drąsių ir inovatyvių žmonių 
šalį”, – kalbėjo M. Bekešius.


Organizacijos ALT’as va-


dovas Saulius Kuprys kalbė-
damas pastebėjo, kad ši diena 
skirta ne dviems, bet trims 
didvyriams atminti: Steponui 
Dariui, Stasiui Girėnui ir vos 
prieš mėnesį palaimintuoju pa-
skelbtam Kaišiadorių vyskupui 
Teofilijui Matulionui. Būtent jis 
1935 m. pašventino Čikagoje 


lakūnams pastatytą paminklą, 
kurio atidengimo dieną pagerb-
ti Dariaus ir Girėno į Market 
parką buvo suplūdę daugiau nei 
40 tūkst. žmonių.


Minėjimą užbaigė Market 
parko apylinkės pirmininkė 
Aušrelė Sakalaitė, kuri pasi-
džiaugė, kad bendruomenė 


kiekvienais metais atsimena ir 
gausiai susirenka pagerbti šių 
Lietuvos didvyrių. Vėliau su-
sirinkusieji dalyvavo atminimo 
mišiose Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bažnyčioje, kurias 
laikė klebonas Jaunius Kelpšas.


LR generalinio konsulato 
Čikagoje inf.
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Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Europos Sąjungos 
(ES) direktyvą perkeliančias įstatymo pataisas, nesuteikiančias par-
tneriams šeimos teisių. Seimo priimtos ir šalies vadovės pasirašytos 
pataisos įtvirtina draudimą laisvo judėjimo teise besinaudojančius 
ES piliečius ir jų šeimos narius diskriminuoti dėl pilietybės, bet 
šeimos nariais įvardijami tik sutuoktiniai ir vaikai iki 21-erių metų. 
Pagal direktyvą, Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos 
ekonominės erdvės valstybių piliečiams bei jų šeimos nariams turi 
būti sudarytos tokios pat sąlygos naudotis socialinėmis ir mokesčių 
lengvatomis kaip ir Lietuvos piliečiams.


Šį pavasarį keliose Lietuvos žydų bendruomenės įstaigose 
vykę vadovų rinkimai baigėsi abipusiais kaltinimais ir bylomis teis-
muose. Gegužę Vilniaus žydų bendruomenės pirmininku išrinktas 
Simonas Gurevičius siekia, kad neteisėtais būtų pripažinti tą patį 
mėnesį vykę Lietuvos žydų bendruomenės vadovo rinkimai, kurių 
metu Faina Kukliansky buvo perrinkta antrai ketverių metų kaden-
cijai. Savo ruožtu F. Kukliansky protestuoja prieš S. Gurevičiaus 
išrinkimą Vilniaus žydų atstovu.


Europos Sąjungos (ES) sveikatos komisaras Vytenis Povilas 
Andriukaitis sveikina pastangas sumažinti cukraus vartojimą. 
Lietuvai svarstant mokestines priemones, šią iniciatyvą komisaras 
ragina derinti su Lenkija ir kitomis Baltijos šalimis. Lietuvoje eko-
nomistų, politikų nuomonės dėl papildomo cukraus apmokestinimo 
galimos naudos išsiskiria, o sveikatos apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga pabrėžia, jog tai kol kas esanti tik idėja ir jokių sprendimų 
nėra - analizuojama kitų šalių patirtis, kalbama su verslu dėl susi-
tarimo, kuriuo jis savanoriškai įsipareigotų tam tikroms produktų 
kategorijoms mažinti cukraus ir druskos kiekį. Eurokomisaras teigė, 
kad papildomas cukraus apmokestinimas būtų sveikintinas, tačiau 
bendros rinkos sąlygomis turėtų būti labai tiksliai apskaičiuotos 
pasekmės.


Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) archeologai, atlikda-
mi archeologinius tyrimus Gedimino kalno aikštelėje, aptiko keletą 
mirusiųjų palaikų. Pagal pirminius duomenis, vienas iš mirusiųjų 
galimai yra 1863 m. sukilimo vadas Zigmantas Sierakauskas.


Neparlamentinių „darbiečių”vadė Živilė Pinskuvienė per par-
tijos tarybos posėdį liepos 25 d. pranešė atsistatydinanti iš pareigų. 
Laikinai partijos pirmininko pareigas, iki kol įvyks tiesioginiai 
pirmininko rinkimai 2018 m. vasario 3–4 dienomis, eis kultūros 
ministras Šarūnas Birutis. Ž. Pinskuvienė atsistatydina praėjus 
savaitei po Darbo partijos įkūrėjo, europarlamentaro Viktoro 
Uspaskicho sugrįžimo į šią politinę jėgą. Dar balandį partijai 
tuomet nepriklausęs V. Uspaskichas ragino „darbiečius”keisti 
jos vadovybę.


Vokiečių kalbos mokėjimas jau nebe pirmus metus atsiduria 
darbdavių geidžiamiausių reikalavimų sąrašuose. Šių metų rinkos 
analizės taip pat parodė, kad vokiečių kalbą mokantys absolventai 
patenka į daugiausia uždirbančiųjų dešimtuką, tačiau bent jau kol 
kas pati vokiečių kalba sunkokai randa savo vietą Lietuvos moky-
klose, teigiama pranešime žiniasklaidai.


58-ojoje tarptautinėje matematikos olimpiadoje, kuri liepos 
13–23 d. vyko Rio de Žaneire (Brazilija), Lietuvos atstovai pelnė 
du bronzos medalius ir tris pagyrimo raštus. Bronzos medalius 
laimėjo Vilniaus licėjaus abiturientai Zigmas Bitinas ir Jonas 
Pukšta (abu mokinius parengė mokytoja Zina Šiaulienė). Jonui 
Pukštai – tai jau ketvirtoji olimpiada ir antrasis bronzos medalis, 
rašoma pranešime žiniasklaidai. Pagyrimo raštus pelnė Vilniaus 
licėjaus devintokas Ernestas Ramanauskas (mokytojas Benas 
Budvytis), Kauno technologijos universiteto gimnazijos vienuo-
liktokė Neringa Levinskaitė (mokytojas Leonas Narkevičius) ir 
Vilniaus licėjaus abiturientas Aurimas Klimašauskas (mokytoja 
Zina Šiaulienė).


Seimo pirmininkas reiškia užuojautą dėl per 1991-ais metais 
sausio 13-ąją nuo Sovietų Sąjungos agresijos nukentėjusios Angelės 
Pladytės mirties. Viktoro Pranckiečio pranešime nurodoma, kad 
moteris bus prisimenama kaip drąsi laisvės gynėja, kovojusi už 
Lietuvos laisvę prie Vilniaus televizijos bokšto. A. Pladytė buvo 
sužeista to paties tanko, kaip ir žuvusi Loreta Asanavičiūtė bei dar 
du laisvės gynėjai.


Rugpjūčio pabaigoje į apyvartą bus išleistas milijonas Vilniui 
skirtų 2 eurų monetų. „Tai proginė 2 eurų moneta, kuri kaip mokėji-
mo priemonė gali būti naudojama visoje euro zonoje”, – žiniasklai-
dai sakė Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento Politikos, 
emisijos ir kontrolės skyriaus viršininkas Egidijus Paleckis. Pasak 
jo, iš į apyvartą išleidžiamo milijono monetų 10 tūkst. jų bus BU 
kokybės. Šios monetos yra skirtos kolekcininkams. E. Paleckis 
teigė, kad rugpjūčio 31 dieną išleidžiama nauja moneta bus skirta 
Vilniui, siekiant Europoje garsinti Lietuvos sostinę. „Monetoje 
pavaizduotas Vilniaus senamiestis, įrašytas į UNESCO pasaulinį 
paveldą”, – sakė pareigūnas. Lietuva eurą įsivedė 2015 metais.


LRT, ELTA


Rusijos prezidentas Vladi-
miras Putinas liepos 30 d. pa-
reiškė, jog 755 JAV diploma-
tinių misijų darbuotojai turi 
išvykti iš Rusijos.


„Daugiau negu tūkstantis 
bendradarbių [JAV misijų – 
red.] – diplomatų ir techninių 
darbuotojų dirbo ir iki šiol dirba 
Rusijoje. 755 turi nutraukti 
šią savo veiklą”, – interviu 
televizijai „Rossija-1” sakė V. 
Putinas. Anot jo, Rusijos ir JAV 
santykiai gali pasikeisti, tačiau 
tai gali įvykti negreit. „Mes gana 
ilgai laikėme, tikėjomės, galbūt, 
pagerėjimo [JAV ir Rusijos 
santykių – red.], puoselėjome 
tokią viltį, kad padėtis pasikeis. 
Tačiau, sprendžiat iš visko, jei 
ji ir pasikeis, tai įvyks negreit. 


JAV prezidentas Donaldas 
Trumpas (Donald Trump) 
liepos 28 d. vakarą savo mėgs-
tamame „Twitter” paskel-
bė iš pareigų atleidžiantis 
Baltųjų rūmų personalo va-
dovą Reince`as Priebusas. Jį 
pakeis dabartinis Nacionalinio 
saugumo departamento vado-
vas generolas Johnas Kelly, 
skelbia BBC.


P a s t a r u o j u  m e t u  R . 
Priebusas patyrė spaudimą, 
nes naujasis D. Trumpo admi-
nistracijos komunikacijos va-
dovas jį įvardijo kaip galimą 
informacijos nutekintoją.


R. Priebusas teigia nu-
sprendęs liepos 27 d. atsista-
tydinti pats, po pokalbio su 
JAV prezidentu. „Prezidentas 


J. Kelly. Reuters


PASKIRTAS NAUJAS BALTŲJŲ RŪMŲ PERSONALO VADOVAS


norėjo eiti kitu keliu”, – CNN 
paaiškino buvęs personalo 
vadovas, pridūręs, kad Dž. 
Kelis yra „puikus pasirinki-
mas”.


Anthony Scaramucci , 
kuris Baltųjų rūmų komu-
nikacijai vadovauja vos vie-


ną savaitę, apkaltino savo 
pirmtaką, ištikimą respubli-
koną, nutekinus informaciją 
spaudai. E. Scaramucci taip 
pat žurnalistams išklojo, ką 
galvoja apie R. Priebusą, ir 
pavadino jį „paranojos ka-
muojamu šizofreniku”. ELTA


Europos Sąjunga liepos 29 
d.  pradėjo teisinius veiksmus 
prieš Lenkijos dešiniojo spar-
no vyriausybę dėl naujo įstaty-
mo, kuriuo, kaip baiminamasi, 
bus pakirsta šalies bendrųjų 
teismų nepriklausomybė.


Dėl veiksmų, kurių ėmėsi 
ES vykdančioji institucija 
Europos Komisija, Lenkijai 
gali tekti stoti prieš aukš-
čiausią 28 valstybių sąjungos 
teismą – Europos Teisingumo 
Teismą – ir gauti baudą.


Dabar Komisija smarkiai 
spaudžia Varšuvą, siekdama 
užkirsti kelią žingsniams, ku-
rie, jos teigimu, ne tik didina 
grėsmę demokratijos standar-
tams Lenkijoje, bet ir stan-
dartams visoje Bendrijoje.


„Europos Komisija pra-
dėjo pažeidimo nagrinėjimo 
procedūrą Lenkijos atžvilgiu, 
nusiųsdama oficialaus prane-
šimo laišką po Įstatymo dėl 
bendrųjų teismų organizavi-
mo paskelbimo penktadienį, 
liepos 28 dieną, Lenkijos 
oficialiajame leidinyje”, – 
sakoma Europos Komisijos 
pareiškime.


Pasak pareiškimo, Lenkijos 
valdančioji partija „Įstatymas 


ir teisingumas” (PiS) per mėne-
sį privalo atsakyti į Komisijos 
klausimus, įskaitant nerimą 
dėl to, kad „Lenkijos teismų 
nepriklausomumui pakenks” 
išplėstos teisingumo ministro 
galios.


Komisija nurodė, kad tarp 
kitų nerimą keliančių klausimų 
yra „diskriminacija dėl lyties, 
įvedus skirtingą pensinį am-
žių” teisėjoms ir teisėjams.


Teisinių priemonių buvo 
tikimasi nuo tada, kai Lenkijos 
prezidentas Andrzejus Duda 
šią savaitę pasirašė įstatymą, 
pagal kurį teisingumo minis-
tras gali vienašališkai pakeisti 
bendrosios praktikos teismų 
pirmininkus.


Tačiau A. Duda daugelį 
vyriausybės narių nustebino 
vetuodamas įstatymą, ku-
riuo būtų sustiprinta politinė 
Aukščiausiojo Teismo kon-
trolė, ir įstatymą, kuriuo par-
lamentui būtų leista parinkti 
teismų nepriklausomumą 
užtikrinančios institucijos 
narius.


PiS žadėjo nepaisyti veto 
ir toliau stumti visas reformas.


Europos Komisijos pirmi-
ninko pavaduotojas Fransas 


ES IMASI TEISINIŲ VEIKSMŲ PRIEŠ LENKIJĄ DĖL TEISMŲ REFORMOS
Timmermansas liepos 28 d.  
perspėjo, kad bus imtasi dar 
griežtesnių veiksmų, jeigu 
Varšuva atleis Aukščiausiojo 
Teismo teisėjus.


„Jeigu bus imtasi tokios 
priemonės, Komisija yra pa-
sirengusi nedelsiant inicijuoti 
procedūrą pagal 7-ąjį straips-
nį”, – sakė F. Timmermansas, 
paminėdamas ES sutarties 
įpareigojimą narėms laikytis 
teisinės valstybės principo.


ES sutar t ies  7-a jame 
straipsnyje numatytas dar 
niekada nenaudotas ES proce-
sas, vadinamasis „branduolinis 
variantas”, kuriuo galima įšal-
dyti šalies teisę balsuoti per ES 
ministrų susitikimus.


Lenkijos parlamentas šį 
mėnesį priėmė tris prieštarin-
gai vertinamus teismų reformų 
įstatymų projektus, o kritikai 
būgštavo, kad tai gali pakenkti 
valdžių atskyrimo principui 
šalyje. Dėl šių planų Lenkijoje 
vyko masiniai protestai.


A. Duda netikėtai vetavo 
du iš tų projektų, bet Lenkijos 
valdančiųjų konservatorių ly-
deris Jaroslawas Kaczynskis 
ketvirtadienį pažadėjo atgal 
nesitraukti.                           LRT


755 JAV DIPLOMATAI TURI IŠVYKTI IŠ RUSIJOS
Aš manau, jog mes privalome 
parodyti, kad mes taip pat be 
atsako nieko nepaliksime”, – 
sakė V. Putinas.Jo žodžiais, 
Rusija turi „didelį priemonių 
rinkinį”, kuriomis ji galėtų at-
sakyti Jungtinėms Valstijoms už 
sankcijų sugriežtinimą.


Atsakydamas į klausimą, 
kodėl Rusija nesiima jų dabar, 
V. Putinas pareiškė: „Todėl, 
kad amerikiečių pusė ryžo-
si nieko neišprovokuotam, o 
tai yra labai svarbu, žingsniui 
bloginti Rusijos ir JAV santy-
kius. [...] Ryžosi neteisėtiems 
ribojimams, poveikiui kitoms 
šalims, įskaitant ir savo sąjungi-
ninkams, kurie yra suinteresuoti 
išsaugoti ir plėtoti santykius su 
Rusija”. LRT


KRITIKUOJA KINIJĄ 
DĖL ATSAKO Į  


Š. KORĖJOS ELGESĮ
Jungtinių Valstijų preziden-


tas pareiškė, kad jis yra labai 
nusivylęs Kinija. Kaip „Twitter” 
rašo Donaldas Trumpas (Donald 
Trump), Pekinas nieko nedaro, 
kad būtų išspręsta situacija dėl 
Šiaurės Korėjos. 


Pchenjanas, liepos 28 d. atli-
kęs naujausią tarpžemyninės ra-
ketos bandymą, pareiškė, kad tai 
griežtas įspėjimas Jungtinėms 
Valstijoms, o raketa gali pasiekti 
bet kurią Amerikos dalį.


Kinija, pagrindinė Pchenjano 
ekonominė ir diplomatinė są-
jungininkė, prieštarauja bet 
kokiems kariniams veiksmams 
prieš Šiaurės Korėją ir ragina 
problemą spręsti dialogu. LRT
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PROPAGANDOS ŽABANGOS
Jau nieko nebestebina, kad Kremliaus propagandos nuo-


dai mus pasiekia lyg tyčia per valstybines šventes ar kitomis 
svarbiomis progomis. Tačiau stebina mūsų žmonių naivumas 
ir nesusigaudymas. O kai kada – ir kvailas užsisipyrimas (žino, 
kad neteisus, bet negi „perlipsi per save”?). Pasėkmės būna 
liūdnos... Pamenate, kaip buvo rodomas filmukas apie siau-
bingą skalūninių dujų gamybos žalą gamtai – iš čiaupo bėgo 
degantis vanduo, nes jame buvo pilna dujų. Vėliau paaiškėjo, 
kad filmukas susuktas Kremliaus užsakymu. Bet amerikiečiai 
iš Lietuvos buvo išguiti. O ten, kur nepriimam amerikiečių, 
rusai nekviečiami įsibrauna. Arba – super ultra patriotinis 
žviegesys, kad norima išparduoti Lietuvos žemelę: kalba eina 
apie referendumą dėl leidimo užsieniečiams įsigyti Lietuvoje 
žemės ūkio paskirties žemės. Referendumo esmė buvo ne siekis 
uždrausti laisvą prekyba žemės ūkio paskirties žeme, bet sukirsti 
Lietuvą su galiojančiais Europos Sąjungos įstatymais, kurių 
laikytis Lietuva įsipareigojo stodama į ES. Jokia ES valstybė 
narė nedraudžia tokios prekybos. Laimė, tuokart referendumas 
neišdegė, tačiau neigiamų pasėkmių neišvengta (buvo iškreipta 
žemės ūkio paskirties žemės rinka – visiškai nuvertinta žemės 
kaina, o tai reiškė, kad žemę norintys parduoti žmonės buvo 
apiplėšti). Ir visur buvo aptikta rusiškos įtakos, nes tik Rusijai 
naudingos buvo tokių iniciatyvų pasėkmės. 


Kalbėjom apie ekonominius dalykus, tačiau yra ir su eko-
nomika tiesiogiai nesusijusių sričių, tačiau Rusijos propagandai 
labai svarbių. Viena iš tokių yra mūsų tautos istorija. Beje, jei 
kam kiltų klausimas, kodėl žodį „tauta” rašau mažąja raide, 
tai atsakysiu trumpai drūtai – kadangi esu Lietuvos patriotas, 
tai gerbiu ir lietuvių kalbą, ir jos gramatiką: žodis „tauta” yra 
bendrinis daiktavardis, na, o bendriniai daiktavardžiai rašomi 
mažąja raide. 


Grįžkime prie rusiškos propagandos, besitaikančios į mūsų 
tautos istoriją. Neseniai šventėme Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dieną. Sugiedoję Tautišką giesmę su 
draugu leidomės nuo Kernavės piliakalnio. Draugas ir sakys: 


„O girdėjai, tas Mindaugas buvo tikras niekšas, brolžudys 
ir svetimautojas...” Netekau žado! Nesitikėjau, tiesą sakant. 
Bet paskui parūpo, iš kur jis tai ištraukė (na, suprantu, juk iš 
istorijos žinome, kad Mindaugas siekdamas suvienyti Lietuvą 
priemonių nesirinko, bet kad taip būtų vadinamas..?). Draugas 
nieko aiškaus neatsakė, numykdamas, kad lyg ir skaitė kažkur, 
lyg ir girdėjo iš kažko... Nieko tokio, netrukus radau panašius 


„pastebėjimus” skleidžiančių žmonių ir daugiau, galiausiai pa-
aiškėjo ir „žinių šaltinis”. Štai ką radau vieno draugo puslapyje 
socialiniame tinkle „Facebook”, kuriame jis rašo: „Kritiniam 
pamąstymui po liepos 6 d.... Suprantu, kad skambės revoliuci-
onieriškai... Vytenis, Gediminas, Algirdas, Kestutis.. nė vienas 
nesikrikštijo ir karūnos ant galvos nesidėjo, bet savo pasiekimais 
buvo, mano manymu, aukščiau Mindaugo, kuris iškart po savo 
karūnacijos užrašė Livonijos ordinui dalį Žemaitijos, Nadruvą, 
pusę Dainavos (Jotvos) ir dar porą Jotvos valsčių (Veisiejus ir 
Paveisininkus). Ši donacija 1255 m. buvo dar papildyta keliais 
Sėlos valsčiais, o 1259 m. – likusia Žemaitijos dalimi ir dar kai 
kuriais Jotvos valsčiais. O sąlygose po mirties, nesant tiesio-


ginių palikuonių, kryžiuočiams užrašyta visa Lietuva! Teisių į 
Žemaitiją ir LDK žemes kryžiuočių ordinas buvo priverstas at-
sisakyti tik 1422 m. (Torunės taika), t.y. 12 m. po Žalgirio mūšio. 
Lemiamu prūsams metu (Mindaugas) paliko juos vienus kovoje 
su kryžiuočiais (prūsams tepadėjo atiduoti žemaičiai), po ko jie 
buvo visiškai palaužti... Įvykdyta visa virtinė žudynių, siekiant 
karūnos išlaikymo ... neatlaikiusios karaliaus teroro į Kijevo 
Rusią pasitraukė ir tos šalies karines struktūras sustiprino apie 
200 LDK šeimų! Pagrobė draugo karvedžio žmoną, atvykusią į 
savo sesers laidotuves... Taigi, „gerbiamo” karaliaus „nuopelnus” 
srėbėme apie 170 m.! Dabar aukštiname! Man labai patinka 
liepos 6 d. sugiedoti tautišką giesmę, apsijungti su tautiečiais, 
bet mokytis iš istorijos bei kelti privalome vertybiškai teisingus 
valdovų pavyzdžius …”


Še tau, boba, devintinės! O juk taip parašė ne koks nors gir-
tuoklis, stribų palikuonis, bet... Lietuvos karys savanoris! Džiugu, 
kad jam atsirado oponentas, paaiškinęs, jog „Kažin ką būtų valdę 
tavo išvardinti kunigaikščiai, jei Mindaugo pastangomis nebūtų 
sukurta Lietuvos valstybė: suvienytos žemės, sukurtas centrali-
zuotas valdymas ir gautas kaip suverenaus tarptautinių santykių 
subjekto (valstybės kaip tokios) pripažinimas iš Vakarų. Faktas, 
kad už tai reikėjo mokėti ir Mindaugas sumokėjo, bet kaina 
adekvati buvusiai situacijai (egzistencijos grėsmė prieš ordiną). 
Patinka tai, ar ne, tuo metu turėjom labai mažai laiko „prisivyti 
vakarus” ir suvokti save kaip politinį vienetą. Neįžengiamos 
ąžuolų girios ir pagonybė galbūt romantiška, bet čia pat užko-
duotas milžiniškas civilizacinis atsilikimas, kad ir nuo tos pačios 
kaimynės Lenkijos karalystės (pavyzdžiu gali būti ir tas pats 
lietuviškas raštas, kurį ir taip labai vėlavom sukurti), o kartu 
geopolitinė izoliacija.” 


Ką dar galima atsakyti į tokius kario savanorio „kritinius 
pamąstymus”? Jei žmogus nesupranta, kad jis pučia Kremliaus 
dūdą, jam reikia pasakyti. Ir tai ne paranoja matyti Kremliaus 
propagandą platinančius naudingus idiotus. Juk žmogus nesu-
pranta, kad viskam yra laikas ir vieta. Jis nesupranta, kad pagal jo 


„ne itin pozityvūs faktai” parašytos tokios propagandinės kilpos 
kaip „Partizanų teroro aukų atminimo knyga”, nesuvokia, jog 
šitas Mindaugo - brolžudžio paveikslas kišamas ne atsitiktinai 
per Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) die-
ną! Gal kaip karys jis ir labai narsus bei tvirtas, bet su tokiomis 
pažiūromis, švelniai tariant, Tėvynės neapginsi. Nes mūšis 
prasideda propagandine kova, užverdančia dar toli gražu iki 
pirmojo šūvio, o mūsų narsusis karys savanoris jau krito nuo 
propagandinės rusų kulkos.


Kęstutis Šilkūnas (Nukelta į 4 psl.)


rusų liaudies interesams.
Užtat žodis „populizmas” 


Vakaruose ir turi neigiamą ats-
palvį, ženklinantį, kad populistai 
ne tiek demokratijos – liaudies 
valdžios – šalininkai, kiek de-
magogai – liaudies apgavikai.


K a i p  ž u r n a l e  „ N e w 
Republic” rašo Harvardo uni-
versitete dėstantis politolo-
gas Jaša Mounkas, „šiandien 
„populisto” etiketė lipdoma 
tokiems įvairiems politikams 
kaip Turkijos Recepas Tayyipas 
Erdoganas, Venesuelos Nicolas 
Maduro, Italijos Beppe Grillo, 
Prancūzijos Marine Le Pen, 
nors jų vadovaujamų sąjūdžių 
nevienija jokia aiški politinė 
programa. 


Kai kurie jų pasisako už 
tai, kad gamybos priemonių 
ir išteklių nuosavybę perimtų 
valstybė, kiti nori kiek galima 
daugiau, net įkalinimo įstaigas, 
perduoti į privačias rankas. 
Vieni siekia politiką pajungti 
religijos vadovavimui, antri 
rėksmingai šalinasi nuo tikėjimo 
ir palaiko pasaulietiškumą.


Tačiau visiems šiems po-
pulistams bendra viena ypa-
tybė – jie turi panašią politinę 
vaizduotę.


Ir čia Jaša Mounkas griebiasi 
kito politologo Jano-Wernerio 
Mullerio pastebėjimų. Savo 
parašytoje knygoje „Kas yra 
populizmas?” šis Prinstono 
universiteto profesorius „argu-
mentuoja, kad populistai turi 
savotišką būdą aprašyti politi-
kos pasaulį.


Populistų pasakojime „mo-
raliai švarūs, gryni, visiškai 
vieningi” žmonės supriešinami 
elitui, „laikomam korumpuotu 
ar kaip nors kitaip moraliai 
žemesnio lygio”.


„Kas bent kiek įdėmiau 
sekė pastarojo laiko politiką 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ar Europoje, – tęsia J. Mounkas, 
– tas atpažins ir populistų pre-
tenziją atstovauti „tikrų” ame-
rikiečių (ar vokiečių ar turkų) 
daugumai, ir jų išpuolius prieš 
elito atstovus kaip korumpuotus 
išdavikus „globalistus”, kurie, 
kaip dabar sako amerikiečiai po-
pulistai, gyvena pelkėse, kurias 
jie, populistai, žada nusausinti.”


Ir jei šiaip daugumai bet ko-
kių politikų būdinga teigti, kad 
jie atstovauja žmonėms ir siekia 
pašalinti esamosios tvarkos 
trūkumus, tik populistai sau pri-
siskiria „moralinį atstovavimo 
monopolį”.


J. W. Mullerio žodžiais, 
„populizmo esmę sudaro pliu-
ralizmo atmetimas. Populistai 
visada teigs, kad jie ir jie vieni 
kalba už žmones ir atstovauja 
tikriesiems jų interesams.


Jis taip pat parodo, jog, prie-
šingai įprastiniam galvojimui, 
populistai išties įstengia valdyti 
remdamiesi tik savo pretenzija 


DVI POPULIZMO RŪŠYS
Kadangi žodis „populistai”, 


kilęs iš lotyniško žodžio „popu-
lus”, kuris reiškia liaudį, tautą 
arba tiesiog žmones kolektyviai, 
tai galima manyti, kad popu-
listai yra tikrieji demokratai, 
kuriems rūpi liaudies, tautos, 
žmonių interesai ir jie juos gina. 
Taip apie save galvoja patys 
populistai. Tačiau dauguma 
politologų šį žodį vartoja kiek 
kita, neigiama reikšme ir laiko 
populistus „blogiukais”. Kodėl?  


Tai gana sudėtinga istorija. 
Pradėkime nuo to, kad iš graikų 
kalbos kilęs žodis „demokratija” 
iš tiesų reiškia žmonių valdžią, 
kuri, kaip ir patys žmonės, gali 
būti geresnė ar blogesnė.


Bet vien dėl to, kad valdžia 
demokratinė – tai yra, ją iš-
sirinko žmonės, o ne primetė 
diktatoriai ar okupantai, – dar 
nereiškia, kad ji geresnė ir tikrai 
gina žmonių interesus.


Pavyzdžiui, kas gi ginčys, 
kad Rusijos valdžia nėra žmonių 
išrinkta? Kas pasakys, kurie 
rinkimai Maskvoje po 1990 m. 
nebuvo pagal visus esminius 
požymius demokratiniai?


Tač iau  paga lvokime. 
Pakartotinai išrinkta Vladimiro 
Putino valdžia – argi ji tikrai 


gina ne diktatūros, bet tikruosius 
Rusijos žmonių interesus?


Tie, kurie abejoja V. Putino 
išrinkimo demokratiškumu, 
čia iš karto nurodys vieno es-
minio požymio trūkumą. Tai 
tikros opozicijos, pvz., kad ir 
Aleksejaus Navalno, pakartoti-
nis neprileidimas, neįregistravi-
mas į kandidatus, jo neįrašymas 
į rinkimų biuletenį.


Jie taip pat nurodys ir į tai, 
kad rusai, šimtmečius gyvenę 
tik tironų valdomi, neįpratę rink-
tis tarp kelių skirtingų alternaty-
vų ir nepribrendę vakarietiškai 
demokratijai.


Užtat dauguma rusų ir paten-
kinti savo „valdomąja demokra-
tija” – kitokios jie nė nepažįsta, 
nebent Boriso Jelcino laikais, 
tačiau tuomet jie patyrė ne tiek 
„valdomą demokratiją”, kiek 
„nevaldomą chaosą”. O prieš tai 
jie pažino vien tą „valdomą”, tik 
ne demokratiją, bet kompartijos 
diktatūrą.


Štai dėl ko V. Putino nacio-
nalistinis populizmas daugeliui 
rusų dabar ir atrodo geriausia 
įmanoma alternatyva, nors va-
karietišku požiūriu toks popu-
lizmas nėra nei demokratiškas, 
nei atstovaujantis tikriesiems 
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Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė liepos 26 d.  
pasveikino Jungtinių Valstijų 
Kongreso planus įvesti naujas 
sankcijas Rusijai, kurios gali 
paveikti energetikos ūkį.


Ši Lietuvos vadovės po-
zicija kertasi su Briuselio 
pareigūnų išsakytu nerimu 
dėl Atstovų Rūmų liepos 25 d. 
patvirtintų priemonių.


„Principinga JAV Kongreso 
pozicija – tai stiprus signalas 
Rusijai, jog Kremliaus ener-
getiniai projektai ir kišimasis 
į kitų šalių vidaus politiką 
nebus toleruojami”, – komen-
tare žiniasklaidai nurodė D. 
Grybauskaitė.


Tokią poziciją prezidentė 
išsakė netrukus po to, kai 
Europos Komisija išsakė ne-
rimą dėl JAV svarstomo įsta-
tymo projekto galimo poveikio 
ES energetinei nepriklausomy-
bei ir perspėjo esanti „pasiruo-


LIETUVOS PREZIDENTĖ SVEIKINA JAV KONGRESO 
SANKCIJAS RUSIJAI


šusi veikti, kad būtų apsaugoti 
Europos interesai”, jeigu JAV 
įstatymų leidėjai neatsižvelgs 
į pareikštas pastabas.


Poveikis – daugeliui 
projektų


JAV įstatymo projektu sie-
kiama nubausti Kremlių už 
kišimąsi į 2016 metų JAV pre-
zidento rinkimus ir Ukrainos 
Krymo regiono aneksiją. 
Projektas numato sankcijas 
įmonėms, kurios dirba su 
Rusijos eksporto dujotiekiais. 
Stebėtojų teigimu, įstatymu 
JAV taip pat gali siekti susti-
printi savo dujų eksporto įtaką. 
Įstatymą toliau turėtų svarstyti 
Senatas.


Lietuvos deleguotas euro-
komisaras socialdemokratas 
Vytenis Andriukaitis sako, 
kad JAV patobulino projektą, 
atsižvelgdamos į ES nerimą, 
bet dabartiniame variante lieka 
sąvokų neaiškumų.


Jo teigimu, JAV priemonės 
gali paveikti daugelį projek-
tų, ne tik Rusiją ir Vokietiją 
jungiančio dujotiekio „Nord 
Stream”plėtrą Baltijos jūros 
dugnu.


„Svarstomos sankcijos 
nėra konkrečiai apie „Nord 
Stream”, jos taikomos bet ku-
riems energetikos projektams 
ir bet kuriems Rusijos vamz-
dynams, esantiems Rusijos 
viduje ir už Rusijos sienų. 
Galėtų būti problemos ir su 
Viduržemio jūros vamzdynais, 
ir su Azerbaidžano – ES vamz-
dynais, ir ES – Ukrainos vamz-
dynais”, – BNS telefonu iš 
Briuselio sakė eurokomisaras.


„Lietuva nėra išskirta iš 
ES energetinio saugumo. Nėra 
taip, kad viena šalis turėtų 
ypatingai išskirtinį bruožą, 
kuri išskirtų ją iš 27 šalių. Yra 
bendra ES energetinė strategi-
ja”, – teigė jis.


Lietuvos ir Briuselio 
pozicijos skiriasi


Konservatorius Seimo na-
rys Laurynas Kasčiūnas sako, 
kad Europos Komisijos po-
zicija šiuo atveju neatitinka 
Lietuvos pozicijos.


„Nord Stream”projekto 
plėtra yra esmė. Tai projek-
tas, kuris ES viduje turi būti 
stabdomas, o ne ginamas. V. 
Andriukaitis turėjo iškelti 
„Nord Stream”klausimą ir pa-
remti JAV siūlomas priemones 
prieš kompanijas dalyvaujan-
čias šiame projekte”, – sakė 
opozicijos atstovas.


Vokietija ir Austrija ne 
kartą reiškė nerimą, kad 
naujos JAV sankcijos Rusijai 
gali pakenkti „Nord Stream 
2”projektui, kuriame daly-
vauja šių šalių kompanijos. 
Tai dar padidino įtampą, ku-
rią anksčiau sukūrė JAV pre-
zidento Donaldo Trumpo kri-
tika dėl prekybos su Vokietija 
sąlygų.


Anot kai kurių stebėtojų, 
šie nesutarimai reiškia, kad 
Lietuvai ateityje gali tekti vis 
dažniau laviruoti tarp skir-
tingų Vašingtono ir Berlyno 
pozicijų.


Ukraina, Lenkija ir Baltijos 
šalys sako, kad dujotiekis 
„Nord Stream 2”sustiprins ES 
priklausomybę nuo dujų įmo-
nės „Gazprom”. Ši jau tiekia 
apie trečdalį dujų Europai.


Dujotiekis taip pat suma-
žintų Ukrainos kaip tranzito 
šalies svarbą, o tai suduotų 
smūgį provakarietiškai vyriau-
sybei, susiduriančiai su kari-
niu ir ekonominiu Maskvos 
spaudimu. Birželį viešėdama 
Ukrainai D. Grybauskaitė 
pažadėjo padėti blokuoti pro-
jektą.


„Nord Stream 2”projekto 
rėmėjai sako, kad jis leis at-
piginti dujas. Vystant projektą 
su „Gazprom”bendradarbiauja  
Vokietijos, Prancūzijos ir 
Austrijos įmonės.            LRT


būti vieninteliais morališkai 
teisėtais tautos atstovais.


Jeigu tokie populistai įgyja 
pakankamai galios, jie ir sukuria 
autoritarinę valstybę, iš kurios 
išskiriami, atmetami visi tie, 
kurie nelaikomi tikrosios „tau-
tos” ar „liaudies” nariais, nes jie 
ne tos tautos ar religijos, ne tos 
klasės, ne tos seksualinės ar ki-
tokios orientacijos, ir taip toliau.


Būtent šitokia pozicija ir 
daro populistus savaime pavo-
jingus. Kadangi jie save laiko 
vieninteliais teisėtais politikos 
veikėjais, jie siekia perimti 
teisės sistemą, kontroliuoti ži-
niasklaidą ir pajungti sau ar pri-
sijaukinti visas kitas institucijas.


Ir „šitokią kolonizaciją popu-
listai vykdo atvirai”, pasak J. W. 
Mullerio. Kai Viktoras Orbanas, 
tapęs ministru pirmininku, per-
ėmė valdžią Vengrijoje, jo opo-
nentai įspėjo, kad jis bandys 
pakirsti svarbiausių valstybės 
institucijų nepriklausomumą.


Tačiau užuot pripažinę iš to 
kylančią grėsmę, jo šalininkai 
tik sveikino jo politikos judesius 
kaip ženklą, kad jis tikrai pasiry-
žęs šalies šeimininkais padaryti 
„tikruosius vengrus”.


Be to, naivu manyti, jog 
populistams būtinai trūksta 
efektyviam valdymui reikalin-
gos drausmės. V. Orbanas toli 
gražu vadovauja ne chaotiškai 
ar nieko doro nesugebančiai 
vyriausybei, priešingai, jis sė-
kmingai ėmėsi savo numatyto 
uždavinio trupinti Vengrijos 
demokratiją.


Nuo to laiko ir kitos vyriau-
sybės nuo Lenkijos iki Serbijos 
sekė jo pėdomis, ir kol kas val-
džioje dar nesėdintys populistų 
vadai nuo Ispanijos iki Švedijos 
dabar tik laukia progos pakartoti 
jo scenarijų”.


Savo ilgą straipsnį žur-
nale „New Republic” Jaša 
Mounkas baigia tokiais žo-
džiais: tam, kad demokratiją 
naikinti siekiantiems populis-
tams veiksmingai pasipriešintu-
me, „mums reikia suformuluoti 
idėjas, šūkius ir programas, 
kuriomis galėtume atnaujinti 
liberalią demokratiją”.


O nuo savęs pridursiu, kad 
liberalioji demokratija – ne 
monotoninė, ne monolitinė, bet 
labai įvairi. Juk beveik visos 
šalys nuo Šiaurės Amerikos iki 
Europos yra, nors ir gerokai 
skirtingos, bet vis tiek libera-
lios demokratijos, kol kas gal 
išskyrus tik kelias šalis rytinėje 
Europoje, ypač Baltarusiją, 
Ukrainą ir Rusiją.


Tačiau mūsų idealiausias 
troškimas toks, kad būtų puiku, 
jeigu ir jos taptų liberaliomis 
demokratijomis – su savo skir-
tingu braižu, bet nepakartoja-
momis dvasinėmis kultūromis. 
Tai reikštų gerojo populizmo 
įsikūnijimą jose.


Mykolas Drunga, LRT


(Atkelta iš 3 psl.)
DVI POPULIZMO RŪŠYS


Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.                                                           president.lt


Liepos 20 dieną, ketvir-
tadienį, vilniečiai ir miesto 
svečiai buvo kviečiami į 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos ir JAV ambasados 
Vilniuje organizuojamą nuo-
taikingą renginį Vašingtono 
aikštė je  „Kartu  tarkime 
„ačiū”JAV!”. Susirinkusieji 
pažymėjo istorinę Sumner 
Welles deklaraciją, kuria 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
nepripažino Baltijos šalių 
okupacijos. Juos sveikino 
užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius.


„Istorinės Sumner Welles 
deklaracijos paminėjimas 
Vašingtono aikštėje jau tapo 
gražia tradicija – kiekvienas 
metais organizuojame laisvės 
šventę, kuria pagerbiame 
istorinę atmintį ir dėkojame 


VAŠINGTONO AIKŠTĖJE VILNIUJE – „AČIŪ”JAV
mūsų sąjungininkams už 
dešimtmečius puoselėtą ir 
palaikytą nepriklausomos 
Lietuvos viltį. Šiandien mes 
didžiuojamės savo laisve 
ir džiaugsmingai tariame 
„ačiū” tiems, kurie mus vi-
sada palaikė”, – sakė užsie-
nio reikalų ministras Linas 
Linkevičius.


Šventė prasidėjo 17:00 
val. –  kaip ir kasmet skam-
bant Lietuvos Kariuomenės 
orkestrui  buvo pakel tos 
Baltijos šalių ir JAV vėlia-
vos, atliekami Lietuvos ir 
JAV himnai. Šventės orga-
nizatoriai pakvietė vilnie-
čius ir miesto svečius rinktis 
Vašingtono aikštėje jau nuo 
16:00 val. – amerikietišku 
maistu prekiavo gerai žinomų 
restoranų maisto vagonė-


liai, šventinę nuotaiką kūrė 
DJ Rimas Šapauskas. Nuo 
17.30 val. vyko pučiamųjų 
džiazo kolektyvo „Žaibas”, 
kurį sudarė grupės „Mood 
Sellers”ir „Ir visa tai kas yra 
gražu yra gražu”muzikantai, 
ir alternatyviosios muzikos 
atlikėja Migloko. Renginį 
vedė iš Čikagos sugrįžęs 
buvęs Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas Marijus 
Gudynas.


Sumner Welles deklara-
cija buvo paskelbta tuometi-
nio, laikinai ėjusio pareigas, 
JAV valstybės sekretoriaus 
Benjamin Sumner Welles 
1940 m. liepos 23 d. Šia 
deklaracija JAV oficialiai 
visam pasauliui pranešė, 
kad nepripažįsta Sovietų 
Sąjungos įvykdytos Baltijos 


šalių okupacijos. Tai tapo 
JAV Baltijos šalių okupaci-
jos nepripažinimo politikos, 
kuria JAV smerkė Sovietų 
Sąjungos  įvykdytą agresiją 
ir palaikė Baltijos šalių nepri-
klausomybės siekį, pradžia.


Skveras ,  esant is  tarp 
Baltojo tilto ir Lukiškių 
aikštės, buvo pavadintas 
Vašingtono aikšte 1996 m., 
tuometinės JAV valstybės se-
kretorės Madeleine Albright 
v iz i to  Lie tuvoje  proga . 
Užsienio reikalų ministeri-
ja, bendradarbiaudama su 
Vilniaus miesto savivaldybe, 
siekia, kad Vašingtono skve-
ras taptų tvirtiems Lietuvos ir 
JAV ryšiams neabejingų žmo-
nių susibūrimo ir išraiškos 
vieta, kviečia šioje aikštėje 
rengti įvairias iniciatyvas ir 
pažymėti svarbias Lietuvai ir 
JAV datas.                 LR URM
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Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademija iš-
leido 24-ąją absolventų laidą. 
Liepos 28 d. Simono Daukanto 
aikštėje, Vilniuje, Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė 53 kariūnams 
suteikė pirmąjį karininko – lei-
tenanto – laipsnį. 45 vaikinai 
ir 8 merginos prisiekė ištikimai 
tarnauti Lietuvos Respublikai, 
negailėdami jėgų ir gyvybės 
visada ginti Tėvynę, jos laisvę 
ir nepriklausomybę.


Iš 53 prisiekusiųjų 46 – 
Sausumos pajėgų, 4 – Karinių 
oro pajėgų, 3 – Karinių jūrų 
pajėgų leitenantai.


Pasak Prezidentės, naujųjų 
leitenantų jau laukia kariniai 
daliniai, o su atsinaujinu-
sia, didelio pastiprinimo iš 
NATO sąjungininkų sulau-
kusia kariuomene jie saugos 
tai, kas žmonėms brangiausia 
– Nepriklausomybę ir taikų 
gyvenimą. Valstybės vadovė 
absolventams linkėjo visada 
didžiuotis Lietuva ir savo 
tarnyba.


Krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis, kreip-
damasis į leitenantus, skatino 
juos ir toliau rūpintis savo 
valstybe: „Lietuva niekada 
neturėjo tiek sąjungininkų ir 
draugų, kiek dabar. Tačiau 
niekas mūsų neapgins, jeigu 
patys nebūsime pasiruošę 
gintis. Mes rūpinamės savo 
kariuomene ir gynyba. Ir dėko-
jame visuomenei, kad ji rodo 
pasitikėjimą kariuomene.”


Lietuvos kariuomenės va-
das gen. ltn. Jonas Vytautas 
Žukas kalbėdamas pabrėžė, 
kad kariuomenės stiprybė yra 
ne ginklai ir technika, bet gerai 
paruošti, motyvuoti ir patri-
otiški kariai. „Baigėsi laikas 
būti mokiniu, – į leitenantus 
kreipėsi Lietuvos kariuome-


LIETUVOS KARO AKADEMIJOS ABSOLVENTAI TAPO KARININKAIS
nės vadas. – Jums dabar atėjo 
laikas tapti mokytojais ir savo 
elgesiu bei atsidavimu tarny-
bai visada būti pavyzdžiu savo 
pavaldiniams.”


Lietuvos karo akademijos 
viršininkas brg. gen. Algis 
Vaičeliūnas, kreipdamasis į ab-
solventus, linkėjo jiems visada 
rodyti pavyzdinę lyderystę – 
daugiausiai pastangų ir dėme-
sio skirti savo pavaldiniams. 
„Dirbkite komandoje, nesvar-
bu kokie žmonės joje būtų, 
tarnybos interesus ir bendrą 
tikslą visada iškelkite aukščiau 
savų ambicijų. Nebijokite pri-
imti sprendimų, nes neryžtin-
gumas ir baimė yra blogiausi 
karininko patarėjai, – kalbėjo 
brigados generolas. – Jeigu 
kada nors jums tektų imtis gin-
klo, atminkite Lietuvos karo 
akademijos šūkį, kuris buvo 
ir pirmojo Lietuvos Prezidento 
karo mokyklos šūkis „Be 
reikalo nepakelk, be garbės 
nenuleisk”.”


Šiais metais už moks-
lo rezultatus ir laimėjimus 
buvo apdovanotas geriau-
sias Akademijos absolventas 
Paulius Baršauskas, kuris yra 
puikus vado lyderio pavyzdys 
kitiems kariūnams, gerai išma-
no ir puoselėja Lietuvos ka-
riuomenės tradicijas, pasižymi 
profesionalumu ir tvirtai siekia 
užsibrėžto tikslo – garbingai 
tarnauti Lietuvos valstybei. 
Krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis kaip ka-
rio garbės simbolį geriausiam 
absolventui įteikė suvenyrinį 
kardą, Australijos Kanberos 
lietuvių bendruomenė skyrė 
piniginę premiją.


Ceremonijoje dalyvavo 
Seimo Pirmininkas Viktoras 
Pranckietis, Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkas prof. Vytautas 


L a n d s b e rg i s ,  š v i e t i m o 
ir mokslo ministrė Jurgita 
Petrauskienė, užsienio šalių 
gynybos atašė, Krašto ap-
saugos ministerijos ir kariuo-
menės vadovybė, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savano-
rių sąjungos nariai, jaunieji 
šauliai, aukštųjų mokyklų 
atstovai, atsargos ir dimisijos 
karininkai, absolventų artimie-
ji, kiti svečiai.


Lietuvos karo akademi-
joje krašto apsaugos vicemi-
nistras Vytautas Umbrasas ir 
Akademijos viršininkas brg. 
gen. Algis Vaičeliūnas absol-
ventams įteikė bakalauro stu-
dijų diplomus, pėstininkų būrio 
vado kvalifikacinius pažymė-
jimus ir pažymas apie išeitą 
Bazinio oro pajėgų karininkų 
karinio rengimo programą.


Pėstininkų būrio vado kva-
lifikaciją įgijo 46 kariūnai, 
Akademijoje mokęsi pagal 
karinio rengimo programą. 
Jie taip pat baigė Tarptautinių 
santykių, Gynybos ir sau-
gumo institucijų valdymo, 


Moderniųjų gynybos tech-
nologijų bakalauro studijų 
programas.


Du kariūnai studijavo 
Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto Antano 
Gustaičio aviacijos institute, 
kad įgytų Lietuvos kariuo-
menės Karinėms oro pajė-
goms reikalingas specialybes 
pagal Orlaivių pilotavimo ir 
Elektronikos inžinerijos stu-
dijų programas. Akademijoje 
jiems buvo įteiktos pažymos 
apie išeitą Bazinio oro pajėgų 
karininkų karinio rengimo 
programą. VGTU jiems jau 
buvo įteikti bakalauro ir ma-
gistrantūros studijų diplomai.


Šiais metais Karinėse jūrų 
pajėgose karininko tarnybą 
pradės trys Karo akademijos 
auklėtiniai, mokęsi Lietuvos 
aukštojoje jūreivystės moky-
kloje ir baigę jūrų laivavedy-
bos ir laivų energetinių įrengi-
nių eksploatavimo bakalauro 
studijas.


Dar du prisiekę būsimi 
Lietuvos karininkai šiemet 


baigė bakalauro studijas JAV 
karinių oro pajėgų akademi-
joje.


Akademijos viršininkas 
vardinėmis dovanomis ap-
dovanojo absolventus už 
svarų indėlį, tobulinant žur-
nalą „Kariūnas”ir puoselė-
jant Akademijos tradicijas. 
Lietuvos šaulių sąjungos vadas 
plk. ltn. Gintaras Koryzna 
apdovanojo absolventus už 
Šaulių sąjungos vardo garsi-
nimą ir aktyvų dalyvavimą 
organizacijos veikloje.


Šventę vainikavo jau tradi-
cija tapęs ritualas – absolventai 
Lietuvos karo akademijos 
kiemelyje pasodino 24-iosios 
absolventų laidos ąžuoliuką.


Atsisveikindamas su jaunai-
siais karininkais Akademijos 
viršininkas brg. gen. A. Vaiče-
liūnas linkėjo jiems rasti laiko, 
noro ir, svarbiausia, – užsispyri-
mo toliau studijuoti: „Ieškokite, 
tobulėkite, būkite savo gyveni-
mo ir mūsų visuomenės šeimi-
ninkais, nes ateities Lietuva yra 
jūsų rankose”.              LR KAM


Estija palaiko idėją, kad 
šalyje būtų nuolat dislokuo-
jama amerikiečių didelio 
nuotolio oro erdvės gynybos 
sistema „Patriot”, liepos 30 
d. pareiškė premjeras Juri 
Ratas po susitikimo su Taline 
viešėjusiu JAV vicepreziden-
tu Mike’u Pence’u. 


„Kalbėjomės apie tai šian-
dien. Tačiau kada konkrečiai 
ji atvyktų, atskirai nekalbė-
jome. Kalba ėjo apie karines 
pratybas netoli mūsų sienos 
– apie „Zapad” – ir apie tai, 
kaip Estija, JAV ir NATO 
jas stebi bei keičiasi infor-
macija”, – teigė ministras 
pirmininkas. 


„Kolektyvinė sulaikymo 
ir Baltijos regiono gynybos 
pozicija sustiprėjo, ir JAV at-
lieka nepakeičiamą vaidmenį 
užtikrinant saugumą tiek 


APTARTA GALIMYBĖ ESTIJOJE NUOLAT 
DISLOKUOTI RAKETŲ SISTEMĄ „PATRIOT” 


mūsų artimiausiame regione, 
tiek visoje Europoje”, – pa-
žymėjo J.Ratas. 


Be kita ko, per susitiki-
mą su M.Pence’u premjeras 
pareiškė, kad „Estija ne tik 
laukia pagalbos, bet ir pati 
investuoja į saugumo užti-
krinimą”, naujienų agentūrai 
„Interfax” pranešė šalies 
vyriausybės atstovai. 


„Jos gynybos išlaidos 
sudaro 2,17 proc. bendrojo 
vidaus produkto; stiprina-
me savo gynybos galias ir 
pasienio saugumą, investuo-
jame į kovą su terorizmu ir 
taikos palaikymo operacijas 
bendradarbiaudami su są-
jungininkais”, – sakė Estijos 
ministras pirmininkas. 


J.Ratas taip pat supažin-
dino M.Pence’ą su šalies 
viešojo sektoriaus skaitme-


niniais spren-
dimais, „kurie 
y r a  E s t i j o s 
e k o n o m i k o s 
variklis”. Jiedu 
aptarė artimes-
nio šalių ben-
dradarbiavimo 
galimybes ki-
bernetinio sau-
gumo ir skai-
tmeninių spren-
dimų sri tyje. 
Pasak premje-
ro, Estija ir JAV 
yra gerai išvys-
čiusios bendradarbiavimą už-
tikrinant kibernetinį saugumą 
ir vykdant bendrus mokymus, 
o keitimasis informacija bei 
ekspertais padės dar labiau jį 
pagerinti. 


Aptardamas su JAV vice-
prezidentu Europos Sąjungos 


ir Vašingtono bendradar-
biavimą, J.Ratas patikino 
svečią, kad šiuo metu ES 
pirmininkaujanti Estija pa-
laiko transatlantinių ryšių 
stiprinimo idėją. 


„Kaip valstybė pirminin-
kė tikrai norime įnešti indėlį 


į transatlantinių ryšių stipri-
nimą, tarptautinės prekybos 
vystymą bei kovą su teroriz-
mu ir kibernetinėmis grės-
mėmis”, – Estijos premjerą 
citavo vyriausybės atstovai 
spaudai.


15min.lt


Mike’as Pence’as su žmona Karen atvyko į Taliną. AFP
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Š .  m .  l i e p o s  2 5  d . 
Prezidentas Donald Trump 
a t v y k o  į  J a n g s t a u n ą 


(Youngstown, Ohio) (maž-
daug 80 mylių į pietus nuo 
Klivlando, OH), į Covelli 


PREZIDENTO DONALD TRUMP VIEŠNAGĖ


Prezidentas Donald Trump kalba Covelli Centre.                                                    A. V. Matulionio nuotr.


centro areną, kurioje, pa-
gal gautą informaciją, telpa 
5,900 žiūrovų. Arena buvo 


pilnutėlė, bet kadangi jos 
pagrindinėje aikštėje buvo 
pristatyta pridėtinių kėdžių, 
dalyvių skaičius galėjo būti 
7,000. Norint dalyvauti šia-
me vakare ir užsitikrinti 
vietą, reikėjo iš anksto už-
siregistruoti arba internete, 
arba mobiliuoju telefonu. 
Tačiau atvykus nereikėjo jo-
kio įrodymo, tik žengiant per 
elektroninius vartus reikėjo 
ant stalo padėti visus metali-
nius daiktus. Buvo aišku, kad 
dauguma žiūrovų buvo karšti 
prezidento Trumpo gerbėjai 
ar šalininkai – jie garsiai reiš-
kė savo entuziazmą. Bet tarp 
dalyvių buvo ir smalsuolių, ir 
„agitatorių”. Į areną šį vakarą 
atvykusius pradėjo leisti 4:00 
po p., o prieš prasidedant pa-
grindinei vakaro programai 
7:00 val. v., susirinkusius 
linksmino iš garsiakalbių 
sklindanti muzika ir keletas 
kalbėtojų.


Prezidentas D. Trump į 
areną įžengė po 7:00 val. v. 
Savo 53 minučių kalboje jis 
pakartojo praeities pažadus 
ir išreiškė padėką JAV ka-
rinėms pajėgoms, policijai 
ir pabrėžė, kad mes turime 
gerbti ne valdžią, bet Dievą. 
Jis taip pat griežtai pasisakė 
prieš karingai nusiteikusius 
islamo sekėjus ir pajuokavo 
apie jį kritikuojančius ir pata-
riančius kaip jam elgtis „pre-


zidentiškai”. Šios pastabos 
buvo atvykusiųjų palydėtos 
garsiais plojimais. Jis taip 
pat pakartojo, kad Affordable 
Care Act (ACA, dar žinomas 
kaip „Obamacare”) privalo 
būti pakeistas, duodamas 
suprasti, kad tie senatoriai, 
kurie nesutinka su šiuo pa-
keitimu, eina ne su juo, bet 
prieš jį. Prezidentas išreiš-
kė ir savo tvirtą įsitikimą, 
kad JAV turi būti suvereni 
valstybė. Anksčiau minėtų 
„agitatorių” dėka, dauguma 
klausytojų Prezidento kalba 
buvo sužavėti, tačiau įvyko 
ir beveik nepastebėtas inci-
dentas. Autoriaus priekyje, 
už maždaug 10 pėdų, sto-
vintis baltosios rasės vyras 
išskleidė raudoną komunistų 
vėliavą su kūju ir pjautuvu. 
Atidžiai Prezidento kalbą 
sekantys, šio šiurkštaus išsi-
šokimo nepastebėjo, tačiau 
jo kaltininkas buvo skubiai 
ir tyliai „išlydėtas” iš arenos. 
Šį straipsnį ruošiant, šio inci-
dento kaltininko tapatybė dar 
nebuvo žinoma. Neaišku, ar 
jis tik taip išreiškė savo nuo-
monę, ar jis buvo „kairiųjų” 
organizacijų narys, o gal vei-
kė priešingos partijos nuro-
dymu? Kaip bebūtų, atrodo, 
kad šioje šalyje laisvė reikšti 
savo nuomonę veiksmu, raštu 
ar žodžiu dar klesti.


Algirdas V.  Matulionis


N e t o l i 
Maskvos esan-
čiame Žukovskio 
mieste liepos 21 
dieną buvo ati-
dengta memoriali-
nė lenta žinomam 
lakūnui bandyto-
jui ir kosmonau-
tui bandytojui lie-
tuviui Rimantui 
Stankevičiui.


Memorialinės 
lentos atidengimo 
ceremonijoje da-
lyvavo Lietuvos 
R e s p u b l i k o s 
a m b a s a d o -
r i u s  R u s i j o s 
F e d e r a c i j o j e 
R e m i g i j u s 
Motuzas, Rimanto 
S tankev ič i aus 
artimieji, žymūs 
lakūnai, Rusijos 
valstybinių ins-
titucijų, aviacijos įmonių ir 
universitetų atstovai.


„Rimanto Stankevičiaus 
vardas labai gerai žinomas vi-
soje Lietuvoje. Jis savo talentu 
ir profesionalumu prisidėjo 
prie pasaulinės aviacijos kūri-
mo ir vystymo”, – savo kalboje 
pažymėjo ambasadorius R. 


RUSIJOS ŽUKOVSKIO MIESTE 
ATIDENGTA MEMORIALINĖ LENTA 
LAKŪNUI RIMANTUI STANKEVIČIUI


Atidengta memorialinė lenta žinomam la-
kūnui bandytojui ir kosmonautui bandytojui 
lietuviui Rimantui Stankevičiui. LR URM


Motuzas.
Rimantas Stankevičius pa-


sižymėjo didžiuliais nuopel-
nais aviacijoje, buvo vienas iš 
dviejų daugkartinio naudojimo 
kosminio laivo „Buran” eki-
pažo narių, bet tragiškai žuvo 
1990 metais.       


      LR URM


LR užsienio reikalų minis-
terijos bėgikų komanda liepos 
30 dieną dalyvavo jau dvide-
šimt šeštą kartą surengtame 
pagarbos bėgime „Medininkai 
– Vilnius”.


Lietuvos diplomatai, kartu 
su kitais keturiais šimtais atmi-
nimo varžybose dalyvavusių 
bėgimo entuziastų, įveikė sim-
bolinį atstumą nuo Medininkų 
žudynių vietos iki Antakalnio 
kapinių. Kiekvienas bėgimo 


LIETUVOS DIPLOMATAI BĖGDAMI 
PAGERBĖ MEDININKŲ ŽUDYNIŲ AUKAS


dalyvis nubėgo penkis  kilo-
metrus -  taip pagerbtas nu-
žudytų Lietuvos Respublikos 
pareigūnų atminimas.


Prieš varžybų startą už-
sienio reikalų viceministras 
Darius Skusevičius kartu su 
kolegomis ir bėgimo daly-
viais iš Lietuvos ir užsienio 
dalyvavo 1991 m. liepos 31 
dienos rytą tragiškai žuvusių 
Lietuvos Respublikos muiti-
nės, policijos ir pasienio parei-


gūnų pagerbimo ceremonijoje, 
padėjo gėlių prie paminklo 
jiems atminti.


Liepos mėnesio pabaigoje 
vykstantis estafetinis bėgi-
mas „Medininkai - Vilnius” 
pirmą kartą buvo surengtas 
1992 metais, minint pirmąsias 
Medininkų žudynių metines. 
Bėgimą organizuoja ir vykdo 
Policijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos ir Muitinės 
departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministe-
rijos.                        LR URM


LR užsienio reikalų minis-
terijos mobiliąją programėlę 
„Keliauk saugiai“ per du mė-
nesius įsidiegė daugiau kaip 13 
tūkstančių vartotojų.


Gegužės 29 dieną pristaty-
ta „Keliauk saugiai“ Google 
Play programėlių platformoje 
vertinama palankiai – 4,5 balo 
iš 5 galimų. Apple App Store 
programėlė vertinama 4+.


„Keliauk saugiai“ pro-
gramėlėje pateikiamos URM 
kelionių rekomendacijos ir 
atvykimo sąlygos į visas pa-
saulio valstybes, aktuali kon-
sulinė informacija ir Lietuvos 
diplomatinių atstovybių kon-
taktai. Visą programėlėje 
esančią informaciją galima 
pasiekti be interneto ryšio. 


ATSISIŲSKITE LR URM MOBILIĄJĄ PROGRAMĖLĘ KELIAUJANTIEMS
Besiruošiantys į kelionę gali 
naudotis interaktyvia kelionių 
atmintine, kurioje pateikiamas 
sąrašas dalykų, kuriais būtina 
pasirūpinti prieš išvykstant. 
Keliaujantiems ir ieškantiems 
artimiausios Lietuvos atsto-
vybės padės automatinis arti-
miausios atstovybės nustaty-
mas pagal buvimo vietą. Taip 
pat galima suplanuoti kelionę 
iki bet kurios atstovybės bei 
matyti visų Lietuvos atstovy-
bių pasaulyje žemėlapį.


Krizinių situacijų atvejais 
URM per programėlę gali 
siųsti tiesioginius pranešimus 
programėlės turėtojams. Todėl 
programėle rekomenduojama 
naudotis ne tik aktyviai ke-
liaujantiems, bet ir užsienyje 


nuolatos gy-
venantiems 
L i e t u v o s 
piliečiams. 
Informacija 
programėlė-
je nuolat at-
naujinama, 
taip pat nuo-
sekliai tobu-
linamos jos 
t e c h n i n ė s 
funkcijos.


Nuo pro-
gramėlės paleidimo dienos 
savo keliones savanoriškai 
užregistravo daugiau nei 400 
žmonių – ši funkcija leidžia kri-
zinės situacijos atveju tiesiogiai 
susisiekti su užsiregistravusiais 
keliautojais.              LR URM


„Keliauk sau-
giai“ Google 
Play programė-
lių platformoje.
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Seimo narys Robertas 
Šarknickas sulaukė Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB) 
valdybos Švietimo komisijos 
narės Alvijos Černiauskaitės 
kreipimosi, kuriame ji reiš-
kia susirūpinimą dėl Alytuje 
įsteigto vaikų integracijos 
centro, pradėsiančio veikti nuo 
šių metų rugsėjo.


PLB valdybos Švietimo ko-
misijos narė A. Černiauskaitė 
teigia, kad įsteigtas atskiras 
integracijos centras ne tik 
kertasi su integracijos pagrin-
dine užduotimi – integruoti 
vaikus į vietinę bendruome-
nę ir skirti reikiamą pagalbą 
toje bendruomenėje -, bet ir 
gali padaryti dar didesnę žalą 
moksleiviams.


„Klasėje bus skirtingo am-
žiaus vaikai, integracija vyks 
tarp vaikų, sugrįžusių iš už-
sienio valstybių, o ne tarp 
jų lankomos bendruomenės. 
Tokiu atveju galimas patyčių 
skatinimas, atitolimas nuo 
pasirinktos bendruomenės 
(mokyklos, kurią jau pasirinko 
vaiko tėvai). Vaikas negalės 
lankyti užklasinės veiklos kar-
tu su savo klasės ar mokyklos 
draugais, nes turės eiti vienas į 
integracijos centrą”, – sako A. 
Černiauskaitė.


A. Černiauskaitė yra ir li-
tuanistinio darželio-mokyklos 
„Obelėlė”direktorė, tad, jos 


teigimu, integracija yra pati 
veiksmingiausia, kai vaikas in-
tegruojamas savo bendruome-
nėje ir gauna vietinę pagalbą 
(logopedo paslaugos, daugiau 
lietuvių kalbos pamokų, daly-
vavimas užklasinėje veikloje, 
mokyklos renginiuose ir kt.).


Jungt inės  Kara lys tės 
Lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkė Dalia Asanavičiūtė taip 
pat sako, kad vaikų integracija 
-viena didžiausių lietuvių, 
gyvenančių svetur, baimių, 
sulaikančių nuo reemigraci-
jos. Todėl ji pritaria Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy-
bos Švietimo komisijos narės 
A. Černiauskaitės nuomonei, 
kad integracija surinkus atvy-
kusius vaikus į vieną atskirą 
klasę nėra efektyvi.


„Vaikai kalbės tarpusavyje 
anglų kalba, taip pat didelis 
pavojus sulaukti patyčių iš 
vietinių vaikų. Nesinori, kad 
būtų sukurti „getai”, kur vaikai 
jaustų dar didesnę atskirtį”, – 
sako D. Asanavičiūtė.


D. Asanavičiūtė sako turinti 
asmeninės patirties apie vaiko 
integraciją. „Pačiai teko patirti 
savo vaiko integraciją angliš-
koje mokykloje. Atvykom, 
kai dukrai buvo 12 metų ir 
kalbos beveik visai nemokėjo. 
Nepaisant to, ji buvo priimta į 
klasę su savo vienmečiais. Jai 
buvo leista nesimokyti prancū-


zų kalbos, vietoj to mokytoja 
jai padėjo išmokti anglų kalbą. 
Ji nebuvo palikinėjama po 
pamokų, nebuvo atskirta nuo 
bendraklasių. Man nereikėjo 
jos specialiai vežioti į atskirą 
centrą, nes dirbantys tėvai ne 
visuomet turi tokią galimybę. 
Po metų ji puikiai integravosi, 
turi draugų tiek tarp lietuvių, 
tiek tarp anglakalbių”, – sakė 
D. Asanavičiūtė. Remdamasi 
savo asmenine patirtimi ji siū-
lo peržiūrėti ir dar kartą gerai 
apsvarstyti kuriamo vaikų in-
tegracijos centro efektyvumą.


Pasaulio lietuvių bendruo-
menės Švietimo komisijos 
pirmininkas ir Airijos lietu-
vių bendruomenės vadovas 
Arūnas Teišerskis laikosi ben-
dros nuomonės, kad integra-
cija yra labai svarbi problema 
Lietuvoje.


„Šiaip idėja yra graži, bet 
aš nemanau, kad ji bus veiks-
minga. Kaip jūs įsivaizduojate 
žodį „integracija”, jeigu vaikai 
paimami iš savo klasių, atve-
žami kažkur atskirai į klasę 
ir jie bando integruotis. Su 
kuo? Tarpusavyje? Aš nelabai 
įsivaizduoju šito dalyko – inte-
gruotis. Integruotis reikia savo 
visuomenėje, savo klasėje. 
Sunku įsivaizduoti, ko sie-
kiama tokiu projektu”, – LRT 
laidoje „Lietuvos diena”sakė 
A. Teišerskis.


Švietimo kokybės ir regio-
ninės politikos departamento 
direktorius Aidas Aldakauskas 
toje pat LRT laidoje irgi abe-
jojo dėl integracijos centro 
Alytuje.


„Kiekviena iniciatyva yra 
sveikintina, bet ar čia yra 
tinkamas sprendimas Alytuje 
taip kurti integracijos centrą? 
Labai abejočiau”, – sako A. 
Aldakauskas. Jo teigimu, turi 
būti rengiamos specializuotos 
pedagogų komandos, kurios 
apsilanko mokyklose, o ne 
vienoje mokykloje, ir tai turi 
būti per pamokas, o ne po 
pamokų, nes daugiausiai vai-
kams kyla problemų būtent 
pamokų metu.


Alytaus švietimo vedėja 
Rimvyda Ališauskienė teigia, 
kad per penkerius pastaruosius 
metus grįžo 42 vaikai. Pasak 
jos, ugdymo procese problemų 
su emigrantų vaikais nėra, jie 
sėkmingai integruojasi ir dabar 
esamose mokyklose. Tad kyla 
klausimas, kam reikėjo švais-
tyti 10 tūkst. eurų įrengiant 
klasę?


Prieš vykstant Alytaus 
miesto tarybos posėdžiui 
S e i m o  n a r y s  R o b e r t a s 
Šarknickas specialiai buvo su-
organizavęs susitikimą Alytaus 
miesto savivaldybėje kartu su 
Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos mero pavaduo-


PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ KREIPĖSI DĖL VAIKŲ INTEGRACIJOS CENTRO ALYTUJE
toja Vale Gibiene ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės tarybos 
nare A. Černiauskaite, kuri ir 
suabejojo tarybos nario, kon-
servatoriaus Andriaus Jučo 
ketinimu steigti Likiškėlių mo-
kykloje integracijos klasę už 
10 tūkst. eurų, kuri būtų skirta 
tik savaitę ir tik dvi valandas 
užimti emigrantų vaikus, su 
kuriais dirbtų vienas moky-
tojas, nors kituose šaltiniuose 
minimi jau keturi mokytojai.


„Sutinku su visais pasi-
sakiusiais kompetentingais 
specialistais, kad ne tokiomis 
priemonėmis reikėjo kurti 
integracijos centrą vienoje mo-
kykloje. Liūdna, kad Alytaus 
vardas nuskambėjo ne iš ge-
rosios pusės dėl godumo būti 
pirmam, matomam”, – sako 
Seimo narys R. Šarknickas.


Seimo narys R. Šarknickas 
stebisi, kodėl nebuvo kalbėta 
su specialistais, užsienio lie-
tuvių atstovais, Švietimo ir 
mokslo ministerija.


„Dabar esamą padėtį reikia 
iš pagrindų peržiūrėti. Lėšos 
turbūt jau išnaudotos. Tai turi 
būti valstybės tarnautojo at-
sakomybė. Tikiuosi, kad į tai 
atsižvelgs Alytaus švietimo, 
kultūros ir sporto komite-
tas. Jie aiškiai visam miestui 
turi pasakyti savo verdiktą 
šiuo klausimu”, – mano R. 
Šarknickas.                     ELTA


Liepos 16 dieną Ščecine 
ir Pščelinike, Lenkijoje, buvo 
surengtas S. Dariaus ir S. 
Girėno legendinio transatlan-
tinio skrydžio 84-ųjų metinių 
minėjimas.


Pagerbiant pilotų atmi-
nimą aukotos Mišios Šv. 
Jokūbo katedroje Ščecine 
ir „Lituanicos” sudužimo 
vietoje Pščelniko miške 
prie S. Dariaus ir S. Girėno 
paminklo (archit. Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis).


Renginy je  da lyvavęs 
Lietuvos Respublikos am-
basadorius Lenkijoje  Š. 
Adomavičius dėkojo Ščecino 
l i e tuv ių  bendruomene i , 
Vakarų Pamario vaivadijos, 
Myslibužo savivaldybės, baž-
nyčios atstovams bei visiems, 
kurie puoselėja Lietuvos lakū-


LENKIJOJE PAMINĖTOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO SKRYDŽIO PER ATLANTĄ METINĖS


Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Š. Adomavičius.                                          LR URM nuotr.


nų atminimą. Ambasadorius 
pabrėžė, kad bendras atmini-
mo apie Lietuvos didvyrius 
puoselėjimas gilina dvišalius 
santykius, prisideda prie tautų 
suartinimo.


A m b a s a d o r i u s  Š . 
Adomavičius ir Lietuvos 
Respublikos garbės kon-
sulas Ščecine Wieslawas 
Wierzchos padėjo gėlių prie 
Šv. Jokūbo katedros Aušros 
Vartų Dievo Motinos koply-
čioje įrengtos S. Dariaus ir 
S. Girėno atminimo lentos ir 
prie paminklo S. Dariui ir S. 
Girėnui Pščelnike. Minėjime 
taip pat dalyvavo Kauno 
miesto ir rajono savivaldybių 
delegacijos, pasirodė Punsko 
S. Dariaus ir S. Girėno gim-
nazijos mokiniai.


LR URM


TEKANČIOS SAULĖS ŠALYJE JAU NUSKAMBĖJO TAUTIEČIUS VIENIJANTI „TAUTIŠKA GIESMĖ”
Lietuvos  ambasadoje 


Japonijoje Lietuvos valsty-
bės – Mindaugo karūnavimo 
šventės proga liepos 2 d. jau 
nuskambėjo „Tautiška gies-
mė”. Lietuvos himną iš širdies 
giedojo lietuvių bendruo-
menės Japonijoje nariai, jų 
atžalos, šioje šalyje dirbantys 
Lietuvos diplomatai, studentai 
ir  renginio svečiai. 


„Mindaugo karūnavimo 
diena – tai šventė, įprasminanti 


tautos vienybę, dovanojanti 
ypatingą bendrumo jausmą”, 
- sakė lietuvių bendruomenės 
Japonijoje pirmininkė Daiva 
Maekawa.


„Ne kiekviena tauta gali di-
džiuotis, kad turi daugiau kaip 
700 metų savo valstybingumo 
istoriją. Svarbu, kad prisi-
mindami savo istoriją, kartu 
galvotume apie Lietuvos atei-
tį, prisidėtume prie Lietuvos 
valstybės stiprinimo ir jos 


vardo garsinimo pasaulyje”, 
- sveikindama šventės da-
lyvius, sakė Lietuvos am-
basados Japonijoje laikinoji 
reikalų patikėtinė, įgaliotoji 
ministrė Violeta Gaižauskaitė. 
Diplomatė padėkojo lietuvių 
bendruomenės Japonijoje na-
riams, talkinusiems per įvai-
rius Lietuvos kultūros, meno, 
mokslo, ekonomikos pasie-
kimų ir turizmo pristatymus 
Japonijoje.               LR URMLietuvos ambasadoje Japonijoje.                               LR URM nuotr.
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Birštono „Eglės” sana-
torijoje 2017 d. birželio 20-
22 dienomis  vyko Lietuvos 
Respublikos švietimo ir moks-
lo ministerijos organizuotas 
seminaras lituanistinių mo-
kyklų vadovams ir lietuvių 


Iš kairės: Aušra Covalesky, Irina Melikova, Inga Dabašinskaitė, Gaila Narkevičienė, Vida Rupšienė, 
Auksė Motto ir Jūratė Bujanauskas.                                                                        Algio Vaškevičiaus nuotr.


SEMINARAS LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ VADOVAMS LIETUVOJE


bendruomenių švietimo tarybų 
atstovams.  Seminare dalyvavo 
30 lituanistinių mokyklų  va-
dovų iš Australijos, Europos 
,Šiaurės ir Pietų Amerikos. 


Jav lituanistines mokyklas 
atstovavo gausus būrys vado-


Vasaros atostogos gali tapti 
gražiausio gyvenimo etapo, 
o gali – ir baisiausio koš-
maro pradžia. Irena Saulutė 
Valaitytė-Špakauskienė pirmą-
ją savo vasaros atostogų dieną 
1941 metais buvo įsodinta 
į gyvulinių vagonų ešeloną 
ir su šeima išvežta į Sibirą. 
Pagal neįtikėtiną šios netrukus 
90-metį švęsiančios moters 
istoriją Amerikos lietuvė Rūta 
Šepetys parašė pasauliniu 
bestseleriu tapusį romaną 
„Tarp pilkų debesų”.


I. S. Valaitytė-Špakauskienė 


vų:  JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė, lituanistinės mo-
kyklėlės „Lietuvėlė” direk-
torė Auksė Motto, Čikagos 
lituanistinės mokyklos va-
dovė Vida Rupšienė ir buvu-
si šios mokyklos direktorė 


„TARP PILKŲ DEBESŲ”: PAŽINTIS SU ROMANO HEROJĖS PROTOTIPU 
TAPUSIA TREMTINE


Prie jurtos su JAV rašytoja Rūta Šepetys. 
2009 m.                                         LLBM nuotr.


Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė prie tremtinių jurtos Lietuvos 
liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse.                        LLBM nuotr.


puikiai prisimena, kaip tremty-
je Sibire atrodė iš šalčio ir 
bado mirštantys lietuviai vai-
kai – ji pati buvo viena iš jų, 
nes 13-metė kartu su mama ir 
16-mečiu broliu, atskirti nuo 
tėčio – Lietuvos kariuomenės 
karininko, 1941-ųjų birželio 
14-ąją gyvuliniu vagonu buvo 
ištremta iš Lietuvos. I. S. 
Valaitytė-Špakauskienė buvo 
baigusi šeštąjį gimnazijos 
skyrių, tai buvo pirma jos ir 
brolio vasaros atostogų diena.


„Kai jau mus pakėlė naktį 
ir pro duris varė, mamytė al-


bumą pasigrobė. 
Spėjome sukne-
lytes apsivilkti, į 
basutes įsispirti ir 
mamytė albumą 
pasiėmė. Ir sustin-
go prie slenksčio. 
O kadangi tėveliui 
neleido atsistoti 
šautuvus įrėmę, 
neleido jam vi-
sai krutėti, tai jis, 
ant tos kėdės sė-
dėdamas, ir sako 
– padėk, vis tiek 
tuoj  sušaudys, 
gal saviškiams 
liks atminimas”, 
– prisimena I . 
S .  Va l a i t y t ė -
Špakauskienė.


Po kelių mėne-
sių I. S. Valaitytei-
Špakauskienei sukaks 90 
metų, bet ji trykšte trykšta op-
timizmu bei energija ir vis dar 
dirba Lietuvos liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse įreng-
toje jurtoje, kur lietuviams ir 
užsieniečiams veda ekskursi-
jas bei pasakoja apie gyvenimą 
tremtyje. Išgirdusi jos gyveni-
mo istoriją, Amerikos lietuvė 


T. MATULIONIO 
TĖVIŠKĖJE 


PAŠVENTINTAS 
ATMINIMO 
KRYŽIUS


Prieš mėnesį palaimin-
tuoju paskelbto arkivyskupo 
Teofiliaus Matulionio garbei jo 
tėviškėje – Kudoriškio kaime 
– buvo pašventintas atminimo 
kryžius. Taip pat Mišiomis 
Alantos šv. apaštalo Jokūbo 
bažnyčioje buvo pagerbta ir 
palaimintojo krikšto vieta. 


„Per kryžių į žvaigždes” 
– tokiu šūkiu vadovavosi pa-
laimintuoju paskelbtas ar-
kivyskupas T. Matulionis. 
Į palaimintojo tėviškę pa-
šventinti skulptoriaus Tauro 
Česnulevičiaus kurto kryžiaus, 
rinkosi tikintieji ir dvasininkai. 


„T. Matulionis gimė bū-
tent šioje vietoje, Kudoriškio 
kaime, kur šiandien buvo 
pašventintas, naujai pastatytas 
kryžius įamžinant šią vietą, 
kur gimė, kur prasidėjo jo 
žingsniai”, – sakė Panevėžio 
vyskupas Linas Vodopjanovas.


Caro valdžiai nepaklusęs 
arkivyskupas T. Matulionis 
buvo atleistas iš klebono 
pareigų. Apkaltintas dėl baž-
nyčios turto slėpimo ir teistas 
už neteisėtų mišių laikymą 
tikinčiųjų namuose uždarius 
bažnyčią. Galiausiai, arkivys-
kupas dešimčiai metų buvo 
ištremtas į Solovkų salas, 
Baltijos jūroje.


„Jo visas gyvenimas buvo 
susietas su kryžiumi, taigi su 
ta kančia, nes nuo pat pirmųjų 
kunigystės metų buvo perse-
kiojimai, kančia, ir iš tikrųjų 
mirtis buvo Šeduvos parapijo-
je, kai irgi buvo saugumo per-
sekiojamas, kai buvo jo slapta 
klausomasi, tiesiog nebuvo 
leidžiama ramiai gyventi ir už-
baigti šį gyvenimą”, – kalbėjo 
L. Vodopjanovas. 


Palaimintojo T. Matulionio 
tėvai priklausė Alantos para-
pijai, todėl Mišiomis Alantos 
šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje 
taip pat buvo pagerbta ir palai-
mintojo krikšto vieta.


„Tuo metu caras buvo už-
daręs Skiemonių bažnyčią ir 
tie žmonės, tas kraštas pri-
klausė tuo metu Alantai. Todėl, 
matyt, čia jį ir krikšijo. Ir, 
žinoma, kiek žinome iš rašy-
tinių šaltinių, palaimintasis 
net ir Latvijoje statė bažnyčią, 
panašią į Alantos bažnyčią, 
jis buvo įsimylėjęs ją”, – sakė 
Alantos parapijos klebonas 
Sigitas Sudentas.


T. Matulionis – antrasis pa-
laimintasis lietuvis. 1987-ųjų 
birželį beatifikuotas arkivys-
kupas Jurgis Matulaitis. LRT


R. Šepetys parašė į pasaulinių 
bestselerių viršūnę įkopusį 
romaną „Tarp pilkų debesų”.


Romanas išleistas 45-iose 
šalyse, pagal jį Holivude ku-
riamas filmas. Ir su režisieriais, 
ir su scenaristu, ir su ją pačią 
filme vaidinančia aktore I. S. 
Valaitytei-Špakauskienei teko 
pabendrauti akis į akį.    LRT


Laima Apanavičienė,  Dr. V. 
Kudirkos sekmadieninės litu-
anistinės mokyklos (Elizabeth, 
NJ) vadovė Aušra Covalesky 
, V. Krėvės lituanistinės mo-
kyklos (Philadelphia, PA) 
direktorė Irina Melikova, 
„Lino” lituanistinės moky-
klos (Seattle, WA) vadovė 
Inga Dabašinskaitė, Bostono 
lituanistinės mokyklos direk-
torė Gaila Narkevičienė, K. 
Donelaičio lituanistinės moky-
klos (Washington, DC) vadovė 
Jūratė Bujanauskas.


Seminaro metu buvo kalba-
ma apie vertybių ugdymą litu-
anistiniame švietime, tėvelių 
įsijungimą į mokyklų veiklą, 
lietuvių kalbos testavimo sis-
temos kūrimą, lietuvių kalbos 
mokymą Europos mokyklose, 
taip pat pristatytos naujai ku-
riamos mokymo programos ir 
vadovėliai.


JAV LB Švietimo tarybos 
informacija


LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 


Interneto svetainė: WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 


Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com


Kas penkerių metų ka-
denci ja i  s tos  vadovaut i 
Nacionaliniam operos ir ba-
leto teatrui (NOBT)? Laikinai 
teatrui vadovauti paskirtas 
finansininkas Sigitas Žutautas 
teigė dar tiksliai nežinąs, ar 
dalyvaus konkurse ir bandys 
išsaugoti laikinai gautą postą. 
Seimo narys, operos daininin-
kas konservatorius Vytautas 
Juozapaitis nepatvirtino ir ne-
paneigė žinios, kad jis galėtų 
būti vienas iš pretendentų. Tuo 
metu buvęs teatro vadovas 
Gintautas Kėvišas apskundė 


PRIE LIETUVOS OPEROS IR BALETO TEATRO DURŲ RIKIUOJASI KANDIDATŲ EILĖ 
teismui savo atleidimą.


Kultūros ministerijos kan-
cleris Laimonas Ubavičius 
LRT.lt patvirtino, kad kon-
kursas NOBT vadovo postui 
užimti, kaip to reikalauja teisės 
aktai, paskelbtas jau liepos 
25 d.


Pasak V. Juozapaičio, mi-
nisterija konkursą NOBT va-
dovo postui užimti galėjo 
paskelbti po 15 dienų, kai ši 
vieta liko laisva. Buvęs teatro 
vadovas G. Kėvišas iš pareigų 
buvo atleistas birželio 12 d.


„Taigi ministerija turėjo 


pakankamai laiko konkursui 
paskelbti, o laiko tempimas 
tik kelia daugiau klausimų 
nei atsakymų”, – svarstė par-
lamentaras.


Pagal galiojančius teisės 
aktus konkursas NOBT vado-
vo postui užimti turėtų įvykti 
per 65 dienas po jo paskelbi-
mo. Bet V. Juozapaitis, įsiti-
kinęs , kad šį terminą reikėtų 
sutrumpinti, kad teatras iki 
sezono pradžios turėtų jau 
nuolatinį vadovą.


S. Žutautas, bendraudamas 
su LRT.lt, vengė tiesaus atsa-


kymo, ar dalyvaus konkurse ir 
sieks teatrui vadovauti  penke-
rius metus trunkančią kaden-
ciją: „Nenorėčiau spekuliuoti, 
nes nežinau dar, kokios bus 
konkurso sąlygos ir ar pagal 
jas aš galėčiau jame dalyvauti. 
Būtų labai negudru iš mano 
pusės kalbėti apie tai, ko ne-
žinau.”                             LRT
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KULTŪROS KRONIKA


DIENOS GIMIMAS


Vytautas Matulionis
Aušroj sukurta, naktį nugalėjus, 
Vaivorykštę įžiebus skaidriam rasos laše,
Drovi diena, glėby viliūno vėjo,
Nedrąsiai dairosi paklydusi sapne.


Lėtai praskleidus vėsų rūko šydą,
Pridengusi liepsnojančias akis,
Ji kyla į bežadę ryto tylą,
Žėrėdama lyg nemari viltis.


Jos nuoširdus šypsnys nusviečia
Žiedus maldon sukniubusių gėlių,
Liauna ranka grožėtis kviečia
Kiekvienu sidabruotu pievos lapeliu.


Ūmai parausta pilki uolų galiūnai,
Nors kloniuos tebetvyro bauginanti tamsa,
Melsvom atošvaistėm sužvilga upės, liūnai,
Iš snaudulio, nenoriai, keliasi gamta.


Duslioje prieblandoj pražysta gintarinė saulė,
Iš debesų minios ištrūkę krykščia spinduliai…
Ne, tai ne melas, ne gudri apgaulė – 
Tai tik dienos gimimo amžini kerai.


 2009-10-28


Liepos 27 d. Kauno šo-
kio teatras „Aura” (Lietuva) 
tarptautinio šokio festivalio 
„Tanzfestival Bielefeld” žiū-
rovams pristatė dviejų dalių 
šokio spektaklį „Godos” (chor. 
Anne Ekenes, Pia Holden, 
Birutė Letukaitė).


Kauno šokio teatro „Aura” 
draugystė su šiuo festivaliu pra-
sidėjo dar 2006 m., kuomet tru-
pė parodė spektaklius „Aseptinė 
zona arba Lietuviškos sutar-
tinės” ir „Extremum mobile”. 
2014 m. Bielefeldo publikai 
buvo pristatytas spektaklis 
„Melancholijos dėžute” (chor. 
Johannes Wieland).


Šį kartą trupė atvyko su 
spektakliu, kuris po premjeros 
akimirksniu pelnė pripažinimą 
ne tik gimtojoje šalyje, bet ir 
užsienio scenose. Spektaklis 
„Godos” buvo palankiai su-
tiktas publikos Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Italijoje, 


LIETUVIŠKOSIOS „GODOS” BYLEFELDO FESTIVALIO 
SCENOJE


Norvegi jo je ,  Turk i jo je . 
Netrukus „Godos” keliaus į 
Miunsterį, Turiną, Liubliną ir 
Krokuvą, galiausiai į Kalkutą 
Indijoje, kur dalyvaus „Dance 
Bridges Festival”.


Spektaklio pavadinimui 
pasirinktas žodis „godos” 
nebevartojamas kasdienėje 
lietuvių kalboje. Trumpiausias 
žodžio „godos” paaiškinimas – 
moters širdies daina. Žymios 
lietuvių choreografės Birutės 
Letukaitės ir dviejų choreo-
grafių iš Norvegijos sukurtame 
spektaklio pasaulyje susipina 
praeitis, dabartis ir ateitis, su-
sitinka moteriškas jausmingu-
mas, paslaptingos mitologinės 
būtybės ir futuristinio pasaulio 
vizijos.


Kauno šokio teatras „Aura” 
– tai šiuolaikinio šokio raišką 
Lietuvoje puoselėjantis tea-
tras. „Aura” 1995 m. įregis-
truota kaip Kauno miesto tea-


Šokio spektaklis „Godos” (chor. Birutė Letukaitė, Anne Ekenes, Pia Holden).          Trine Sirnes nuotr.


tras, kuriam žymi choreografė 
Birutė Letukaitė vadovauja 
iki šiol.


Per savo gyvavimo me-
tus teatras kūrė ir formavo 
Lietuvos šiuolaikinio šokio 
„veidą”, išugdė ne vieną profe-
sionalų šokėją, papildžiusį pa-
saulinę šokio padangę. „Aura” 
nuolatos dirba su įvairiais 
tarptautiniais projektais, užsie-
nio ir Lietuvos choreografais, 
bendradarbiauja su įvairių 
sričių menininkais.


Kaune jau 27-erius metus 
organizuojamas tarptautinis 
šokio festivalis „Aura” tapo 
neatskiriama Kauno miesto 
kultūros dalimi. „Aura” re-
prezentuoja Lietuvos šiuolai-
kinį šokį daugelyje užsienio 
valstybių.


Rita Valiukonytė, Kultūros 
atašė, Lietuvos Respublikos 
ambasada Vokietijos Fede-
racinėje Respublikoje


Lietuvos kultūros atašė ini-
ciatyva pradėtas rengti pirma-
sis Lietuvos kultūros sklaidai 
Jungtinėje Karalystėje skirtas 
elektroninis naujienlaiškis. 
Naujienlaiškyje bus pažymimi 
renginiai, kuriuose dalyvauja 
ar organizuoja lietuvių kūrė-
jai, menininkai ar kuratoriai, 
muzikai ar teatro veikėjai, 
kiti kūrėjai, akademikai. Taip 
pat informuojame ir apie ren-
ginius, kuriuose dalyvauja 
Jungtinėje Karalystėje jau 
gyvenantys lietuvių kūrėjai.


Pagrindinis dėmesys nau-
jienlaiškyje bus skiriamas 
lietuvių renginiams Jungtinėje 
Karalystėje, taip pat bus mi-
nimi ir svarbesni tarptautiniai 
renginiai, kuriuose pristatoma 
Lietuvos kultūra.


Naujienlaiškyje galėsite 
susipažinti su lietuvių meni-
ninkais Jungtinėje Karalystėje, 
rasti aktualias naujienas apie 
jų darbus, vyksiančius pasiro-


LIETUVOS KULTŪROS ATAŠĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE PRISTATO 
NAUJĄ KULTŪRINĮ NAUJIENLAIŠKĮ


dymus bei gautus įvertinimus.
„Jungtinės Karalystės 


didmiesčiuose, ypatingai 
Londone, kultūros vartotojai 
dažnai renginius vartoja ar 
patiria „skaitmeniniu” būdu 
– gyvenant dideliame mieste, 
yra labai sunku susiplanuoti 
savo dieną taip, kad viską ži-
notum ir viską spėtum. Tačiau 
vykstantys į darbą metro ar 
autobusu žmonės tikrina nau-
jienas, skaito knygas, ir čia 
mūsų naujienlaiškis irgi turi 
šansą būti pastebėtas tarp dau-
gybės kitų skelbimų apie ren-
ginius Jungtinėje Karalystėje 
ir Londone. Žinoma, naujien-


laiškis kaip formatas nėra jokia 
naujiena kultūros komunikaci-
joje, tai daugiau privalomas ir 
savaime suprantamas dalykas. 
Norėjosi atskirti Lietuvos ben-
druomenės renginius JK nuo 
kultūrinių renginių, koncen-
truojantis tik į pastaruosius. Na, 
o konkuruojant su kitais kul-
tūros centrais ir institutais yra 
svarbus naujienlaiškio turinys 
ir dizainas”, – teigė Lietuvos 
kultūros atašė Jungtinėje 
Karalystėje Justė Kostikovaitė.


Dizainą naujienlaiškiui 
kūrė grafikos dizainerė ir me-
nininkė Gailė Pranckūnaitė.


LR KM


Liepos 23 d. Varšuvos Lazienkų parke prie Šopeno pamin-
klo koncertavo lietuvių pianistė Šviesė Čepliauskaitė. Po ką tik 
įvykusio pianistės koncerto Lenkijos pietuose esančiame kurorte 
Busko-Zdroj lenkų spauda Šviesę Čepliauskaitę pavadino festivalio 
karaliene. Šviesė Čepliauskaitė Lenkijoje koncertuoja jau nuo 90-
ųjų metų vidurio. Būdama gerai žinoma Šopeno gimtinėje, lietuvių 
pianistė į Šopeno muzikos festivalius Lenkijoje yra kviečiama 
beveik kiekvienais metais. Už Šopeno muzikos populiarinimą 
Lietuvoje Šviesei Čepliauskaitei buvo suteiktas Šopeno muzikos 
ambasadorės Lietuvoje vardas, o 2011 m. Šviesė Čepliauskaitė 
buvo apdovanota Lenkijos Respublikos garbės ženklu „Už nuo-
pelnus Lenkijos kultūrai”. 2015 m. Lenkijos kurorte Busko-Zdroj 
lietuvių pianistė pasodino raudonąjį klevą, skirtą Mykolui Kleofui 
Oginskiui, kurio kūrinius taip pat ne kartą atliko Lenkijoje.


Liepos 21 d. kino festivalis „Litauisches Kino Goes Berlin” va-
saros peržiūroje Berlyne pristatė režisieriaus Donato Ulvydo filmą 
„Emilija iš Laisvės Alėjos”. Lietuvoje didelio populiarumo sulauku-
si drama buvo pristatyta kine po atviru dangumi „Freiluftkino Insel 
im Cassiopeia”. Po peržiūros žiūrovai turėjo galimybę pabendrauti 
su filmo režisieriumi Donatu Ulvydu. „Litauisches Kino Goes 
Berlin”, kuriam vadovauja Giedrė Simanauskaitė, šiais metais vyko 
jau 7-ąjį kartą lapkričio 2-6 dienomis. 


Lietuvos atlikėjai Martynas Levickis kartu su 
„Mikroorkéstra Ensemble” (Simas Tankevičius, Rakele 
Chijenaitė, Mintautas Kriščiūnas, Ignė Pikalavičiūtė) liepos 
29 d. koncertavo garsiame „Petvorto” festivalyje, o vokalistė 
Viktorija Gečytė ir legendinio JAV kontrabosininko Gene Perla 
vardo  kvartetas – liepos 18-20 d. koncertavo Birmingemo ir 
Solihalo džiazo ir bliuzo festivalyje. Džiazo vokalistę Viktoriją 
Gečytę buvo galima išgirsti kvarteto sudėtyje, kurį sudarė 
Viktorija Gečytė, kontrabosistas Gene Perla bei vietinis pianistas 
ir būgnininkas Brian Dee ir Malcolm Garrett.


JAV televizijos HBO planuojamas miniserialas apie 
Černobylio branduolinę katastrofą Lietuvoje paliks ne mažiau 
nei ankstesnis didelis čia filmuotas projektas, britų nacionalinio 
transliuotojo filmas „Karas ir taika”. Pastarojo sąmata siekė 7 
mln. eurų, sako su amerikiečiais dirbančios bendrovės „Baltijos 
filmų paslaugos” vykdančioji prodiuserė Lineta Mišeikytė. Pasak 
prodiuserės, konkurencinę kovą su Vengrija dėl šio projekto 
laimėjusią Lietuvą jau yra aplankę HBO atstovai, apžiūrėjo ga-
limas filmavimo vietas – Elektrėnų, Vilniaus šiluminę bei kitas 
elektrines, Vilnių, Kauną.


Ukrainos rašytojas, „Maidano dienoraščio” autorius Andrejus 
Kurkovas Anykščių muziejuje pristatė pernai išleistą romaną apie 
lietuvius – „Šengeno istorija”. Romanas dabar verčiamas į lietuvių 
kalbą ir kitąmet pasirodys Knygų mugėje. Rašytojas sako taip 
norėjęs padėkoti lietuviams už paramą Ukrainai.


LR KM, LRT
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Ištrauka  iš  Lietuvos 
Respublikos, 1999 m. sausio 
12d. Nr. VIII-1021,  Įstatymo: 
Lietuvos Respublikos Seimas, 
konstatuodamas, kad nuo 1940 
m. birželio 15 d. Lietuva patyrė 
SSRS, Vokietijos ir vėl SSRS 
okupacijas, kad 1940-1990 
m. Lietuvoje įvairiomis for-
momis vyko pasipriešinimas 
SSRS ir Vokietijos okupaci-
joms, 1941 m. birželio 22-23 
d. ginkluotas Lietuvos suki-
limas ir Laikinosios Lietuvos 
Vyriausybės 1941m. birželio 23 
d. atsišaukimas išreiškė tautos 
valią atkurti nepriklausomą vals-
tybę, kad Vokietijos okupacinė 
valdžia neleido veikti Lietuvos 
Laikinajai Vyriausybei, todėl 
susiformavo Lietuvos pasiprie-
šinimo šiai okupacijai organi-
zacijos, kad 1944-1953 metais 
Lietuvoje kilo ir vyko visuotinis 
organizuotas ginkluotas pasi-
priešinimas sovietinei okupaci-
jai-Lietuvos valstybės savigy-
na, kad Lietuvos išlaisvinimo 
tuo pat metu siekė Lietuvos 
Respublikos diplomatinė tar-
nyba, Vyriausiasis Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas ir kitos 
lietuvių organizacijos užsienyje; 
pabrėždamas, kad  visų ginkluo-
tų ir neginkluotų pasipriešinimo 
struktūrų tikslas buvo Lietuvos 
išlaisvinimas, pasikliaujant 
Atlanto chartijos nuostatomis 
ir demokratinio pasaulio pripa-
žįstama suverenia teise, ginklu 
kariaujant prieš vieną Antrojo 
pasaulinio karo agresorių; <...>


Kaip nurodyta  Įstatyme, 
trimis etapais, priešinosi mūsų 
okupuota valstybė, tuomet  jos 
kovotojų slapyvardžiai buvo:  
„Sukilėliai”, „Vanagai” ir 
„Žaliukai”. Jų valstybinis sta-
tusas- kariai savanoriai.


Okupuotoje Lietuvoje 
NKGB vadas A. Sniečkus su-
darė smogikų komandą : Eusiej 
Rozauskas, Icik Dembo, Judit 
Komodaite, Frido Krastini, 
Kazys Micevičius ir Daniel 
Todes. Šios komandos ir  oku-
pantų padedamas A. Sniečkus 
per pusmetį sunaikino Lietuvos 
valstybės vadovybę, tarnautojų 
struktūras, partijas, bankus, 
daug inteligentijos ir ūkininkų.


Lietuvos žmonės, pamatę re-
alų pavojų savo laisvei ir gyvy-
bei, būrėsi į Lietuvos aktyvistų 
frontą (toliau LAF )  kovai su 
okupantais ir jų kolaborantais. 
Judėjimas apėmė visą šalį. 
Birželio 22 d. sukilėliai Kaune 
pradėjo naikinti okupantų ir 
kolaborantų struktūtras, karinius 
dalinius. Paskelbė atsišaukimą 
apie Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymą, įvardijo 
Laikinosios Vyriausybės sudėtį. 
LAF sukilėliai visoje šalyje pa-
šalino okupacinę administraciją, 
atstatė ikiokupacinę santvarką. 
LAF sukilėliai apie vokiečių 
fašistų vykdomą holokaustą 


OKUPUOTA LIETUVOS VALSTYBĖ 
POGRINDYJE 1940 – 1990 M.


nežinojo ir naikino okupantų 
ir kolaborantų nusikaltėlius, 
vykdžiusius lietuvių tautos ge-
nocidą. ( Rainiai, Pravieniškės, 
birželio 14-15 tremtis).


Praėjus šešioms savai-
tėms  vokiečių karinė va-
dovybė Lietuvos Laikinąją 
Vyriausybę nušalino. Lietuvą 
paskelbė”Ostland”, LAF pa-
skelbė nelegalia organizacija, 
jos veiklą uždraudė.


1941-1944m. LAF ir ki-
tos okupantams pasipriešini-
mo struktūros persigrupavo į 
Lietuvos Laisvės Armiją kurią 
sudarė penkios teritorinės apy-
gardos, jų struktūra-statutinė. 
Sandara teritorinė: seniūnija, 
valsčius, apskritis, apygarda 
ir Vyriausia LLA vadovybė. 
Suskirstyti į du sektorius: VS - 
veikiantis sektorius „Vanagai” 
ir O S - organizacinis sektorius, 
aprūpinimas, ryšiai, žvalgyba 
ir kt.


Persiritus SSRS frontui 
per Lietuvą iš rytų į vakarus 
LLA struktūros buvo apar-
dytos, bet intensyviai atsta-
tinėjamos. Nauji kariai buvo 
prisaikdinami LLA vardu. Tik 
vėliau LLA persiformavo į 
BDPS (Bendras demokrati-
nis pasipriešinimo sąjūdis), 
kurio karinis sparnas buvo 
gynybinės pajėgos (G P). 
Šis galutinai persiformavo 
į LLKS ( Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdį), kurio kari-
nis sparnas išliko gynybinės 
pajėgos, vadovaujamos ge-
nerolo Jono Žemaičio. Jis 
per 1949-02-22 suvažiavimą 
išrinktas Lietuvos prezidentu 
ir prezidentavo,  vadovauda-
mas gynybinėms pajėgoms iki 
1953m. gegužės.


1953-05-26 per SSKP CK 
posėdį SSRS imperijos faktinis 
vadovas Lavrentij Berija DE 
FACTO pripažino Joną Žemaitį 
Lietuvos prezidentu.


SSRS okupacinės Vidaus 
karinės pajėgos, kartu su kola-
borantais 1953 m. pirmą pus-
metį baigė Lietuvos ūkininkų 
įbaudžiavinimą: buvo baigtas 
ūkininkų 4,0 mln. ha. žemės 
ir 400 000 ūkių nusavinimas. 
Ūkininkai neteko nuosavybės, 
buvo suvaryti į konslagerines 
brigadas badmiriavimui ir tapo 
SSRS okupacinės sistemos 
baudžiauninkais. Taip LLKS 
gynybinės pajėgos neteko 
maitintojų, rėmėjų ir kt. bū-
tiniausių funkcijų atlikėjų. 
Tokiais genocidiniais veiks-
mais okupacinės karinės-te-
roristinės pajėgos baigė LLKS 
gynybinių pajėgų ir Lietuvos 
ūkininkų naikinimą. LLKS ir 
Lietuvos ūkininkai daugiau 
nefunkcionavo.


Rusijos Federacijos URM 
atstovai melagingai kalba apie 
okupuotos Lietuvos valstybės 
karą po karo, aiškindama apie 


padriką partizaninį pasiprieši-
nimą, nors okupantams orga-
nizuotai priešinosi Lietuvos 
valstybės gynybinės pajėgos. 
Jų teismai kolaborantus ir išda-
vikus už lietuvių įdavinėjimą 
tremtin arba katorgon baudė 
mirtimi. Tuomet Lietuvoje ta-
rybinių piliečių nebuvo, nes 
siautėjo okupacinė-teroristinė 
diktatūra. Lietuviai buvo įbau-
džiavinti ir tempė baudžiavos 
jungą. Vadinami tarybiniai buvo 
kolaborantai ir kt. okupantų 
tarnai.


I n fo rmac i j ą  pa r engė 
Laisvės kovos dalyvis Petras 
Girdzijauskas.


P. S. Būtina pastebėti, kad 
okupacijos metais mums, vie-
tiniams gyventojams, terminas 
„partizanai” kėlė realų pavojų, 
nes okupacinės kariuomenės 
kariai turkmėnai, tadžikai, kal-
mukai ar rusai jį suprato kaip 
vietinių gyventojų realų karį 
prieš okupacines pajėgas ir 
iškart klausdavo „gdie bandit?” 
(kur banditas?), panaudodami 
fizinį smurtą. Todėl mes Laisvės 
gynėjus vadinome žaliukais, 
miško broliais, miškiniais, tie-
siog-vyrais. Mūsų prezidentas 
savo bendražygius vadino bro-
liais.


Po Sąjūdžio, kai atsivėrė 
ypatingieji archyvai, čekis-
tų tardymo protokoluose visi 
Laisvės kovotojai buvo įvardinti 
„bandit, bandity”, bet dauguma 
be išlygų vertė „partizanas, 
partizanai”. Šis terminas memu-
aruose ir kitur nepelnytai įgavo 
pagreitį.


Petras Girzdzijaukas


tinius santykius studijuo-
janti lietuvė pas mus atliko 
nemažą darbą: katalogavo 
J. Žilevičiaus - J. Kreivėno 
lietuvių muzikologijos ar-
chyve turimą išeivijos lietu-
vių muzikų fondą, kuriame 
saugoma gausybė archyvinės 
medžiagos apie mūsų meni-
ninkų kūrybą ir gyvenimą.


Žilevičiaus-Kreivėno mu-
zikologijos archyvas turi 
vieną didžiausių pasaulyje 
su lietuvių muzika susijusių 
eksponatų rinkinių. Didžiąją 
dalį eksponatų surinko ir 
archyvą įkūrė muzikologas, 
kompozitorius, aktyvus vi-
suomenės veikėjas Juozas 
Žilevičius. 1986 m. archyvas 
tapo Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro dalimi ir buvo 
sujungtas su Juozo Kreivėno 
lietuviškos muzikos biblio-
teka. Archyvas buvo pava-
dintas Žilevičiaus-Kreivėno 
muzikologi jos  a rchyvu. 
Kataloguodama archyvinę 
medžiagą Karolina stebėjosi, 
kiek daug jos yra sukaupta 
archyve. Šią medžiagą su-
katalogavus, ji bus lengviau 
pasiekiama mokslininkams, 
tyrinėtojomas ir visiems, 
besidomintiems išeivijos 
lietuvių muzika.


Stažuotės metu Karolina 
domėjosi ne tik muzikine, bet 
ir kita visuomenine, kultūri-
ne lietuvių veikla Čikagoje, 
lankėsi lietuviškuose ren-
giniuose. Paklausus, kodėl 
stažuotei pasirinko būtent 
Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centrą, Karolinos atsaky-
mas buvo toks: „Po vidurinės 
mokyklos įstojau studijuoti 
kalbų ir tarptautinių santy-
kių į Greenwich universitetą 
Londone. Baigusi bakalaurą, 


STAŽUOTĖ LITUANISTIKOS TYRIMO  
IR STUDIJŲ CENTRE


tos pačios specialybės magis-
tro studijų išvykau studijuoti 
į Maltą - mažytę salelę tarp 
Europos ir Afrikos. Renkantis 
magistrinio darbo temą, nu-
sprendžiau jį sieti su lietu-
vių išeivija Čikagoje. Mane 
visuomet domino ši istorijos 
dalis, o skaitant knygas apie 
Čikagos lietuvių tautišku-
mo puoselėjimą ir jų indėlį 
Lietuvos nepriklausomybei, 
kūnu visada nubėgdavo šiur-
puliukai. Nusprendžiau, jog 
turiu savomis akimis pamaty-
ti, kaip gyvena ir kiek vis dar 
yra veikli Čikagos lietuvių 
bendruomenė, tad pradėjau 
planuoti kelionę į JAV.


Prieš atvykdama susisie-
kiau su Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centru, ir man 
buvo pasiūlyta atlikti jame 
stažuotę. Tuomet pamaniau, 
jog tai gali būti puikus bū-
das susipažinti su Čikagos 
lietuvių veikla nuo pat jos 
pradžios. Nė trupučio ne-
klydau! Centre tiesiog akys 
raibo nuo neįtikėtinai daug 
įvairiausios medžiagos, ku-
rios niekada nemaniau ra-
sianti. Daugiausia archyva-
vau medžiagą Muzikologijos 
archyve. Man labai patiko. 
Buvo labai gera prisilies-
ti prie tokio neįkainojamo 
išeivijos turto. Be to, Centro 
kolektyvas labai draugiškas, 
tad smagiai ir turiningai pra-
leidau laiką. Tikiuosi dar čia 
sugrįžti.”


Labai džiaugiamės sulau-
kę tokių talkininkų - jaunų 
žmonių, kurie su užsidegi-
mu domisi mūsų kultūriniu 
paveldu ir kiek galėdami 
prisideda jį išsaugant. 


Loreta Timukienė, LTSC 
vicepirmininkė


LTSC stažuotoja Karolina Ušinskytė (viduryje) su mūsų svečiais kun. Marium Talučiu (kairėje), kun. Albertu 
Kasperavičiumi, stažuotoja Marija Čyvaite ir vicepirmininke Loreta Timukiene.      Dainos Čyvienės nuotr.


Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre keletą savaičių 
stažavosi Karolina Ušinskytė 
– Maltoje kalbas ir tarptau-
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„DIRVAI” 
AUKOJO:


R.Buchas, 
Oak Lawn, IL .....................100
B.Taoras, 
Findlay, OH ..........................76
I.Čekanauskas, 
Los Angeles, CA ..................55
J. Petronis, 
Westlake, Vilg., CA ..............50 
V.Žiedonis, 
Cleveland, OH ......................45
S.Abraitis, 
Garretts Ville, OH ................30
L. Dubray, 
Portage, MI ...........................20
B.Banaitis, 
Plymouth, MA ......................16
R.Bitėnas, 
Bronxville, NY .....................12
D.Doveinis, 
Clinton TWP., MI ...................5
A.Kazlauskas, 
Orland Pk., IL .........................5
G.Pikturna, 
Willowick, OH .......................5
V.Susnjara, 
Wickliffe, OH .........................2


Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame


RENGINIŲ KALENDORIUS
VIENO PASAULIO DIENA. Š. m. sekmadienį, rugpjūčio 27 
d., „The Cleveland Cultural Gardens Federation” (Klivlando 
kultūros federacija) ruošia „Vieno pasaulio dieną”, kuri vyks 
nuo 11:00 val. r. iki 7:00 val. v. Pagal viešinamą informaciją 
šios dienos įvykiai bus gausūs: įvairių tautybių vėliavų paradas, 
naujų JAV piliečių priesaika, įvairių tautybių pasirodymai, jų 
tradicinių patiekalų pristatymas. Tai bus gera proga neskubant 
aplankyti pasirinktus, o gal ir visų tautybių darželius.


„Dirvos” inf.


Neseniai iš Juozo Gailos 
gavau tris diskelius įrašų iš 
Baltimorės lietuvių radijo va-
landėlės. Tie įrašai - iš 2005 ir 
2006 metų. Tada tai valandėlei 
vadovavo Juozas Gaila, talki-
namas žmonos Birutės ir du-
kros Nidos. Besiklausydamas 
šių profesionaliai paruoštų lai-
dų mintyse grįžau į kitas, anks-
tesnes, lietuvių radijo valan-
dėles. Nuo atvykimo į Čikagą 
1950 m. tiesiog suaugau su 
ten buvusiomis valandėlėmis. 
Jų pažiba buvo „Margutis”, 
įsteigtas Antano Vanagaičio 
1932 m. Programoje buvo 
keletas skyrių: jaunimo, re-
liginė valandėlė, literatūrinė 
valandėlė, sporto ir sveikatos. 
Maždaug 1968 m. ir man 
teko paruošti ir skaityti tris 
protinės sveikatos paskai-
tėles. Taip pat buvo Povilo 
Šaltimiero, Sophie Barcus, 
Budriko valandėlės. 1952 m. 
buvo įsteigta „Bangos” radijo 
programa, po poros metų per-
leista „Draugo” dienraščiui. 
Jos vedėjas buvo kun. Juozas 
Prunskis. Dabartinė „Draugo” 
vyriausioji redaktorė Ramunė 
Lapas ir Raimundas Lapas 
ilgesnį laiką dalyvavo įvairio-
se laidose. Paskutinioji buvo 
„Studija R” Čikagoje. Buvo ir 
kitų radijo valandėlių.


Dėl įdomumo pasitikrinau, 
ką apie radijo valandėles rašė 
bostoniškė Lietuvių enciklo-
pedija 1961 m. Pasirodo, kad 
lietuviškos radijo valandėlės 
JAV išplitusios nuo 1931 m. 
Jų tikslas buvo lietuvybės 
palaikymas bei ugdymas, 
kultūrinių ir visuomeninių 
klausimų svarstymas, o po 
II pasaulinio karo ypatingas 
dėmesys skirtas okupuotos 
Lietuvos reikalams. Vietinėse 
programose daug laiko buvo 
skiriama ne tik atskirų kolonijų 
vietos įvykiams, bet ypač vi-
suomenės, kultūros reikalams, 
auklėjimui, menininkų, įvairių 
ansamblių pasirodymams. LE 
teigimu, radijo valandėlės 
palaikė ir gaivino senųjų ir 
naujųjų ateivių tautinę dvasią, 
kai kada netgi pavadavo spau-
dą ar ją pralenkdavo skubesniu 
informacijos perdavimu. Kai 
kurių radijo valandėlių veiklą 
plečiant, programos būdavo 
paįvairinamos lietuviškais 
vaidinimais. Prie mikrofonų su 
savo kūryba, daina pasirody-
davo poetai, rašytojai, solistai, 
dainų ansambliai, Lietuvos 
diplomatijos ir laisvinimo 
veiksnių atstovai, svarbesnių 
organizacijų vadovai, šiaip 
žymūs asmenys ar atskirų 
lietuviškų telkinių veikėjai. 
Kai kurių valandėlių vadovai 
veikė ir už valandėlės ribų, 
organizuodami koncertus, 
vaidinimus, lietuvių dienas 
bei gegužines. Ypač čia pasi-
žymėjo „Margutis”, surengęs 


MANO SANTYKIAI SU RADIJU
didesnių koncertų, kuriuose 
dalyvavo garsesni lietuviškos 
dainos ansambliai, solistai, 
instrtumentalistai. 


Laisvam žodžiui į Lietuvą 
skleisti radijo valandėlės buvo 
suorganizuotos Vatikane, 
Romoje ir Madride, o JAV 
informacijos agentūra išlaikė 
„Amerikos balsą” ir – atski-
ras komitetas – „Laisvosios 
Europos radiją”. Šios progra-
mos buvo atidžiai klausomos 
Lietuvos gyventojų, nors už 
jų klausymą grėsė papeikimai 
bei bausmės. 


1961 m. JAV lietuviai iš-
laikė iki 20 radijo valandėlių 
15-oje miestų. Valandėlių lygis 
buvo labai nevienodas. Vienos 
buvo stiprios, jų programos 
įvairios. Pajėgumas priklau-
sė nuo jų vadovų patyrimo, 
sugebėjimų ir pastangų. 1961 
m. JAV radijo valandėlės veikė 
šiose vietose: Amsterdame, 
N Y,  B a l t i m o r ė j e ,  M D , 
Bostone, MA, Klivlande, OH, 
Čigagoje, IL, Detroite, MI, 
Filadelfijoje, PA, Hartforde, 
CT,  Los  Andže le ,  CA, 
Niujorke, NJ, Pitsburge, PA, 
Ročesteryje, NY, Votebaryje, 
CT, Uilks Baryje, PA.


Mintyse grįžau į pirmąjį 
susitikimą su radiju. Tėvas, 
kaimo mokytojas Gustonyse, 
turėjo radijo aparatą, gal vie-
nintelį visame kaime. Aparatui 
reikėjo baterijų, nes elektros 
kaime dar nebuvo. Karo metu 
tų baterijų nebuvo galima gau-
ti, tai jis pats jas pagamino. Į 
stiklines bonkutes be kakliukų 
pylė kažokius chemikalus ir 
prijungė vielas. Tos bonkutės 
buvo be uždengimo, tai tėvas 
mus vaikus įbaugino prie jų 
arti neiti. Tėvas radijo progra-
mas klausydavo ir sekė pasau-
lines žinias. Man, vaikučiui, 
įspūdį padarė tie visi kalbantys 
žmogučiai, kažkaip sulindę į 
tą radijo aparatą. Buvau įsi-
tikinęs, kad kalbėtojai turėjo 
būti sulindę radijo viduje, nes 
juk iš ten garsas sklisdavo. 
Kaip tėvo nebūdavo, keletą 
kartų kišau nosį į tą apratą 
bandydamas tuos žmogučius 
pamatyti. Tai liko neišspręsta 
vaikystės mįslė. 


Po karo, jau esant pabė-
gėlių stovykloje Vokietijoje, 
jokių radijo aparatų nema-
čiau. Tik atvykus į Ameriką, 
po kokių metų nusipirkome 
naują AM bangų aparatė-
lį už maždaug 15 dol. Juo 
gaudydavome lietuviškas 
ir kitokias programas. Ypač 
pamilau „kontri” muziką. 
Klausydavau savaitinių trans-
liacijų iš Havajų salų, svajo-
damas vieną dieną ten nuke-
liauti. Išeinant į kariuomenę, 
svainis man sumontavo tran-
zistorinį AM bangų imtuvą 
su baterijomis. Jis tapo mano 
ištikimu palydovu kariuome-


nėje ir dar po to. Gyvenant 
toliau nuo lietuviškų telkinių, 
progos pasiklausyti lietuviškų 
valandėlių dingo. Daug vėliau 
kai kurios valandėlės išsiplėtė 
ir buvo prieinamos internete, 
tačiau neįpratau jų klausyti. 
Sąjūdžio laikais trumpųjų 
bangų aparatu dažnai ieško-
davau kokių laidų iš Lietuvos. 
Tam reikėjo nuo namo iki 
aukštesnio medžio kiemo gale 
ištiesti anteną. Buvo tikrai 
jaudinantys momentai, kai 
atrasdavau laidas iš Lietuvos. 
Ką stebėtino sužinojęs skam-
bindavau draugams.


Būtinai dar reikia paminėti 
radijo įmtuvus automobiliuo-
se. Pirmame 1954 m. „Ford” 
automobilyje turėjau primo-
kėti apie 55 dol., kad paprastą 
radiją įdėtų. Vėliau pirktuose 
automobiliuose radijo apara-
tas jau būdavo įmontuotas. 
Netrukus prisidėjo ir FM lai-
dos, o šiomis dienomis save 
galima tiesiog svaiginti ap-
mokamomis radijo laidomis, 
gaunamomis per erdvės pa-
lydovus. Tokios „mandrybės” 
kartais sukelia nesutarimų 
su žmona. Jos mėgiamiausia 
radijo stotis yra ta, kuri jokių 
garsų nedaro. Aišku, galėčiau 
įsigyti ausines, bet tai būtų 
pavojinga. Iš tikrųjų tyla gali 
būti raminanti.


Romualdas Kriaučiūnas


110-OSIOS VACIO KAVALIŪNO GIMIMO 
METINĖS


Prieš 110 metų Kriaunių kaime, Alytaus apskrityje, gimė rašyto-
jas pedagogas Vacys Kavaliūnas. Jo pedagoginis kelias tiesėsi ne tik 
per Lietuvą: iš pradžių dėstė Tauragėje ir Vilkaviškyje (ten dar ir di-
rektoriavo), paskui Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, įsteigė Tumo 
Vaižganto gimnaziją ir galiausiai – JAV, kur dėstė šeštadieninėse 
mokyklose ir jo paties įsteigtuose aukštesniuosiuose pedagogikos 
kursuose. V. Kavaliūnas rašė literatūrinės kritikos straipsnius ir 
spausdino juos įvairiuose laikraščiuose, parašė keturis romanus: 
premijomis  įvertintus „Kalnų giesmė” ir „Aidai ir šešėliai”, taip 
pat „Dalia” ir „Hestera”, dvi monografijas – „Tumo Vaižganto” 
gimnazijos  kelias” ir „Gimtojo krašto giesmė”. Jo novelių rinkinys 
„Šauksmas” buvo išleistas jau po autoriaus mirties.


Vacio Kavaliūno romano „Hestera” vertimą į anglų kalbą 
„Esther” vardu galima įsigyti kaip Kindle e-book per Amazon.com.


Jolita Kavaliūnaitė


PRIMINIMAS
„Dirvos” loterijos bilietų traukimas įvyks 2017 m. lapkri-


čio mėn. 1 d. Malonėkite grąžinti užpildytas loterijos bilietų 
šakneles su atitinkamu mokesčiu. Jūs turėsite progą dalyvauti 
loterijoje ir išbandyti savo laimę.


 „Vilties” d-jos valdyba
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Liepos 30 d., paskutinę 
Pasaulio plaukimo čempio-
nato dieną Rūtai Meilutytei 
nepavyko pelnyti medalio 
Lietuvai. Liepos 30 d. vakarą 


NEPAVYKO IŠKOVOTI PASAULIO PLAUKIMO ČEMPIONATO MEDALIO 


Rūta Meilutytė.                                                                                                                                 AFP


50 m krūtine rungties finale 
plaukikė finišavo ketvirta. 


Lietuvos plaukikė distanci-
ją įveikė per 30,20 sek. ir jau 
trečią kartą čempionate page-


rino asmeninį sezono rekordą.
Čempione tapo amerikietė 


Lilly King (29,40 sek.), an-
trąją vietą užėmė rusė Julija 
Jefimova (29,57 sek.), trečioje 


vietoje liko amerikietė Katie 
Meili (29.99 sek.).


L. King finalo plaukime 
pagerino pasaulio rekordą, 
nuo 2013 metų priklausiusį R. 
Meilutytei (29,48 sek.).


R. Meilutytė vietą finale 
užsitikrino pusfinalyje įvei-
kusi distanciją per 30,40 sek. 
Bendroje pusfinalio lentelėje 
plaukikė užėmė taip pat 4 
vietą.


Jame geriau už lietuvę pa-
sirodė tos pačios sportininkės: 
rusė J. Jefimova (29,73 sek.) 
ir amerikietės K. Meili (30,12 
sek.) bei L. King (29,60 sek.).


R. Meilutytė 4 vietą už-
ėmė ir liepos 25 d. vakarą 
100 m krūtine rungties finale. 
Distanciją sportininkė įveikė 
per 1.05,65 min. Šios rungties 
pasaulio rekordas, priklausęs 
R. Meilutytei, taip pat page-
rintas.                                 LRT


LIETUVOS 
VYRŲ RINKTINĖ 


NEPRASIBROVĖ Į 
PASAULIO PLAUKIMO 
ČEMPIONATO FINALĄ 


Paskutinę Pasaulio plauki-
mo čempionato dieną (liepos 
30 d.) kombinuotos estafetės 
4 po 100 m atrankoje var-
žėsi Lietuvos vyrų rinktinė. 
Plaukikai distanciją įveikė 
per 3.36,75 min ir, bendroje 
įskaitoje užėmę 17-ą vietą, 
nepateko į rungties finalą. 


Lietuvos vyrų r inkti-
nė (Danas Rapšys, Andrius 
Š i d l a u k a s ,  D e i v i d a s 
Margevičius ir Simonas Bilis), 
plaukusi antrame atrankose 
plaukime, savo plaukime už-
ėmė 7-ą vietą iš 10. Lietuviai 
pasirodė pirmajame takelyje.


Geriausiai šioje rungtyje 
pasirodė amerikiečių rinktinė, 
distanciją įveikusi per 3.29,66 
min                                 LRT


Vroclave (Lenkija) vyks-
tančių pasaulio sporto žaidy-
nių klasikinių šokių varžybo-
se bronzos medalius liepos 28 
d. iškovojo lietuviai Evaldas 
Sodeika ir Ieva Žukauskaitė. 


Finale E. Sodeika bei I. 
Žukauskaitė buvo treti visuo-
se šokiuose – valse, tango, 
Vienos valse, lėtajame foks-
trote bei kvikstepe.


LIETUVOS ŠOKĖJAI IŠKOVOJO PASAULIO ŽAIDYNIŲ 
BRONZOS MEDALIUS


Evaldas Sodeika ir Ieva Žukauskaitė.                                                                       dance-mag.com nuotr.


Visuose šokiuose nugalėjo 
ir pasaulio žaidynių čempi-
onais tapo Vokietijos atsto-
vai Benedetto Ferruggia ir 
Claudia Koehler. Sidabro 
medaliai  at i teko rusams 
Dmitrijui Žarkovui bei Olgai 
Kulikovai.


Šiose varžybose dalyvavo 
23 poros.


Dešimt dienų vyksiančia-


me renginyje varžysis apie 3,5 
tūkst. sportininkų iš daugiau 
nei 100 šalių.


Pasaulio žaidynės – dau-
giašakės sporto varžybos, 
kurios skirtos sporto šakoms 
ar jų rungtims, nepatekusioms 
į olimpinę programą, jas orga-
nizuoja Tarptautinė pasaulio 
žaidynių asociacija (IWAG).


 ELTA


Rumunijoje vykstančio pa-
saulio jaunių (iki 18 metų) ir 
jaunimo (iki 23 metų) baidarių 
ir kanojų irklavimo čempionato 
jaunimo vaikinų vienviečių 
kanojų varžybose liepos 30 d. 
triumfavo lietuvis Henrikas 
Žustautas. 


Š.m. Europos suaugusių 
čempionas 23 metų H. Žustautas 
finale liepos 30 d., sekmadienį 
finišavo per 39,192 sek.


Antrąją vietą užėmė brazilas 
Izaquias Santosas (+0,272 sek.), 
trečiąją – vengras Jonatanas 
Hajdu (+0,320 sek.).


Paskutinį kartą pasaulio 
jaunimo čempionate startavęs 


KANOJININKAS H. ŽUSTAUTAS TREČIĄ KARTĄ TAPO 
PASAULIO JAUNIMO ČEMPIONU 


H. Žustautas šiose varžybose tri-
umfavo trečiąjį kartą. Pasaulio 
jaunimo čempionu lietuvis tapo 
2014 ir 2015 metais.


Jaunimo vaikinų vienviečių 
baidarių 200 m distancijoje si-
dabro medalį iškovojo 21-erių 
metų lietuvis Artūras Seja. Jis 
finale finišavo per 35,320 sek. ir 
vos 0,08 sek. pralaimėjo čempi-
onu tapusiam vengrui Balazsui 
Birkasui.


Bronzos medalį iškovojo 
italas Andrea de Liberto (+0,156 
sek.). Latvis Denisas Volkovas 
(+0,872 sek.) finišavo aštuntas.


Jaunių vaikinų vienviečių 
kanojų finale Lietuvos atstovas 


Ilja Davidovskis (44,060 sek.) 
finišavo paskutinis – devintas. 
Čempionu tapo ispanas Pablo 
Grana (42,316 sek.).


Jaunių vaikinų vienviečių 
baidarių B finale lietuvis Lukas 
Šakalys (37,93 sek.) finišavo 
antras ir galutinėje įskaitoje 
buvo 11-as.


12-ąją vietą 
jaunimo čem-
pionate užėmė 
Rūta Dagytė. Ji 
vienviečių kano-
jų B finale užė-
mė trečiąją vietą 
(51,556 sek.).


ELTA
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Seimo narys Robertas 
Šarknickas sulaukė Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB) 
valdybos Švietimo komisijos 
narės Alvijos Černiauskaitės 
kreipimosi, kuriame ji reiš-
kia susirūpinimą dėl Alytuje 
įsteigto vaikų integracijos 
centro, pradėsiančio veikti nuo 
šių metų rugsėjo.


PLB valdybos Švietimo ko-
misijos narė A. Černiauskaitė 
teigia, kad įsteigtas atskiras 
integracijos centras ne tik 
kertasi su integracijos pagrin-
dine užduotimi – integruoti 
vaikus į vietinę bendruome-
nę ir skirti reikiamą pagalbą 
toje bendruomenėje -, bet ir 
gali padaryti dar didesnę žalą 
moksleiviams.


„Klasėje bus skirtingo am-
žiaus vaikai, integracija vyks 
tarp vaikų, sugrįžusių iš už-
sienio valstybių, o ne tarp 
jų lankomos bendruomenės. 
Tokiu atveju galimas patyčių 
skatinimas, atitolimas nuo 
pasirinktos bendruomenės 
(mokyklos, kurią jau pasirinko 
vaiko tėvai). Vaikas negalės 
lankyti užklasinės veiklos kar-
tu su savo klasės ar mokyklos 
draugais, nes turės eiti vienas į 
integracijos centrą”, – sako A. 
Černiauskaitė.


A. Černiauskaitė yra ir li-
tuanistinio darželio-mokyklos 
„Obelėlė”direktorė, tad, jos 


teigimu, integracija yra pati 
veiksmingiausia, kai vaikas in-
tegruojamas savo bendruome-
nėje ir gauna vietinę pagalbą 
(logopedo paslaugos, daugiau 
lietuvių kalbos pamokų, daly-
vavimas užklasinėje veikloje, 
mokyklos renginiuose ir kt.).


Jungt inės  Kara lys tės 
Lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkė Dalia Asanavičiūtė taip 
pat sako, kad vaikų integracija 
-viena didžiausių lietuvių, 
gyvenančių svetur, baimių, 
sulaikančių nuo reemigraci-
jos. Todėl ji pritaria Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy-
bos Švietimo komisijos narės 
A. Černiauskaitės nuomonei, 
kad integracija surinkus atvy-
kusius vaikus į vieną atskirą 
klasę nėra efektyvi.


„Vaikai kalbės tarpusavyje 
anglų kalba, taip pat didelis 
pavojus sulaukti patyčių iš 
vietinių vaikų. Nesinori, kad 
būtų sukurti „getai”, kur vaikai 
jaustų dar didesnę atskirtį”, – 
sako D. Asanavičiūtė.


D. Asanavičiūtė sako turinti 
asmeninės patirties apie vaiko 
integraciją. „Pačiai teko patirti 
savo vaiko integraciją angliš-
koje mokykloje. Atvykom, 
kai dukrai buvo 12 metų ir 
kalbos beveik visai nemokėjo. 
Nepaisant to, ji buvo priimta į 
klasę su savo vienmečiais. Jai 
buvo leista nesimokyti prancū-


zų kalbos, vietoj to mokytoja 
jai padėjo išmokti anglų kalbą. 
Ji nebuvo palikinėjama po 
pamokų, nebuvo atskirta nuo 
bendraklasių. Man nereikėjo 
jos specialiai vežioti į atskirą 
centrą, nes dirbantys tėvai ne 
visuomet turi tokią galimybę. 
Po metų ji puikiai integravosi, 
turi draugų tiek tarp lietuvių, 
tiek tarp anglakalbių”, – sakė 
D. Asanavičiūtė. Remdamasi 
savo asmenine patirtimi ji siū-
lo peržiūrėti ir dar kartą gerai 
apsvarstyti kuriamo vaikų in-
tegracijos centro efektyvumą.


Pasaulio lietuvių bendruo-
menės Švietimo komisijos 
pirmininkas ir Airijos lietu-
vių bendruomenės vadovas 
Arūnas Teišerskis laikosi ben-
dros nuomonės, kad integra-
cija yra labai svarbi problema 
Lietuvoje.


„Šiaip idėja yra graži, bet 
aš nemanau, kad ji bus veiks-
minga. Kaip jūs įsivaizduojate 
žodį „integracija”, jeigu vaikai 
paimami iš savo klasių, atve-
žami kažkur atskirai į klasę 
ir jie bando integruotis. Su 
kuo? Tarpusavyje? Aš nelabai 
įsivaizduoju šito dalyko – inte-
gruotis. Integruotis reikia savo 
visuomenėje, savo klasėje. 
Sunku įsivaizduoti, ko sie-
kiama tokiu projektu”, – LRT 
laidoje „Lietuvos diena”sakė 
A. Teišerskis.


Švietimo kokybės ir regio-
ninės politikos departamento 
direktorius Aidas Aldakauskas 
toje pat LRT laidoje irgi abe-
jojo dėl integracijos centro 
Alytuje.


„Kiekviena iniciatyva yra 
sveikintina, bet ar čia yra 
tinkamas sprendimas Alytuje 
taip kurti integracijos centrą? 
Labai abejočiau”, – sako A. 
Aldakauskas. Jo teigimu, turi 
būti rengiamos specializuotos 
pedagogų komandos, kurios 
apsilanko mokyklose, o ne 
vienoje mokykloje, ir tai turi 
būti per pamokas, o ne po 
pamokų, nes daugiausiai vai-
kams kyla problemų būtent 
pamokų metu.


Alytaus švietimo vedėja 
Rimvyda Ališauskienė, teigia, 
kad per penkerius pastaruosius 
metus grįžo 42 vaikai. Pasak 
jos, ugdymo procese problemų 
su emigrantų vaikais nėra, jie 
sėkmingai integruojasi ir dabar 
esamose mokyklose. Tad kyla 
klausimas, kam reikėjo švais-
tyti 10 tūkst. eurų įrengiant 
klasę?


Prieš vykstant Alytaus 
miesto tarybos posėdžiui 
S e i m o  n a r y s  R o b e r t a s 
Šarknickas specialiai buvo su-
organizavęs susitikimą Alytaus 
miesto savivaldybėje kartu su 
Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos mero pavaduo-


PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ KREIPĖSI DĖL VAIKŲ INTEGRACIJOS CENTRO ALYTUJE
toja Vale Gibiene ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės tarybos 
nare A. Černiauskaite, kuri ir 
suabejojo tarybos nario, kon-
servatoriaus Andriaus Jučo 
ketinimu steigti Likiškėlių mo-
kykloje integracijos klasę už 
10 tūkst. eurų, kuri būtų skirta 
tik savaitę ir tik dvi valandas 
užimti emigrantų vaikus, su 
kuriais dirbtų vienas moky-
tojas, nors kituose šaltiniuose 
minimi jau keturi mokytojai.


„Sutinku su visais pasi-
sakiusiais kompetentingais 
specialistais, kad ne tokiomis 
priemonėmis reikėjo kurti 
integracijos centrą vienoje mo-
kykloje. Liūdna, kad Alytaus 
vardas nuskambėjo ne iš ge-
rosios pusės dėl godumo būti 
pirmam, matomam”, – sako 
Seimo narys R. Šarknickas.


Seimo narys R. Šarknickas 
stebisi, kodėl nebuvo kalbėta 
su specialistais, užsienio lie-
tuvių atstovais, Švietimo ir 
mokslo ministerija.


„Dabar esamą padėtį reikia 
iš pagrindų peržiūrėti. Lėšos 
turbūt jau išnaudotos. Tai turi 
būti valstybės tarnautojo at-
sakomybė. Tikiuosi, kad į tai 
atsižvelgs Alytaus švietimo, 
kultūros ir sporto komite-
tas. Jie aiškiai visam miestui 
turi pasakyti savo verdiktą 
šiuo klausimu”, – mano R. 
Šarknickas.                     ELTA


Liepos 16 dieną Ščecine 
ir Pščelinike, Lenkijoje, buvo 
surengtos S. Dariaus ir S. 
Girėno legendinio transatlan-
tinio skrydžio 84-ųjų metinių 
minėjimas.


Pagerbiant pilotų atmi-
nimą aukotos Mišios Šv. 
Jokūbo katedroje Ščecine 
ir „Lituanicos” sudužimo 
vietoje Pščelniko miške 
prie S. Dariaus ir S. Girėno 
paminklo (archit. Vytautas 
Landsbergis-Žemkalnis).


Renginy je  da lyvavęs 
Lietuvos Respublikos am-
basadorius Lenkijoje  Š. 
Adomavičius dėkojo Ščecino 
l i e tuv ių  bendruomene i , 
Vakarų Pamario vaivadijos, 
Myslibužo savivaldybės, baž-
nyčios atstovams bei visiems, 
kurie puoselėja Lietuvos lakū-


LENKIJOJE PAMINĖTOS S. DARIAUS IR S. GIRĖNO SKRYDŽIO PER ATLANTĄ METINĖS


Lietuvos Respublikos ambasadorius Lenkijoje Š. Adomavičius.                                          LR URM nuotr.


nų atminimą. Ambasadorius 
pabrėžė, kad bendras atmini-
mo apie Lietuvos didvyrius 
puoselėjimas gilina dvišalius 
santykius, prisideda prie tautų 
suartinimo.


A m b a s a d o r i u s  Š . 
Adomavičius ir Lietuvos 
Respublikos garbės kon-
sulas Ščecine Wieslawas 
Wierzchos padėjo gėlių prie 
Šv. Jokūbo katedros Aušros 
Vartų Dievo Motinos koply-
čioje įrengtos S. Dariaus ir 
S. Girėno atminimo lentos ir 
prie paminklo S. Dariui ir S. 
Girėnui Pščelnike. Minėjime 
taip pat dalyvavo Kauno 
miesto ir rajono savivaldybių 
delegacijos, pasirodė pasiro-
dė Punsko S. Dariaus ir S. 
Girėno gimnazijos mokiniai.


LR URM


TEKANČIOS SAULĖS ŠALYJE JAU NUSKAMBĖJO TAUTIEČIUS VIENIJANTI „TAUTIŠKA GIESMĖ”
Lietuvos  ambasadoje 


Japonijoje Lietuvos valsty-
bės – Mindaugo karūnavimo 
šventės proga liepos 2 d. jau 
nuskambėjo „Tautiška gies-
mė”. Lietuvos himną iš širdies 
giedojo lietuvių bendruo-
menės Japonijoje nariai, jų 
atžalos, šioje šalyje dirbantys 
Lietuvos diplomatai, studentai 
ir  renginio svečiai. 


„Mindaugo karūnavimo 
diena – tai šventė, įprasminanti 


tautos vienybę, dovanojanti 
ypatingą bendrumo jausmą”, 
- sakė lietuvių bendruomenės 
Japonijoje pirmininkė Daiva 
Maekawa.


„Ne kiekviena tauta gali di-
džiuotis, kad turi daugiau kaip 
700 metų savo valstybingumo 
istoriją. Svarbu, kad prisi-
mindami savo istoriją, kartu 
galvotume apie Lietuvos atei-
tį, prisidėtume prie Lietuvos 
valstybės stiprinimo ir jos 


vardo garsinimo pasaulyje”, 
- sveikindama šventės da-
lyvius, sakė Lietuvos am-
basados Japonijoje laikinoji 
reikalų patikėtinė, įgaliotoji 
ministrė Violeta Gaižauskaitė. 
Diplomatė padėkojo lietuvių 
bendruomenės Japonijoje na-
riams, talkinusiems per įvai-
rius Lietuvos kultūros, meno, 
mokslo, ekonomikos pasie-
kimų ir turizmo pristatymus 
Japonijoje.               LR URMLietuvos ambasadoje Japonijoje.                               LR URM nuotr.
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Liepos 30 d., paskutinę 
Pasaulio plaukimo čempio-
nato dieną Rūtai Meilutytei 
nepavyko pelnyti medalio 
Lietuvai. Liepos 30 d. vakarą 


NEPAVYKO IŠKOVOTI PASAULIO PLAUKIMO ČEMPIONATO MEDALIO 


Rūta Meilutytė.                                                                                                                                 AFP


50 m krūtine rungties finale 
plaukikė finišavo ketvirta. 


Lietuvos plaukikė distanci-
ją įveikė per 30,20 sek. ir jau 
trečią kartą čempionate page-


rino asmeninį sezono rekordą.
Čempione tapo amerikietė 


Lilly King (29,40 sek.), an-
trąją vietą užėmė rusė Julija 
Jefimova (29,57 sek.), trečioje 


vietoje liko amerikietė Katie 
Meili (29.99 sek.).


L. King finalo plaukime 
pagerino pasaulio rekordą, 
nuo 2013 metų priklausiusį R. 
Meilutytei (29,48 sek.).


R. Meilutytė vietą finale 
užsitikrino pusfinalyje įvei-
kusi distanciją per 30,40 sek. 
Bendroje pusfinalio lentelėje 
plaukikė užėmė taip pat 4 
vietą.


Jame geriau už lietuvę pa-
sirodė tos pačios sportininkės: 
rusė J. Jefimova (29,73 sek.) 
ir amerikietės K. Meili (30,12 
sek.) bei L. King (29,60 sek.).


R. Meilutytė 4 vietą už-
ėmė ir liepos 25 d. vakarą 
100 m krūtine rungties finale. 
Distanciją sportininkė įveikė 
per 1.05,65 min. Šios rungties 
pasaulio rekordas, priklausęs 
R. Meilutytei, taip pat page-
rintas.                                 LRT


LIETUVOS 
VYRŲ RINKTINĖ 


NEPRASIBROVĖ Į 
PASAULIO PLAUKIMO 
ČEMPIONATO FINALĄ 


Paskutinę Pasaulio plauki-
mo čempionato dieną (liepos 
30 d.) kombinuotos estafetės 
4 po 100 m atrankoje var-
žėsi Lietuvos vyrų rinktinė. 
Plaukikai distanciją įveikė 
per 3.36,75 min ir, bendroje 
įskaitoje užėmę 17-ą vietą, 
nepateko į rungties finalą. 


Lietuvos vyrų r inkti-
nė (Danas Rapšys, Andrius 
Š i d l a u k a s ,  D e i v i d a s 
Margevičius ir Simonas Bilis), 
plaukusi antrame atrankose 
plaukime, savo plaukime už-
ėmė 7-ą vietą iš 10. Lietuviai 
pasirodė pirmajame takelyje.


Geriausiai šioje rungtyje 
pasirodė amerikiečių rinktinė, 
distanciją įveikusi per 3.29,66 
min                                 LRT


Vroclave (Lenkija) vyks-
tančių pasaulio sporto žaidy-
nių klasikinių šokių varžybo-
se bronzos medalius liepos 28 
d. iškovojo lietuviai Evaldas 
Sodeika ir Ieva Žukauskaitė. 


Finale E. Sodeika bei I. 
Žukauskaitė buvo treti visuo-
se šokiuose – valse, tango, 
Vienos valse, lėtajame foks-
trote bei kvikstepe.


LIETUVOS ŠOKĖJAI IŠKOVOJO PASAULIO ŽAIDYNIŲ 
BRONZOS MEDALIUS


Evaldas Sodeika ir Ieva Žukauskaitė.                                                                       dance-mag.com nuotr.


Visuose šokiuose nugalėjo 
ir pasaulio žaidynių čempi-
onais tapo Vokietijos atsto-
vai Benedetto Ferruggia ir 
Claudia Koehler. Sidabro 
medaliai  at i teko rusams 
Dmitrijui Žarkovui bei Olgai 
Kulikovai.


Šiose varžybose dalyvavo 
23 poros.


Dešimt dienų vyksiančia-


me renginyje varžysis apie 3,5 
tūkst. sportininkų iš daugiau 
nei 100 šalių.


Pasaulio žaidynės – dau-
giašakės sporto varžybos, 
kurios skirtos sporto šakoms 
ar jų rungtims, nepatekusioms 
į olimpinę programą, jas orga-
nizuoja Tarptautinė pasaulio 
žaidynių asociacija (IWAG).


 ELTA


Rumunijoje vykstančio pa-
saulio jaunių (iki 18 metų) ir 
jaunimo (iki 23 metų) baidarių 
ir kanojų irklavimo čempionato 
jaunimo vaikinų vienviečių 
kanojų varžybose liepos 30 d. 
triumfavo lietuvis Henrikas 
Žustautas. 


Š.m. Europos suaugusių 
čempionas 23 metų H. Žustautas 
finale liepos 30 d., sekmadienį 
finišavo per 39,192 sek.


Antrąją vietą užėmė brazilas 
Izaquias Santosas (+0,272 sek.), 
trečiąją – vengras Jonatanas 
Hajdu (+0,320 sek.).


Paskutinį kartą pasaulio 
jaunimo čempionate startavęs 


KANOJININKAS H. ŽUSTAUTAS TREČIĄ KARTĄ TAPO 
PASAULIO JAUNIMO ČEMPIONU 


H. Žustautas šiose varžybose tri-
umfavo trečiąjį kartą. Pasaulio 
jaunimo čempionu lietuvis tapo 
2014 ir 2015 metais.


Jaunimo vaikinų vienviečių 
baidarių 200 m distancijoje si-
dabro medalį iškovojo 21-erių 
metų lietuvis Artūras Seja. Jis 
finale finišavo per 35,320 sek. ir 
vos 0,08 sek. pralaimėjo čempi-
onu tapusiam vengrui Balazsui 
Birkasui.


Bronzos medalį iškovojo 
italas Andrea de Liberto (+0,156 
sek.). Latvis Denisas Volkovas 
(+0,872 sek.) finišavo aštuntas.


Jaunių vaikinų vienviečių 
kanojų finale Lietuvos atstovas 


Ilja Davidovskis (44,060 sek.) 
finišavo paskutinis – devintas. 
Čempionu tapo ispanas Pablo 
Grana (42,316 sek.).


Jaunių vaikinų vienviečių 
baidarių B finale lietuvis Lukas 
Šakalys (37,93 sek.) finišavo 
antras ir galutinėje įskaitoje 
buvo 11-as.


12-ąją vietą 
jaunimo čem-
pionate užėmė 
Rūta Dagytė. Ji 
vienviečių kano-
jų B finale užė-
mė trečiąją vietą 
(51,556 sek.).


ELTA
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Š .  m .  l i e p o s  2 5  d . 
Prezidentas Donald Trump 
a t v y k o  į  J a n g s t a u n ą 


(Youngstown, Ohio) (maž-
daug 80 mylių į pietus nuo 
Klivlando, OH), į Covelli 


PREZIDENTO DONALD TRUMP VIEŠNAGĖ


Prezidentas Donald Trump kalba Covelli Centre.                                                    A. V. Matulionio nuotr.


centro areną, kurioje, pa-
gal gautą informaciją, telpa 
5,900 žiūrovų. Arena buvo 


pilnutėlė, bet kadangi jos 
pagrindinėje aikštėje buvo 
pristatyta pridėtinių kėdžių, 
dalyvių skaičius galėjo būti 
7,000. Norint dalyvauti šia-
me vakare ir užsitikrinti 
vietą, reikėjo iš anksto už-
siregistruoti arba internete, 
arba mobiliuoju telefonu. 
Tačiau atvykus nereikėjo jo-
kio įrodymo, tik žengiant per 
elektroninius vartus reikėjo 
ant stalo padėti visus metali-
nius daiktus. Buvo aišku, kad 
dauguma žiūrovų buvo karšti 
prezidento Trumpo gerbėjai 
ar šalininkai – jie garsiai reiš-
kė savo entuziazmą. Bet tarp 
dalyvių buvo ir smalsuolių, ir 
„agitatorių”. Į areną šį vakarą 
atvykusius pradėjo leisti 4:00 
po p., o prieš prasidedant pa-
grindinei vakaro programai 
7:00 val. v., susirinkusius 
linksmino iš garsiakalbių 
sklindanti muzika ir keletas 
kalbėtojų.


Prezidentas D. Trump į 
areną įžengė po 7:00 val. v. 
Savo 53 minučių kalboje jis 
pakartojo praeities pažadus 
ir išreiškė padėką JAV ka-
rinėms pajėgoms, policijai 
ir pabrėžė, kad mes turime 
gerbti ne valdžią, bet Dievą. 
Jis taip pat griežtai pasisakė 
prieš karingai nusiteikusius 
islamo sekėjus ir pajuokavo 
apie jį kritikuojančius ir pata-
riančius kaip jam elgtis „pre-


zidentiškai”. Šios pastabos 
buvo atvykusiųjų palydėtos 
garsiais plojimais. Jis taip 
pat pakartojo, kad Affordable 
Care Act (ACA, dar žinomas 
kaip „Obamacare”) privalo 
būti pakeistas, duodamas 
suprasti, kad tie senatoriai, 
kurie nesutinka su šiuo pa-
keitimu, eina ne su juo, bet 
prieš jį. Prezidentas išreiš-
kė ir savo tvirtą įsitikimą, 
kad JAV turi būti suvereni 
valstybė. Anksčiau minėtų 
„agitatorių” dėka, dauguma 
klausytojų Prezidento kalba 
buvo sužavėti, tačiau įvyko 
ir beveik nepastebėtas inci-
dentas. Autoriaus priekyje, 
už maždaug 10 pėdų, sto-
vintis baltosios rasės vyras 
išskleidė raudoną komunistų 
vėliavą su kūju ir pjautuvu. 
Atidžiai Prezidento kalbą 
sekantys, šio šiurkštaus išsi-
šokimo nepastebėjo, tačiau 
jo kaltininkas buvo skubiai 
ir tyliai „išlydėtas” iš arenos. 
Šį straipsnį ruošiant, šio inci-
dento kaltininko tapatybė dar 
nebuvo žinoma. Neaišku, ar 
jis tik taip išreiškė savo nuo-
monę, ar jis buvo „kairiųjų” 
organizacijų narys, o gal vei-
kė priešingos partijos nuro-
dymu? Kaip bebūtų, atrodo, 
kad šioje šalyje laisvė reikšti 
savo nuomonę veiksmu, raštu 
ar žodžiu dar klesti.


Algirdas V.  Matulionis


N e t o l i 
Maskvos esan-
čiame Žukovskio 
mieste liepos 21 
dieną buvo ati-
dengta memoriali-
nė lenta žinomam 
lakūnui bandyto-
jui ir kosmonau-
tui bandytojui lie-
tuviui Rimantui 
Stankevičiui.


Memorialinės 
lentos atidengimo 
ceremonijoje da-
lyvavo Lietuvos 
R e s p u b l i k o s 
a m b a s a d o -
r i u s  R u s i j o s 
F e d e r a c i j o j e 
R e m i g i j u s 
Motuzas, Rimanto 
S tankev ič i aus 
artimieji, žymūs 
lakūnai, Rusijos 
valstybinių ins-
titucijų, aviacijos įmonių ir 
universitetų atstovai.


„Rimanto Stankevičiaus 
vardas labai gerai žinomas vi-
soje Lietuvoje. Jis savo talentu 
ir profesionalumu prisidėjo 
prie pasaulinės aviacijos kūri-
mo ir vystymo”, – savo kalboje 
pažymėjo ambasadorius R. 


RUSIJOS ŽUKOVSKIO MIESTE 
ATIDENGTA MEMORIALINĖ LENTA 
LAKŪNUI RIMANTUI STANKEVIČIUI


Atidengta memorialinė lenta žinomam la-
kūnui bandytojui ir kosmonautui bandytojui 
lietuviui Rimantui Stankevičiui. LR URM


Motuzas.
Rimantas Stankevičius pa-


sižymėjo didžiuliais nuopel-
nais aviacijoje, buvo vienas iš 
dviejų daugkartinio naudojimo 
kosminio laivo „Buran” eki-
pažo narių, bet tragiškai žuvo 
1990 metais.       


      LR URM


LR užsienio reikalų minis-
terijos bėgikų komanda liepos 
30 dieną dalyvavo jau dvide-
šimt šeštą kartą surengtame 
pagarbos bėgime „Medininkai 
– Vilnius”.


Lietuvos diplomatai, kartu 
su kitais keturiais šimtais atmi-
nimo varžybose dalyvavusių 
bėgimo entuziastų, įveikė sim-
bolinį atstumą nuo Medininkų 
žudynių vietos iki Antakalnio 
kapinių. Kiekvienas bėgimo 


LIETUVOS DIPLOMATAI BĖGDAMI 
PAGERBĖ MEDININKŲ ŽUDYNIŲ AUKAS


dalyvis nubėgo penkis  kilo-
metrus -  taip pagerbtas nu-
žudytų Lietuvos Respublikos 
pareigūnų atminimas.


Prieš varžybų startą už-
sienio reikalų viceministras 
Darius Skusevičius kartu su 
kolegomis ir bėgimo daly-
viais iš Lietuvos ir užsienio 
dalyvavo 1991 m. liepos 31 
dienos rytą tragiškai žuvusių 
Lietuvos Respublikos muiti-
nės, policijos ir pasienio parei-


gūnų pagerbimo ceremonijoje, 
padėjo gėlių prie paminklo 
jiems atminti.


Liepos mėnesio pabaigoje 
vykstantis estafetinis bėgi-
mas „Medininkai - Vilnius” 
pirmą kartą buvo surengtas 
1992 metais, minint pirmąsias 
Medininkų žudynių metines. 
Bėgimą organizuoja ir vykdo 
Policijos departamentas prie 
Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministerijos ir Muitinės 
departamentas prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministe-
rijos.                        LR URM


LR užsienio reikalų minis-
terijos mobiliąją programėlę 
„Keliauk saugiai“ per du mė-
nesius įsidiegė daugiau kaip 13 
tūkstančių vartotojų.


Gegužės 29 dieną pristaty-
ta „Keliauk saugiai“ Google 
Play programėlių platformoje 
vertinama palankiai – 4,5 balo 
iš 5 galimų. Apple App Store 
programėlė vertinama 4+.


„Keliauk saugiai“ pro-
gramėlėje pateikiamos URM 
kelionių rekomendacijos ir 
atvykimo sąlygos į visas pa-
saulio valstybes, aktuali kon-
sulinė informacija ir Lietuvos 
diplomatinių atstovybių kon-
taktai. Visą programėlėje 
esančią informaciją galima 
pasiekti be interneto ryšio. 


ATSISIŲSKITE LR URM MOBILIĄJĄ PROGRAMĖLĘ KELIAUJANTIEMS
Besiruošiantys į kelionę gali 
naudotis interaktyvia kelionių 
atmintine, kurioje pateikiamas 
sąrašas dalykų, kuriais būtina 
pasirūpinti prieš išvykstant. 
Keliaujantiems ir ieškantiems 
artimiausios Lietuvos atsto-
vybės padės automatinis arti-
miausios atstovybės nustaty-
mas pagal buvimo vietą. Taip 
pat galima suplanuoti kelionę 
iki bet kurios atstovybės bei 
matyti visų Lietuvos atstovy-
bių pasaulyje žemėlapį.


Krizinių situacijų atvejais 
URM per programėlę gali 
siųsti tiesioginius pranešimus 
programėlės turėtojams. Todėl 
programėle rekomenduojama 
naudotis ne tik aktyviai ke-
liaujantiems, bet ir užsienyje 


nuolatos gy-
venantiems 
L i e t u v o s 
piliečiams. 
Informacija 
programėlė-
je nuolat at-
naujinama, 
taip pat nuo-
sekliai tobu-
linamos jos 
t e c h n i n ė s 
funkcijos.


Nuo pro-
gramėlės paleidimo dienos 
savo keliones savanoriškai 
užregistravo daugiau nei 400 
žmonių – ši funkcija leidžia kri-
zinės situacijos atveju tiesiogiai 
susisiekti su užsiregistravusiais 
keliautojais.              LR URM


„Keliauk sau-
giai“ Google 
Play programė-
lių platformoje.
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PROPAGANDOS ŽABANGOS
Jau nieko nebestebina, kad Kremliaus propagandos nuo-


dai mus pasiekia lyg tyčia per valstybines šventes ar kitomis 
svarbiomis progomis. Tačiau stebina mūsų žmonių naivumas 
ir nesusigaudymas. O kai kada – ir kvailas užsisipyrimas (žino, 
kad neteisus, bet negi „perlipsi per save”?). Pasėkmės būna 
liūdnos... Pamenate, kaip buvo rodomas filmukas apie siau-
bingą skalūninių dujų gamybos žalą gamtai – iš čiaupo bėgo 
degantis vanduo, nes jame buvo pilna dujų. Vėliau paaiškėjo, 
kad filmukas susuktas Kremliaus užsakymu. Bet amerikiečiai 
iš Lietuvos buvo išguiti. O ten, kur nepriimam amerikiečių, 
rusai nekviečiami įsibrauna. Arba – super ultra patriotinis 
žviegesys, kad norima išparduoti Lietuvos žemelę: kalba eina 
apie referendumą dėl leidimo užsieniečiams įsigyti Lietuvoje 
žemės ūkio paskirties žemės. Referendumo esmė buvo ne siekis 
uždrausti laisvą prekyba žemės ūkio paskirties žeme, bet sukirsti 
Lietuvą su galiojančiais Europos Sąjungos įstatymais, kurių 
laikytis Lietuva įsipareigojo stodama į ES. Jokia ES valstybė 
narė nedraudžia tokios prekybos. Laimė, tuokart referendumas 
neišdegė, tačiau neigiamų pasėkmių neišvengta (buvo iškreipta 
žemės ūkio paskirties žemės rinka – visiškai nuvertinta žemės 
kaina, o tai reiškė, kad žemę norintys parduoti žmonės buvo 
apiplėšti). Ir visur buvo aptikta rusiškos įtakos, nes tik Rusijai 
naudingos buvo tokių iniciatyvų pasėkmės. 


Kalbėjom apie ekonominius dalykus, tačiau yra ir su eko-
nomika tiesiogiai nesusijusių sričių, tačiau Rusijos propagandai 
labai svarbių. Viena iš tokių yra mūsų tautos istorija. Beje, jei 
kam kiltų klausimas, kodėl žodį „tauta” rašau mažąja raide, 
tai atsakysiu trumpai drūtai – kadangi esu Lietuvos patriotas, 
tai gerbiu ir lietuvių kalbą, ir jos gramatiką: žodis „tauta” yra 
bendrinis daiktavardis, na, o bendriniai daiktavardžiai rašomi 
mažąja raide. 


Grįžkime prie rusiškos propagandos, besitaikančios į mūsų 
tautos istoriją. Neseniai šventėme Valstybės (Lietuvos karaliaus 
Mindaugo karūnavimo) dieną. Sugiedoję Tautišką giesmę su 
draugu leidomės nuo Kernavės piliakalnio. Draugas ir sakys: 


„O girdėjai, tas Mindaugas buvo tikras niekšas, brolžudys 
ir svetimautojas...” Netekau žado! Nesitikėjau, tiesą sakant. 
Bet paskui parūpo, iš kur jis tai ištraukė (na, suprantu, juk iš 
istorijos žinome, kad Mindaugas siekdamas suvienyti Lietuvą 
priemonių nesirinko, bet kad taip būtų vadinamas..?). Draugas 
nieko aiškaus neatsakė, numykdamas, kad lyg ir skaitė kažkur, 
lyg ir girdėjo iš kažko... Nieko tokio, netrukus radau panašius 


„pastebėjimus” skleidžiančių žmonių ir daugiau, galiausiai pa-
aiškėjo ir „žinių šaltinis”. Štai ką radau vieno draugo puslapyje 
socialiniame tinkle „Facebook”, kuriame jis rašo: „Kritiniam 
pamąstymui po liepos 6 d.... Suprantu, kad skambės revoliuci-
onieriškai... Vytenis, Gediminas, Algirdas, Kestutis.. nė vienas 
nesikrikštijo ir karūnos ant galvos nesidėjo, bet savo pasiekimais 
buvo, mano manymu, aukščiau Mindaugo, kuris iškart po savo 
karūnacijos užrašė Livonijos ordinui dalį Žemaitijos, Nadruvą, 
pusę Dainavos (Jotvos) ir dar porą Jotvos valsčių (Veisiejus ir 
Paveisininkus). Ši donacija 1255 m. buvo dar papildyta keliais 
Sėlos valsčiais, o 1259 m. – likusia Žemaitijos dalimi ir dar kai 
kuriais Jotvos valsčiais. O sąlygose po mirties, nesant tiesio-


ginių palikuonių, kryžiuočiams užrašyta visa Lietuva! Teisių į 
Žemaitiją ir LDK žemes kryžiuočių ordinas buvo priverstas at-
sisakyti tik 1422 m. (Torunės taika), t.y. 12 m. po Žalgirio mūšio. 
Lemiamu prūsams metu (Mindaugas) paliko juos vienus kovoje 
su kryžiuočiais (prūsams tepadėjo atiduoti žemaičiai), po ko jie 
buvo visiškai palaužti... Įvykdyta visa virtinė žudynių, siekiant 
karūnos išlaikymo ... neatlaikiusios karaliaus teroro į Kijevo 
Rusią pasitraukė ir tos šalies karines struktūras sustiprino apie 
200 LDK šeimų! Pagrobė draugo karvedžio žmoną, atvykusią į 
savo sesers laidotuves... Taigi, „gerbiamo” karaliaus „nuopelnus” 
srėbėme apie 170 m.! Dabar aukštiname! Man labai patinka 
liepos 6 d. sugiedoti tautišką giesmę, apsijungti su tautiečiais, 
bet mokytis iš istorijos bei kelti privalome vertybiškai teisingus 
valdovų pavyzdžius …”


Še tau, boba, devintinės! O juk taip parašė ne koks nors gir-
tuoklis, stribų palikuonis, bet... Lietuvos karys savanoris! Džiugu, 
kad jam atsirado oponentas, paaiškinęs, jog „Kažin ką būtų valdę 
tavo išvardinti kunigaikščiai, jei Mindaugo pastangomis nebūtų 
sukurta Lietuvos valstybė: suvienytos žemės, sukurtas centrali-
zuotas valdymas ir gautas kaip suverenaus tarptautinių santykių 
subjekto (valstybės kaip tokios) pripažinimas iš Vakarų. Faktas, 
kad už tai reikėjo mokėti ir Mindaugas sumokėjo, bet kaina 
adekvati buvusiai situacijai (egzistencijos grėsmė prieš ordiną). 
Patinka tai, ar ne, tuo metu turėjom labai mažai laiko „prisivyti 
vakarus” ir suvokti save kaip politinį vienetą. Neįžengiamos 
ąžuolų girios ir pagonybė galbūt romantiška, bet čia pat užko-
duotas milžiniškas civilizacinis atsilikimas, kad ir nuo tos pačios 
kaimynės Lenkijos karalystės (pavyzdžiu gali būti ir tas pats 
lietuviškas raštas, kurį ir taip labai vėlavom sukurti), o kartu 
geopolitinė izoliacija.” 


Ką dar galima atsakyti į tokius kario savanorio „kritinius 
pamąstymus”? Jei žmogus nesupranta, kad jis pučia Kremliaus 
dūdą, jam reikia pasakyti. Ir tai ne paranoja matyti Kremliaus 
propagandą platinančius naudingus idiotus. Juk žmogus nesu-
pranta, kad viskam yra laikas ir vieta. Jis nesupranta, kad pagal jo 


„ne itin pozityvūs faktai” parašytos tokios propagandinės kilpos 
kaip „Partizanų teroro aukų atminimo knyga”, nesuvokia, jog 
šitas Mindaugo - brolžudžio paveikslas kišamas ne atsitiktinai 
per Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) die-
ną! Gal kaip karys jis ir labai narsus bei tvirtas, bet su tokiomis 
pažiūromis, švelniai tariant, Tėvynės neapginsi. Nes mūšis 
prasideda propagandine kova, užverdančia dar toli gražu iki 
pirmojo šūvio, o mūsų narsusis karys savanoris jau krito nuo 
propagandinės rusų kulkos.


Kęstutis Šilkūnas (Nukelta į 4 psl.)


rusų liaudies interesams.
Užtat žodis „populizmas” 


Vakaruose ir turi neigiamą ats-
palvį, ženklinantį, kad populistai 
ne tiek demokratijos – liaudies 
valdžios – šalininkai, kiek de-
magogai – liaudies apgavikai.


K a i p  ž u r n a l e  „ N e w 
Republic” rašo Harvardo uni-
versitete dėstantis politolo-
gas Jaša Mounkas, „šiandien 
„populisto” etiketė lipdoma 
tokiems įvairiems politikams 
kaip Turkijos Recepas Tayyipas 
Erdoganas, Venesuelos Nicolas 
Maduro, Italijos Beppe Grillo, 
Prancūzijos Marine Le Pen, 
nors jų vadovaujamų sąjūdžių 
nevienija jokia aiški politinė 
programa. 


Kai kurie jų pasisako už 
tai, kad gamybos priemonių 
ir išteklių nuosavybę perimtų 
valstybė, kiti nori kiek galima 
daugiau, net įkalinimo įstaigas, 
perduoti į privačias rankas. 
Vieni siekia politiką pajungti 
religijos vadovavimui, antri 
rėksmingai šalinasi nuo tikėjimo 
ir palaiko pasaulietiškumą.


Tačiau visiems šiems po-
pulistams bendra viena ypa-
tybė – jie turi panašią politinę 
vaizduotę.


Ir čia Jaša Mounkas griebiasi 
kito politologo Jano-Wernerio 
Mullerio pastebėjimų. Savo 
parašytoje knygoje „Kas yra 
populizmas?” šis Prinstono 
universiteto profesorius „argu-
mentuoja, kad populistai turi 
savotišką būdą aprašyti politi-
kos pasaulį.


Populistų pasakojime „mo-
raliai švarūs, gryni, visiškai 
vieningi” žmonės supriešinami 
elitui, „laikomam korumpuotu 
ar kaip nors kitaip moraliai 
žemesnio lygio”.


„Kas bent kiek įdėmiau 
sekė pastarojo laiko politiką 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
ar Europoje, – tęsia J. Mounkas, 
– tas atpažins ir populistų pre-
tenziją atstovauti „tikrų” ame-
rikiečių (ar vokiečių ar turkų) 
daugumai, ir jų išpuolius prieš 
elito atstovus kaip korumpuotus 
išdavikus „globalistus”, kurie, 
kaip dabar sako amerikiečiai po-
pulistai, gyvena pelkėse, kurias 
jie, populistai, žada nusausinti.”


Ir jei šiaip daugumai bet ko-
kių politikų būdinga teigti, kad 
jie atstovauja žmonėms ir siekia 
pašalinti esamosios tvarkos 
trūkumus, tik populistai sau pri-
siskiria „moralinį atstovavimo 
monopolį”.


J. W. Mullerio žodžiais, 
„populizmo esmę sudaro pliu-
ralizmo atmetimas. Populistai 
visada teigs, kad jie ir jie vieni 
kalba už žmones ir atstovauja 
tikriesiems jų interesams.


Jis taip pat parodo, jog, prie-
šingai įprastiniam galvojimui, 
populistai išties įstengia valdyti 
remdamiesi tik savo pretenzija 


DVI POPULIZMO RŪŠYS
Kadangi žodis „populistai”, 


kilęs iš lotyniško žodžio „popu-
lus”, kuris reiškia liaudį, tautą 
arba tiesiog žmones kolektyviai, 
tai galima manyti, kad popu-
listai yra tikrieji demokratai, 
kuriems rūpi liaudies, tautos, 
žmonių interesai ir jie juos gina. 
Taip apie save galvoja patys 
populistai. Tačiau dauguma 
politologų šį žodį vartoja kiek 
kita, neigiama reikšme ir laiko 
populistus „blogiukais”. Kodėl?  


Tai gana sudėtinga istorija. 
Pradėkime nuo to, kad iš graikų 
kalbos kilęs žodis „demokratija” 
iš tiesų reiškia žmonių valdžią, 
kuri, kaip ir patys žmonės, gali 
būti geresnė ar blogesnė.


Bet vien dėl to, kad valdžia 
demokratinė – tai yra, ją iš-
sirinko žmonės, o ne primetė 
diktatoriai ar okupantai, – dar 
nereiškia, kad ji geresnė ir tikrai 
gina žmonių interesus.


Pavyzdžiui, kas gi ginčys, 
kad Rusijos valdžia nėra žmonių 
išrinkta? Kas pasakys, kurie 
rinkimai Maskvoje po 1990 m. 
nebuvo pagal visus esminius 
požymius demokratiniai?


Tač iau  paga lvokime. 
Pakartotinai išrinkta Vladimiro 
Putino valdžia – argi ji tikrai 


gina ne diktatūros, bet tikruosius 
Rusijos žmonių interesus?


Tie, kurie abejoja V. Putino 
išrinkimo demokratiškumu, 
čia iš karto nurodys vieno es-
minio požymio trūkumą. Tai 
tikros opozicijos, pvz., kad ir 
Aleksejaus Navalno, pakartoti-
nis neprileidimas, neįregistravi-
mas į kandidatus, jo neįrašymas 
į rinkimų biuletenį.


Jie taip pat nurodys ir į tai, 
kad rusai, šimtmečius gyvenę 
tik tironų valdomi, neįpratę rink-
tis tarp kelių skirtingų alternaty-
vų ir nepribrendę vakarietiškai 
demokratijai.


Užtat dauguma rusų ir paten-
kinti savo „valdomąja demokra-
tija” – kitokios jie nė nepažįsta, 
nebent Boriso Jelcino laikais, 
tačiau tuomet jie patyrė ne tiek 
„valdomą demokratiją”, kiek 
„nevaldomą chaosą”. O prieš tai 
jie pažino vien tą „valdomą”, tik 
ne demokratiją, bet kompartijos 
diktatūrą.


Štai dėl ko V. Putino nacio-
nalistinis populizmas daugeliui 
rusų dabar ir atrodo geriausia 
įmanoma alternatyva, nors va-
karietišku požiūriu toks popu-
lizmas nėra nei demokratiškas, 
nei atstovaujantis tikriesiems 
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Birštono „Eglės” sana-
torijoje 2017 d. birželio 20-
22 dienomis  vyko Lietuvos 
Respublikos švietimo ir moks-
lo ministerijos organizuotas 
seminaras lituanistinių mo-
kyklų vadovams ir lietuvių 


Iš kairės: Aušra Covalesky, Irina Melikova, Inga Dabašinskaitė, Gaila Narkevičienė, Vida Rupšienė, 
Auksė Motto ir Jūratė Bujanauskas.                                                                        Algio Vaškevičiaus nuotr.


SEMINARAS LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ VADOVAMS LIETUVOJE


bendruomenių švietimo tarybų 
atstovams.  Seminare dalyvavo 
30 lituanistinių mokyklų  va-
dovų iš Australijos, Europos 
,Šiaurės ir Pietų Amerikos. 


Jav lituanistines mokyklas 
atstovavo gausus būrys vado-


Vasaros atostogos gali tapti 
gražiausio gyvenimo etapo, 
o gali – ir baisiausio koš-
maro pradžia. Irena Saulutė 
Valaitytė-Špakauskienė pirmą-
ją savo vasaros atostogų dieną 
1941 metais buvo įsodinta 
į gyvulinių vagonų ešeloną 
ir su šeima išvežta į Sibirą. 
Pagal neįtikėtiną šios netrukus 
90-metį švęsiančios moters 
istoriją Amerikos lietuvė Rūta 
Šepetys parašė pasauliniu 
bestseleriu tapusį romaną 
„Tarp pilkų debesų”.


I. S. Valaitytė-Špakauskienė 


vų:  JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė, lituanistinės mo-
kyklėlės „Lietuvėlė” direk-
torė Auksė Motto, Čikagos 
lituanistinės mokyklos va-
dovė Vida Rupšienė ir buvu-
si šios mokyklos direktorė 


„TARP PILKŲ DEBESŲ”: PAŽINTIS SU ROMANO HEROJĖS PROTOTIPU 
TAPUSIA TREMTINE


Prie jurtos su JAV rašytoja Rūta Šepetys. 
2009 m.                                         LLBM nuotr.


Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė prie tremtinių jurtos Lietuvos 
liaudies buities muziejuje, Rumšiškėse.                        LLBM nuotr.


puikiai prisimena, kaip tremty-
je Sibire atrodė iš šalčio ir 
bado mirštantys lietuviai vai-
kai – ji pati buvo viena iš jų, 
nes 13-metė kartu su mama ir 
16-mečiu broliu, atskirti nuo 
tėčio – Lietuvos kariuomenės 
karininko, 1941-ųjų birželio 
14-ąją gyvuliniu vagonu buvo 
ištremta iš Lietuvos. I. S. 
Valaitytė-Špakauskienė buvo 
baigusi šeštąjį gimnazijos 
skyrių, tai buvo pirma jos ir 
brolio vasaros atostogų diena.


„Kai jau mus pakėlė naktį 
ir pro duris varė, mamytė al-


bumą pasigrobė. 
Spėjome sukne-
lytes apsivilkti, į 
basutes įsispirti ir 
mamytė albumą 
pasiėmė. Ir sustin-
go prie slenksčio. 
O kadangi tėveliui 
neleido atsistoti 
šautuvus įrėmę, 
neleido jam vi-
sai krutėti, tai jis, 
ant tos kėdės sė-
dėdamas, ir sako 
– padėk, vis tiek 
tuoj  sušaudys, 
gal saviškiams 
liks atminimas”, 
– prisimena I . 
S .  Va l a i t y t ė -
Špakauskienė.


Po kelių mėne-
sių I. S. Valaitytei-
Špakauskienei sukaks 90 
metų, bet ji trykšte trykšta op-
timizmu bei energija ir vis dar 
dirba Lietuvos liaudies buities 
muziejuje Rumšiškėse įreng-
toje jurtoje, kur lietuviams ir 
užsieniečiams veda ekskursi-
jas bei pasakoja apie gyvenimą 
tremtyje. Išgirdusi jos gyveni-
mo istoriją, Amerikos lietuvė 


T. MATULIONIO 
TĖVIŠKĖJE 


PAŠVENTINTAS 
ATMINIMO 
KRYŽIUS


Prieš mėnesį palaimin-
tuoju paskelbto arkivyskupo 
Teofiliaus Matulionio garbei jo 
tėviškėje – Kudoriškio kaime 
– buvo pašventintas atminimo 
kryžius. Taip pat Mišiomis 
Alantos šv. apaštalo Jokūbo 
bažnyčioje buvo pagerbta ir 
palaimintojo krikšto vieta. 


„Per kryžių į žvaigždes” 
– tokiu šūkiu vadovavosi pa-
laimintuoju paskelbtas ar-
kivyskupas T. Matulionis. 
Į palaimintojo tėviškę pa-
šventinti skulptoriaus Tauro 
Česnulevičiaus kurto kryžiaus, 
rinkosi tikintieji ir dvasininkai. 


„T. Matulionis gimė bū-
tent šioje vietoje, Kudoriškio 
kaime, kur šiandien buvo 
pašventintas, naujai pastatytas 
kryžius įamžinant šią vietą, 
kur gimė, kur prasidėjo jo 
žingsniai”, – sakė Panevėžio 
vyskupas Linas Vodopjanovas.


Caro valdžiai nepaklusęs 
arkivyskupas T. Matulionis 
buvo atleistas iš klebono 
pareigų. Apkaltintas dėl baž-
nyčios turto slėpimo ir teistas 
už neteisėtų mišių laikymą 
tikinčiųjų namuose uždarius 
bažnyčią. Galiausiai, arkivys-
kupas dešimčiai metų buvo 
ištremtas į Solovkų salas, 
Baltijos jūroje.


„Jo visas gyvenimas buvo 
susietas su kryžiumi, taigi su 
ta kančia, nes nuo pat pirmųjų 
kunigystės metų buvo perse-
kiojimai, kančia, ir iš tikrųjų 
mirtis buvo Šeduvos parapijo-
je, kai irgi buvo saugumo per-
sekiojamas, kai buvo jo slapta 
klausomasi, tiesiog nebuvo 
leidžiama ramiai gyventi ir už-
baigti šį gyvenimą”, – kalbėjo 
L. Vodopjanovas. 


Palaimintojo T. Matulionio 
tėvai priklausė Alantos para-
pijai, todėl Mišiomis Alantos 
šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje 
taip pat buvo pagerbta ir palai-
mintojo krikšto vieta.


„Tuo metu caras buvo už-
daręs Skiemonių bažnyčią ir 
tie žmonės, tas kraštas pri-
klausė tuo metu Alantai. Todėl, 
matyt, čia jį ir krikšijo. Ir, 
žinoma, kiek žinome iš rašy-
tinių šaltinių, palaimintasis 
net ir Latvijoje statė bažnyčią, 
panašią į Alantos bažnyčią, 
jis buvo įsimylėjęs ją”, – sakė 
Alantos parapijos klebonas 
Sigitas Sudentas.


T. Matulionis – antrasis pa-
laimintasis lietuvis. 1987-ųjų 
birželį beatifikuotas arkivys-
kupas Jurgis Matulaitis. LRT


R. Šepetys parašė į pasaulinių 
bestselerių viršūnę įkopusį 
romaną „Tarp pilkų debesų”.


Romanas išleistas 45-iose 
šalyse, pagal jį Holivude ku-
riamas filmas. Ir su režisieriais, 
ir su scenaristu, ir su ją pačią 
filme vaidinančia aktore I. S. 
Valaitytei-Špakauskienei teko 
pabendrauti akis į akį.    LRT


Laima Apanavičienė,  Dr. V. 
Kudirkos sekmadieninės litu-
anistinės mokyklos (Elizabeth, 
NJ) vadovė Aušra Covalesky 
, V. Krėvės lituanistinės mo-
kyklos (Philadelphia, PA) 
direktorė Irina Melikova, 
„Lino” lituanistinės moky-
klos (Seattle, WA) vadovė 
Inga Dabašinskaitė, Bostono 
lituanistinės mokyklos direk-
torė Gaila Narkevičienė, K. 
Donelaičio lituanistinės moky-
klos (Washington, DC) vadovė 
Jūratė Bujanauskas.


Seminaro metu buvo kalba-
ma apie vertybių ugdymą litu-
anistiniame švietime, tėvelių 
įsijungimą į mokyklų veiklą, 
lietuvių kalbos testavimo sis-
temos kūrimą, lietuvių kalbos 
mokymą Europos mokyklose, 
taip pat pristatytos naujai ku-
riamos mokymo programos ir 
vadovėliai.


JAV LB Švietimo tarybos 
informacija


LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 


Interneto svetainė: WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 


Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com


Kas penkerių metų ka-
denci ja i  s tos  vadovaut i 
Nacionaliniam operos ir ba-
leto teatrui (NOBT)? Laikinai 
teatrui vadovauti paskirtas 
finansininkas Sigitas Žutautas 
teigė dar tiksliai nežinąs, ar 
dalyvaus konkurse ir bandys 
išsaugoti laikinai gautą postą. 
Seimo narys, operos daininin-
kas konservatorius Vytautas 
Juozapaitis nepatvirtino ir ne-
paneigė žinios, kad jis galėtų 
būti vienas iš pretendentų. Tuo 
metu buvęs teatro vadovas 
Gintautas Kėvišas apskundė 


PRIE LIETUVOS OPEROS IR BALETO TEATRO DURŲ RIKIUOJASI KANDIDATŲ EILĖ 
teismui savo atleidimą.


Kultūros ministerijos kan-
cleris Laimonas Ubavičius 
LRT.lt patvirtino, kad kon-
kursas NOBT vadovo postui 
užimti, kaip to reikalauja teisės 
aktai, paskelbtas jau liepos 
25 d.


Pasak V. Juozapaičio, mi-
nisterija konkursą NOBT va-
dovo postui užimti galėjo 
paskelbti po 15 dienų, kai ši 
vieta liko laisva. Buvęs teatro 
vadovas G. Kėvišas iš pareigų 
buvo atleistas birželio 12 d.


„Taigi ministerija turėjo 


pakankamai laiko konkursui 
paskelbti, o laiko tempimas 
tik kelia daugiau klausimų 
nei atsakymų”, – svarstė par-
lamentaras.


Pagal galiojančius teisės 
aktus konkursas NOBT vado-
vo postui užimti turėtų įvykti 
per 65 dienas po jo paskelbi-
mo. Bet V. Juozapaitis, įsiti-
kinęs , kad šį terminą reikėtų 
sutrumpinti, kad teatras iki 
sezono pradžios turėtų jau 
nuolatinį vadovą.


S. Žutautas, bendraudamas 
su LRT.lt, vengė tiesaus atsa-


kymo, ar dalyvaus konkurse ir 
sieks teatrui vadovauti  penke-
rius metus trunkančią kaden-
ciją: „Nenorėčiau spekuliuoti, 
nes nežinau dar, kokios bus 
konkurso sąlygos ir ar pagal 
jas aš galėčiau jame dalyvauti. 
Būtų labai negudru iš mano 
pusės kalbėti apie tai, ko ne-
žinau.”                             LRT
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K U L T ŪR A


KULTŪROS KRONIKA


DIENOS GIMIMAS


Vytautas Matulionis
Aušroj sukurta, naktį nugalėjus, 
Vaivorykštę įžiebus skaidriam rasos laše,
Drovi diena, glėby viliūno vėjo,
Nedrąsiai dairosi paklydusi sapne.


Lėtai praskleidus vėsų rūko šydą,
Pridengusi liepsnojančias akis,
Ji kyla į bežadę ryto tylą,
Žėrėdama lyg nemari viltis.


Jos nuoširdus šypsnys nusviečia
Žiedus maldon sukniubusių gėlių,
Liauna ranka grožėtis kviečia
Kiekvienu sidabruotu pievos lapeliu.


Ūmai parausta pilki uolų galiūnai,
Nors kloniuos tebetvyro bauginanti tamsa,
Melsvom atošvaistėm sužvilga upės, liūnai,
Iš snaudulio, nenoriai, keliasi gamta.


Duslioje prieblandoj pražysta gintarinė saulė,
Iš debesų minios ištrūkę krykščia spinduliai…
Ne, tai ne melas, ne gudri apgaulė – 
Tai tik dienos gimimo amžini kerai.


 2009-10-28


Liepos 27 d. Kauno šo-
kio teatras „Aura” (Lietuva) 
tarptautinio šokio festivalio 
„Tanzfestival Bielefeld” žiū-
rovams pristatė dviejų dalių 
šokio spektaklį „Godos” (chor. 
Anne Ekenes, Pia Holden, 
Birutė Letukaitė).


Kauno šokio teatro „Aura” 
draugystė su šiuo festivaliu pra-
sidėjo dar 2006 m., kuomet tru-
pė parodė spektaklius „Aseptinė 
zona arba Lietuviškos sutar-
tinės” ir „Extremum mobile”. 
2014 m. Bielefeldo publikai 
buvo pristatytas spektaklis 
„Melancholijos dėžute” (chor. 
Johannes Wieland).


Šį kartą trupė atvyko su 
spektakliu, kuris po premjeros 
akimirksniu pelnė pripažinimą 
ne tik gimtojoje šalyje, bet ir 
užsienio scenose. Spektaklis 
„Godos” buvo palankiai su-
tiktas publikos Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Italijoje, 


LIETUVIŠKOSIOS „GODOS” BYLEFELDO FESTIVALIO 
SCENOJE


Norvegi jo je ,  Turk i jo je . 
Netrukus „Godos” keliaus į 
Miunsterį, Turiną, Liubliną ir 
Krokuvą, galiausiai į Kalkutą 
Indijoje, kur dalyvaus „Dance 
Bridges Festival”.


Spektaklio pavadinimui 
pasirinktas žodis „godos” 
nebevartojamas kasdienėje 
lietuvių kalboje. Trumpiausias 
žodžio „godos” paaiškinimas – 
moters širdies daina. Žymios 
lietuvių choreografės Birutės 
Letukaitės ir dviejų choreo-
grafių iš Norvegijos sukurtame 
spektaklio pasaulyje susipina 
praeitis, dabartis ir ateitis, su-
sitinka moteriškas jausmingu-
mas, paslaptingos mitologinės 
būtybės ir futuristinio pasaulio 
vizijos.


Kauno šokio teatras „Aura” 
– tai šiuolaikinio šokio raišką 
Lietuvoje puoselėjantis tea-
tras. „Aura” 1995 m. įregis-
truota kaip Kauno miesto tea-


Šokio spektaklis „Godos” (chor. Birutė Letukaitė, Anne Ekenes, Pia Holden).          Trine Sirnes nuotr.


tras, kuriam žymi choreografė 
Birutė Letukaitė vadovauja 
iki šiol.


Per savo gyvavimo me-
tus teatras kūrė ir formavo 
Lietuvos šiuolaikinio šokio 
„veidą”, išugdė ne vieną profe-
sionalų šokėją, papildžiusį pa-
saulinę šokio padangę. „Aura” 
nuolatos dirba su įvairiais 
tarptautiniais projektais, užsie-
nio ir Lietuvos choreografais, 
bendradarbiauja su įvairių 
sričių menininkais.


Kaune jau 27-erius metus 
organizuojamas tarptautinis 
šokio festivalis „Aura” tapo 
neatskiriama Kauno miesto 
kultūros dalimi. „Aura” re-
prezentuoja Lietuvos šiuolai-
kinį šokį daugelyje užsienio 
valstybių.


Rita Valiukonytė, Kultūros 
atašė, Lietuvos Respublikos 
ambasada Vokietijos Fede-
racinėje Respublikoje


Lietuvos kultūros atašė ini-
ciatyva pradėtas rengti pirma-
sis Lietuvos kultūros sklaidai 
Jungtinėje Karalystėje skirtas 
elektroninis naujienlaiškis. 
Naujienlaiškyje bus pažymimi 
renginiai, kuriuose dalyvauja 
ar organizuoja lietuvių kūrė-
jai, menininkai ar kuratoriai, 
muzikai ar teatro veikėjai, 
kiti kūrėjai, akademikai. Taip 
pat informuojame ir apie ren-
ginius, kuriuose dalyvauja 
Jungtinėje Karalystėje jau 
gyvenantys lietuvių kūrėjai.


Pagrindinis dėmesys nau-
jienlaiškyje bus skiriamas 
lietuvių renginiams Jungtinėje 
Karalystėje, taip pat bus mi-
nimi ir svarbesni tarptautiniai 
renginiai, kuriuose pristatoma 
Lietuvos kultūra.


Naujienlaiškyje galėsite 
susipažinti su lietuvių meni-
ninkais Jungtinėje Karalystėje, 
rasti aktualias naujienas apie 
jų darbus, vyksiančius pasiro-


LIETUVOS KULTŪROS ATAŠĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE PRISTATO 
NAUJĄ KULTŪRINĮ NAUJIENLAIŠKĮ


dymus bei gautus įvertinimus.
„Jungtinės Karalystės 


didmiesčiuose, ypatingai 
Londone, kultūros vartotojai 
dažnai renginius vartoja ar 
patiria „skaitmeniniu” būdu 
– gyvenant dideliame mieste, 
yra labai sunku susiplanuoti 
savo dieną taip, kad viską ži-
notum ir viską spėtum. Tačiau 
vykstantys į darbą metro ar 
autobusu žmonės tikrina nau-
jienas, skaito knygas, ir čia 
mūsų naujienlaiškis irgi turi 
šansą būti pastebėtas tarp dau-
gybės kitų skelbimų apie ren-
ginius Jungtinėje Karalystėje 
ir Londone. Žinoma, naujien-


laiškis kaip formatas nėra jokia 
naujiena kultūros komunikaci-
joje, tai daugiau privalomas ir 
savaime suprantamas dalykas. 
Norėjosi atskirti Lietuvos ben-
druomenės renginius JK nuo 
kultūrinių renginių, koncen-
truojantis tik į pastaruosius. Na, 
o konkuruojant su kitais kul-
tūros centrais ir institutais yra 
svarbus naujienlaiškio turinys 
ir dizainas”, – teigė Lietuvos 
kultūros atašė Jungtinėje 
Karalystėje Justė Kostikovaitė.


Dizainą naujienlaiškiui 
kūrė grafikos dizainerė ir me-
nininkė Gailė Pranckūnaitė.


LR KM


Liepos 23 d. Varšuvos Lazienkų parke prie Šopeno pamin-
klo koncertavo lietuvių pianistė Šviesė Čepliauskaitė. Po ką tik 
įvykusio pianistės koncerto Lenkijos pietuose esančiame kurorte 
Busko-Zdroj lenkų spauda Šviesę Čepliauskaitę pavadino festivalio 
karaliene. Šviesė Čepliauskaitė Lenkijoje koncertuoja jau nuo 90-
ųjų metų vidurio. Būdama gerai žinoma Šopeno gimtinėje, lietuvių 
pianistė į Šopeno muzikos festivalius Lenkijoje yra kviečiama 
beveik kiekvienais metais. Už Šopeno muzikos populiarinimą 
Lietuvoje Šviesei Čepliauskaitei buvo suteiktas Šopeno muzikos 
ambasadorės Lietuvoje vardas, o 2011 m. Šviesė Čepliauskaitė 
buvo apdovanota Lenkijos Respublikos garbės ženklu „Už nuo-
pelnus Lenkijos kultūrai”. 2015 m. Lenkijos kurorte Busko-Zdroj 
lietuvių pianistė pasodino raudonąjį klevą, skirtą Mykolui Kleofui 
Oginskiui, kurio kūrinius taip pat ne kartą atliko Lenkijoje.


Liepos 21 d. kino festivalis „Litauisches Kino Goes Berlin” va-
saros peržiūroje Berlyne pristatė režisieriaus Donato Ulvydo filmą 
„Emilija iš Laisvės Alėjos”. Lietuvoje didelio populiarumo sulauku-
si drama buvo pristatyta kine po atviru dangumi „Freiluftkino Insel 
im Cassiopeia”. Po peržiūros žiūrovai turėjo galimybę pabendrauti 
su filmo režisieriumi Donatu Ulvydu. „Litauisches Kino Goes 
Berlin”, kuriam vadovauja Giedrė Simanauskaitė, šiais metais vyko 
jau 7-ąjį kartą lapkričio 2-6 dienomis. 


Lietuvos atlikėjai Martynas Levickis kartu su 
„Mikroorkéstra Ensemble” (Simas Tankevičius, Rakele 
Chijenaitė, Mintautas Kriščiūnas, Ignė Pikalavičiūtė) liepos 
29 d. koncertavo garsiame „Petvorto” festivalyje, o vokalistė 
Viktorija Gečytė ir legendinio JAV kontrabosininko Gene Perla 
vardo  kvartetas – liepos 18-20 d. koncertavo Birmingemo ir 
Solihalo džiazo ir bliuzo festivalyje. Džiazo vokalistę Viktoriją 
Gečytę buvo galima išgirsti kvarteto sudėtyje, kurį sudarė 
Viktorija Gečytė, kontrabosistas Gene Perla bei vietinis pianistas 
ir būgnininkas Brian Dee ir Malcolm Garrett.


JAV televizijos HBO planuojamas miniserialas apie 
Černobylio branduolinę katastrofą Lietuvoje paliks ne mažiau 
nei ankstesnis didelis čia filmuotas projektas, britų nacionalinio 
transliuotojo filmas „Karas ir taika”. Pastarojo sąmata siekė 7 
mln. eurų, sako su amerikiečiais dirbančios bendrovės „Baltijos 
filmų paslaugos” vykdančioji prodiuserė Lineta Mišeikytė. Pasak 
prodiuserės, konkurencinę kovą su Vengrija dėl šio projekto 
laimėjusią Lietuvą jau yra aplankę HBO atstovai, apžiūrėjo ga-
limas filmavimo vietas – Elektrėnų, Vilniaus šiluminę bei kitas 
elektrines, Vilnių, Kauną.


Ukrainos rašytojas, „Maidano dienoraščio” autorius Andrejus 
Kurkovas Anykščių muziejuje pristatė pernai išleistą romaną apie 
lietuvius – „Šengeno istorija”. Romanas dabar verčiamas į lietuvių 
kalbą ir kitąmet pasirodys Knygų mugėje. Rašytojas sako taip 
norėjęs padėkoti lietuviams už paramą Ukrainai.


LR KM, LRT
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Ištrauka  iš  Lietuvos 
Respublikos, 1999 m. sausio 
12d. Nr. VIII-1021,  Įstatymo: 
Lietuvos Respublikos Seimas, 
konstatuodamas, kad nuo 1940 
m. birželio 15 d. Lietuva patyrė 
SSRS, Vokietijos ir vėl SSRS 
okupacijas, kad 1940-1990 
m. Lietuvoje įvairiomis for-
momis vyko pasipriešinimas 
SSRS ir Vokietijos okupaci-
joms, 1941 m. birželio 22-23 
d. ginkluotas Lietuvos suki-
limas ir Laikinosios Lietuvos 
Vyriausybės 1941m. birželio 23 
d. atsišaukimas išreiškė tautos 
valią atkurti nepriklausomą vals-
tybę, kad Vokietijos okupacinė 
valdžia neleido veikti Lietuvos 
Laikinajai Vyriausybei, todėl 
susiformavo Lietuvos pasiprie-
šinimo šiai okupacijai organi-
zacijos, kad 1944-1953 metais 
Lietuvoje kilo ir vyko visuotinis 
organizuotas ginkluotas pasi-
priešinimas sovietinei okupaci-
jai-Lietuvos valstybės savigy-
na, kad Lietuvos išlaisvinimo 
tuo pat metu siekė Lietuvos 
Respublikos diplomatinė tar-
nyba, Vyriausiasis Lietuvos 
išlaisvinimo komitetas ir kitos 
lietuvių organizacijos užsienyje; 
pabrėždamas, kad  visų ginkluo-
tų ir neginkluotų pasipriešinimo 
struktūrų tikslas buvo Lietuvos 
išlaisvinimas, pasikliaujant 
Atlanto chartijos nuostatomis 
ir demokratinio pasaulio pripa-
žįstama suverenia teise, ginklu 
kariaujant prieš vieną Antrojo 
pasaulinio karo agresorių; <...>


Kaip nurodyta  Įstatyme, 
trimis etapais, priešinosi mūsų 
okupuota valstybė, tuomet  jos 
kovotojų slapyvardžiai buvo:  
„Sukilėliai”, „Vanagai” ir 
„Žaliukai”. Jų valstybinis sta-
tusas- kariai savanoriai.


Okupuotoje Lietuvoje 
NKGB vadas A. Sniečkus su-
darė smogikų komandą : Eusiej 
Rozauskas, Icik Dembo, Judit 
Komodaite, Frido Krastini, 
Kazys Micevičius ir Daniel 
Todes. Šios komandos ir  oku-
pantų padedamas A. Sniečkus 
per pusmetį sunaikino Lietuvos 
valstybės vadovybę, tarnautojų 
struktūras, partijas, bankus, 
daug inteligentijos ir ūkininkų.


Lietuvos žmonės, pamatę re-
alų pavojų savo laisvei ir gyvy-
bei, būrėsi į Lietuvos aktyvistų 
frontą (toliau LAF )  kovai su 
okupantais ir jų kolaborantais. 
Judėjimas apėmė visą šalį. 
Birželio 22 d. sukilėliai Kaune 
pradėjo naikinti okupantų ir 
kolaborantų struktūtras, karinius 
dalinius. Paskelbė atsišaukimą 
apie Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymą, įvardijo 
Laikinosios Vyriausybės sudėtį. 
LAF sukilėliai visoje šalyje pa-
šalino okupacinę administraciją, 
atstatė ikiokupacinę santvarką. 
LAF sukilėliai apie vokiečių 
fašistų vykdomą holokaustą 


OKUPUOTA LIETUVOS VALSTYBĖ 
POGRINDYJE 1940 – 1990 M.


nežinojo ir naikino okupantų 
ir kolaborantų nusikaltėlius, 
vykdžiusius lietuvių tautos ge-
nocidą. ( Rainiai, Pravieniškės, 
birželio 14-15 tremtis).


Praėjus šešioms savai-
tėms  vokiečių karinė va-
dovybė Lietuvos Laikinąją 
Vyriausybę nušalino. Lietuvą 
paskelbė”Ostland”, LAF pa-
skelbė nelegalia organizacija, 
jos veiklą uždraudė.


1941-1944m. LAF ir ki-
tos okupantams pasipriešini-
mo struktūros persigrupavo į 
Lietuvos Laisvės Armiją kurią 
sudarė penkios teritorinės apy-
gardos, jų struktūra-statutinė. 
Sandara teritorinė: seniūnija, 
valsčius, apskritis, apygarda 
ir Vyriausia LLA vadovybė. 
Suskirstyti į du sektorius: VS - 
veikiantis sektorius „Vanagai” 
ir O S - organizacinis sektorius, 
aprūpinimas, ryšiai, žvalgyba 
ir kt.


Persiritus SSRS frontui 
per Lietuvą iš rytų į vakarus 
LLA struktūros buvo apar-
dytos, bet intensyviai atsta-
tinėjamos. Nauji kariai buvo 
prisaikdinami LLA vardu. Tik 
vėliau LLA persiformavo į 
BDPS (Bendras demokrati-
nis pasipriešinimo sąjūdis), 
kurio karinis sparnas buvo 
gynybinės pajėgos (G P). 
Šis galutinai persiformavo 
į LLKS ( Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdį), kurio kari-
nis sparnas išliko gynybinės 
pajėgos, vadovaujamos ge-
nerolo Jono Žemaičio. Jis 
per 1949-02-22 suvažiavimą 
išrinktas Lietuvos prezidentu 
ir prezidentavo,  vadovauda-
mas gynybinėms pajėgoms iki 
1953m. gegužės.


1953-05-26 per SSKP CK 
posėdį SSRS imperijos faktinis 
vadovas Lavrentij Berija DE 
FACTO pripažino Joną Žemaitį 
Lietuvos prezidentu.


SSRS okupacinės Vidaus 
karinės pajėgos, kartu su kola-
borantais 1953 m. pirmą pus-
metį baigė Lietuvos ūkininkų 
įbaudžiavinimą: buvo baigtas 
ūkininkų 4,0 mln. ha. žemės 
ir 400 000 ūkių nusavinimas. 
Ūkininkai neteko nuosavybės, 
buvo suvaryti į konslagerines 
brigadas badmiriavimui ir tapo 
SSRS okupacinės sistemos 
baudžiauninkais. Taip LLKS 
gynybinės pajėgos neteko 
maitintojų, rėmėjų ir kt. bū-
tiniausių funkcijų atlikėjų. 
Tokiais genocidiniais veiks-
mais okupacinės karinės-te-
roristinės pajėgos baigė LLKS 
gynybinių pajėgų ir Lietuvos 
ūkininkų naikinimą. LLKS ir 
Lietuvos ūkininkai daugiau 
nefunkcionavo.


Rusijos Federacijos URM 
atstovai melagingai kalba apie 
okupuotos Lietuvos valstybės 
karą po karo, aiškindama apie 


padriką partizaninį pasiprieši-
nimą, nors okupantams orga-
nizuotai priešinosi Lietuvos 
valstybės gynybinės pajėgos. 
Jų teismai kolaborantus ir išda-
vikus už lietuvių įdavinėjimą 
tremtin arba katorgon baudė 
mirtimi. Tuomet Lietuvoje ta-
rybinių piliečių nebuvo, nes 
siautėjo okupacinė-teroristinė 
diktatūra. Lietuviai buvo įbau-
džiavinti ir tempė baudžiavos 
jungą. Vadinami tarybiniai buvo 
kolaborantai ir kt. okupantų 
tarnai.


I n fo rmac i j ą  pa r engė 
Laisvės kovos dalyvis Petras 
Girdzijauskas.


P. S. Būtina pastebėti, kad 
okupacijos metais mums, vie-
tiniams gyventojams, terminas 
„partizanai” kėlė realų pavojų, 
nes okupacinės kariuomenės 
kariai turkmėnai, tadžikai, kal-
mukai ar rusai jį suprato kaip 
vietinių gyventojų realų karį 
prieš okupacines pajėgas ir 
iškart klausdavo „gdie bandit?” 
(kur banditas?), panaudodami 
fizinį smurtą. Todėl mes Laisvės 
gynėjus vadinome žaliukais, 
miško broliais, miškiniais, tie-
siog-vyrais. Mūsų prezidentas 
savo bendražygius vadino bro-
liais.


Po Sąjūdžio, kai atsivėrė 
ypatingieji archyvai, čekis-
tų tardymo protokoluose visi 
Laisvės kovotojai buvo įvardinti 
„bandit, bandity”, bet dauguma 
be išlygų vertė „partizanas, 
partizanai”. Šis terminas memu-
aruose ir kitur nepelnytai įgavo 
pagreitį.


Petras Girzdzijaukas


tinius santykius studijuo-
janti lietuvė pas mus atliko 
nemažą darbą: katalogavo 
J. Žilevičiaus - J. Kreivėno 
lietuvių muzikologijos ar-
chyve turimą išeivijos lietu-
vių muzikų fondą, kuriame 
saugoma gausybė archyvinės 
medžiagos apie mūsų meni-
ninkų kūrybą ir gyvenimą.


Žilevičiaus-Kreivėno mu-
zikologijos archyvas turi 
vieną didžiausių pasaulyje 
su lietuvių muzika susijusių 
eksponatų rinkinių. Didžiąją 
dalį eksponatų surinko ir 
archyvą įkūrė muzikologas, 
kompozitorius, aktyvus vi-
suomenės veikėjas Juozas 
Žilevičius. 1986 m. archyvas 
tapo Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro dalimi ir buvo 
sujungtas su Juozo Kreivėno 
lietuviškos muzikos biblio-
teka. Archyvas buvo pava-
dintas Žilevičiaus-Kreivėno 
muzikologi jos  a rchyvu. 
Kataloguodama archyvinę 
medžiagą Karolina stebėjosi, 
kiek daug jos yra sukaupta 
archyve. Šią medžiagą su-
katalogavus, ji bus lengviau 
pasiekiama mokslininkams, 
tyrinėtojomas ir visiems, 
besidomintiems išeivijos 
lietuvių muzika.


Stažuotės metu Karolina 
domėjosi ne tik muzikine, bet 
ir kita visuomenine, kultūri-
ne lietuvių veikla Čikagoje, 
lankėsi lietuviškuose ren-
giniuose. Paklausus, kodėl 
stažuotei pasirinko būtent 
Lituanistikos tyrimo ir stu-
dijų centrą, Karolinos atsaky-
mas buvo toks: „Po vidurinės 
mokyklos įstojau studijuoti 
kalbų ir tarptautinių santy-
kių į Greenwich universitetą 
Londone. Baigusi bakalaurą, 


STAŽUOTĖ LITUANISTIKOS TYRIMO  
IR STUDIJŲ CENTRE


tos pačios specialybės magis-
tro studijų išvykau studijuoti 
į Maltą - mažytę salelę tarp 
Europos ir Afrikos. Renkantis 
magistrinio darbo temą, nu-
sprendžiau jį sieti su lietu-
vių išeivija Čikagoje. Mane 
visuomet domino ši istorijos 
dalis, o skaitant knygas apie 
Čikagos lietuvių tautišku-
mo puoselėjimą ir jų indėlį 
Lietuvos nepriklausomybei, 
kūnu visada nubėgdavo šiur-
puliukai. Nusprendžiau, jog 
turiu savomis akimis pamaty-
ti, kaip gyvena ir kiek vis dar 
yra veikli Čikagos lietuvių 
bendruomenė, tad pradėjau 
planuoti kelionę į JAV.


Prieš atvykdama susisie-
kiau su Lituanistikos tyri-
mo ir studijų centru, ir man 
buvo pasiūlyta atlikti jame 
stažuotę. Tuomet pamaniau, 
jog tai gali būti puikus bū-
das susipažinti su Čikagos 
lietuvių veikla nuo pat jos 
pradžios. Nė trupučio ne-
klydau! Centre tiesiog akys 
raibo nuo neįtikėtinai daug 
įvairiausios medžiagos, ku-
rios niekada nemaniau ra-
sianti. Daugiausia archyva-
vau medžiagą Muzikologijos 
archyve. Man labai patiko. 
Buvo labai gera prisilies-
ti prie tokio neįkainojamo 
išeivijos turto. Be to, Centro 
kolektyvas labai draugiškas, 
tad smagiai ir turiningai pra-
leidau laiką. Tikiuosi dar čia 
sugrįžti.”


Labai džiaugiamės sulau-
kę tokių talkininkų - jaunų 
žmonių, kurie su užsidegi-
mu domisi mūsų kultūriniu 
paveldu ir kiek galėdami 
prisideda jį išsaugant. 


Loreta Timukienė, LTSC 
vicepirmininkė


LTSC stažuotoja Karolina Ušinskytė (viduryje) su mūsų svečiais kun. Marium Talučiu (kairėje), kun. Albertu 
Kasperavičiumi, stažuotoja Marija Čyvaite ir vicepirmininke Loreta Timukiene.      Dainos Čyvienės nuotr.


Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre keletą savaičių 
stažavosi Karolina Ušinskytė 
– Maltoje kalbas ir tarptau-
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„DIRVAI” 
AUKOJO:


R.Buchas, 
Oak Lawn, IL .....................100
B.Taoras, 
Findlay, OH ..........................76
I.Čekanauskas, 
Los Angeles, CA ..................55
J. Petronis, 
Westlake, Vilg., CA ..............50 
V.Žiedonis, 
Cleveland, OH ......................45
S.Abraitis, 
Garretts Ville, OH ................30
L. Dubray, 
Portage, MI ...........................20
B.Banaitis, 
Plymouth, MA ......................16
R.Bitėnas, 
Bronxville, NY .....................12
D.Doveinis, 
Clinton TWP., MI ...................5
A.Kazlauskas, 
Orland Pk., IL .........................5
G.Pikturna, 
Willowick, OH .......................5
V.Susnjara, 
Wickliffe, OH .........................2


Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame


RENGINIŲ KALENDORIUS
VIENO PASAULIO DIENA. Š. m. sekmadienį, rugpjūčio 27 
d., „The Cleveland Cultural Gardens Federation” (Klivlando 
kultūros federacija) ruošia „Vieno pasaulio dieną”, kuri vyks 
nuo 11:00 val. r. iki 7:00 val. v. Pagal viešinamą informaciją 
šios dienos įvykiai bus gausūs: įvairių tautybių vėliavų paradas, 
naujų JAV piliečių priesaika, įvairių tautybių pasirodymai, jų 
tradicinių patiekalų pristatymas. Tai bus gera proga neskubant 
aplankyti pasirinktus, o gal ir visų tautybių darželius.


„Dirvos” inf.


Neseniai iš Juozo Gailos 
gavau tris diskelius įrašų iš 
Baltimorės lietuvių radijo va-
landėlės. Tie įrašai - iš 2005 ir 
2006 metų. Tada tai valandėlei 
vadovavo Juozas Gaila, talki-
namas žmonos Birutės ir du-
kros Nidos. Besiklausydamas 
šių profesionaliai paruoštų lai-
dų mintyse grįžau į kitas, anks-
tesnes, lietuvių radijo valan-
dėles. Nuo atvykimo į Čikagą 
1950 m. tiesiog suaugau su 
ten buvusiomis valandėlėmis. 
Jų pažiba buvo „Margutis”, 
įsteigtas Antano Vanagaičio 
1932 m. Programoje buvo 
keletas skyrių: jaunimo, re-
liginė valandėlė, literatūrinė 
valandėlė, sporto ir sveikatos. 
Maždaug 1968 m. ir man 
teko paruošti ir skaityti tris 
protinės sveikatos paskai-
tėles. Taip pat buvo Povilo 
Šaltimiero, Sophie Barcus, 
Budriko valandėlės. 1952 m. 
buvo įsteigta „Bangos” radijo 
programa, po poros metų per-
leista „Draugo” dienraščiui. 
Jos vedėjas buvo kun. Juozas 
Prunskis. Dabartinė „Draugo” 
vyriausioji redaktorė Ramunė 
Lapas ir Raimundas Lapas 
ilgesnį laiką dalyvavo įvairio-
se laidose. Paskutinioji buvo 
„Studija R” Čikagoje. Buvo ir 
kitų radijo valandėlių.


Dėl įdomumo pasitikrinau, 
ką apie radijo valandėles rašė 
bostoniškė Lietuvių enciklo-
pedija 1961 m. Pasirodo, kad 
lietuviškos radijo valandėlės 
JAV išplitusios nuo 1931 m. 
Jų tikslas buvo lietuvybės 
palaikymas bei ugdymas, 
kultūrinių ir visuomeninių 
klausimų svarstymas, o po 
II pasaulinio karo ypatingas 
dėmesys skirtas okupuotos 
Lietuvos reikalams. Vietinėse 
programose daug laiko buvo 
skiriama ne tik atskirų kolonijų 
vietos įvykiams, bet ypač vi-
suomenės, kultūros reikalams, 
auklėjimui, menininkų, įvairių 
ansamblių pasirodymams. LE 
teigimu, radijo valandėlės 
palaikė ir gaivino senųjų ir 
naujųjų ateivių tautinę dvasią, 
kai kada netgi pavadavo spau-
dą ar ją pralenkdavo skubesniu 
informacijos perdavimu. Kai 
kurių radijo valandėlių veiklą 
plečiant, programos būdavo 
paįvairinamos lietuviškais 
vaidinimais. Prie mikrofonų su 
savo kūryba, daina pasirody-
davo poetai, rašytojai, solistai, 
dainų ansambliai, Lietuvos 
diplomatijos ir laisvinimo 
veiksnių atstovai, svarbesnių 
organizacijų vadovai, šiaip 
žymūs asmenys ar atskirų 
lietuviškų telkinių veikėjai. 
Kai kurių valandėlių vadovai 
veikė ir už valandėlės ribų, 
organizuodami koncertus, 
vaidinimus, lietuvių dienas 
bei gegužines. Ypač čia pasi-
žymėjo „Margutis”, surengęs 


MANO SANTYKIAI SU RADIJU
didesnių koncertų, kuriuose 
dalyvavo garsesni lietuviškos 
dainos ansambliai, solistai, 
instrtumentalistai. 


Laisvam žodžiui į Lietuvą 
skleisti radijo valandėlės buvo 
suorganizuotos Vatikane, 
Romoje ir Madride, o JAV 
informacijos agentūra išlaikė 
„Amerikos balsą” ir – atski-
ras komitetas – „Laisvosios 
Europos radiją”. Šios progra-
mos buvo atidžiai klausomos 
Lietuvos gyventojų, nors už 
jų klausymą grėsė papeikimai 
bei bausmės. 


1961 m. JAV lietuviai iš-
laikė iki 20 radijo valandėlių 
15-oje miestų. Valandėlių lygis 
buvo labai nevienodas. Vienos 
buvo stiprios, jų programos 
įvairios. Pajėgumas priklau-
sė nuo jų vadovų patyrimo, 
sugebėjimų ir pastangų. 1961 
m. JAV radijo valandėlės veikė 
šiose vietose: Amsterdame, 
N Y,  B a l t i m o r ė j e ,  M D , 
Bostone, MA, Klivlande, OH, 
Čigagoje, IL, Detroite, MI, 
Filadelfijoje, PA, Hartforde, 
CT,  Los  Andže le ,  CA, 
Niujorke, NJ, Pitsburge, PA, 
Ročesteryje, NY, Votebaryje, 
CT, Uilks Baryje, PA.


Mintyse grįžau į pirmąjį 
susitikimą su radiju. Tėvas, 
kaimo mokytojas Gustonyse, 
turėjo radijo aparatą, gal vie-
nintelį visame kaime. Aparatui 
reikėjo baterijų, nes elektros 
kaime dar nebuvo. Karo metu 
tų baterijų nebuvo galima gau-
ti, tai jis pats jas pagamino. Į 
stiklines bonkutes be kakliukų 
pylė kažokius chemikalus ir 
prijungė vielas. Tos bonkutės 
buvo be uždengimo, tai tėvas 
mus vaikus įbaugino prie jų 
arti neiti. Tėvas radijo progra-
mas klausydavo ir sekė pasau-
lines žinias. Man, vaikučiui, 
įspūdį padarė tie visi kalbantys 
žmogučiai, kažkaip sulindę į 
tą radijo aparatą. Buvau įsi-
tikinęs, kad kalbėtojai turėjo 
būti sulindę radijo viduje, nes 
juk iš ten garsas sklisdavo. 
Kaip tėvo nebūdavo, keletą 
kartų kišau nosį į tą apratą 
bandydamas tuos žmogučius 
pamatyti. Tai liko neišspręsta 
vaikystės mįslė. 


Po karo, jau esant pabė-
gėlių stovykloje Vokietijoje, 
jokių radijo aparatų nema-
čiau. Tik atvykus į Ameriką, 
po kokių metų nusipirkome 
naują AM bangų aparatė-
lį už maždaug 15 dol. Juo 
gaudydavome lietuviškas 
ir kitokias programas. Ypač 
pamilau „kontri” muziką. 
Klausydavau savaitinių trans-
liacijų iš Havajų salų, svajo-
damas vieną dieną ten nuke-
liauti. Išeinant į kariuomenę, 
svainis man sumontavo tran-
zistorinį AM bangų imtuvą 
su baterijomis. Jis tapo mano 
ištikimu palydovu kariuome-


nėje ir dar po to. Gyvenant 
toliau nuo lietuviškų telkinių, 
progos pasiklausyti lietuviškų 
valandėlių dingo. Daug vėliau 
kai kurios valandėlės išsiplėtė 
ir buvo prieinamos internete, 
tačiau neįpratau jų klausyti. 
Sąjūdžio laikais trumpųjų 
bangų aparatu dažnai ieško-
davau kokių laidų iš Lietuvos. 
Tam reikėjo nuo namo iki 
aukštesnio medžio kiemo gale 
ištiesti anteną. Buvo tikrai 
jaudinantys momentai, kai 
atrasdavau laidas iš Lietuvos. 
Ką stebėtino sužinojęs skam-
bindavau draugams.


Būtinai dar reikia paminėti 
radijo įmtuvus automobiliuo-
se. Pirmame 1954 m. „Ford” 
automobilyje turėjau primo-
kėti apie 55 dol., kad paprastą 
radiją įdėtų. Vėliau pirktuose 
automobiliuose radijo apara-
tas jau būdavo įmontuotas. 
Netrukus prisidėjo ir FM lai-
dos, o šiomis dienomis save 
galima tiesiog svaiginti ap-
mokamomis radijo laidomis, 
gaunamomis per erdvės pa-
lydovus. Tokios „mandrybės” 
kartais sukelia nesutarimų 
su žmona. Jos mėgiamiausia 
radijo stotis yra ta, kuri jokių 
garsų nedaro. Aišku, galėčiau 
įsigyti ausines, bet tai būtų 
pavojinga. Iš tikrųjų tyla gali 
būti raminanti.


Romualdas Kriaučiūnas


110-OSIOS VACIO KAVALIŪNO GIMIMO 
METINĖS


Prieš 110 metų Kriaunių kaime, Alytaus apskrityje, gimė rašyto-
jas pedagogas Vacys Kavaliūnas. Jo pedagoginis kelias tiesėsi ne tik 
per Lietuvą: iš pradžių dėstė Tauragėje ir Vilkaviškyje (ten dar ir di-
rektoriavo), paskui Vokietijoje, pabėgėlių stovykloje, įsteigė Tumo 
Vaižganto gimnaziją ir galiausiai – JAV, kur dėstė šeštadieninėse 
mokyklose ir jo paties įsteigtuose aukštesniuosiuose pedagogikos 
kursuose. V. Kavaliūnas rašė literatūrinės kritikos straipsnius ir 
spausdino juos įvairiuose laikraščiuose, parašė keturis romanus: 
premijomis  įvertintus „Kalnų giesmė” ir „Aidai ir šešėliai”, taip 
pat „Dalia” ir „Hestera”, dvi monografijas – „Tumo Vaižganto” 
gimnazijos  kelias” ir „Gimtojo krašto giesmė”. Jo novelių rinkinys 
„Šauksmas” buvo išleistas jau po autoriaus mirties.


Vacio Kavaliūno romano „Hestera” vertimą į anglų kalbą 
„Esther” vardu galima įsigyti kaip Kindle e-book per Amazon.com.


Jolita Kavaliūnaitė


PRIMINIMAS
„Dirvos” loterijos bilietų traukimas įvyks 2017 m. lapkri-


čio mėn. 1 d. Malonėkite grąžinti užpildytas loterijos bilietų 
šakneles su atitinkamu mokesčiu. Jūs turėsite progą dalyvauti 
loterijoje ir išbandyti savo laimę.


 „Vilties” d-jos valdyba









