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P a s a u l i o  L i e t u v i ų 
Bendruomenių šeimą ofi-
cialiai papildė Armėnijos 
lietuvių bendruomenė. 

B e n d r u o m e n ė s ,  k u r i 
įregistruota kaip kultūrinė 
visuomeninė organizacija, 
pirmininke išrinkta nuo pat 
gimimo Armėnijoje gyve-
nanti, tačiau stiprų lietuviš-
kumo jausmą išlaikiusi Liana 
Manvelyan. Pasak bendruo-
menės pirmininkės, oficialiai 
įregistravus bendruomenę 
bus lengviau vykdyti lietu-
viškumą skatinančias veiklas 
ir reprezentuoti Lietuvą „nors 
mūsų bendruomenė nedidelė, 
tačiau aktyvi ir vis auganti. 
Pasinaudodami atsivėrusio-
mis galimybėmis, oficialiai 
įregistravus bendruomenę, 
tikimės pritraukti dar dau-
giau Armėnijoje gyvenančių 
lietuvių”. 

Vilnius/Palanga, rugsė-
jo 23 d.(ELTA). Šeštadienį 
Palangoje Lietuvos ir Latvijos 
parlamentų pirmininkai minė-
jo Baltų vienybės dieną. 

Ta proga Seimo Pirmininkas 
Viktoras Pranckietis susitiko su 
Latvijos Saeimos Pirmininke 
Inara Mūrniece. 

Parlamentų pirmininkai kar-
tu su Seimo Tarpparlamentinių 
ryšių grupės su Latvija ir 
Saeimos Tarpparlamentinių 
ryšių grupės su Lietuva nariais 
taip pat dalyvavo Baltų vieny-
bės dienos dalyvių eisenoje, 
Baltų vienybės dienos atidary-
me Jūratės ir Kastyčio skvere. 

Baltų vienybės dienos ati-
darymo metu buvo iškilmingai 
pakeltos Lietuvos ir Latvijos 
vėliavos, parlamentų pirminin-
kai tarė sveikinimo žodžius. 

LIETUVOS IR LATVIJOS PARLAMENTŲ PIRMININKAI MINĖJO BALTŲ VIENYBĖS DIENĄ

Iš kairės Latvijos Saeimos Pirmininke Inara Mūrniece ir Lietuvos Seimo Pirmininkas Viktoras 
Pranckietis – Baltų vienybės dienos dalyvių eisenoje.                         Palangos miesto savivaldybės nuotr. 

Pasibaigus oficialiajai 
šventės daliai, Saeimos ir 
Seimo pirmininkai lankė-
si kermošiuje „Baltų vieny-
bė”, tarptautinėje parodoje 
„Nepriklausomų valstybių 
- Lietuvos ir Latvijos - kūrėjai 
Mintaujos gimnazijoje”. 

Lietuvos ir Latvijos par-
lamentų pirmininkai apdo-
vanojo Lietuvos ir Latvijos 
moksleivių žaidimo „Protų 
mūšis” nugalėtojus. Baltų 
vienybės diena minima rug-
sėjo 22 d., pažymint 1236 
m. įvykusį Saulės mūšį, ku-
riame buvo sutriuškintas 
Kalavijuočių ordinas ir nu-
trauktas baltų žemių užka-
riavimas. 2000 m. Lietuvos ir 
Latvijos parlamentai Saulės 
mūšio dieną paskelbė Baltų 
vienybės diena.

ARMĖNIJOJE ĮKURTA  
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ

Rugsėjo 20 d. bendruome-
nės nariai ir kiti Lietuvai arti-
mi žmonės susirinko Lietuvos 
Respublikos ambasadoje 
Armėnijos Respublikoje, 
kur bendruomenę pasvei-
kino ambasadorius Erikas 
Petrikas ir bendruomenės 
nariams iškilmingai įteikė 
Lietuvos Trispalvę. Pasak 
ambasadoriaus „labai džiugu 
ir simboliška, kad ambasadai 
švenčiant 10 metų įkūrimą, 
sukaktį galime minėti ne tik 
su įgytais Lietuvos drau-
gais Armėnijoje, bet ir ofi-
cialiai gyvuojančia lietuvių 
bendruomene”. Renginyje 
taip pat dalyvavo pirma-
sis Lietuvos ambasadorius 
Armėn i jo s  Respub l ika i 
Rimantas  Š id lauskas  i r 
Lietuvos armėnų bendruo-
menės atstovai. 

LR URM

Lietuvos Respublikos ambasadorius Erikas Petrikas ir Armėnijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkei Lianai Manvelyan iškilmingai 
įteikė Lietuvos Trispalvę.                                                   LR URM

Teheranas, rugsėjo 23 d. 
(AFP-ELTA). Iranas šeštadienį 
pranešė sėkmingai išbandęs 
naują balistinę raketą, nepaisy-
damas Vašingtono perspėjimų.

Raketa gali nuskrieti 2 tūks-
tančius kilometrų ir nešti kelias 
kovines galvutes. Balistinė 
raketa „Khorramshahr” buvo 
pristatyta per karinį paradą 
Teherane, kurį stebėjo Irano 
prezidentas Hasanas Ruhanis 
(Hassan Rouhani) ir aukšto 
rango kariuomenės atstovai. 
Pareigūnai neskelbė, kada ji bus 

Pekinas, rugsėjo 23 d. 
(AFP-ELTA). Kinijos pre-
kybos ministerija šeštadienį 
paskelbė nuo rugsėjo 23-io-
sios nutraukianti gamtinių 
dujų tiekimą į Šiaurės Korėją. 
Kaip nurodoma ministerijos 
pareiškime, nuo spalio 1 d. 
Kinija apribos naftos produktų 
eksportą į kaimyninę šalį. Taip 
pat pranešama, kad Kinija 
nebepirks tekstilės gaminių iš 
politiškai izoliuotos šalies.

Kinija yra svarbiausia 
Šiaurės Korėjos prekybos 
partnerė. Draudimas, įvestas 
tekstilės gaminių prekybai, 
pakenks Pchenjano pajamoms, 
tuo tarpu Kinijos naftos eks-
portas yra pagrindinis šalies 
naftos produktų šaltinis.

KINIJA APRIBOS NAFTOS PRODUKTŲ 
TIEKIMĄ ŠIAURĖS KORĖJAI

Remiantis Jungtinių Tautų 
rezoliucija, tam tikras ribotas 
energijos išteklių kiekis vis dar 
bus eksportuojamas į Šiaurės 
Korėją. Kol kas neaišku, ko-
kios nuo šiol bus prekybos 
apimtys tarp abiejų šalių ir 
kokiu mastu jos bus apribo-
tos. Tačiau draudimas pirkti 
iš Pchenjano tekstilę šaliai 
kainuos per 700 mln. dolerių 
per metus. Tekstilės gaminiai 
yra antroji pagal svarbumą 
Pchenjano eksportuojama 
prekė.

Kinija ir Rusija iš pradžių 
pasisakė prieš JAV pasiūlymą 
visiškai uždrausti naftos eks-
portą šaliai, bet vėliau sutiko 
mažinti eksporto apimtis.

Šiaurės Korėja turi nedaug 

savo energijos gamybos pajė-
gumų, tačiau perdirba dalį naf-
tos produktų iš importuojamos 
žaliavinės naftos, kuriai nau-
josios sankcijos netaikomos.

Kaip praneša AFP, naftos 
kainos Pchenjane per pasta-
ruosius du mėnesius pakilo 
apie 20 proc. ir, manoma, kad 
jos toliau kils.

Šiaurės Korėja dar gamina 
ir anglį. Į Kiniją 2016 metais 
ji eksportavo anglies už 1,2 
mlrd. dolerių, tačiau ši šalis 
jau 2017 metais griežtai apri-
bojo importuojamos anglies iš 
Šiaurės Korėjos apimtis, rašo 
BBC.

JT Saugumo Taryba praė-
jusią savaitę pritarė griežtoms 
sankcijoms Pchenjanui, rea-
guodama į šalies šeštą ir galin-
giausią branduolinį bandymą.

IRANAS IŠBANDĖ BALISTINĘ RAKETĄ
išbandyta, bet užsiminė, kad tai 
įvyks „greitu metu”. Anksčiau 
H. Ruhanis skelbė, kad Iranas 
ketina didinti savo raketų kom-
plekso galimybes.

Irano balistinių raketų ban-
dymai paskatino JAV taikyti 
sankcijas ir kelti kaltinimus, kad 
pažeidžiama 2015 m. branduo-
linio „susitarimo tarp Teherano 
ir didžiųjų valstybių dvasią”. 
Susitarimu Iranas apribojo savo 
urano sodrinimo programą mai-
nais į jam taikytų ekonominių 
sankcijų panaikinimą.

NAUJOS SANKCIJOS  
ŠIAURĖS KORĖJAI
Niujorkas, rugsėjo 21 d. 

(dpa-ELTA). JAV prezidentas 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump) pasirašė vykdomąjį 
potvarkį, kuris išplės šalies ga-
lias taikant sankcijas užsienio 
bankams, asmenims ir kom-
panijoms, prekiaujantiems su 
Šiaurės Korėja.

Tarptautinė bendruomenė 
pastaruoju metu didina spau-
dimą Šiaurės Korėjai, kuri 
įvykdė keletą branduolinių 
bandymų.
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Po socialdemokratų sprendimo trauktis iš valdančiosios 
koalicijos Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pareiškė, kad dabar „įeiname į politinio nestabilumo etapą”. 
Pasak šalies vadovės, tikėtina mažumos Vyriausybė bus palai-
koma neformalios, margos ir ganėtinai nepastovios daugumos.

Socialdemokratų partijos tarybai rugsėjo 23 d. balsavus 
už pasitraukimą iš valdančiosios koalicijos, šios partijos dele-
guotiems ministrams ir parlamentinių komitetų pirmininkams 
teks per savaitę apsispręsti dėl savo pareigų. Tai reiškia, kad 
Seime ir Vyriausybėje artimiausiu metu turėtų vykti postų 
perskirstymas. Šiuo metu aišku, kad Vyriausybėje turėtų ne-
likti ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus. Jis jau pareiškė, 
kad laikysis solidariai su partija ir trauksis iš savo užimamų 
pareigų. Tuo tarpu užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius 
atvirkščiai - pareiškė, kad liksiąs ministro poste, o trauksis iš 
Socialdemokratų partijos. LSDP pirmininko Gintauto Palucko 
manymu, visi aukštas pareigas užimantys socialdemokratai 
turėtų palikti postus. Socialdemokratų deleguota teisingumo 
ministrė Milda Vainiutė gali likti pareigose, nes ji nėra partijos 
narė ir jai LSDP sprendimai jai nėra taikomi. 

Rugsėjo 22 d. po vidurdienio šimtai Vilniaus ir kitų 
Lietuvos miestų moksleivių Panerių memoriale pagerbė 
Holokausto aukas. Renginio dalyviai praėjo Atminties keliu 
nuo Panerių geležinkelio stoties iki Holokausto aukų memo-
rialo.

Ikiteisminiam tyrimui dėl stambaus masto korupcinių 
nusikaltimų artėjant į pabaigą, pareikšti įtarimai dviem po-
litinėms partijoms - Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui 
ir Darbo partijai. Liberalų sąjūdžiui pareikštame pranešime 
apie įtarimą nurodyta, kad šis juridinis asmuo, veikdamas 
per partijos pirmininką, 2012-2016 m. kadencijos Seimo 
narį Eligijų Masiulį ir partijos valdybos narį, 2012-2016 
m. kadencijos Seimo narį Šarūną Gustainį, padarė sunkius 
nusikaltimus, numatytus Baudžiamojo kodekso 225 str. 3 d. 
(stambaus masto kyšininkavimas) ir 226 str. 4 d. (stambaus 
masto prekyba poveikiu). 

Darbo partijai pareikštame pranešime apie įtarimą nuro-
dyta, kad šis juridinis asmuo, veikdamas per partijos pirminin-
ko pirmąjį pavaduotoją, 2012-2016 m. kadencijos Seimo narį 
V. Gapšį padarė sunkius nusikaltimus, numatytus Baudžiamojo 
kodekso 225 str. 3 d. (stambaus masto kyšininkavimas) ir 226 
str. 4 d. (stambaus masto prekyba poveikiu). 

Liberalų sąjūdžiui sulaukus STT įtarimų, Seimo Liberalų 
sąjūdžio frakcijos narys Vitalijus Gailius traukiasi iš Seimo 
Antikorupcijos komisijos pirmininko pareigų. Parlamentaras 
taip pat prašo sušaukti neeilinį Liberalų sąjūdžio tarybos po-
sėdį, kuriame būtų atsakingai išanalizuota susidariusi situacija 
ir sprendžiamas klausimas dėl partijos tolesnės veiklos. Seimo 
Antikorupcijos komisija turės spręsti, ar perrinkti pirmininką. 

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) nuomone, kai kurie Seimo 
nario Artūro Skardžiaus teikti pasiūlymai Atsinaujinančių išteklių 
energetikos įstatymui galėjo būti naudingi tam tikriems verslams. 
„STT atliko A. Skardžiaus pasiūlymų vertinimą, vertinimas buvo 
atliktas naudojant antikorupcinio vertinimo metodiką. Prieita prie 
kelių nuomonių, kad atskiri pasiūlymai tam tikrais momentais 
galėjo būti naudingi tam tikriems verslams, kurie buvo tam tikroje 
verslo vystymosi stadijoje - buvo gavę leidimą vystyti tam tikrą 
veiklą ar planavo tą leidimą gauti ir panašiai. Kita medalio pusė: 
jeigu kažkuriai verslo grupei yra naudinga, tuo pačiu galima buvo 
pasipelnyti valstybės sąskaita”, - žurnalistams sakė STT Korupcijos 
prevencijos valdybos viršininkas Romualdas Gylys.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo 
tyrimą dėl keturių valstybės valdomų įmonių vadovų - UAB 
Technologijų ir inovacijų centro generalinės direktorės 
Irmos Kaukienės, AB „Energijos skirstymo operatorius” 
(ESO) vadovės Dalios Andrulionienės, AB „Litgrid” vadovo 
Daivio Virbicko ir AB „Amber Grid” generalinio direktoriaus 
Sauliaus Bilio. Šių bendrovių vadovai nustatyta tvarka nėra 
pateikę privačių interesų deklaracijų. VTEK, vadovaudamasi 
Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymu jai su-
teiktais įgaliojimais prižiūrėti, kaip įgyvendinamos Viešųjų 
ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 
nuostatos ir jai suteikta teise tikrinti valstybinėje tarnyboje 
dirbančių asmenų deklaruojamu privačių interesų duomenis, 
patikrino kaip įstatymo prievolę deklaruoti privačius intere-
sus vykdo „Lietuvos rytas” portale publikuotame straipsnyje 
paskelbti daugiausiai uždirbančių valstybės įmonių vadovai. 
VTEK nustatė, kad iš dešimties paskelbtų bendrovių vadovų 
įstatymo nevykdo keturių bendrovių vadovai. 

nos su Nyderlandais esančiame 
gimtajame mieste Viurselene.

Į balsavimo apygardą pa-
grindinis A. Merkel varžovas 
atvyko su žmona Inge. Jis išreiš-
kė viltį, kad dėl gero oro rinkimų 
dieną aktyvumas bus didelis.

„Tikiuosi, kad šiandien kaip 
įmanoma daugiau žmonių pa-
sinaudos savo teise balsuoti 
bei sustiprins Vokietijos demo-
kratinę ateitį, balsuodami už 
demokratines vertybes puoselė-
jančias partijas”, - atidavęs balsą 
kalbėjo M. Šulcas.

Jo šansai triumfuoti rinki-
muose ir tapti kancleriu yra 
vertinami minimaliai - polito-
logai iš esmės neabejoja, kad 
A. Merkel ir jos Krikščionių 
demokratų sąjunga (CDU) gaus 
daugiausiai balsų, o kanclerė 
iškovos jau ketvirtąją kadenciją.

Pasak priešrinkiminių ap-
klausų, CDU gali tikėtis sufor-
muoti nežymią daugumą kartu 
su Vokietijos laisvųjų demo-
kratų partija, žaliaisiais, arba 
koaliciją su abiem partijomis. 
Tikėtina, kad CDU taip pat turės 
galimybę su socialdemokratais 
tęsti ir vadinamąją „didžiąją 
koaliciją”.

Vokietijos kanclerė Angela Merkel (Angela Merkel) rugsėjo 24 d., 
sekmadienio popietę balsavo šalies parlamento rinkimuose, kurie, 
pasak prognozių, turėtų pasibaigti jos pergale. Tačiau A. Merkel ir 
jos partijos triumfą nežymiai aptemdyti gali kraštutinių dešiniųjų 
sėkmė - manoma, kad partija „Alternatyva Vokietijai” (AfD) pirmą 
kartą istorijoje pateks į Bundestagą.                                    EPA-ELTA

Kalbėdamas Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje, JAV 
prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) rugsėjo 19 d. 
pagrasino visiškai sunaikinti Šiaurės Korėją, jei šalis nenutrauks 
savo priešiškos branduolinės politikos. Ligšiolinės JT sankcijos yra 
svarbios, tačiau nepakankamos, pabrėžė jis.                       Reuters

Niujorkas, rugsėjo 19 d. 
(ELTA). Kalbėdamas Jungtinių 
Tautų (JT) Generalinėje 
Asamblėjoje, JAV preziden-
tas Donaldas Trampas (Donald 
Trump) antradienį pagrasino 
visiškai sunaikinti Šiaurės 
Korėją, jei šalis nenutrauks 
savo priešiškos branduoli-
nės politikos. Ligšiolinės JT 
sankcijos yra svarbios, tačiau 
nepakankamos, pabrėžė jis, 
informuoja agentūra dpa.

Pchenjanas grasina visam 
pasauliui, sakė D. Trampas. 
Nė viena šalis esą negali būti 
suinteresuota stebėti, kaip 
Šiaurės Korėja ginkluoja-
si branduoliniais ginklais. 
Kim Džongunas (Kim Jong 
Un), kurį JAV vadovas vėl 
pavadino „žmogumi raketa” 
(„Rocketman”), esą „vykdo 
savižudišką misiją”. Metas 
pripažinti, kad „demilitari-
zacija branduolinėje srityje 
yra vienintelis kelias Šiaurės 
Korėjai”, - teigė prezidentas.

Be Šiaurės Korėjos, kurią 
pavadino „niekšinga šalimi”, 
D. Trampas griežtai užsipuolė 
ir Iraną. Islamo Respublika, 
anot jo „žlugdo taiką visuose 
Artimuosiuose Rytuose”. Esą 

JAV GRASINA ŠIAURĖS KORĖJAI  
„VISIŠKU SUNAIKINIMU”

„žudikiško režimo” Teherane 
negalima remti.

Jis kritikavo branduolinį 
susitarimą su Iranu, kuris buvo 
pasiektas tarpininkaujant jo 
pirmtakui Barakui Obamai 
(Barack Obama). Šis susita-
rimas esą yra „gėda JAV”. 

Iranas vykdo „mirties ir nai-
kinimo darbotvarkę”, - kalbėjo 
D. Trampas. Šalis esą „turėtų 
tarnauti savo tautai ir liautis 
remti terorą”. Prezidentas 
užsiminė, kad Iranas nori 
atgaivinti savo branduolinių 
ginklų planus.

RINKIMAI Į VOKIETIJOS PARLAMENTĄ

Berlynas, rugsėjo 24 d. 
(dpa-ELTA). Vokietijos kan-
clerė Angela Merkel (Angela 
Merkel) sekmadienio popietę 
balsavo šalies parlamento rinki-
muose, kurie, pasak prognozių, 
turėtų pasibaigti jos pergale. 
Tačiau A. Merkel ir jos partijos 
triumfą nežymiai aptemdyti 
gali kraštutinių dešiniųjų sė-
kmė - manoma, kad partija 
„Alternatyva Vokietijai” (AfD) 

pirmą kartą istorijoje pateks į 
Bundestagą.

Į rinkimų apygardą netoli 
savo buto Berlyno centre kan-
clerė atvyko su vyru Joachimu 
Zaueriu (Joachim Sauer). 

Gerokai anksčiau, dar ryte, 
savo balsą atidavė ir socialde-
mokratų partijos kandidatas 
į Vokietijos kanclerio pozi-
ciją Martinas Šulcas (Martin 
Schultz). Jis balsavo netoli sie-

Bagdadas, rugsėjo 22 d. 
(dpa-ELTA). Nepaisydami 
tarptautinės kritikos, dešimtys 
tūkstančių kurdų Šiaurės Irake 
išėjo į gatves, reikalaudami ne-
priklausomybės. Apie 40 000 
žmonių penktadienį Franso 

DEŠIMTYS TŪKSTANČIŲ KURDŲ IRAKE REIKALAVO 
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Haririo stadione Erbilyje svei-
kino kurdų prezidentą Masudą 
Barsanį (Massud Barsani).

Irako aukščiausiasis teis-
mas praėjusią savaitę paskelbė 
referendumą antikonstituciniu 
ir nurodė jį sustabdyti. Atidėti 

referendumą dėl nepriklauso-
mybės kurdus paragino ir JAV 
bei kaimyninės šalys Turkija 
ir Iranas.

Rugsėjo 25-ąją kurdai ke-
tina referendume balsuoti dėl 
nepriklausomybės nuo Irako. 
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AR NORI RUSAI KARO? 
„Zapad 2017” pratybų išvakarėse tarptautinė padėtis ne tokia 

ir prasta: Rusijai nepavyko padegti pasaulio Sirijoje, Ukrainoje 
rusų separatistų veiksmai irgi įgavo įšaldyto konflikto pobūdį 
(tai, žinoma, Rusiją tenkina), amerikiečiai su savo kontraversišku 
prezidentu Trampu kol kas tvardosi ir siekia priremti Šiaurės 
Korėją taikiomis priemonėmis, na, o Lietuvos pašonėje  ima 
atsitokėti skandinavai, pagaliaus supratę, kad rusų povandeninių 
laivų provokacijos prie jų krantų nėra nepavojingi pokštai.

Neprasta padėtis turi vieną blogą savybę – ji bet kada gali 
pasikeisti į prastą. Ypač kai tam padeda kokia nors suinteresuota 
pusė. Deja, bet tokia yra. Gerai pagalvojus, visame pasaulyje 
tėra viena valstybė, norinti sukelti tarptautinį karinį konfliktą ir 
tai, be abejo, yra putinistinė Rusija. Pastaruoju metu stebime 
kaistančią padėtį Korėjos pusiasalyje: komunistinės Šiaurės 
Korėjos lyderis Kim Džongunas (Kim Jong-un), spjovęs į bet 
kokią tarptautinę teisę, tęsia branduolinio ginklo bandymus. 
Mokslininkai ir politologai pastebėjo, kad per pastaruosius metus 
Š. Korėja padarė neįtikėtiną pažangą – tokią, kad kilo įtarimų, 
jog jai kažkas padeda. Kas? Na, nereikia būti genijum, kad 
suprastum prieš gerą mėnesį besiplieskusį skandalą dėl ukrai-
niečių gamybos variklių, skirtų balistinėms raketoms, pardavimo 
Šiaurės Korėjai. Atrodė, kad štai kažkokie godūs Ukrainos oli-
garchai slapta pardavė tuos variklius Šiaurės korėjiečiams (ypač 
šią versiją platino Kremliaus propagandiniai ruporai), tačiau 
ilgainiui ėmė aiškėti esmę keičiančių dalykų – tokius variklius 
kažkada Ukraina gamino šaliai, turinčiai raketas, naudojančias 
šiuos variklius. Žinoma, ta šalis – Rusija. Kai pasigirdo svars-
tymų, kad Š. Korėjai ukrainiečių pagamintus variklius galėjo 
parduoti Maskva, skandalas kažkaip nuslopo... Užtat Azija vieną 
rytą prabudo nuo nedidelio žemės drebėjimo, kurio, kaip teigia 
seismologai, neturėjo būti (nes nebuvo visuomet pastebimų 
išankstinių seisminių požymių). Trykštanti dirbtiniu džiaugsmu 
Š. Korėja pareiškė išbandžiusi vandenilinę bombą, kurios bandy-
mus tarptautinė bendruomenė buvo uždraudusi visiems laikams. 
Žinant, kad ši komunistinio režimo šalis gali pasigaminti raketas, 
kurios pasiektų JAV, privertė prabilti apie branduolinį karą  - JAV 
negali leisti, kad banditiškos prigimties režimo lyderis gautų re-
alias galimybes smogti Amerikai. Atrodytų, negi pasaulis negali 
priversti Š. Korėjos vaduką Kim Džonguną baigti žaisti Žemės 
likimu? Galėti galėtų, bet Š. Korėja turi užtarėjų. Tai Kinija ir, be 
abejo, Rusija. Abi šios valstybės nepritarė JAV siūlymams įvesti 
super griežtas sankcijas Š. Korėjai, kad ji pagaliau nutrauktų 
branduolinio ginklo tobulinimą. Kinijos interesas aiškus: ji yra 
didžiausias Š. Korėjos prekybos partneris, taigi sankcijos palies-
tų ir ją pačią. Nors Rusijos dalis prekybos srityje su Š. Korėja 
užima juokingą dalį, visgi ji yra antra po Kinijos. Bet tikrai ne 
dėl prekybos intereso Rusija gina Kim Džonguną. „Jie žolė ės, 
bet neatsisakys branduolinio ginklo programos, kol nesijaus 
saugūs,” – aiškino Putinas BBS žurnalistams. Ak, štai kur šuo 
pakastas, įsiklausykime: Putinas yra nesijaučiančių saugiais 
užtarėjas! Tikrai kad – bet kuris nusikaltėlis nesijaučia ir neturi 
jaustis saugus, o kaip tik toks yra ir Kim Džongunas, ir Bašaras 
al Asadas. Ir Putinas – derėtų papildyti sąrašą. Tik, kaip ir dera 
nusikaltėliams, jie sėbrai tol, kol nesusikerta interesai. Kai tik Š. 

Korėjos, kaip šalies, keliančios grėsmę Jungtinėms Valstijoms, 
politika pasikeis, Putinas pamirš užtarėjo vaidmenį. O kol kas 
jam reikia agresyvios Š. Korėjos, kuri atitraukia JAV dėmesį 
nuo reikalų Europoje ir Artimuosiuose Rytuose. Kaip žinome 
iš istorijos, Rusija mėgsta eskaluoti konfliktus vienoje pasaulio 
dalyje, kad pasinaudodama atitrauktu tarptautiniu dėmesiu kitoje 
dalyje galėtų įvykdyti savo kėslus (juk taip buvo ir 1991 m. sausį, 
kai pasinaudodama karu Persijos įlankoje ji bandė užgniaužti 
Nepriklausomybę Baltijos šalyse). Štai jums ir atsakymas, kodėl 
tiek Lenkija, tiek Baltijos šalys kalba dėl grėsmę, kurią kelia 
Rusijos pratybos „Zapad 2017”. Tiesa, Kremliaus propaganda 
visomis įmanomomis priemonėmis skelbia, kad šios pratybos 
tėra atsakas į NATO papildomų pajėgų dislokavimą, bet...  niekas 
net neketino tų papildomų pajėgų dislokuoti, kol nepaaiškėjo 
agresyvūs Rusijos planai ir Karaliaučiaus (Kaliningrado) srities 
beprecedentis militarizavimas. „Nori taikos – ruoškis karui” – 
sakydavo senovės romėnai. Galime tik pasidžiaugti, kad tam 
esame pasiruošę ne tik mes – NATO, bet ir mūsų kaimynai 
skandinavai, kurie savaitės pradžioje teniravosi apginti Gotlando 
salą Baltijos jūroje. Bet kuriuo atveju, Kremliui tenka sunkus 
galvosūkis – ar verta prasidėti su NATO? Čia jums ne civilius 
gyventojus Sirijoje bombarduoti. Žinoma, Kremlius daug pa-
stangų įdėjo, kad pas mus atsirastų tokie komentatoriai, internete 
rašantys – „laukiu nesulaukiu, kad ataeis rusai ir išvaduos nuo 
mūsų valdžios”. Yra tokia daina „Ar nori rusai karo?”. Tai štai 

– galime rekomenduoti Kremliaus šalininkams susirasti tą dainą 
ir pasiklausyti, nes gali būti, jog ši daina bus vienintelė melodija, 
kurią po Hagos tribunolo klausysis karo Europoje, Artimuosiuse 
Rytuose ir Korėjos pusiasalyje kurstytojai. 

Kęstutis Šilkūnas
(Nukelta į 4 psl.)

Jau seniai Baltijos šalys ne-
buvo Europos spaudos dėme-
sio centre kaip dabar, prasidė-
jus rusų ir baltarusių karinėms 
pratyboms Lenkijos, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos pašonėje. 
Gera čia nebent tai, kad be 
žurnalistų budi ir NATO. 

Rugsėjo 14 d. Vokietijos 
radijas „Deutschlandfunk” 
kalbino krikščionių demokratų 
partijos (CDU) gynybos eks-
pertą Roderichą Kiesewetterį, 
kuris tądien prasidėjusių 
Rusijos ir Baltarusijos karinių 
pratybų atžvilgiu iš Rusijos pa-
reikalavo daugiau skaidrumo.

„NATO šalių Lenkijos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
pasienyje septynias dienas 
truksiančiose pratybose daly-
vauja, pasak Maskvos, vos 13 
tūkstančių karių, nors iš tiesų 
į pratybas įtrauktų kareivių 
skaičius gali priartėti prie 90 
tūkstančių”, – sakė vokiečių 
gynybos ekspertas, pavadinęs 
šias pratybas „nei skaidriomis, 
nei sąžiningomis”.

Anot R. Kiesewetterio, 
manevruose dalyvauja keli 
laivyno daliniai Baltijos jūroje, 
karinių pratybų ženklų ma-
toma ir Juodojoje jūroje, tad 
šitaip Rusija kursto nuolatinį 
nesaugumo jausmą.

„Ypač Baltijos valstybės 
jaučia didelį nerimą. Po pasku-
tinių didelių Rusijos karinių 
pratybų 2013-aisiais buvo 
aneksuotas Krymas. Todėl 
į Baltijos šalių it Lenkijos 
nuogąstavimus reikia žiū-
rėti labai rimtai”, – sakė R. 
Kiesewetteris.

Lietuva, Estija ir Latvija 
laiko įmanomu dalyku tai, kad 
Rusija prisidengdama praty-

AČIŪ DIEVUI, KAD NATO NEMIEGA 
bomis gali į pasienį įvesti ka-
rius ilgalaikiam dislokavimui. 
Tačiau gynybos ministerija 
Minske teigė, jog šie manev-
rai nekelia jokio pavojaus 
Europai. Tai tik pratybos ben-
droje kovoje prieš teroristus.

Tačiau tuo, kad oficialiai 
paskelbtas pratybų tikslas 
esąs kova su įsivaizduotais 
teroristais, suabejojo Pavelas 
Felgengaueris, Kremlių kri-
tikuojančiame laikraštyje 
„Novaja gazeta” rašantis 
karinėmis temomis: „Tai gana 
kvailas apibūdinimas. Juk 
visiškai aišku, kad čia visą 
kariuomenę apimanti opera-
cija, kurioje dalyvauja visos 
ginkluotės rūšys. Tai reiškia – 
čia ne antiteroristinė operacija, 
bet tokia, kuri įtraukia visą 
kariuomenę.”

Dar viename Vokietijos 
radijo ir būtent jo bendradarbio 
Markuso Nowako straipsnyje 
„Pavojingai arti Lietuvos” 
apie karines pratybas „Zapad” 
rašoma, jog „Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras Linas 
Linkevičius prašė jų „atsisaky-
ti”, tačiau Rusija ir Baltarusija 
jo nepaklausė.

Jų tiesioginėje Pabaltijo 
kaimynystėje vykdomi bendri 
dideli kariniai manevrai yra, 
pasak Maskvos, grynai gy-
nybiniai, tačiau Lietuvoje tai 
kelia abejonių”.

Toliau straipsnyje cituo-
jami Lietuvos nacionalinis 
transliuotojas, krašto ap-
saugos ministerijos parei-
gūnas Robertas Šapronas, 
ginkluotės ekspertas Darius 
Antanaitis ir  žurnalistas 
Vytautas Bruveris.

Anot pastarojo, „nuo to 

laiko, kai Lietuvoje dislokuo-
tas Bundesvero vadovaujamas 
NATO batalionas, galimos 
Rusijos agresijos rizika dar 
sumažėjo”.

Tačiau, pasak V. Bruverio, 
„rytų kaimyno baimė visuo-
menei turi poveikio. Mes 
pastebime naują patriotiz-
mą, einantį ranka rankon su 
Rusijos baime.

Viena vertus, tai gerai, kad 
daugelis jaunų žmonių itin ati-
dūs ir ginasi nuo rusiškų trolių 
internete. Kita vertus, daugelis 
dabar tapo netolerantiški kitų 
nuomonei. O tai nėra gerai 
mūsų demokratijos ateičiai”.

Magdeburgo dienraštis 
„Volksstimme” rugsėjo 15 
d. rašė, jog „tai, kad Rusija 
nepriims lyg niekur nieko 
padidintą NATO dalinių bu-
vimą Pabaltijyje, buvo galima 
numatyti. Dėl to rusų ir balta-
rusių daliniai dabar ir vykdo 
didelius manevrus, o tai savo 
ruožtu didina Vakarų kaimynų 
nuogąstavimus dėl galimo 
užpuolimo.

Žinoma, rusų tankų armija 
sugebėtų per kelias valandas 
persiristi per kad ir kaip besi-
priešinančią Pabaltijo šalių tri-
julę ir pasiekti Baltiją. Tačiau 
kokia iš to būtų Kremliui 
nauda?

Rusams Pabaltijo nerei-
kia, jie jau turi prieigą prie 
Baltijos iš Kaliningrado ir 
Sankt Peterburgo, Pabaltijo 
reokupacija jiems atneštų ma-
žai naudos”.

B e r l y n o  d i e n r a š t i s 
„Tagesspiegel” rašė, jog 
„Maskva ir Minskas nieko 
nepamiršta – nei vietinių su-
sidūrimų, nei tankų, nei ato-
minio karo – savo didžiosiose 
karinėse pratybose ties savo 
vakarinėmis sienomis. Dėl to 
Europos Sąjungai, NATO ir 
ypač kaimyninėms valstybėms 
kyla nerimas.

Ar tam yra pagrindo? Taip, 
lenkų ir pabaltijiečių nepasiti-
kėjimas pagrįstas, juk Rusijos 
prezidentas V. Putinas galėtų, 
jei norėtų, pasiųsti savo dali-
nius per kelias dienas į Baltijos 
valstybių sostines. 

Bet kodėl jam to reikė-
tų? Tai prilygtų karo Šiaurės 
Atlanto Aljansui paskelbimui. 
Todėl tikriausiai teisūs tie, 
kurie karinę okupaciją laiko 
mažiau tikėtina, o išpuolius 
prieš politinį suverenumą 
pavojingesniais, įskaitant ki-
bernetines atakas, propagandą, 
tarp rusakalbių mažumų plati-
namą dezinformaciją.

Šitoks kariavimo būdas, 
sėjantis abejones ir nesantaiką, 
gali turėti ilgesnį destabilizuo-
jamąjį poveikį nei kareiviai ir 
tankai”.

Miunsterio laikraščio 
„Westfälische Nachrichten” 
žodžiais, „Maskva ir Balta-
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rusija bendromis savo pra-
tybomis rodo, kad senieji 
Šaltojo karo refleksai dar 
puikiai veikia.

Tačiau tikrai grėsmingi 
yra ne kariniai pasitąsymai, o 
tas giluminis nepasitikėjimas, 
kuris tiek vienų, tiek kitų 
galvose vis tvirčiau susice-
mentuoja”.

Ludvigshafeno dienraš-
tis „Rheinpfalz” nurodė, 
kad „nerimą keliantys kari-
niai manevrai” vyksta ne tik 
Baltarusijoje, bet ir Švedijoje, 
o „tikinimai, jog čia vien tik 
gynybinės pratybos, nekeičia 
fakto, kad jos liudija gilų abi-
pusį nepasitikėjimą. NATO ir 
Rusija stipriai konfliktuoja”.

Pasak Prahos dienraščio 
„Hospodarske Noviny”, „nu-
gara nubėga šaltas prakaitas 
prisiminus, kaip Rusija 2014-
ųjų pradžioje tokias pat neva 
taikingas pratybas panaudojo 
tam, kad iš Ukrainos atplėštų 
Krymą ir karui paruoštų visą 
Donbasą.

O Čekijai, kaip NATO 
valstybei, kuri Kremliaus aki-
mis vis dar priklauso Rusijos 
įtakos sferai, tai reiškia, kad 
turime nepamesti budrumo ir 
mes”.

Anot Danijos dienraščio 
„Jyllands-Posten”, „Rusija 
jau pakartotinai Švedijai 
kalė į galvą laikytis atokiai 
nuo NATO, o ir Danijai teko 
ne sykį nemaloniai pajusti 
Rusijos kvėpavimą.

Kai Rusija taip akivaizdžiai 
imasi išbandyti NATO pasiren-
gimą ginti ir gintis, atsakymas 
tegali būti vienas: Aljansas turi 
laikytis, ištesėti ir stoti į kovą, 
jei reikia, vienas už kitą”.

T a l i n o  d i e n r a š t i s 
„Postimees” ragino Baltijos 
šalių gyventojus, nors Rusija 
neteikia skaidrios informaci-
jos, vis dėlto „nepulti į iste-
riją, bet išlaikyti šaltą protą 
ir ypač kritiškai išnagrinėti 
šaltinius, pranešimus ir pasi-
rodyti sąmoningais piliečiais, 
tačiau be savo galių perver-
tinimo”.

Šveicarijos dienraštis 
„Neue Zürcher” rašė, jog 
„nuo Krymo aneksijos ir 
karo Rytų Ukrainoje sukėli-
mo Rusija vėl išryškėjo kaip 
agresorė. Todėl nėra ko stebė-
tis, kad jos kariniai žingsniai 
kelia įtarimą. Užuot rinkęsis 
pasitikėjimo stiprinimo kelią, 
Kremlius su „Zapad” demons-
truoja karinę jėgą ir baugina 
kaimynus.

Tuo V. Putinas ir vėl paro-
do, iš ko jis padarytas”.

O Varšuvos dienraštis 
„Rzeczpospolita” pažymėjo, 
jog dabar „tarp mūsų ir V. 
Putino stovi tik mūsų sąjungi-
ninkų tankai”.

Mykolas Drunga, LRT

AČIŪ DIEVUI, KAD NATO 
NEMIEGA

(Atkelta iš 3 psl.)

BALTŲ VIENYBĖS 
DIENA PALANGOJE
Rugsėjo 23 dieną Palangoje 

vyko šventiniai renginiai, skirti 
Baltų vienybės dienai. Šventėje 
dalyvavo Lietuvos ir Latvijos 
parlamentų pirmininkai, tarp-
parlamentinių ryšių grupių na-
riai, abiejų šalių ambasadoriai, 
Lietuvos ir Latvijos užsienio 
reikalų, kultūros ministerijų, 
akademinių institucijų, ne-
vyriausybinių organizacijų 
atstovai, Palangos miesto gy-
ventojai ir svečiai. Renginių 
programoje vyko jungtinio 
Lietuvos ir Latvijos diplomatų 
chorų pasirodymas su Palangos 
pučiamųjų orkestru.

Bendras Baltų vienybės 
dienos minėjimas – kasmeti-
nis renginys, kuriuo siekiama 
stiprinti ir gilinti abiejų tau-
tų ryšius.  Ši tradicija susi-
klostė įgyvendinant  Lietuvos 
ir Latvijos diplomatų Nerio 
Germano ir Alberto Sarkanio 
iniciatyva 2011 metais pareng-
tas rekomendacijas, kaip plėtoti 
Lietuvos ir Latvijos bendradar-
biavimą ir suteikti jam naujos 
dinamikos. Baltų vienybės die-
nos minėjimas paeiliui vyksta 

Rugsėjo 13 d. Seimo ir 
Pasaulio lietuvių bendruo-
menės komisija (toliau – 
Komisija) aptarė artėjančių 
Komisijos posėdžių, vyksian-
čių 2017 m. spalio 23–27 d., 
metu numatomus svarstyti 
klausimus. Seimo atstovai 
Komisijoje pritarė Komisijos 
p i r m i n i n k o  R i m v y d o 
Bal taduonio pate iktoms 
Pasaulio lietuvių bendruome-
nės (PLB) atstovų pasiūlytoms 
diskusijų temoms, tarp kurių 

Rugsėjo 20 d., trečiadienį, 
Seime vykusioje šventinėje 
konferencijoje buvo paminė-
tas Lietuvių konferencijos, 
pasiryžusios atkurti Lietuvos 
valstybę, šimtmetis. 1917 
m. rugsėjo 18–22 dienomis 
Vilniuje posėdžiavę įvairių 
šalies vietovių, luomų, politi-
nių srovių atstovai sutarė, kad 
Lietuva turi būti nepriklauso-
ma, demokratiškai sutvarkyta 
valstybė, o jos pamatus turi 
nustatyti demokratiniu būdu 
visų Lietuvos gyventojų iš-
rinktas Steigiamasis Seimas. 

LIETUVIŲ KONFERENCIJOS 100-METIS

Lietuvių konferencija Vilniuje (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius. F267-2862, lap. 11)

Lietuvių konferencijos da-
lyviai išrinko 20 Lietuvos 
Tarybos narių, kurie šiuos 
konferencijos siekius netru-
kus įtvirtino Vasario 16-osios 
Aktu.

Šia proga Seimo Pirmininko 
Viktoro Pranckiečio iniciaty-
va į šventinę konferenciją 
Kovo 11-osios Akto salę buvo 
pakviesti Lietuvos moksleivių 
ir jų mokytojų bendruome-
nių, archyvarų, muziejinin-
kų, bibliotekininkų, jaunimo 
atstovai kartu su valstybės 
politikais turėjo galimybę 

išklausyti pranešimų, kuriuos 
perskaitė prof. dr. Antanas 
Kulakauskas, ambasadorius, 
prof. dr. Alfonsas Eidintas, 
dr.  Artūras  Svarauskas , 
lekt. Andrius Gruodis. Rasa 
Zozaitė perskaitė pranešimą, 
kurio bendraautoris – prof. 
dr. Liudas Mažylis. Taip pat 
buvo padaryti pirmieji įrašai 
į per šalį keliausiančią knygą 
„Pasižadėjimas Lietuvai”, 
kurioje pažymėti savąjį mo-
ralinį įsipareigojimą Seimo 
Pirmininkas V. Pranckietis 
pakvietė kiekvieną pageidau-

jantįjį.
Prieš šventinę konferenciją 

Seimo rūmuose buvo atverta 
šiai sukakčiai paminėti sukurta 
paroda.

Šventinė konferencija, ku-
rioje buvo ir meninė programa, 
yra vienas Valstybės atkūrimo 
šimtmečio minėjimo renginių. 
Konferencija buvo tiesiogiai 
transliuojama televizijos pro-
grama „Seimas-tiesiogiai”, 
Seimo Facebook paskyroje 
ir Seimo interneto svetainėje 
www.lrs.lt , taip pat transliuota 
LRT Kultūros kanalu.      LRS

SEIMO IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJA  
SVARSTYS LIETUVOS IR IŠEIVIJOS LIETUVIAMS AKTUALIUS KLAUSIMUS

aktualiausiu klausimu išlieka 
Lietuvos Respublikos piliety-
bės išsaugojimas, kaip tvirto 
ryšio su Tėvyne garantija. PLB 
atstovų nuomone, Lietuvos 
ir išeivijos žmonėms taip pat 
labai svarbūs yra universitetų 
reformos, informacinio saugu-
mo, prekybos žmonėmis, vai-
ko teisių apsaugos, socialinės 
atskirties mažinimo, pagalbos 
grįžtantiems gyventi į Lietuvą 
asmenims bei verslo plėtros 
regionuose klausimai.

Vienas iš šios Komisijos 
tikslų – skatinti Lietuvoje 
ir užsienio valstybėse gy-
venančių lietuvių bendra-
darbiavimą. Todėl artėjant 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 
šimtmečiui, numatoma aptarti 
pasirengimą šios sukaktis 
minėjimui.

„Mes visi kartu kūrėme 
Lietuvą, todėl valstybės atkū-
rimo šimtmetis – visų pasaulio 
lietuvių šventė”, – kalbė-
jo Komisijos pirmininkas 
Antanas Vinkus, pabrėždamas, 
kad „svarbu sujungti visus 
Lietuvoje ir užsienyje gyve-
nančių lietuvių bendruome-
nių organizuojamus Lietuvos 
valstybės jubiliejaus minėjimo 
renginius į vieną programą, ją 
paskelbti, kad mūsų tautiečiai 
susirinkę savo bendruomenėse 
galėtų didžiuotis Lietuva ir 
nešti žinią apie Tėvynę visoms 
pasaulio tautoms”.

Svarstant minėtus klau-
simus, Komisija į posėdžius 
numato kviesti Vyriausybės, 
ministerijų, įvairių institucijų 
bei įstaigų atstovus, moksli-
ninkus ir ekspertus.           LRS

Seimo ir PLB bendruomenės komisija.                            Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – O. Posaškova)

vis kituose Lietuvos ir Latvijos 
miestuose. Šiais metais ren-
ginys vyko jau šeštąjį kartą. 
Pernai bendras Baltų vienybės 
dienos minėjimas buvo sureng-
tas Liepojoje, dar ankstesniais 
metais - Rokiškyje, Rucavoje, 
Šiauliuose, Bauskėje. LR URM
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R u g s ė j o  2 1  d i e n ą 
Vašingtone Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras Linas 
Linkevičius susitiko su JAV 
valstybės sekretoriaus pava-
duotoju Johnu J. Sullivanu, 
JAV Prezidento nacionalinio 
saugumo patarėjo pavaduoto-
ju generolu majoru Ricky L. 
Waddellu ir JAV nacionalinio 
saugumo tarybos vyriausiuo-
ju direktoriumi Europos ir 
NATO klausimais Richardu 
Hookeriu.

„Dar kartą išgirdau JAV 
patvirtinimą apie išlaikomą 
didelį dėmesį Lietuvos ir viso 
mūsų regiono saugumui bei 
aiškų supratimą apie grėsmes, 
kurios kyla Baltijos šalių re-
gionui ir visai transatlantinei 
bendruomenei”, – po susitiki-
mo sakė L. Linkevičius.

Ministras padėkojo JAV 
už karių ir karinės technikos 
dislokavimą bei papildomus 
JAV naikintuvus kaimynystėje 
vykstant Rusijos ir Baltarusijos 
pratyboms „Zapad”.

„Tariamas pratybų skaidru-
mas, suteikiant tik selektyvų ir 
ribotą priėjimą prie mažesnės 
pratybų dalies, nepanaikino 
tarptautinės bendruomenės pa-

JAV IŠLAIKO DIDELĮ DĖMESĮ BALTIJOS ŠALIŲ REGIONO SAUGUMUI
grįstų nuogąstavimų dėl puola-
mojo pratybų pobūdžio. Nors 
aktyvi „Zapad” fazė baigėsi, 
tačiau šios pratybos plačiąja 
prasme tęsiasi jau nuo 2008 
metų. Tai pasireiškia tiek ne-
skaidriu ir smarkiai padidintu 
kariniu aktyvumu, tiek  agre-
syviais kariniais veiksmais. 
Turime ir toliau savo ryžtinga 
ir nuoseklia politika siųsti ži-
nią, kad bet kokia agresija ar 
kaimyninių šalių suvereniteto 
pažeidimai turės didelę kai-
ną”, – sakė Lietuvos užsienio 
reikalų ministras.

JAV pareigūnai dėkojo 
Lietuvai už principingą pozi-
ciją sankcijų prieš agresyvią 
Rusijos politiką atžvilgiu bei 
už nuoseklią paramą Ukrainai 
ir pažymėjo, kad reikia tęsti 
tiek dvišales, tiek daugiašales 
priemones, stiprinančias visos 
Europos saugumą ir pasaulinę 
taiką.

Pokalbyje su Brukingso 
instituto prezidentu Strobe 
Talbottu Lietuvos ministras 
aptarė globalius iššūkius sau-
gumui ir demokratinėms nor-
moms bei grėsmes tarptautinei 
santvarkai, kurias kelia agresy-
vi Rusijos politika.

Kinijoje vykusios Jungtinių 
Tautų Pasaulio turizmo or-
ganizacijos (PTO) 22-ojo-
je Generalinėje asamblėjoje 
Lietuva pirmą kartą buvo 
išrinkta į PTO Vykdomąją ta-
rybą ir perrinkta Europos regi-
ono komisijos vicepirmininke.

PTO Generalinėje asam-
blėjoje Lietuvą balsuodamos 
palaikė 27 Europos regiono 
valstybės. Mūsų šalis surin-
ko daugiausia balsų ir tapo 
PTO Vykdomosios tarybos 
nare 2018–2021 m. Dešimt 
šalių kandidačių varžėsi dėl 
penkių vietų Vykdomojoje 
taryboje. Lietuvai pavyko ap-
lenkti tvirtas pozicijas turiz-
mo srityje užimančias ilga-
metes PTO nares: Bulgariją, 

Iš kairės: Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius,  JAV valstybės sekretoriaus pavaduo-
tojas Johnas J. Sullivanas (John J. Sullivan), JAV Prezidento nacionalinio saugumo patarėjo pavaduo-
tojas generolas majoras Ricky L. Waddellu (Ricky L. Waddell) ir JAV nacionalinio saugumo tarybos 
vyriausiasis direktorius Europos ir NATO klausimams Richardas Hookeris (Richard Hooker). LR URM

Užsienio reikalų ministras 
taip pat dalyvavo „Europos 
politikos analizės centro” 
metinėje konferencijoje, ku-
rioje pasisakė transatlanti-
nio bendradarbiavimo bei 
saugumo situacijos regione 
klausimais. Kalbėdamas apie 
JAV ir Rusijos santykių įtaką 
mūsų regiono saugumo situa-

cijai, ministras pažymėjo, jog 
svarbu atvirai įvardinti Rusijos 
veiksmus, nes nutylėjimas 
skaldo  demokratinių šalių  
vienybę, skatina agresorių eiti 
dar toliau.

„Moralinių, žmogaus tei-
sių klausimų pamynimas ir 
jų nepaisymo nutylėjimas 
neišvengiamai baigtųsi realia 

saugumo krize mūsų regione 
ir dideliais nuostoliais Vakarų 
valstybių ekonomikai”, – sakė 
ministras.  

Ministras taip pat ap-
lankė Holokausto muziejų, 
kur, uždegdamas žvakutę, 
pagerbė Lietuvos žydų aukų 
atminimą.

LR URM

LIETUVA IŠRINKTA Į PASAULIO TURIZMO ORGANIZACIJOS 
VYKDOMĄJĄ TARYBĄ

Turkiją, Šveicariją, Moldovą 
ir Serbiją.

Kartu su Lietuva ats-
tovau t i  Europos  reg io -
nui Vykdomojoje taryboje 
taip pat išrinktos Graikija, 
Azerbaidžanas, Rumunija, 
Rusija. Darbą taryboje tęsia 
Prancūzija, Italija, Portugalija 
ir Slovakija, turinčios įgalio-
jimus iki 2019 metų, o taip 
pat nuolatinė tarybos narė 
Ispanija.

Vykdomoji taryba – antras 
pagal svarbą PTO valdy-
mo organas, kuris įgyvendi-
na Generalinės asamblėjos 
sprendimus ir rekomendaci-
jas, teikia pasiūlymus, nagri-
nėja generalinio sekretoriaus 
parengtą PTO programą, 

tvirtina veiklos ataskaitas.
Nuo 2003 m., kai tapo 

PTO nare, Lietuva aktyviai 
dirba pasaulinės turizmo 
politikos srityje. Būdama 
Europos regiono komisijos 
vicepirmininkė ir Europos 
regiono atstovė Darniojo 
turizmo komitete (nuo 2015 
m.), mūsų šalis užima tvirtas 
pozicijas PTO ir prisideda 
įgyvendinant  darnios plėtros 
tikslus.

Jungtinių Tautų Pasaulio 
turizmo organizacijos būs-
tinė yra Madride.  Lietuvos 
Respublikos ambasadorė 
Ispanijos Karalystėje yra 
ir nuolatinė atstovė prie 
Pasaulio Turizmo organiza-
cijos.                       LR URM

Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacijos (PTO) 22-ojoi Generalinė asamblėja Kinijoje. LR URM

Baltų vienybės dienos, kai 
lietuviai ir latviai kartu mini 
istorinį Saulės mūšį, išvakarėse 
Lietuvos ir Latvijos užsienio rei-
kalų ministrai Linas Linkevičius 
ir Edgaras Rinkevičius pranešė, 
kad steigiamas Baltų apdova-
nojimas.

Ministras Linas Linkevičius 
pasveikino bendras pastangas 
suartinti baltus stiprinant jų 
abipusius kultūrinius ryšius. 
„Norime pagerbti Lietuvos ir 
Latvijos žmones už jų kūrybinę 
veiklą, padedančią mūsų visuo-
menėms geriau susipažinti su 

LIETUVOS IR LATVIJOS UŽSIENIO 
REIKALŲ MINISTRAI SUSITARĖ ĮSTEIGTI 

BALTŲ APDOVANOJIMĄ
giminingos kaimyninės šalies 
menu, literatūra, mokslu ir kul-
tūra”, - sakė jis.

Simboliškai pirmasis Baltų 
apdovanojimas bus įteiktas 
2018 metais, kai abi šalys švęs 
savo šimtmetį. Apdovanojimas 
bus skiriamas už lietuvių ir la-
tvių kalbų, literatūros, istorijos 
tyrinėjimų ir kitos panašios 
veiklos propagavimą. Apie kan-
didatūrų apdovanojimui gauti 
priėmimo pradžią bus paskelbta 
Lietuvos ir Latvijos užsienio 
reikalų ministerijų interneto 
puslapiuose.              LR URM

Lietuvos diplomatai dalyva-
vo rugsėjo 21 dieną Jungtinių 
Tautų (JT) Generalinės Asamb-
lėjos paraštėse vykusiuose aukš-
to lygio renginiuose, skirtuose 
padėčiai Sirijoje aptarti.

Lietuvai šiuose renginiuose 
atstovavusi Užsienio reikalų 
ministerijos politikos direktorė 
Asta Skaisgirytė, teigė, kad 
tarptautinė bendruomenė turi 
suvienyti pastangas, siekdama 
taikaus Sirijos krizės sprendi-
mo, bei solidariai prisidėti prie 
humanitarinės pagalbos teikimo 
Sirijos žmonėms.

2017 metais Lietuva hu-
manitarinei pagalbai Sirijos 
pabėgėliams skyrė 2,3 milijonus 
eurų. Visgi, pasak Lietuvos 
atstovės, svarbu, kad Europos 
Sąjungos parama Sirijos atstaty-

JT PRISTATYTAS LIETUVOS INDĖLIS 
SPRENDŽIANT SIRIJOS KRIZĘ

mui būtų teikiama tik pasiekus 
politinį konflikto sprendimą.

A. Skaisgirytė Jungtinėse 
Tautose taip pat pažymėjo, 
kad būtina užtikrinti asmenų, 
atsakingų už Sirijoje pilietinio 
karo metu įvykdytus nusikal-
timus, atsakomybę. Lietuva 
remia 2016 metų gruodį JT 
Generalinės Asamblėjos spren-
dimu įsteigtą Tarptautinį, neša-
lišką ir nepriklausomą mecha-
nizmą (IIIM), kuris turi padėti 
tiriant ir persekiojant asmenis, 
atsakingus už sunkiausius nu-
sikaltimus pagal tarptautinę 
teisę, įvykdytus Sirijos Arabų 
Respublikoje nuo 2011 metų 
kovo mėnesio. Lietuva IIIM 
veiklai paremti 2017 metais 
skyrė 5000 eurų įnašą.  

LR URM
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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

Rugsėjo 23 d. Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijoje, Vilniuje, vyko 
I kurso kariūnų priesaikos 
ceremonija. 17 pirmakursių 
jau yra davusių kario prie-
saiką anksčiau, tarnaudami 
Lietuvos kariuomenėje, aka-
demijoje valstybei prisiekė 
44 jaunuoliai. Iškilmingai 
prisiekusieji tapo visatei-
siais Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos 
kariūnais.

Ceremonijoje dalyvavo 

KARO AKADEMIJOS KARIŪNAI PRISIEKĖ TARNAUTI 
LIETUVOS VALSTYBEI

Krašto apsaugos ministeri-
jos, Lietuvos kariuomenės ir 
Karo akademijos vadovybė, 
Vilniaus apskrities jaunieji 
šauliai, šiuo metu akade-
mijoje viešintys Latvijos, 
Estijos, Vokietijos, Danijos, 
Ukrainos ir Gruzijos karo 
akademijų kadetai, Lietuvos 
karo akademijos kariai, dės-
tytojai, prisiekiančių kariūnų 
artimieji, draugai.

Akademijos viršininkas 
brg. gen. Algis Vaičeliūnas, 
kreipdamasis į kariūnus, pa-

Iškilminga kariūnų priesaika.                                                                                               K.Dijoko nuotr.

brėžė, kad jų pasirinkimas 
prisiekti Lietuvos valsty-
bei ir tapti karininkais yra 
labai garbingas, sunkus ir 
visą gyvenimą truksiantis ke-
lias. „Studijos Lietuvos karo 
akademijoje augins jus kaip 
kariuomenės lyderius, turin-
čius ne tik išmanyti karybos 
strategijas, bet ir jausti tautos 
saugumo poreikį ir vesti žmo-
nes į taikesnį rytojų, – kalbėjo 
akademijos viršininkas. – 
Šiandien linkiu jums drąsos, 
nes žmonės išpildo dideles 

svajones tik vedami užsispy-
rimo ir drąsos nepasiduoti. 
Taip pat linkiu jums didelio 
noro tapti tikrais savo srities 
lyderiais, o to galėsite pasiekti 
tik atsiskleisdami kaip asme-
nybės ir įsiklausydami į savo 
prigimtį ir mokėdami ja va-
dovautis. Sveikinu jus ir jūsų 
šeimos narius su šia svarbia 
mums visiems diena. Tegu 
šiandien pradėtas kelias būna 
lengvas, tiesus ir teisingas.”

Krašto apsaugos vicemi-
nistras Vytautas Umbrasas 
sveikino kariūnus ir linkėjo 
būti gynėjais, vertais Lietuvos 
žmonių pagarbos, jų vilčių 
puoselėtojais, siekiančiais 
sau išsikeltų tikslų. „Lietuvos 
karo akademijoje jūsų laukia 
dideli išbandymai – čia iš-
moksite saugoti ir ginti tai, 
ką turime brangiausia – savo 
šalies laisvę, prisiimti atsa-
komybę už save, sau paval-
džius žmones ir už tuos, kurių 
saugumas jums bus patikė-
tas”, – kalbėjo viceministras, 
akademijos dėstytojams ir 
instruktoriams kartu linkėda-
mas tvirtybės ir ryžto ugdant 
tikrus kovotojus, savo šalies 
patriotus.

Šiais metais į Lietuvos 
karo akademiją buvo priimti 
64 jaunuoliai. Po septynių 
savaičių trukmės bazinio ka-
riūno kurso (BKK) Didžiojo 
Lietuvos etmono Jonušo Rad-
vilos mokomajame pulke 
Rukloje (Jonavos r.) liko 61 
pirmakursis (54 vaikinai ir 7 
merginos), pasiryžęs toliau 

siekti pasirinkto tikslo – tapti 
Lietuvos karininku. Per BKK 
jie susipažino su Lietuvos 
kariuomenės struktūra, statu-
tais, ginkluote, įgijo teorinių 
ir praktinių žinių, reikalingų 
studijoms Lietuvos karo aka-
demijoje.

Susumavus rezultatus, ge-
riausiu pirmakursiu, pelniusiu 
instruktorių pagarbą ir pasiti-
kėjimą baziniuose kariniuose 
mokymuose, išrinktas kariū-
nas Povilas Masionis, kuriam 
priesaikos ceremonijos metu 
buvo suteikta teisė pabučiuoti 
akademijos vėliavą visų pri-
siekiančių kariūnų vardu. „Tai 
yra didelė garbė. Kartu jaučiu 
ir didelę atsakomybę, nes esu 
išrinktas geriausiu I kurso 
kariūnu – turiu pateisinti šį 
vardą. Akademijoje steng-
siuos judėti ta pačia linkme 
– mokysiuos kariuomenėje 
būti vadu–lyderiu ir dirbti ko-
mandoje. Ko siekia Lietuvos 
karo akademija, to sieksiu ir 
aš”, – kalbėjo vaikinas.

Visi kariūnai, dalindamie-
si iškilmių įspūdžiais, sakė, 
kad visų akivaizdoje duotas 
pažadas įpareigojo jausti at-
sakomybę už būsimus darbus, 
o kartu suvokti ir siekiamos 
karininko profesijos reikšmę 
ir garbę.

Po iškilmingos priesaikos 
kariūnų tėvai ir artimieji buvo 
pakviesti į Lietuvos karo 
akademijos ramovę paben-
drauti su vadovybe ir daugiau 
sužinoti apie kariūnų studijas 
šioje aukštojoje mokykloje.

Rugsėjo 6-9 dienomis 
Vilniuje buvo šešioliktoji 
Baltijos šalių konferencija, 
skirta aptarti skiepijimo ak-
tualijas. Tradicija tapęs ren-
ginys šiemet subūrė daugybę 
mokslo ir medicinos sričių 
specialistų iš Latvijos, Estijos 
ir Lietuvos. Pranešimus apie 
gripo virusų evoliuciją, apie 
gripo klinikinius ypatumus 
ir skirtumus tarp senyvo am-
žiaus žmonių ir apie tai, kaip 
pagerinti skiepijimo apimtis 
skaitė visų dalyvavusių šalių 
medikai ekspertai ir kvies-
tiniai mokslininkai iš JAV, 
Prancūzijos ir Vokietijos. Šių 
metų konferencijoje pagrin-
dinis dėmesys buvo skiria-
mas gripo virusui.

Virusų evoliucija kelia 
didelį mokslininkų susirū-
pinimą

Ypatingo dėmesio sulau-
kė Hanoverio veterinarinės 
medicinos universiteto pro-
fesoriaus Alberto Osterhauso 
pranešimas, skirtas gripo 
virusų evoliucijai aptarti. 
„Skiepai neapsaugos, kol jų 
neįskiepysite”, - akcenta-
vo A.Osterhausas. „Virusai 
keliauja, todėl mokslinin-

ARTĖJANT ŠALTAJAM METŲ LAIKUI – TINKAMAI 
PASIRUOŠKIME UŽKIRSTI KELIĄ GRIPUI

kams pirmiausiai labai svarbu 
identfikuoti naują gripo virusą 
pačioje atsiradimo pradžioje. 
Iš Azijos virusas gali atkeliau-
ti į, pavyzdžiui, Europą. Tai 
nutinka oro lašeliu būdu, kai 
žmonės keliaudami patys per-
veža virusus, arba mirguojant 
paukščiams – priklausomai 
nuo viruso tipo. Tačiau kur 
kas blogiau yra tai, kad virusai 
mutuoja. Aš tikiuosi, kad per 
ateinančius dešimt metų tobu-
lėjančių mokslo technologijų 
dėka, mes sugebėsime visus 
procesus suvaldyti laiku” – 
sakė profesorius. Kalbėdamas 
apie ateities perspektyvas, 
A.Osterhausas išskyrė skiepų 
svarbą, tačiau ne kartą pabrė-
žė, kad didžiausias efektyvu-
mas tikėtinas tuo atveju, jei 
skiepysis ne dalis, o visa vi-
suomenė. Pasak profesoriaus, 
skiepai yra būtini vaikams, 
kurie nuolat bendrauja darže-
liuose, mokyklose ir gali len-
gvai užsikrėsti vieni nuo kitų, 
bei pagyvenusiems žmonėms, 
kurių atsparumas virusams 
yra ženkliai mažesnis. 

Gripo rizikos grupėje – 
vyresnio amžiaus žmonės

Kad gripas itin klastingas 

vyresniems žmonėms pritarė 
infektologas, habituotas bio-
medicinos mokslų daktaras, 
Vilniaus universiteto profe-
sorius Arvydas Ambrozaitis. 
„Gripo infekcija išlieka ypač 
aktuali kaip liga, kuri gali 
sukelti daug nepageidaujamų 
pasekmių, ypatingai suau-
gusiems ir senyvo amžiaus 
žmonėms. Kol kas visuomenė 
neįvertina rizikos ir iki šiol 
galvoja, kad gripas yra len-
gva liga. Tačiau vyresniems 
žmonėms, kurių dauguma 
serga lėtinėmis ligomis, gri-
po virusas gali išprovokuoti 
trombembolines ligas ir jų 
komplikacijas, tokias kaip 
miokardo infarktas arba in-
sultas, taip pat gali sukelti 
lėtinių gretutinių ligų paūmė-
jimą. Visa tai  didina brangiai 
visuomenei kainuojančios 
hospitalizacijos apimtis ir 
mirties atvejų padidėjimą. 
Įdomu tai, kad du trečdaliai 
hospitalizacijų gripo sezono 
metu tarp senyvo amžiaus 
žmonių įvyksta ne dėl pačios 
gripo infekcijos, o dėl gretu-
tinių lėtinių ligų paūmėjimo, 
kurį sukėlė gripo virusas. Jau 
seniai įrodyta, kad vakcina-

cija nuo gripo  sumažina hos-
pitalizacjos ir mirties riziką. 
Deja, Lietuvoje vos 20 proc. 
žmonių, priklausančių rizikos 
grupėms, ir kuriems priklauso 
nemokami skiepai, pasinau-
doja galimybe pasiskiepyti 
nuo gripo”, - nuogąstavo 
A.Ambrozaitis.

Tobulėja ir vakcinos
Skiepytis rekomenduoja-

ma kiekvienais metais prieš 
prasidedant gripo sezonui, 
tačiau galima pasiskiepy-
ti ir vėliau. Konferencijos 
metu buvo pristatyta nau-
jiena skirta sezoninio gripo 
virusui pažaboti – ketur-
valentė vakcina. Pasaulio 
sveikatos organizacija jau 
kurį laiką skatina keturva-
lenčių gripo vaicinų kūrimą, 
tačiau Lietuvoje iki šiol buvo 
prieinamos tik trivalentės 
vakcinos. „Trivalentėje vak-
cinoje yra du gripo A viruso 
tipai ir viena B gripo viruso 
padermė. Tačiau pasauly-
je matoma tendencija, kad 

vienu metu cirkuliuoja dvi 
B tipo padermės (Victoria ir 
Yamgata). Dažniausiai labai 
sunku nuspėti, kuri B gripo 
viruso padermė cirkuliuos vi-
suomenėje per ateinantį gripo 
sezoną. Todėl kartais vakci-
noje esanti B gripo viruso 
padermė neatitinka tos viruso 
padermės, kuri cirkuliuoja vi-
suomenėje. Tai gali iš dalies 
sumažinti vakcinos kliniki-
nį efektyvumą ir padidinti 
visuomenės nepasitikėjimą 
skiepais. Nuo šiol, turėdami 
keturvalentę vakciną, galime 
garantuoti apsaugą nuo abie-
jų B gripo tipo padermių”, 
- komentavo profesorius 
A.Ambrozaitis. „Tikiuosi, 
kad ši vakcina greitai ras 
savo kelią Lietuvoje ir bus 
aktyviai naudojama skiepi-
jant visuomenę. Ji išties pra-
našesnė nei įprastinė triva-
lentė gripo vakcina”, - sako 
profesorius. 

Emilija Bertašiūtė, info@
zenpr.lt
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Š.m. rugsėjo 20 d. 7 v.v. 
Klivlando (angl. Cleveland) 
šv. Kazimiero šventovėje 
keturioms jaunoms mergai-
tėms suteiktas Sutvirtinimo 
sakramentas. Šis įvykis ver-
tas dėmesio, nes apeigos yra 
svarbios dėl kelių delykų: 
sakramentą priėmęs tikinty-
sis tampa atsakingu krikš-
čioniu, tokia šventė džiugina 
sutvirtinamąsias, tėvelius 
bei gimines, Sutvirtinimo 
sakramentas buvo suteiktas 
vyskupo Nelson J.Perez, 
kuris š.m. rugsėjo 5 d. tapo 
11-tasis Klivlando vyskupi-
jos vadovas.

Šventovėje apeigos vyko 
pagal nustatytą Bažnyčios 
protokolą. Eisena prasidėjo 
nuo šventovės priekio de-
šinės, tęsėsi iki bažžnyčios 
galo, tada grįžo prie alto-
riaus. Vysk. Nelson J.Perez 
atnašavo šv. Mišias padeda-
mas kleb. Joseph Bacevice. 
Parapijos choras, diriguoja- Vysk. Nelson J. Perez skaito Šv. Rašto ištrauką.              A.V.Matulionio nuotr.

SUTVIRTINIMAS 
mas vadovės, vargonininkės 
Romos Bandza ir kankli-
ninkės Virginija Rubinski, 
giedojo iškilmingoms šv. 
Mišioms tinkamas giesmes.

Vysk. Nelson J.Perez, 
prieš suteikdamas sakramen-
tą, priėjo prie sutvirtinamųjų 
ir kalbėjo su jomis nuošir-
džiai, pabrėžė šių apeigų 
reikšmę. Artėjant šv. Mišių 
pabaigai, vysk. N.J.Perez 
padėkojo visiems susirinku-
siems ir pareiškė: „Bažnyčiai 
reikia mūsų tikėjimo ir kultū-
ros” ( angl. „church needs our 
faith and culture”), priminė, 
kad  „Jūs esate lietuviai. 
Nepamirškite to” ( angl.”you 
are Lithuanian and don’t 
forget it”). Vyskupas taip pat 
pasveikino mūsų parapijos 
chorą plojimais.

Po vyskupo palaiminimo 
dauguma tikinčiųjų atėjo 
į parapijos svetainę, kur 
laukė apkrauti stalai su įvai-
riais skanumynais, kavutė 

bei sulčių gėrimai. 
Ly d i m a s  k l e b .
Joseph Bacevice, 
v y s k .  N e l s o n 
J.Perez taip pat 
pasirodė svetainė-
je, kur asmeniškai 
priėjo prie dalyvių, 
pasisveikino, nuo-
širdžiai pasikal-
bėjo ir taip pat be 
jokių svyravimų 
nusifotografavo su 
visais prašiusiais 
žmonėmis.

Šio vakaro įvy-
kis pasisekė mūsų 
organizatorių, dau-
gybės pagelbėju-
sių savanorių dėka. 
Mūsų parapi jos 
egzistavimas bei 
išlikimas reikalau-
ja visų mūsų para-
mos, o ne savanau-
diško požiūrio. 

Algirdas V. Ma-
tulionis

Šia proga susibūrusi lietu-
vių bendruomenė simboliškai 
susikibę rankomis apjuosė 
Laisvės paminklą ir skambant 
lietuviškoms laisvės dainoms 
sveikino vieni kitus bei kvietė 
nepamiršti laisvės kainos ir 

BALTIJOS KELIO METINĖS PAMINĖTOS VILA ZELINOJE –  
SAN PAULO MIESTO LIETUVIŲ RAJONE 

nuolat kurstyti savyje dėkin-
gumą už laisvę kovojusiems.

Baltijos kelio metinės 
Brazilijos lietuvių bendruo-
menėje San Paule minimos 
kasmet, prie renginio tradi-
ciškai prisijungia latvių ir 

estų bendruomenės. Greta 
vyksta lietuviškų tautodailės 
rankdarbių mugė, kurioje ga-
lima paskanauti ir lietuviškos 
kulinarijos gaminių – juodos 
duonos, šaltibarščių ir virtinių.

LR URM

Š.m. rugsėjo 19 d. 
7 v.v. Parma – Snow 
Cuyahoga  Coun ty 
Public Library kny-
gyne, kuris yra gre-
ta Klivlando, Ohajo 
miesto, įvyko knygos 
„Druska jūrai” (angl. 
Salt to the Sea) prista-
tymas. Knygyno audi-
torijoje, kurioje sėdimų 
vietų yra virš 200, auto-
riaus skaičiavimais apie 
¾ vietų buvo užpildytos. 
Šios knygos, istorinio 
romano, autorė yra Rūta 
Šepetys. Knygyno atsto-
vė, tarusi porą sveikini-
mo žodžių, pristatė Rūtą 
Šepetys publikai. Autorė, prieš 
pradedama savo kalbą, paprašė 
dalyvių, kurie yra lietuviai, 
latviai bei estai, iškelti rankas 
ir liko nustebinta jų skaičiu-
mi. Ji tarė, kad mes, tėvai bei 
gimusieji per skirtingus me-
tus, esame šios istorijos dalis. 
Autorė papasakojo dalyviams 
apie save: jos tėvelis  - lietuvis, 
mama, jauniausia iš 10 vaikų, 
kalbėjo 7 skirtingomis kalbo-
mis. Rūta Šepetys yra parašius 
3 romanus.

Akivaizdu, kad autorė yra 
ne naujokė, bet profesionali, 
ryški asmenybė, nes per gerą 
valandą trukusią jos kalbą 
ekrane buvo rodomi su romanu 
susiję fragmentai.

Rašydama romaną ji aplan-
kė bei kalbėjosi su išlikusiais, 
knygoje aprašomą patirtį turin-
čiais žmonėmis, surinko daug 
archyvinės medžiagos. Autorė 
akcentavo, kad ši knyga yra 
apie meilę bei drąsą.

Romane pasakojama apie 
keleivinio laivo „Wilhelm 
G u s t o f f ”   p a s k e n d i m ą  
(1945-01-30, – aut.). Rašytoja 

pasirinko 3 veikėjus, kurių 
istorija buvo plėtojama karo 
siaubams atspindėti. Pasak 
autorės, žmonės, suaugusieji ir 
vaikai, stengėsi išsigelbėti nuo 
artėjančios rusų kariuomenės 
ir vienas iš kelių buvo plaukti 
jūra. Kadangi šis laivas buvo 
ruošiamas evakuacijai, iš kie-
kvieno kambario ir nuošalaus 
kampelio buvo pašalinti visi 
reikmenys, tačiau nesulaiko-
mas skaičius žmonių, bijodami 
karo, įsibrovė į minėtą laivą. 
Pagal autorę, laive paprastai 
tilpo 1400 žmonių, bet prieš iš-
plaukimą buvo (nepatvirtintais 
duomenimis)10 000 žmonių. 
Kadangi dar vyko karas, laivas 
plaukė be šviesų, taip bandė 
apsisaugoti, likti nepastebėtas. 
Pagal aut. info. šaltinį, tragediją 
išgyveno tik 996 asmenys.

Knygos pristatymui artėjant 
prie pabaigos, prasidėjo pu-
blikos klausimų bei rašytojos 
paaiškinimų laikotarpis. Po to 
buvo proga pakalbėti su auto-
re, nusifotografuoti, nusipirkti 
romaną bei paprašyti autografo.

Algirdas V.Matulionis

Autorė Rūta Šepetys pristato knygą 
„Druska jūrai” (angl. Salt to the Sea).
                                A.V.Matulionio nuotr.

„DRUSKA JŪRAI”

Su prasidedančiais moks-
lo metais Pelesos vidurinėje 
mokykloje susirinkusiuo-
sius pasveikino LR amba-
sadorius Andrius Pulokas 
ir LR generalinis konsulas 
Gardine Genadijus Mackelis, 
Rimdžiūnų vidurinėje moky-
kloje lankėsi ambasados ir 
konsulato atstovai Donatas 
A u g u l i s  i r  M i n d a u g a s 
Damijonaitis.

Tradicija nuolat lankytis 
šiose mokyklose gyva nuo 
pat LR nepriklausomybės pa-

LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATAI  
SVEIKINO RUGSĖJO 1-OSIOS PROGA

skelbimo ir pasak ambasado-
riaus A. Puloko, labai svarbu 
palaikyti tarpusavio ryšį, ska-
tinti lietuvybės sklaidą: „Tiek 
Pelesos, tiek Rimdžiūnų vi-
durinės mokyklos pelnytai 
gali būti įvardijamos kaip 
tautinės kultūros ir papročių, 
lietuviškos pasaulėjautos 
ir bendruomeniškumo židi-
niai”.

Pelesos vidurinė mokykla 
lietuvių mokomąja kalba turį 
gilią istoriją ir gyvuoja jau 
daugiau kaip šimtmetį, jos 

reikšmė krašto kultūrai yra 
unikali, mokslo metus šiais 
metais pradėjo lygiai 100 
moksleivių, Rimdžiūnų vi-
durinė mokykla savo indėliu 
į Gervėčių krašto savitumą 
nenusileidžia Pelesai, ji įkur-
ta kiek daugiau, nei prieš 
dvidešimtmetį, Rugsėjo 1-ąją 
joje pasitiko beveik 60 moki-
nių. Pirmąją klasę Pelesoje 
ir Rimdžiūnuose pradėjo 
lankyti 12 pirmokų (po 6 
kiekvienoje mokykloje).

LR URM

Brazilijos lietuvių bendruomenė prie Laisvės paminklo San Paule, Brazilijoje.                      LR URM
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Prieš pasodinant ąžuoliuką 
Rusų dramos teatro skverelyje, 
direktorius Jonas Vaitkus, prista-
tydamas šios dienos programą 
pažymėjo, kad lietuvių konfe-
rencijos ir artėjančio Lietuvos 
valstybingumo šimtmetį pasitin-
kame be okupantų jungo. Tačiau 
šią svarbią sukaktį jis kvietė 
paminėti apmąstant nueitą vals-
tybės kelią ir kokioje padėtyje 
dabar esame šiandien, ar esame 
ja patenkinti ir ką galime visi 
padaryti, kad laisvės ir valsty-
bingumo idealas gyvuotų ne 
vien deklaracijose. Istoriškai po 
III Lietuvos padalinimo buvome 
net 120 metų carinės Rusijos 
sudėtyje. Lietuvos ir Lenkijos 
teritorijos buvo tapusios Rusijos 
gubernijomis ir tik po I pasau-
linio karo susiklosčiusių aplin-
kybių dėka šios valstybės pakilo 
kaip feniksas iš pelenų. Lietuva, 
diplomatiniais keliais suderinusi 
su karo metu buvusia vokie-
čių kariuomenės vadovybe ir 
Vokietijos diplomatais, ėmėsi 
žygio atkurti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę.

Nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo iniciatoriai organi-
zavo konferencijas ir kitose 
valstybėse, tačiau Vilniuje, 
šiuose rūmuose, prie kurių 
stovime, lietuvių konferencija 
1917 m. rugsėjo 18–22 d. buvo 
lemiama, po 5 mėnesių, 1918 
m. vasario 16 dieną, buvo at-
kurta nepriklausoma Lietuva. 
Konferencijos metu dalyvavo 
214 delegatų,  buvo išrinkta 
20 asmenų Lietuvos Taryba, 
iš jų 5 asmenų prezidiumas. 
Daugelis jų, atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę, dirbo atsa-
kingą darbą Seime, vyriausy-
bėje, diplomatiniame darbe ir 
kitose institucijose. 1940 metų 
sovietinė okupaciją sujaukė jų 
ir Lietuvos gyvenimą.  Trumpai 
norėčiau apibūdinti Lietuvos 

ĄŽUOLIUKAS LIETUVIŲ KONFERENCIJOS ŠIMTMEČIUI
Tarybos narių liki-
mus. Trijų Lietuvos 
prezidentų likimai: 
Antanas Smetona 
neaiškiomis aplin-
kybėmis žuvo gais-
re, Aleksandras 
Stulginskis nuteis-
tas 25 metams, atka-
lėjęs 7 metus grįžo 
į Lietuvą, o Kazys 
Grinius 1940–1941 
m. kaip socialde-
mokratas, nuken-
tėjęs po „fašistinio 
perversmo”, liko 
Lietuvoje, tačiau 
nebelaukė antro 
sovietų sugrįžimo, 
pasitraukė į užsienį. 
Signatarai Kazys 
Bizauskas ir Pranas Dovydaitis 
sušaudyti, Vladas Mironas ir 
Donatas Malinauskas mirė  
tremtyje, o Petras Klimas, iška-
lėjęs 10 metų, grįžo į Lietuvą, 
bet buvo iki mirties KGB perse-
kiotas, o Jonas Vileišis, nesuge-
bėjęs susitaikyti su savo šeimos 
ir giminių tragedijomis (ištremti 
24 asmenys), mirė. Kazimieras 
ir Jurgis Šauliai, Mykolas 
Biržiška, Jonas Vailokaitis, 
Steponas Kairys pasitraukė į 
užsienį. Jie, kaip ir generolas 
Povilas Plechavičius, buvo 
medžiojami Lietuvos budelio 
Aleksandro Slavino ir jo sėbrų, 
kad pargabentų juos į sovietinę 
Lietuvą, tačiau jiems pavyko 
išsisukti iš jų pinklių. A.Slavinas 
vienas iš pirmųjų pavadino 
Lietuvą žydšaudžių tauta. Jis 
pasveikino A. Brazauską su per-
galę rinkimuose ir už nusikalti-
mus Lietuvai be trukdžių buvo 
išleistas į Vokietiją ir Izraelį. 
Kiti signatarai mirė iki sovie-
tinės okupacijos. Per sovietinę 
okupaciją Lietuva neteko treč-
dalio tautos, pačių gabiausių, 
darbščiausių, patriotiškiausių 

Lietuvos sūnų ir dukrų. Lietuvos 
rusų teatro direktorius klausia ar 
esame patenkinti esama padėti-
mi šiandien, ką turime padaryti, 
kad laisvės ir valstybingumo 
kilni idėja gyvuotų ne vien 
idealuose, kad su pagarba būtų 
tariami vardai tų, kurie žuvo už 
Tėvynės laisvę. Juk  per sovieti-
nę okupaciją ištremta ir įkalinta 
per 320 000 žmonių, per 60 
000 jų mirė ir žuvo. Karo metu 
fronte ir partizanų gretose žuvo 
per 50 000, daugiausia jaunų 
žmonių. Nuo sovietinio teroro 
į užsienį repatrijavo 110 000 
žmonių. Per hitlerinę okupaciją, 
dėl Molotovo-Ribentropo pakto 
pasekmių netekome daugumos 
žydų tautybės žmonių.

Dėl tokios tragiškos sta-
tistikos peršasi išvada, kodėl 
teisiškai neįvertintos komu-
nizmo ir Lietuvos komunistų 
partijos piktadarybės, kurių 
kruvini darbai dar baisesni negu 
fašizmo. Kodėl neįteisinta 1941 
metų birželio sukilimo prieš 
sovietinę okupaciją deklaracija, 
kurio metu per kelias dienas 
žuvo 2 000 sukilėlių? Kodėl 
atkurtos Lietuvos valstybingu-
mo šimtmečiui Lietuvos sos-
tinėje nebus pastatytas pamin-

klas kovojusiems ir žuvusiems 
už Lietuvos laisvę? Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga sie-
kia, kad iki 2018 m. vasario 16 
dienos būtų sutvarkyta Lukiškių 
aikštė ir pastatytas žuvusiesiems 
memorialas, kad jame būtų 
įamžintos jų relikvijos.  Laisvės 
kario-Vyties paminklas atsakin-
goms institucijoms sąmoningai 
užvilkinus, tikimės, bus pasta-
tytas vėliau. Artimiausias mūsų 
uždavinys apginti valstybinę 
lietuvių kalbą nuo išdavystės, 
siekiant į raidyną įvesti papil-
domas w ir kitas raides. Tai 
labai pakenktų mūsų tapatumui, 
tautiškumui. Juk lietuvių kalbos 
abėcėlė galutinai susiformavo 
prieš 100 metų ir niekam nevalia 
ardyti nusistovėjusios tvarkos. 
Pagal Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 14 straipsnį vals-
tybinė kalba yra lietuvių kalba. 
Valstybinės kalbos Įstatymo 19 
straipsnis valstybę įpareigoja 
saugoti kalbos normas, asmen-
vardžius, vietovardžius, o 24 
straipsnis draudžia bet kokius 
veiksmus prieš valstybinės 
kalbos statusą, kuris gali būti 
keičiamas tik referendumu. 
Rugsėjo 22 d. 11 val. Mokslų 
Akademijoje įvyks baltų vieny-

bės paminėjimo ir valstybinės 
lietuvių kalbos apgynimo kon-
ferencija. Jos tikslas užtikrinti, 
kad pasuose tituliniame lape 
įrašai būtų rašomi tik valstybine 
kalba, o kitame puslapyje, pagal 
piliečio pageidavimą, kitomis 
kalbomis. To siekė ir sieks 
„Talkos” sambūris surinkęs 
per 70 000 parašų. To nuo pat 
pirmos dienos siekė ir lietuvių 
konferencijos dalyviai, prieš 
100 metų susirinkę į dabartinę 
rusų dramos teatro salę.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
gyvename 28 metus. Šiandien 
skverelyje prie teatro  buvo 
pasodintas nuostabaus grožio 
ąžuoliukas, primenantis prieš 
100 metų įvykusią lietuvių 
konferenciją, jos delegatų 
išmonę ir protą, nulėmusį 
Lietuvos valstybės atkūrimą. 
Konferencija buvo pratęsta 
istorinėje salėje.

Konferencijos dalyviai ypač 
nuoširdžiai sutiko JAV lietuvių 
bendruomenės tarybos narės 
Angelės K.Nelsienės pasisaky-
mą, kviečiantį puoselėti lietu-
vybę, vienyti visame pasaulyje 
gyvenančius tautiečius bendram 
tikslui – Tėvynės klestėjimui.

Jonas Burokas

Rugsėjo 9-13 dienomis lietu-
viškam dizainui dedikuotas par-
odų ciklas „Design Lithuania” 
antrus metus iš eilės pristatomas 
Paryžiaus dizaino savaitės metu. 
Didelio publikos dėmesio kas-
met sulaukianti dizaino mugė 
vyksta įvairiose Paryžiaus vie-
tose, o jaunųjų talentingų dizai-
nerių kūryba paprastai kasmet 
pristatoma įspūdingos architek-
tūros pastate, esančiame miesto 
krantinėje Les Docks Cité de la 
Mode et du Design.

Paryžiaus centre, tarp Gare 
d’Austerlitz ir Gare de Lyon, 
kur architekto ir dizainerio 
Paul Coudamy suprojektuotas 
pastatas išsiskiria savo auten-
tišku dizainu ir yra patrauklus 
kūrybiško jaunimo, menininkų, 
kultūros visuomenės traukos 

JAUNŲJŲ LIETUVIŲ DIZAINERIŲ KŪRINIAI 
PRISTATOMI PARYŽIAUS DIZAINO SAVAITĖJE

centras, kur nuolat vyksta įvai-
rūs mados, dizaino renginiai 
bei nuolat veikia čia įsikūręs 
garsiausias Paryžiaus mados 
institutas.

Lie tuvos  d iza ino fo -
rumas, bendradarbiauda-
mas su Lietuvos ambasada 
Prancūzijoje, šiais metais antrą 
kartą Paryžiaus dizaino savai-
tėje atskirame stende pristato 
penkiolikos lietuvių dizainerių 
kūrinius, atspindinčius nau-
jausias dizaino tendencijas. 
Lietuvių dizaino stende prista-
tomi įvairūs autoriniai mados, 
tekstilės dirbiniai bei įvairūs 
interjero išskirtiniai objektai, 
keramikos kūriniai ir t.t.

Šių metų ekspozicijoje 
Paryžiuje Lietuvos stendas pa-
sakoja apie ypatingą sąryšį su 

gamta – iš jos kylantį įkvėpimą, 
formas, natūralias medžiagas, 
kvapus ar skonius. Iš medžių 
žievių pagaminti indai, natūra-
laus bičių vaško žvakės, duonos 
raugu marginta keramika, mi-
tinių pasakų būtybių raštai ar 
gintarinis kaleidoskopas – tai tik 
dalis eksponatų, su kuriais galės 
susipažinti parodos lankytojai.

Paryžiuje pristatomi šie 
lietuvių autoriai: Severija 
Inčirauskaitė – Kriaunevičienė, 
Evelina Kudabaitė,  Vita 
Vaitiekūnaitė, Alma Galinskaitė, 
Žilvinas Stankevičius ir kt. Šių 
metų ekspozicija – tarsi nedidelė 
užuomina į 2018 metų rengi-
nius Paryžiuje, kuomet minint 
Lietuvos nepriklausomybės 
šimtmetį, lietuviškas dizainas 
sugrįš į Prancūzijos sostinę su 
kur kas platesne ekspozicija.

LR KM

Akimirkos iš Lietuvių konferencijos šimtmečio minėjimo Lietuvos rusų dramos teatro skverelyje. Autoriaus nuotr.
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Jeronimas su Irenijumi čia 
atsisėsdavo ir dažniausiai kal-
bėdavo apie jo teisės mokslus ir 
iš to išplaukiančias šviesios atei-
ties idėjas. Bet kai pasirodydavo 
Izabėlė, tėvas greit užleisdavo 
jai savo kėdę ir, tarsi kažkur 
skubėdamas, greit palikdavo 
juos abu... Tuomet tos dirbtuvės 
nutildavo, tik tėvo širdis, net jam 
būnant kieme, girdėdavo, kaip 
tų dviejų jaunuolių plaka širdys 
vienu ritmu...

Izabėlė kartais Irenijų kvies-
davo pasivaikščioti prie ežero, 
šalia kurio augo vešli giraitė. 
Ten susirasdavo tylią paunks-
mę ir klausydavosi stebuklingo 
medžių šlamesio, bandydami 
suvokti, kodėl vėjas be gailesčio 

Aleksandras Guobys

TAI BENT GYVENIMAS!
NOVELĖ

(Tęsinys, pradžia „Dirvos” rugsėjo 12 d. laidoje)

drasko medžių lapus, žiūrėdavo, 
kaip jie atsiskiria nuo šakų; gir-
dėdavo pasikartojančius miško 
dvasių garsus... Irenijus šitų 
tylių pasimatymų metu Izutei 
prisipažino:

- Noriu išmokti skulptūras 
daryti. Dideles. Tavo kieme iš-
drošiu karalienės Mortos skulp-
tūrą. Iš storo ąžuolo. Tas kūrinys 
turėtų būti panašus į tave: iški-
lus, karališkas, mylimas...

Izabėlė nieko nesakė, tik 
žiūrėjo į jo akis ir šypsojosi.

- Štai tokią, kaip dabar... – jis 
apkabino ją per pečius, abu ilgai 
tylėjo, tarsi klausydami miško 
medžių pasakos. Pagaliau jis 
tęsė:

- Kai su mama nueinu į 

bažnyčią, po pamaldų ilgai ap-
žiūrinėju esančius paveikslus ir 
ypač skulptūras. Ten aš suvokiu, 
kad kiekvienas net mažiausias 
angeliukas, sukurtas žmogaus 
rankų, turi būti sklidinas jį kū-
rusio giliausio jausmo!..

- Bet juk tavo angelas, kurį tu 
sukūrei ir pritvirtinai ant sienos 
tėvo dirbtuvėje, visa tai kaip tik 
ir turi! – pertraukė Izabėlė.

- Prisipažįstu, dariau jį, 
įliedamas tavo gerumo dvasią, 
tikėdamas, kad jis saugos tave, 
tavo namus, mylima Izute! 
– bučiuodamas jos skruostus 
prisipažino Irenijus. Bet, o 
Viešpatie didis, kaip sakydavo 
Irenijaus motina, laimink tu jo 
šitą pasiryžimą!.. 

O skulptoriaus svajonę jis 
pakeitė į juristo diplomą.

Ir štai jis baigia universi-
tetą. Su pagyrimu. Ak, koks 
džiaugsmas namuose! Motina 
net Šventas Mišias, kaip padėką 

Aukščiausiajam, užsakė bažny-
čioje. Prie vaišių stalo pakvietė 
artimiausius kaimynus. Tokia 
geranoriška šiluma visus ten 
esančius sujungė ir nesinorėjo 
skirstytis iki vėlumos.

- Tai gal jau žinai, kur dirbsi? 
– paklausė Jeronimas.

- Gavau paskyrimą, tiksliau, 
kviečia LTSR religijų reikalų 
tarybos įgaliotinis. Ten būsiu 
vyriausybinio aparato jurist-
konsultu, ar kažkaip panašiai,- 
lyg didžiuodamasis, kalbėjo tą 
vakarą Irenijus.

 - Dar mėnesį turiu atostogų, 
o po to...

Per tą mėnesi Irenijus beveik 
pusę laiko praleido pas tėvo se-
serį Palangoje. Ji gyveno netoli 
jūros, todėl gyvenimas ten virė 
daugiausia pliaže: maudynės, 
įvairios sporto varžybos, saulės 
vonios... Kai jis grįžo namo, 
motina džiaugėsi tamsiai nu-
degusia veido ir kūno spalva, 

labai patrauklia jaunuolio figūra. 
Izabėlė su kurso draugais atos-
togavo Kryme. Todėl, kai grįžę 
susitiko, įspūdžiams nebuvo 
pabaigos...

Bet štai vieną rytą suskambo 
žadintuvas, Irenijus suprato, kad 
laikas į darbą!

Iš pradžių Irenijus per dienų 
dienas sėdėjo toj įgaliotinio 
kontoroj, apsivertęs daugybe 
archyvinių bylų, kuriose ne-
tikėtai jam vėrėsi bažnytinių 
reikalų pasaulis. Tos bylos 
buvo suskirstytos pagal kon-
fesijas: katalikų, protestantų, 
pravoslavų, kalvinistų, žydų, 
įvairių sektų, naujai besiku-
riančių susivienijimų, Jehovos 
garbintojų...

Atėjęs į Jeronimo dirbtuves, 
jis kartais būdavo prislėgtas ir, 
pasiėmęs medžio gabalą, tyliai 
ir ilgai droždavo, nieko nekal-
bėdamas.

(Bus daugiau)

ILGUS METUS BUVUSI UŽDARYTA MISIONIERIŲ 
BAŽNYČIA BUS ATVERTA VISUOMENEI

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
(ELTA). Vilniaus arkivysku-
pija ėmėsi gaivinti Misionierių 
vienuolyno ansamblį. Visuo-
menės svarstymui pristačius 
projektinius pasiūlymus po 
svarstymo sulaukta vertingų 
pasiūlymų dėl sakralaus pa-
veldo objekto išsaugojimo, 
statinių paskirties, tyrimų ir 
kitų klausimų.

„Mums rūpi išsaugoti pa-
veldą ir jį atverti žmonėms. 
Okupacijų laikotarpiu atimtos 
bažnyčios buvo grąžintos 
apverktinos būklės. Siekiame 
prikelti Misionierių vienuoly-
no ansamblį, jį įveiklindami: 
planuojama sukurti piligrimų 
namus su viešbučio tipo ap-
gyvendinimo galimybe, o baž-
nyčios erdvę pritaikyti sielova-
diniams ir kultūriniams rengi-
niams. Šis objektas bus orien-
tuotas pirmiausia į piligrimus, 
kurie vis labiau atranda Vilnių 

Vilniaus arkivyskupija ėmėsi gaivinti 
Misionierių vienuolyno ansamblį. Visuomenės 
svarstymui pristačius projektinius pasiūlymus 
po svarstymo sulaukta vertingų pasiūlymų 
dėl sakralaus paveldo objekto išsaugojimo, 
statinių paskirties, tyrimų ir kitų klausimų. 
                                                                                 ELTA

kaip Gailestingumo miestą, 
bet ir atviras visiems Vilniaus 
svečiams. Kompleksą valdys 
ir administruos Vilniaus ar-
kivyskupijos ekonomo tarny-
ba”, - teigia Vilniaus arkivys-
kupijos ekonomas Mykolas 
Juozapavičius.

Viešpaties Dangun Žen-
gimo bažnyčios pastato paskir-
tis iš religinės nebus keičiama, 
tačiau greta esantiems ligoni-
nės, garažo, administracinės 
paskirties pastatams bus su-
grąžinta artimiausia istorinei 
- religinė paskirtis. „Taip šis 
unikalus pastatų ansamblis 
bus pritaikomas paskirčiai, 
kuri yra artimiausia istorinei 
vienuolyno paskirčiai”, - tvir-
tina Vilniaus arkivyskupijos 
ekonomo tarnybos vystymo 
vadovas Tomas Maknickas. 
Tokia paskirtis šiems pas-
tatams nustatoma, nes jie 
pirmiausia tarnaus piligrimų 

reikmėms. 
Ketinama palikti esamą 

visuomeninės paskirties žemės 
sklypo naudojimo būdą, ne-
numatoma požeminių garažų. 
Šiuo metu yra atlikti objekto 
tyrimai, kurie būtini projek-
tinių pasiūlymų fazei, tačiau 
plėtojant projektą tyrimai bus 
tęsiami. Bus siekiama išsau-
goti Misionierių komplekso 
memorialinę atmintį - įamžinti 
istorinius faktus, įvykius, as-
menybes.

Vykdant projektą bus iš-
saugotas Misionierių vienuo-
lyno ir bažnyčios ansamblio 
vaizdas. Ilgus metus buvusi 
uždaryta bažnyčia bus at-
verta visuomenei, sutvarky-
ta teritorija. Panašus pavel-
do objekto sutvarkymo ir 
įveiklinimo pavyzdys yra 
Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčia 
ir Bernardinų vienuolynas, ku-
riame dabar sėkmingai veikia 

Bažnytinio pa-
veldo muziejus, 
„ A r k a n g e l o ” 
konferencijų ir 
meno centras, 
kitos organiza-
cijos.

Vilniaus Mi-
sionierių vienuo-
lyno ir Viešpaties 
Dangun Žen-
gimo bažnyčios 
ansamblis yra 
viena svarbiau-
sių architektū-
rinių dominan-
čių, siejamų su 
Vilniaus istori-
nio centro kultū-
riniu identitetu. 
Šis išskirtinis 
ansamblis mi-
nimas paraiško-
je dėl Vilniaus 
istorinio cen-
tro įrašymo į 
UNESCO Pa-
saulio paveldo 
sąrašą.

Vilnius, rugsėjo 21 d. 
(ELTA). Visam pasauliui Lie-
tuvos paštas primena apie šalies 
tautines mažumas ir bendrijas. 
Lietuvos žydų (litvakų) ben-
druomenei skirtas pašto ženklas 
apyvartoje pasirodys šį šeštadie-
nį, rugsėjo 23-iąją.

„Tautinės mažumos ir ben-
drijos, gyvenančios mūsų 
šalyje, yra neatsiejama vals-
tybės dalis. Jos su Lietuva 
susijusios ne tik ilgalaikiais 
istoriniais, bet ir prasmingais 
kultūriniais saitais. Tęstine 
pašto ženklų serija siekiame 
plėtoti tarpkultūrinį dialogą 
ir prisidėti prie artimesnio 
drauge gyvenančių tautų paži-
nimo”, - sakė Lietuvos pašto 
Komunikacijos grupės vado-

PAŠTO ŽENKLAS –  
LITVAKŲ KULTŪRAI ATMINTI

vas Tomas Bašarovas.
Naująjį pašto ženklą, ku-

riame vaizduojama menora 
(septynšakė žvakidė, judaiz-
mo simbolis) su inkorporuotu 
Gediminaičių stulpų moty-

vu, sukūrė litvakė Viktorija 
Sidaraitė Alon. Ženklas bus 
išleistas 40 tūkst. egzemplio-
rių tiražu, jo nominalas - 0,94 
euro.

„Plačiai atveriame duris 
kiekvienam, norinčiam pažinti 
mūsų bendruomenės istorijos 
Lietuvoje ištakas. Glaudaus 
bendradarbiavimo su Lietuvos 
paštu rezultatas - išleidžiama-
sis pašto ženklas - simboli-
zuoja, kad beveik 700 metų 
Lietuvoje gyvenanti žydų ben-
druomenė yra integrali lietuvių 
valstybės piliečių dalis.

Lietuvos žydų tapatinima-
sis su Lietuvos istorijos simbo-
liais atskleidžia esminį mūsų 
tapatybės dėmenį - Lietuva 
litvakams buvo, yra ir bus 
Tėvynė”, - įsitikinusi Lietuvos 
žydų bendruomenės pirminin-
kė Faina Kukliansky.

Pasak jos, rugsėjo 23-iąją, 
Lietuvos žydų genocido aukų 
atminties dieną, išleidžiamu 
pašto ženklu bus pagerbta 
Antrojo pasaulinio karo me-
tais sunaikinta Lietuvos žydų 
bendruomenė. 

Kartu su naujuoju pašto 
ženklu, skirtu Lietuvos žydų 
istorijai ir kultūrai įprasminti, 
bus išleistas ir pirmosios die-
nos vokas. Šeštadienį pašto 
korespondencija, apmoka-
ma naujuoju pašto ženklu, 
Vilniaus centriniame pašte 
bus antspauduojama pirmosios 
dienos datos spaudu.

Per beveik 700 gyvenimo 
Lietuvoje metų žydai sukūrė 
turtingą, įvairialypę kultūrą. 
Žydai labai greitai įsitraukė į 
valstybės politinį, ekonominį, 
kultūrinį ir socialinį gyvenimą. 

Šalyje gyveno ir kūrė daug 

Pašto ženklas litvakų kultūrai 
atminti.                              post.lt

žymių judaizmo mokslininkų 
bei rabinų. Čia veikė pasauli-
nio garso dvasinės akademijos 
- ješivos, į jas studijuoti at-
vykdavo jaunuolių iš daugelio 
pasaulio šalių. Miesteliuose 
ir didžiuosiuose miestuose 
veikė žydų mokyklos, drau-
gijos, parduotuvės ir kavinės. 
Skirtingais laikotarpiais vien 
Vilniuje veikė per 250 sina-
gogų. Aktyvi žydų bendruo-
menės veikla praturtino ir 
pagyvino Lietuvos miestų ir 
miestelių gyvenimą. 

Lietuvos žydų, dažnai va-
dinamų litvakais, indėlis į 
judaizmo istoriją ir plėtrą 
itin svarus. Vilnius, ilgainiui 
gavęs Šiaurės Jeruzalės vardą, 
iki Antrojo pasaulinio karo 
garsėjo kaip vienas reikš-
mingiausių Europoje jidiš 
kultūros centrų.
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Artėjant Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečio 
jubiliejui, žymus geodezinin-
kas, kartografijos istorikas, 
Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto mokslo žurnalo 
„Geodezija ir kartografija” 
ir kitų leidinių bei daugelio 
mokslinių straipsnių autorius 
Algirdas Antanas Gliožaitis 
skiria savo knygą „Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
žemėlapis ir jo variantai: 
sudarytas ir 1613 m. išleistas 
kunigaikščio M. K. Radvilos 
Našlaitėlio” šiai svarbiai 
sukakčiai paminėti ir šio že-
mėlapio 400 metų jubiliejui. 

Šis kartografinis kūrinys 
– ilgokai nešiota ir brandinta 
autoriaus idėja – pasirodė 
tik šiemet, o ne 2013 m., kai 
vyko Mikalojaus Kristupo 
Radvilos Našlaitėlio žemė-
lapio 400 metų jubiliejus. 
Priminsiu skaitytojams, kad 
A. A. Gliožaitis tais metais 
išleido žymiai didesnės apim-
ties fundamentalią monogra-
fiją „Mažosios Lietuvos žemė 
XVIII–XX amžių dokumen-
tuose ir žemėlapiuose”, o šio 
žemėlapio jubiliejui leidinyje 
„Gimtasis kraštas” patei-
kė straipsnį „Kunigaikščio 
M. K. Radvilos žemėlapiui 
Magni Ducatus Lithuaniae 
– 400 metų”. Reprezentacinį 
leidinį, skirtą M. K. Radvilos 
žemėlapiui, 2017 m. 100 
egz. tiražu išleido leidykla 
„Gairės”. Ši knyga yra 21,5 
x 30,5 cm formato, 230 pus-
lapių apimties. Manau, kad 
autorius šį veikalą skyrė, bet 
nededikavo knygoje, dar vie-
nai svarbiai datai – Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
didiko Mikalojaus Kristupo 
Radvilos Našlaitėlio (1549–

1616) 400 metų mirties su-
kakčiai pažymėti. Šis mokslo 
leidinys istorijos tematika 
sudomins didelį Lietuvos 
geografų, kartografų, istorikų 
būrį. Knygą įsigyti turėtų būti 
suinteresuotos mokslo ir mo-
kymo įstaigos, kurioms ji bus 
naudinga. Tačiau šia vertinga 
knyga galėtų pasidžiaugti 
taip pat Pasaulio lietuvių 
bendruomenės nariai iš 36 
valstybių ir kiti besidomin-
tys Lietuvos praeities kar-
tografiniais objektais. A. A. 
Gliožaičio knygos turinys su-
skirstytas į pratarmę, įvadą ir 
tris dalis. Knygos pabaigoje 
pateiktos autoriaus išvados, 
studijos santrauka lietuvių, 
anglų, lenkų kalbomis, post 
scriptum, darbe naudotų san-
trumpų ir svetimžodžių reikš-
mės, terminų aiškinimas, 
iliustracijų sąrašas, lentelių 
sąrašas, literatūra ir šaltiniai, 
asmenvardžių rodyklė. 

K a i p  ž i n o m e ,  ž e -
m ė l a p i s  „ M A G N I 
DUCATUS LITHUANIAE 
C A E T E R A R U M Q U E 
R E G I O N U M  I L L I 
A D I A C E N T I U M 
EXACTA DESCRIPTIO” – 
„LIETUVOS DIDŽIOSIOS 
KUNIGAIKŠTYSTĖS IR JAI 
GRETIMŲ SRIČIŲ TIKSLUS 
APRAŠAS” – buvo išleistas 
Amsterdame, V. J. Blau leidy-
kloje, 1613 m. 

A. A. Gliožaitis, tyrinė-
damas Mikalojaus Kristupo 
Radvilos Našlaitėlio karto-
grafinę veiklą, savo knygoje 
ją nušviečia išsamiai ir įvai-
riapusiškai. Šioje studijoje 
analizuojami XVI a. pabaigo-
je ir XVII a. pradžioje atlikti 
LDK žemėlapio sudarymo ir 
leidybos darbai. Išskiriami 

LDK kartografavimo darbų 
pagrindiniai etapai:

1) lauko kartografavimo 
darbai ir LDK žemėlapio 
autorinio originalo braižymas 
apie 1590–1600 m.; 

2) LDK žemėlapio lei-
dybinio originalo braižymas 
ir žemėlapio spausdinimas 
apie 1600–1603 m., šioje 
studijoje žemėlapis sąlyginai 
įvardytas kaip LDK 1603 m. 
žemėlapis; 

3) LDK 1603 m. žemėla-
pio tobulinimo darbai, atlikti 
po 1603 m., nubraižytas būsi-
mo LDK 1613 m. žemėlapio 
autorinis originalas; 

4) LDK 1613 m. žemėlapio 
spausdinimas Amsterdame, 
V. J. Blau leidykloje. 

Apie pirmąjį ir antrąjį 
darbų etapus rašoma pir-
moje studijos dalyje, o apie 
trečiąjį ir ketvirtąjį – antroje 
studijos dalyje. Trečioje stu-

dijos dalyje aprašomi XVIII 
a. ir XIX a. bibliografiniai 
leidiniai, kuriuose įrašyti 
minėti žemėlapiai. Taip pat 
analizuojamos LDK 1613 m. 
žemėlapio studijos, atliktos 
XX a. ir XXI a. pradžioje. 

Žemėlapis pripažįstamas 
vienu geriausių Renesanso 
epochos kartografijos darbų. 
Beveik pusantro šimto metų 
jis buvo Europos kartografų 
kopijuojamas, perdirbinėja-
mas ir spausdinamas įvai-
riuose atlasuose. Šis žemėla-
pis atspindėjo to laikotarpio 
politinę, socialinę valstybės 
sanklodą, jos santykius su 
gretimomis valstybėmis. M. 
K. Radvilos 1613 m. žemėla-
pis yra vienas reikšmingiau-
sių Lietuvos istorijos ir kul-
tūros paminklų, svarbus taip 
pat Europos kartografijai. 
Kunigaikštis M. K. Radvila 
gerai pažinojo kitų kraštų 
kartografų sudarytus LDK 
žemėlapius, kurie jau nebe-
tenkino valstybės poreikių, 
todėl jis suprato naujo LDK 
žemėlapio naudą, detalaus 
žemėlapio būtinybę vals-
tybės gynimui, tvarkymui, 
valdymui ir ryžosi šiam dar-
bui. Žemėlapio įrašas lotynų 
kalba liudija, kad žemėlapis 
išleistas M. K. Radvilos 
Našlaitėlio (lot. Nicolaus 
Christophorus Radzivilus) 
rūpestingu darbu ir lėšomis. 

Autorius knygos virše-
lio antroje pusėje rašo, kad 
„kunigaikšt is  Mikalojus 
Kristupas Radvila Našlaitėlis, 
kaip valstybės pareigūnas, 
suprato detalaus ir tikslaus 
žemėlapio svarbą valstybei. 
Jis ryžosi pradėti išsamesnio 
LDK žemėlapio sudarymo 
darbus. Tikėtina, kad karto-
grafavimo darbai pradėti apie 
1590 m. ir apėmė visą LDK 
teritoriją, buvusią didžiojo 
kunigaikščio Vytauto laikais. 
Jie buvo baigti apie 1600 
metus, o apie 1603 metus 
išspausdintas LDK žemėla-
pis. Šio žemėlapio pietinės 

dalies ir kitų vietų tikslumas 
netenkino kunigaikščio M. 
K. Radvilos, todėl jis vėliau 
buvo tobulinamas ir iki 1613 
m. buvo parengtas šio žemė-
lapio autorinis ir leidybinis 
originalas. Kadangi LDK 
1603 m. žemėlapio tikslus 
pavadinimas nėra žinomas, 
šiame darbe jis yra mini-
mas sąlyginiu pavadinimu 
„LDK 1603 m. žemėlapis”. 
Pažymėsime, kad valdant 
Steponui Batorui didelis dė-
mesys buvo skiriamas karinei 
kartografijai. Tikėtina, kad 
karaliaus kartografai turėjo 
ir būrį kvalifikuotų pagalbi-
ninkų, kurie galėjo talkinti 
sudarant M. K. Radvilos 
LDK 1613 m. žemėlapį. Šį 
žemėlapį graviravo olandų 
graveris, kartografas ir lei-
dėjas Gerardas Heselis. Tai 
pirmas Lietuvos žemėlapis, 
kuris buvo sudarytas remian-
tis LDK teritorijos matavi-
mais ir atitiko aukščiausius to 
meto kartografijos reikalavi-
mus. Žemėlapyje patikslinta 
daugelio miestų, miestelių 
ir vietovių lokalizacija, pa-
žymėti hidrografijos ir kiti 
geografiniai elementai, nu-
braižyta tiksli Dniepro vaga 
(jai skirta atskira žemėlapio 
dalis), pridėtas LDK aprašy-
mas. Pirmą kartą parodytas 
administracinis suskirsty-
mas, valstybės sienos, gausu 
istorinės ir politinės informa-
cijos apie valstybę. 

1 6 1 3  m e t ų  L i e t u v o s 
Didžiosios Kunigaikštystės 
žemėlapį tyrinėjo ir tyrinėja 
Lietuvos ir kitų šalių istori-
kai, kartografai. Išsamesni 
LDK 1613 m. žemėlapio ty-
rinėjimai yra atlikti Lenkijoje 
ir Lietuvoje. Lietuvos moks-
lininkai minėtą žemėlapį yra 
pavadinę epochiniu kūriniu 
ir svarbiu šalies kultūros pa-
minklu. A. A. Gliožaitis yra 
išsamiai susipažinęs su anks-
tesnių metų tyrėjų darbais ir 
tai atsispindi jo studijos III 

IŠ LIETUVOS KARTOGRAFIJOS ISTORIJOS

LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS 
ŽEMĖLAPIS IR JO VARIANTAI

Veimaro bibliotekos LDK 1613 m. žemėlapio, išspausdinto iki 1631 m. kopija, sieninis variantas, 
patalpintas A. A. Gliožaičio leidinyje.

A. A. Gliožaičio leidinio viršelyje kunigaikščio M. K. Radvilos portretas ir LDK 1613 m. žemėlapio 
fragmentas.

(Nukelta į 11 psl.)
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

G.Trancone, 
Wilton, CT .......................100
J.Sabaliauskas, 
Rocky River, OH ...............75
R.Minkūnas, 
Seven Hills, OH ................50
V.Pleckaitis. 
Richmond Hts., OH...........50
B.Stankus, 
Sudbury, CAN ...................47
R.Botyrius, 
Richmond, MI ...................20
V.Tamulis, 
E. Euclid, OH ....................10
A.Kazlauskas, 
Orland, MI ...........................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS

SPALIO 14 d., šeštadienį, 8 v.v. violončelisto David Geringo 
koncertas Waetjen salėje, Klivlando valstijos universitete, 2001 
Euclid Ave, Klivlandas, OH (Waetjen Auditorium, Cleveland 
State University, 2001 Euclid Ave, Cleveland, OH). Tai puiki 
proga išgirsti tarptautiniu mastu pripažintą lietuvį violončelistą. 
Bilietai: Šv.Kazimiero parapijos kavinėje po 10:00 val. Šv. Mišių 
kavinėje arba Lietuvių namuose.

LR garbės konsulės Klivlande I.Bublys inf.

SPALIO 21 d., šeštadienį, 6 val. v. septintasis Šv. Kazimiero 
parapijos rudens lėšų telkimo renginys (Clambake/Steak Roast/
Rudens loterija), į kurį kviečiame visus dalyvauti ir paremti 
mūsų parapiją. Reikia iš anksto užsakyti maisto bilietus ir nu-
rodyti Jūsų pasirinkimą. Parapijos tel. 1(216)481-3157. Rengia 
Šv. Kazimiero parapijos komitetas.

„Dirvos” inf.

Pataisyta, naujais re-
ceptais papildyta kny-
ga „Nepamainoma pa-
galba virtuvėje” (angl. 
Perpetual Help in the 
Kitchen) – jau prekybo-
je. Pirmąjį kartą knygą 
išleista 1979 m. Dievo 
Mot inos  Nuola t inės 
Pagalbos parapijos mo-
kyklos motinų klubo pa-
stangomis. Naujos kny-
gos  sudarymui ir spaus-
dinimui pritarė parapijos 
kun. Joseph Bacevice. 
Sunkų leidybos darbą at-
liko receptų knygos ko-
mitetas, diakonas Louis 
Pecek profesionaliai su-
maketavo knygą kom-
piuteriu. Knygoje yra 
daugiau nei 600 receptų 

dalyje. Šioje knygoje A. A. 
Gliožaitis atkreipia dėmesį į 
tai, kad Lietuvos kartografų 
atliktos žemėlapio studijos 
1928–1990 m. (išleistos iki 
Antrojo pasaulinio karo ir so-
vietmečiu) buvo publikuotos 
moksliniuose leidiniuose, ku-
rie leisti mažu tiražu ir buvo 
įslaptinti, todėl išsamiau su 
jomis yra susipažinę tik dalis 
kartografų. 

Atkreipsiu skaitytojų dė-
mesį, kad LDK žemėlapis, 
sudarytas ir 1613 m. išleis-
tas kunigaikščio Mikalojaus 
Kristupo Radvilos Našlaitėlio, 
autorių domina daugiau nei 
20 metų, Jis yra parašęs daug 
mokslinių straipsnių, kuriuose 
pabrėžiama šio kartografinio 
kūrinio svarba Lietuvos moks-
lui, istorijai, Lietuvos karto-
grafijos paveldui. A. Gliožaitis 
aktyviai dalyvavo tarptautinė-
se mokslinėse konferencijose, 
kurios buvo skirtos šio žemėla-
pio 380, 400 metų jubiliejams 
pažymėti. Kuo išsiskiria A. A. 
Gliožaičio mokslinė studija, 
lyginant ją su kitų tyrinėtojų 
darbais? Leidinio autorius, 
kaip ir prof. V. Chomskis, J. 
Petrulis (1922–2010) ir kiti, į 
savo tyrimo objektą – 1613 m. 
LDK žemėlapį – žiūrėjo kaip 
į sudėtingą kartografinį kūrinį 
ir jį tyrinėjo kompleksiškai, 
pateikdamas papildomos me-
džiagos apie kunigaikščio 
M. K. Radvilos asmenybę, 
jo ryšius su Kijevo vaiva-
da kunigaikščiu Konstantinu 
Vasilijumi Ostrogiškiu suda-
rant šį žemėlapį. Tai pat jis 
įvertino žemėlapio matematinį 

tikslumą, atliko jo paaiški-
namųjų tekstų, geografinių 
elementų ir kitų žemėlapio 
komponentų analizę. Tai liu-
dija surinkta nauja gausi infor-
macija, kurią jis pateikė žemė-
lapių, kitų iliustracijų, lentelių, 
schemų pavidalu, susipažinęs 
su daugiau nei 240 įvairių 
šaltinių medžiaga. Studijoje 
pateikta 119 žemėlapių ir kitų 
iliustracijų. Leidinio autorius 
pažymi, kad „tai pirmas išli-
kęs LDK žemėlapis, kuriame 
nubraižytas jos herbas Vytis”. 

Šios studijos darbo tiks-
las buvo supažindinti su 
Lietuvos istorine ir karto-
grafine raida, išryškinti 1603 
m. ir 1613 m. žemėlapių 
ypatumus, nustatyti šio kar-
tografinio kūrinio autorystę ir 
pateikti apie žemėlapį savas 
išvadas. Toks autoriaus po-
žiūris į šį darbą leido pasiekti 
norimą rezultatą – pateikti 
skaitytojams aktualią studiją 
iš Lietuvos kartografijos is-
torijos. Kaip pažymi leidinio 
autorius, daugelis ankstesnių 
tyrėjų neturėjo galimybės 
pasinaudoti archyvine me-
džiaga, todėl tuo metu ne-
galėjo būti surasta išlikusi 
informacija apie šį žemėlapį. 
Autorius rašo, kad ,,po 1990 
m. susidomėjimas Lietuvos 
istorija ir kartografija buvo 
nepaprastai didelis, atsirado 
galimybė nevaržomai naudo-
tis archyvais ir sovietmečiu 
įslaptintais bibliotekų fon-
dais”. Šį kartografinį kūrinį 
A. A. Gliožaitis tyrinėjo 
keliais moksliniais aspektais. 
Jis pažymi, kad kai kuriais 
klausimais ankstesnių tyri-
nėtojų pateiktos išvados yra 
nevienareikšmiškos, ypač 
dėl žemėlapio autorystės, 
kuri kėlė nemažai painiavos, 
todėl savo studijoje ypatingą 

dėmesį skyrė šiai problemai 
spręsti. Atlikus duomenų 
analizę ir įvertinimą, šioje 
studijoje pristatyti naujausi 
tyrimai ir išvados. A. A. 
Gliožaitis pabrėžia, kad T. 
Makovskis yra autorius LDK 
1613 m. žemėlapio priedo 
(geografinio-istorinio LDK 
aprašymo iš trijų spaudos 
lapų „Palankiam skaityto-
jui”) ir kad studijoje suža-
dinta diskusija apie LDK 
žemėlapio autorystę negali 
sumenkinti T. Makovskio, 
kaip LDK ofortisto ir grave-
rio, indėlio į to meto kultūrą, 
kuris žinovų yra palankiai 
vertinamas.

K u n i g a i k š č i o  M .  K . 
Radvilos yra sudaryti ir išleis-
ti du LDK žemėlapiai. Pirmas 
– 1603 m., kuris neišlikęs 
arba nesurastas. Konkretesnės 
informacijos apie jį kol kas 
nėra, bet kartografijos istorikų 
studijose bei XVIII ir XIX 
amžių bibliografiniuose leidi-
niuose įvairiais pavadinimais 
yra minimas. Antras – 1613 
m., kuris iki 1631 m. spaus-
dintas kaip sieninis, o vėliau 
apkarpytas ir spausdintas įvai-
riais variantais. Atlasų leidėjų 
nubraižytos jo sumažintos 
kopijos, kurios XVII–XVIII 
a. publikuotos atlasuose. 

Leidinio autorius atkrei-
pia skaitytojų dėmesį į vieną 
atradimą. Knygos antroje da-
lyje jis pažymi, kad „Kauno 
technologijos universitete 
yra saugomi vieno LDK 1613 
m. žemėlapio egzemplioriaus 
du lapai. Jie yra unikalūs 
ir reikšmingi jo leidybos 
tyrimams. Žemėlapio lapas 

ŠVENTO KAZIMIERO PARAPIJOS  
RECEPTŲ KNYGA

visoms progoms ir šven-
tėms, didelėms žmonių 
grupėms, laidotuvėms, 
galima rasti ir kitų tau-
tų patiekalų receptų. 
Knygą patogu naudoti, 
puslapius lengva vartyti. 
Leidinyje yra rėmėjų bei 
pagalbininkų sąrašas. 
Užsisakyti receptų knygą 
galima skambinant nu-
meriu:1-216-481-3157. 
Kaina, skiriama kaip 
auka parapijai, - $25.00 
(g ryna i s  a r  ček iu ) . 
Persiuntimas (tik JAV): 
media mail - $5.00, pro-
rity mail - $8.00. Įsigyti 
galima St. Casimir ’s 
Parish 18022 Neff Rd., 
Cleveland, OH 44119.

L204-2 yra unikalus tuo, kad 
jo kairiojo apatinio kampo 
paraštėje yra įrašas 1613. Jis 
nėra išgraviruotas leidybinia-
me originale, o užrašytas jau 
išspausdintame egzemplio-
riuje. Įrašas liudija, kad tai 
tikrai 1613 m. išspausdinto 
žemėlapio egzemplioriaus 
lapas. Taigi pirmos laidos 
žemėlapio egzempliorius 
yra ne Upsalos universiteto 
bibliotekoje, kaip buvo rašo-
ma visą XX amžių, o Kauno 
technologijos universitete. 
Nežinoma kur yra kiti du 
minėto žemėlapio egzem-
plioriaus lapai.”

P r i s t a tydamas  A .  A . 
Gliožaičio leidinį, tikiu, kad 
jis ir toliau vykdys šio laiko-
tarpio mokslinius tyrinėjimus 
ir tęs darbus, skirtus LDK 
žemėlapiams. Pažymėsiu, kad 
ši knyga yra verta ne tik lietu-
viškai skaitančių dėmesio, bet 
ir žymiai platesnio skaitytojų 
būrio, todėl šiandieną yra ak-
tualus jos vertimas taip pat į 
kitas kalbas. Turėkime vilties, 
kad artimiausioje ateityje jam 
ar kitiems tyrėjams pavyks 
atrasti dar vieną kunigaikš-
čio, Trakų, vėliau Vilniaus 
vaivados Mikalojaus Kristupo 
Radvilos kolektyvo kartogra-
finės veiklos kūrinį – pirmąjį 
LDK 1603 m. žemėlapį su 
senosiomis didžiojo kuni-
gaikščio Vytauto laikų sieno-
mis – istorinės Lietuvos vals-
tybės kartografinį dokumentą. 
Dėl savo didelės teritorinės 
apimties ir pateiktos jame 
medžiagos, šis žemėlapis 
būtų vertingas ne tik Lietuvos, 
bet ir Lenkijos, Gudijos bei 

Ukrainos geografinio ir kar-
tografinio pažinimo istorijai. 
Kaip teigia leidinio autorius, 
manoma, kad šis LDK žemė-
lapis galėjo būti išspausdintas 
Nesvyžiuje, Gdanske arba 
Augsburge. Atrastas LDK 
1603 m. žemėlapis, kaip gra-
finis vaizdinys, su didžiule 
700 000 kv. km LDK teritori-
ja, kurios pietinė siena siekė 
Juodąją jūrą, Krymo chanatą, 
nukeltų mus į Vytauto lai-
kų valstybę, kurio valdymo 
laikotarpiu tautos sąmonėje 
įsitvirtino suvokimas, kad 
lietuviai sukūrė valstybę, už 
kurios likimą jie yra atsakingi.

Tęsdami valstybingu-
mo tradicijas, mes lietuviai 
Lietuvoje ir kitose pasaulio 
šalyse privalome prisiminti 
lietuvių tautos valstybingu-
mo ištakas, Vytauto epochos 
suformuotą valstybingumo 
sampratą, gyvavusią šim-
tmečiais ir perduoti ją nau-
joms kūrėjų kartoms. Ši A. 
A. Gliožaičio knyga kaip ir 
kitų tyrėjų bei JAV ir kitų 
šalių lietuvių išeivijos isto-
rikų įnašas į LDK istorijos 
tyrinėjimus, valstybingumo 
idėjos vystymąsi, jos rea-
lizavimą yra reikšmingas 
ypač dabar, artėjant Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtme-
čio jubiliejui. Šio LDK 1603 
m. žemėlapio atradimas pra-
džiugintų Lietuvos visuome-
nę, kartografus ir istorikus 
taip, kaip šiemet pradžiu-
gino Vokietijoje atrastas 
Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto ori-
ginalas lietuvių kalba.

Tomas Duksa, Vilnius

(Atkelta iš 10 psl.)

LIETUVOS DIDŽIOSIOS 
KUNIGAIKŠTYSTĖS 
ŽEMĖLAPIS IR JO 
VARIANTAI
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Helsinkis, rugsėjo 22 d. 
(ELTA). Lietuvos vyrų gol-
bolo (aklųjų riedulio) rinktinė 
penktadienį Suomijoje ketvirtą 
kartą tapo Europos čempione.

Finale lietuviai užtikrintai 
6:3 (4:1) nugalėjo Vokietijos 
komandą.

Lietuviai jau pirmajame 
kėlinyje pirmavo 4:0 ir ramiai 
išsaugojo teigiamą rezultatą 
iki mačo pabaigos.

Visus šešis įvarčius Lietuvai 
pelnė Justas Pažarauskas. Jis 
su 32 įvarčiais tapo rezulta-
tyviausiu pirmenybių žaidėju.

Šarūnos Juknos treniruo-
jamai Lietuvos komandai taip 
pat atstovavo Marius Zibolis, 
Mindaugas  Suchovejus , 
Mantas Brazauskis, Nerijus 

LIETUVOS GOLBOLO RINKTINĖ TAPO EUROPOS ČEMPIONE!
M o n t v y d a s  i r  A r t ū r a s 
Jonikaitis.

Prieš dvejus metus vyku-
siose Europos pirmenybėse 
Lietuvos komanda iškovojo 
bronzos medalius.

Rio de Žaneiro parolim-
pinių žaidynių nugalėtoja 
Lietuvos rinktinė Europos 
pirmenybėse triumfavo 2007, 
2009 ir 2013 metais. Planetos 
pirmenybių auksą lietuviai 
laimėjo 2006 ir 2010 metais. 
Pekino (2008 m.) ir Sidnėjaus 
(2000 m.) parolimpinėse žai-
dynėse jie iškovojo sidabro 
apdovanojimus.

B r o n z o s  m e d a l i u s 
Suomijoje iškovojo Belgijos 
golbolininkai. Jie mažajame fi-
nale 5:2 (3:1) nugalėjo švedus.

Lietuvos golbolo rinktinės sutiktuvės Vilniaus oro uoste.                          Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.
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
Vašingtonas, rugsėjo 20 

d. (ELTA). Pasaulio beisbolo 
ir softbolo konfederacijos 
(WBSC) paskelbtame atnau-
jintame beisbolo šalių vyrų 
reitinge Lietuvos rinktinė iš 
38-osios vietos pakilo į 33-

Vilnius, rugsėjo 18 d. 
(ELTA). Moterų teniso asoci-
acijos (WTA) reitingų lentelėje 
lietuvė Joana Eidukonytė iš 
939-osios vietos pakilo į 933-
iąją. 22-ejų metų Lietuvos 
tenisininkė turi 11 taškų.

Reitingo lydere išliko 

Pitsburgas, rugsėjo 23 d. 
(ELTA). Stipriausios pasaulio 
JAV beisbolo lygos (MLB) 
reguliariojo sezono rungty-
nėse penktadienį „Pittsburgh 
Pirates” komanda, kuriai ats-
tovauja Dovydas Neverauskas, 
savo aikštėje 3:4 pralaimėjo 

PASAULIO BEISBOLO REITINGE LIETUVOS 
RINKTINĖ PAKILO Į 33-IĄJĄ VIETĄ

iąją. 
Lietuvos rinktinės sąskai-

toje - 189 taškai.
Tarp Europos šalių Lietuva 

yra 13-a.
Pirmoje vietoje išlieka 

Japonija (5598 tšk.), antroje 

- JAV (5414 tšk.) komanda, 
trečioje - Pietų Korėja (4908 
tšk.). Aukščiausiai iš Europos 
šalių esanti Olandija (2374 
tšk.) užima aštuntąją pozi-
ciją.

Iš 125 WBSC narių pasau-
lio vyrų reitinge klasifikuotas 
yra 71.

BEISBOLININKAS D. NEVERAUSKAS NELEIDO VARŽOVAMS PELNYTI 
TAŠKŲ, BET „PIRATES” PRALAIMĖJO

„St. Louis Cardinals” ekipai.
Metiko pozicijoje rung-

tyniaujantis 24-erių metų D. 
Neverauskas rungtyniavo sep-
tintajame kėlinyje, o po jo 
metimų metu svečių ekipos 
žaidėjai nesugebėjo užimti nei 
vienos bazės.

Viltis patekti į atkrinta-
mąsias varžybas jau praradęs 
„Pirates” klubas su 69 per-
galėmis ir 85 pralaimėjimu 
Nacionalinės lygos konferen-
cijoje užima 10-ąją vietą, o 
„Cardinals” (81 perg./72 pral.) 
ekipa yra šešta.

TENISININKĖ J. EIDUKONYTĖ PASAULIO 
REITINGE PAKILO Į 933-IĄJĄ VIETĄ

ispanė Garbinjė Mugurusa 
(Garbine Muguruza, 6030 
tšk.). Antrąją vietą užima 
rumunė Simona Halep (5905 
tšk.), trečiąją - ukrainietė Elina 
Svitolina (5640 tšk.).

20-metė  la tvė  Jelena 
Ostapenko (3502 tšk.) išsau-

gojo 10-ąją poziciją, o jos tėvy-
nainė 27-erių metų Anastasija 
Sevastova (2295 tšk.) - 18-ąją.

21-erių metų estė Aneta 
Kontaveit (Anett Kontaveit, 
1630 tšk.) iš 30-osios pozici-
jos smuktelėjo į 31-ąją, o 32-
ejų metų Kaja Kanepi (Kaia 
Kanepi, 553 tšk.) iš 110-osios 
vietos nukrito į 112-ąją.

Tuksonas, rugsėjo 23 d. 
(ELTA). Penktadienį Tuksone 
(JAV) vykusio profesiona-
laus bokso vakare lietuvis 
Egidijus Kavaliauskas nuga-
lėjo 27-erių metų meksikietį 
Mahonrį Montesą (Mahonry 
Montes) ir iškovojo Šiaurės 
Amerikos bokso federacijos 
(NABF) čempiono diržą.

LIETUVOS BOKSININKAS E. KAVALIAUSKAS 
IŠKOVOJO NABF ČEMPIONO DIRŽĄ

Pusvidutinio svorio katego-
rijos kovoje E. Kavaliauskas 
pergalę iškovojo septintajame 
raunde techniniu nokautu. Po 
lietuvio smūgių meksikietis 
susižeidė akį ir nebegalėjo 
tęsti kovos. 

2 9 - e r i ų  m e t ų  E . 
Kavaliauskas iškovojo jau 
18-ąją pergalę profesionalų 

ringe iš tiek pat galimų ir 15-
ąją - nokautu. 

M. Montesas savo sąskai-
toje turi 33 pergales (22 - no-
kautais), vienerias lygiąsias ir 
septynis pralaimėjimus. 

Pasaulio bokso organi-
zacijos (WBO) reitinge E. 
Kavaliauskas užima ketvirtąją 
vietą. NAFB reitinge lietuvis 
yra trečias.

Sankt Pe-
t e r b u r g a s , 
rugsėjo 22 d. 
(ELTA). Lie-
tuvis Ričardas 
Berankis ne-
pateko į Sankt 

TENISININKAS R. BERANKIS NEPATEKO Į TURNYRO  
SANKT PETERBURGE PUSFINALĮ
Peterburge (Rusija) vykstančio 
Teniso profesionalų asociacijos 
(ATP) „World Tour 250” serijos 
turnyro „St. Petersburg Open” 
vienetų varžybų pusfinalį. 

27-erių metų R. Berankis, 
kuris pasaulio reitinge užima 

177-ąją vietą, ketvirtfinalyje 
penktadienį 3:6, 0:6 pralai-
mėjo 29-ai planetos raketei, 
30-mečiui italui Fabio Fognini. 
Už patekimą į ketvirtfinalį jam 
atiteko 45 ATP reitingo taškai ir 
29,01 tūkst. JAV dolerių premija.


