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Vašingtonas, spalio 31 
d. (ELTA). Socialinis tinklas 
„Facebook” teigia, kad net 126 
mln. jo vartotojų Jungtinėse 
Valstijose per pastaruosius dve-
jus metus galėjo matyti Rusijoje 
veikiančių specialistų kurtą 
turinį, praneša BBC.

Socialinio tinklo teigimu, 
prieš ir po 2016 metų prezidento 
rinkimų buvo paskelbta apie 
80 tūkst. žinučių. Dauguma jų 
buvo susijusios su visuomenę 
skaldančiais socialiniais ir poli-
tiniais klausimais.

Vašingtonas, spalio 31 
d. (ELTA). Buvęs Donaldo 
Trampo (Donald Trump) rin-
kimų kampanijos patarėjas 
užsienio politikos klausimais 
prisipažino pateikęs klaidingą 
informaciją FTB - jis atskleidė 
melavęs apie savo ryšius su 
Rusijos valdžiai artimais užsie-
nio pareigūnais. Tai - kol kas 
aiškiausia D. Trampo rinkimų 
komandos sąsaja su Rusijos 
bandymais kištis į 2016 metų 
prezidento rinkimus, praneša 
CNN.

Pavieš intuose te ismo 
įrašuose FTB teigia, kad 
Džordžas Papadopulas (George 
Papadopoulos) „klaidingai api-
būdino savo bendravimą su tam 
tikru kontaktu iš užsienio, kuris 
norėjo aptarti „šį tą nešvaraus” 
apie elektroninius laiškus”, 
susijusius su demokratų kandi-
date į prezidentus Hilari Klinton 
(Hillary Clinton). Įrašuose taip 
pat užsimenama apie elektroninį 
D. Trampo rinkimų komandos 
pareigūnų susirašinėjimą, kuria-
me, atrodo, jie svarsto galimybę 

Tokijas, spalio 30 d. (dpa-
ELTA). Japonija ir NATO pir-
madienį išreiškė bendrą susi-
rūpinimą dėl Šiaurės Korėjos 
branduolinės bei raketų pro-
gramų ir patvirtino bendra-
darbiaujančios tarpusavyje. 
Tokias išvadas leido padaryti 
NATO generalinio sekre-
toriaus Jenso Stoltenbergo 
(Jens Stoltenberg) išsakyti 
komentarai.

Vydūno jaunimo fondo 2017 m. vardinių stipendijų laureatai (iš kairės): Vaidos Narytės tėveliai Dalia ir Marius Nariai, Brigita Gerulskytė, 
Jokūbas Baranauskas, Domininkas Mockus, Goda Orentaitė, Jonukas Deuschle, Matas Stankus ir Maya Chiapetta tėveliai Taiyda ir 
Ričardas Chiapetta.                                                                                                                                               Gedimino Markevičiaus nuotr.

Š. m. rugsėjo 24 d. Vydūno 
jaunimo fondas pakvietė į 
stipendijų įteikimo šven-
tę Lietuvių dailės muziejuje 
„Siela”, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, IL. 

Šventę pradėjo Vydūno jau-
nimo fondo valdybos pirmi-
ninkas fil. Gintaras Plačas. Jis 
pasveikino atvykusius sve-
čius – LR Čikagos generalinį 
konsulą Mantvydą Bekešių su 
žmona Egle, Gražiną Liautaud 
su dukra Larisa Berry, Pasaulio 
lietuvių centro direktorių Artūrą 
Žilį, seselę Laimutę Kabišaitytę, 
Čikagos lituanistinės moky-
klos direktorę Vidą Rupšienę, 
Maironio lituanistinės moky-
klos direktorę Godą Misiūnienę, 
Lietuvių tautinio ansamblio 
„Grandis” meno vadovą Gintarą 
Grinkevičių, akademinio skautų 
sąjūdžio Centro vadijos pirmi-
ninką fil. Ričardą Chiapettą, 
,,Nerijos” tunto tuntininkę 
j. v. s. fil. Taiydą Chiapettą, 
,,Lituanicos” tunto tuntininką 
v. s. fil. Vytenį Lietuvninką, 
spaudos atstovus iš laikraščių 
,,Dirva”, ,,Draugas”, ,,Čikagos 
aidas”, ,,Geras!”. 

Vydūno jaunimo fondas 
sukvietė pasveikinti šių metų 
vardinės Liutaud, fil. Gražinos 
Musteikytės ir vardinės kunigo 
Kristupo Čibiro stipendijų lau-
reatus. Fil. G. Plačas padėkojo 
valdybos nariams už pasišventi-
mą surengiant šią šventę – Vidai 

VYDŪNO JAUNIMO FONDO STIPENDIJŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

Brazaitytei, Aldonai Rauchienei 
ir dr. Arūnui Draugeliui ir pa-
kvietė pravesti šventę Vydūno 
jaunimo fondo sekretorę Vidą 
Brazaitytę. Ji priminė, kad šių 
metų birželio 19 d., sulauku-
si garbaus 88 metų amžiaus, 
Madisone, Wisconsine, mirė 
garsi lietuvių kilmės išeivi-
jos veikėja, ispanų ir lietuvių 
literatūrų tyrinėtoja, vertėja, 
mecenatė profesorė Birutė 
Ciplijauskaitė. Vydūno jauni-

mo fondas neteko dosniosios 
geradarės, dviejų vardinių pre-
mijų - tėvelio a. a. dr. Juozo 
Ciplijausko ir savo - įkūrėjos 
bei ilgametės rėmėjos. 

Nuo 1994 m. profesorė 
Birutė Ciplijauskaitė savo lėšo-
mis kiekvieną vasarą siuntė po 
vieną Vytauto Didžiojo univer-
siteto studentą į ispanų kalbos 
tobulinimosi kursus Saragosos 
universitete Ispanijoje. Nuo 
1999 m. per Vydūno jaunimo 

fondą profesorė pradėjo remti 
studentų keliones į kursus, o 
2003 m. buvo pasirašyta ofici-
alioji sutartis. 

V. Brazaitytė pakvietė visus, 
susirinkusius į šventę, tylos mi-
nute pagerbti neseniai mirusią 
profesorę Birutę Ciplijauskaitę. 
Padėkojus susirinkusiems, ji pri-
statė į šventę atvykusius svečius.

Praėjusiais metais dosni ge-
radarė Gražina Liautaud įkūrė 
tris 10 000 dolerių stipendijas 

savo vyro a. a. James (Big Jim) 
Liautaud atminimui, kurios 
tęsiamos ir šiais metais.

Stipendija skiriama lietuvių 
kilmės studentams, kurie šiuo 
metu studijuoja, ar yra priim-
ti ir užsiregistravę studijuoti 
Ilinojaus valstijos pagrindinia-
me, pripažintame verslo uni-
versitete, siekdami bakalauro, 
magistro ar doktorato laipsnių.

Šios stipendijos įteikimui 

RUSIJOJE KURTOS ŽINUTĖS GALĖJO PASIEKTI IKI 126 MLN. 
„FACEBOOK” VARTOTOJŲ JAV

Šią informaciją „Facebook” 
paskelbė prieš JAV Senato 
klausymus, kuriuose šis socia-
linis tinklas, kartu su „Twitter” 
ir „Google”, aptars Rusijos 
poveikį populiarioms interneto 
svetainėms.

Pati Rusija neigia mėgi-
nusi kištis į praėjusius JAV 
prezidento rinkimus, kuriuose 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump) įveikė Hilari Klinton 
(Hillary Clinton).

Minėtosios 80 tūkst. žinu-
čių buvo skelbiamos nuo 2015 

BUVĘS JAV PREZIDENTO RINKIMŲ 
KAMPANIJOS PATARĖJAS MELAVO

priimti Rusijos kvietimus vykti 
į šią šalį.

Be to, buvęs D. Trampo rin-
kimų kampanijos vadovas Polas 
Manafortas (Paul Manafort) 
ir buvęs šios kampanijos pa-
reigūnas Rikas Geitsas (Rick 
Gates) pirmadienį pasidavė 
Teisingumo departamento spe-
cialiajam prokurorui Robertui 
Miuleriui (Robert Mueller).

Tai, kad aukščiausio rango 
D. Trampo rinkimų kampanijos 
pareigūnams pareikšti kaltini-
mai, rodo, jog R. Miulerio pla-
taus masto tyrimas dėl galimo 
Rusijos valdžios ir D. Trampo 
komandos narių suokalbio bei 
įtariamo trukdymo vykdyti tei-
singumą ir finansinių nusikalti-
mų perėjo į kitą, dramatiškesnę, 
fazę.

Dž. Papadopulo prisipažini-
mas R. Miulerio tyrimui leidžia 
susidaryti išsamesnį vaizdą, kas 
vyko 2016 m. prezidento rinki-
mų kampanijos metu. Tačiau 
P. Manafortui ir R. Geitsui 
pareikšti kaltinimai su rinkimų 
kampanija nesusiję. 

metų birželio iki 2017 metų 
rugpjūčio.

Anot „Facebook”, jas pa-
skelbė su Kremliumi siejama 
Rusijos įmonė.

„Tokie veiksmai prieštarauja 
„Facebook” misijai kurti ben-
druomenę ir viskam, kam ats-
tovaujame”, - sakė „Facebook” 
vyriausiasis teisininkas Kolinas 
Strečas (Colin Stretch).

„Esame pasiryžę daryti vis-
ką, ką galime, kad spręstume šio 
naujo tipo grėsmės klausimą”, 
- pridūrė K. Strečas.

NATO IR JAPONIJA PATVIRTINO BENDRADARBIAUJANČIOS 
ŠIAURĖS KORĖJOS KLAUSIMU

NATO ir Japonija „spren-
džia bendrus iššūkius”, tarp 
jų - ir susijusius su Šiaurės 
Korėja, prieš susitikimą su 
Japonijos užsienio reikalų 
ministru Taru Konu (Taro 
Kono) žurnalistams sakė J. 
Stoltenbergas.

T. Konas yra teigęs, kad 
Rytų Azijos regionas šiuo 
metu yra atsidūręs saugumo 
požiūriu sudėtingoje situaci-

joje, ir pridūrė besiviliantis, 
kad NATO padės regionui 
spręsti Šiaurės Korėjos grės-
mės klausimą.

Pastaruoju metu atlik-
dama balistinių raketų ban-
dymus, Šiaurės Korėja virš 
Japonijos buvo paleidusi 
kelias raketas. Be to, buvo 
pasitaikę atvejų, kai raketos 
nukrisdavo prie pat šalies 
krantų.

(Nukelta į 6 psl.)
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Pirmąjį gegužės sekmadienį ir pirmąjį birželio sekmadienį 
švenčiant Motinos ir Tėvo dienas siūloma pagerbti įmotes, įtėvius 
ir globėjus. „Įmotės, įtėviai ir globėjai nėra visiškai prilyginami 
motinoms ir tėvams, tačiau savo pasišventimu auginamiems vai-
kams jie nusipelno ne mažesnės pagarbos negu biologiniai tėvai, 
o kai kuriais atvejais, kai biologiniai tėvai atsisako savo vaikų ar 
jais nesirūpina, - ir gerokai didesnės pagarbos nei tikrieji”, - sako 
Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 
pataisas įregistravęs Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
frakcijos narys Jonas Jarutis. Jis siūlo įteisinti, kad pirmąjį gegužės 
sekmadienį yra Motinos, įmotės ir globėjos diena, o pirmasis birže-
lio sekmadienis - Tėvo, įtėvio ir globėjo diena. Parlamentaro teigi-
mu, oficialios statistikos, kiek Lietuvoje per visą nepriklausomybės 
laikotarpį buvo įvaikinta vaikų, jam nepavyko rasti, tačiau, pasak 
Įvaikinimo tarnybos skelbiamos statistikos, vien per 2009-2015 
m. Lietuvoje buvo įvaikinti 986 vaikai, globojama - 44 846 vaikai. 

Siekiant padidinti visuomenės informavimo priemonių vei-
klos viešumą ir skaidrumą, Vyriausybė teikia Seimui Visuomenės 
informavimo įstatymo pataisas. Siūloma sukurti bendrą viešosios 
informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinę sistemą (VIRSIS), 
kurioje būtų visi duomenys apie šią veiklą. Joje būtų skelbiami už 
visuomenės informavimo priemonės turinį atsakingo asmens vardas 
ir pavardė, jei už turinį atsako ne juridinio asmens vadovas. Taip pat 
būtų viešinamas akcininkų, narių, dalininkų ir kitų dalyvių sąrašas, 
kuriame būtų nurodyta nuosavybės teise turima ar valdoma juridinio 
asmens turto dalis procentais arba akcijų skaičius ir balsų dalis pro-
centais. Bus būtina pateikti informaciją apie padarytą rimtą profesinį 
pažeidimą ir už jį skirtą sankciją, nurodyti iš politinės reklamos, iš 
biudžeto už šią veiklą gautas lėšas ir kitus šiuo metu neviešinamus 
duomenis. Numatoma, kad VIRSIS galėtų pradėti veikti 2019 m. 
ketvirtąjį ketvirtį. Šios sistemos steigimas kainuotų apie 420 tūkst. 
eurų, o jos palaikymui metams reikėtų apie 35 tūkst. eurų.

Vyriausybė spalio 30 d. posėdyje pasiūlė keisti Valstybės ir 
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą - pa-
didinti minimaliuosius pareiginės algos koeficientus biudžetinių 
įstaigų darbuotojams. Nuo 2018 metų sausio 1 d. minimalioji mė-
nesinė alga (MMA) sudarys 400, o pareiginės algos bazinis dydis 
(BD) - 132 eurus. Siekiama, kad pareiginės algos pastoviosios dalies 
dydžiai nebūtų mažesni už nustatytą 400 eurų MMA.

Valdovų rūmuose pagerbti asmenys ir organizacijos, skati-
nančios emigrantus grįžti į Lietuva ir padedančios jiems integruotis 
savo šalyje. Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio globojamas 
projektas „Kryptis Lietuva” išrinko geriausias iniciatyvas. 

„Už paskatinimą sugrįžti ir įsidarbinti Lietuvoje” apdovano-
ta privati Lino Stankaus iniciatyva „Backto.lt”. Jos organizatoriai 
rengia konferencijas lietuviams užsienio šalyse, skleidžia sėkmin-
go verslo Lietuvoje idėjas, padeda rasti partnerių ar potencialių 
darbdavių tėvynėje. 

Nominacijoje „Už indėlį konsultuojant sugrįžtančius” 
geriausiai įvertintas Migracijos Informacijos Centro portalas 
sugrįžtantiems www.renkuosiLietuva.lt. Šio centro specialistai 
asmeniškai konsultuoja norinčius grįžti į Lietuvą ir teikia visą juos 
dominančią informaciją apie įsidarbinimą, mokslus ir studijas, 
integraciją ir kitus klausimus. 

„Už pagalbą sugrįžusiems integruotis Lietuvoje” pagerbti 
Vilniaus lietuvių namai. Jau 27-erius metus juose laukiami lietuvių 
kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonys, užsieniečiai ar 
Lietuvos piliečiai, atvykę ar grįžę nuolat gyventi Lietuvoje. Čia 
stengiamasi suvienyti skirtingų tautybių ir religijų žmones, išmokyti 
juos lietuvių kalbos, kultūros ir tradicijų.  

Geriausios iniciatyvos apdovanotos spalio 30 d. Valdovų 
rūmuose apdovanojimuose „Kryptis Lietuva”. Šie apdovanoji-
mai – tai dalis Globalios Lietuvos forumo „Valstybės ir diasporos 
partnerystė”. Renginys sukvietė apie 150 dalyvių iš 27 užsienio 
valstybių ir Lietuvos. Visi jie dvi dienas diskutavo apie užsienyje 
gyvenančių lietuvių tapatybės ir ryšio su Lietuvą išlaikymą, vals-
tybės ir diasporos bendradarbiavimą, paramą ketinantiems grįžti 
ir jau sugrįžusiems užsienio lietuviams.

Eidama 103-iuosius, mirė visuomenės veikėja, lietuvybės puo-
selėtoja Birutė Verkelytė-Fedaravičienė, pranešė LRT TV naujienų 
tarnyba. Neginkluoto pasipriešinimo dalyvė dirbo Lietuvos kon-
sulate lenkų okupuotame Vilniuje. Birutė Verkelytė-Fedaravičienė 
apdovanota Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi už žydų gelbėjimą 
Holokausto metais bei Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 
ordino Pirmojo laipsnio medaliu. 2011 m. Prezidentė jai įteikė 
Garbės kryžių už nuopelnus Lietuvos diplomatinėje tarnyboje, 
o 2015 m. apdovanota Gedimino ordino Karininko kryžiumi. B. 
Verkelytės-Fedaravičienės iniciatyva Kaune atstatytas paminklas 
„Žuvusiems už Lietuvos laisvę” ir „Knygnešių sienelė”, pasodinta 
ąžuolų giraitė Jono Basanavičiaus gimtinėje.

Vašingtonas, lapkričio 
2 d. (AFP-ELTA). JAV tei-
sėsauga, anot žiniasklaidos, 
identifikavo daugiau kaip še-
šis Rusijos vyriausybės dar-
buotojus, esą dalyvavusius 
programišių atakose per JAV 
prezidento rinkimų kampa-
niją. Tyrėjai surinko įrody-
mų apie šiuos įtariamuosius 
ir galimai kitais metais pa-
teiks formalius kaltinimus, 
ketvirtadienį rašo „Wall 
Street Journal”, remdamasis 
šaltiniais. Įtariamųjų pavar-
dės neįvardytos.

Programišiai iš Rusijos 
žvalgybos ir karinio apara-

Maskva, lapkričio 3 d. 
(dpa-ELTA). Rusijos užsienio 
reikalų ministras Sergejus 
Lavrovas pranešė, kad jo mi-
nisterija iškvietė aukšto rango 
Austrijos pasiuntinį šalyje. 
Taip Rusija esą reagavo į 
Vienos atsisakymą išduoti 
vizas žurnalistams iš Krymo, 
norintiems dalyvauti Europos 

Japonijoje - griežti D. Trampo žodžiai Šiaurės Korėjai. EPA-ELTA nuotr.

Tokijas, lapkričio 5 d. 
(dpa-ELTA). Pradėdamas savo 
kelionę po Aziją, JAV pre-
zidentas Donaldas Trampas 
(Donald Trump) vėl naudo-
jo griežtą retoriką Šiaurės 
Korėjos atžvilgiu. „Nė vienas 
diktatorius, nė vienas režimas, 
nė viena šalis neturėtų kada 
nors menkinti amerikiečių 
ryžto”, - sakė jis Jokotos ka-
rinių orų pajėgų bazėje netoli 
Tokijo. 

Praeityje esą vis pasitaiky-
davo tokio menkinimo. „Tai 
jiems nebuvo malonu, ar ne? 
... Mes niekuomet nepasiduo-
sime, niekuomet nedelsime ir 
niekuomet nesvyruosime gin-
dami savo laisvę”, - kalbėjo D. 
Trampas šimtams amerikiečių 
ir japonų karių.

Prieš tai D. Trampas prezi-
dentiniame lėktuve „Air Force 
One” žurnalistams sakė, kad 
Šiaurės Korėja yra „didelė 

JAPONIJOJE - GRIEŽTI JAV PREZIDENTO ŽODŽIAI 
ŠIAURĖS KORĖJAI

problema mūsų šaliai ir pasau-
liui, ir mes norime, kad ji būtų 
išspręsta”. Anot D. Trampo, 
25 metus elgesys su Šiaurės 
Korėja buvo paženklintas „vi-
siško silpnumo”. „Taigi imki-
mės to visiškai kitaip”, - teigė 
jis. Netrukus esą bus priimtas 
sprendimas dėl to, ar Šiaurės 

Korėją oficialiai įtraukti į 
sąrašą valstybių, remiančių 
terorizmą.

Konfliktas su Šiaurės 
Korėja yra viena pagrindinių 
D. Trampo kelionės po Aziją 
temų. JAV prezidentas, be kita 
ko, lankysis Pekine. Kinija yra 
svarbi Šiaurės Korėjos rėmėja.

AUSTRIJA NEIŠDAVĖ VIZŲ KRYMO ŽURNALISTAMS

saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos (ESBO) rengi-
nyje.

„Dėl šios priežasties turiu 
pareikšti mūsų nusivylimą dėl 
Austrijos, šiemet pirmininkau-
jančios ESBO, pozicijos”, - 
naujienų agentūra TASS citavo 
S. Lavrovą.

S. Lavrovas šiuos komen-

S. Lavrovas (dešinėje) savo pasipiktinimą išsakė ir Maskvoje 
vykusio susitikimo su ESBO generaliniu sekretoriumi Tomu 
Gremingeriu (Thomas Greminger) metu.                        EPA-ELTA nuotr.

tarus išsakė po Maskvoje 
vykusio susitikimo su ESBO 
generaliniu sekretoriumi 
Tomu Gremingeriu (Thomas 
Greminger). Susitikimo metu 
daugiausia dėmesio skirta 
Rytų Ukrainos konfliktui, 
kuriame Rusijos remiami se-
paratistai kovoja su Ukrainos 
pajėgomis. ESBO vykdo šio 
konflikto stebėseną.

Prieš trejus metus Rusija 
aneksavo Ukrainos Krymo 
pusiasalį, sukeldama Vakarų 
šalių pasipiktinimą. Netrukus 
po to konfliktas įsiplieskė 
Ukrainos rytuose.

„(Austrija) atsisakė išduoti 
vizas Krymo žurnalistams: 
generaliniam Krymo radijo ir 
televizijos direktoriui, gene-
raliniam naujienų agentūros 
„Kryminform” direktoriui ir 
Sevastopolio žurnalistų są-
jungos pirmininkui”, - teigė 
S. Lavrovas.

A u s t r i j o s  a m b a s a d a 
Maskvoje šio klausimo kol 
kas nekomentavo.

RUSIJOS VYRIAUSYBĖS DARBUOTOJAI SUSIJĘ SU KIBERNETINĖMIS 
ATAKOMIS PER JAV RINKIMŲ KAMPANIJĄ

to, pasak laikraščio, susiję 
su kibernetinėmis atakomis 
prieš JAV demokratų partijos 
būstinę.

Kibernetiniai piratai esą 
tada įsilaužė į elektroninį 
paštą ir susirašinėjimo me-
džiagą paskelbė „Wikileaks” 
platformoje. Laiškuose būta 
kandidatei  į  prezidentus 
Hi la r i  Kl in ton  (Hi l l a ry 
Clinton) nepalankios me-
džiagos. H. Klinton netikėtą 
savo pralaimėjimą rinki-
muose Donaldui Trampui 
(Donald Trum), be kita ko, 
siejo su spėjama Rusijos 
įtaka.

JAV žvalgyba dar prieš 
rinkimus 2016 metų lapkritį 
padarė išvadą, kad su kiber-
netinėmis atakomis susijusi 
Rusijos vyriausybė, tačiau 
iki šiol nepateikė detalios 
informacijos apie tai, kodėl 
priėjo prie tokios išvados.

Galimi JAV teisėsau-
gos veiksmai prieš Rusijos 
vyriausybės darbuotojus 
suteiktų aferai papildomos 
dimensijos. Nors „labai ma-
žai tikėtina”, kad minėti 
rusai galėtų būti sulaikyti 
JAV žinybų, tačiau teisinis 
persekiojimas apsunkintų jų 
keliones.
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NEPRIKLAUSOMA NUO MADRIDO, 
BET PRIKLAUSOMA...

Klausausi radijo: korespondentė klausinėja žmonių, ką 
jie mano apie Katalonijos nepriklausomybės pasiskelbimą? 
Atsakymai, žinoma, įvairūs, yra ir „už”, ir „prieš”. Tačiau 
besiklausydamas kalbėtojų negali nepastebėti vieno dalyko: 
palaikantieji Katalonijos separatistus (o kitaip tų žmonių 
vadinti neišeina) nelabai susigaudo, kokios priežastys daž-
niausiai lemia tautos pastangas išsikovoti nepriklausomybę. 
Vien tai, kad katalonų siekius ne retas palygina su mūsų pa-
stangomis išsiveržti iš Sovietų Sąjungos, penkiasdešimt metų 
mus slėgusios okupanto padu, įrodo visišką nesusigaudymą 

„kas yra kas” arba kritinio mąstymo stoką. Katalonai nebuvo 
okupuoti ir represuoti, jų savarankiškumo gali pavydėti bet 
kuri tautinė mažuma, pavyzdžiui, Rusijoje. Niekas jiems ne-
trukdo plėtoti savo kultūrą ir ekonomiką, ir, beje, geriausias 
to įrodymas yra tai, kad Katalonija pagrįstai laikoma labiau-
siai išsivysčiusia Ispanijos dalimi. Kas vis dėlto lėmė, kad 
Katalonijoje viršų paėmė separatistinės jėgos? Sakyti, kad 
toks buvo visų katalonų sprendimas, jokiu būdu negalima: 
referendume dalyvavo mažiau nei pusė regiono gyventojų, 
taigi, lėmė mažesnė dalis (deja, bet visada būna tokia pasyvu-
mo kaina). Šimtatūkstantinės vieningos Ispanijos palaikytojų 
demonstracijos Katalonijos sostinėje Barselonoje irgi verčia 
abejoti katalonų vadų sprendimu paskelbti Kataloniją nepri-
klausoma valstybe. Iškyla logiškas klausimas – tai kodėl taip 
įvyko, kad Katalonijoje atsirado politinės jėgos, siekiančios 
suskaldyti Ispaniją. Politologai teigia, kad dabartines poli-
tines katalonų jėgas į areną prastūmė praeito dešimtmečio 
pabaigoje Europoje kilusi ekonominė krizė (ją mes irgi 
patyrėme savo kailiu, ir jeigu ne ryžtingi, nors ir skaudūs, 
A. Kubiliaus vyriausybės veiksmai, būtume ir to kailio 
netekę). Kaip visuomet būna tokiais atvejais, kraštutinieji 
populistai pakerėjo katalonus paprastais krizės sprendimo 
būdais, vaizdžiai tariant, laivui skęstant reikia mesti per bortą 
silpnesniuosius ir gelbėtis patiems stipriausiems, t. y. kadangi 
Katalonija yra ekonomiškai stipriausia Ispanijos dalis, tai 
nėra ko jos resursais gelbėti visą valstybę. Pritariančių ir 
nenorinčių dalintis visuomet atsiranda... Įdomiausia, kad ir 
čia neapsieita be... Kremliaus pastangų. Tiesiog Kremliaus 
propaganda, skatinanti separatistines nuotaikas liete liejais 
visoje Europoje, ne tik Ispanijoje! Štai prieš porą savaičių 
Italijoje Lombardijos ir Veneto regionai plebiscite pasisakė už 
didesnę autonomiją nuo Romos. O kad neatrodytų, jog „vėl 
rusai puola”, pasižiūrėkime, ką rašo užsienio žiniasklaidos 
priemonės. 

„Kremliaus pasiuntiniai skraido pas Katalonijos separatis-
tus Ispanijoje, skatina atsiskyrimo procesus Šiaurės Italijos re-
gionuose, taip siekdami silpninti, skaldyti Europos valstybes 
ir Europos Sąjungą.” – rašo vienas populiariausių Ispanijos 
dienraščių „El Pais”, kurio pagrindinė tema – visuomeninių-
politinių įvykių apžvalga. Taigi laikraštis rašo, kad į turnė 
po Kataloniją ir Italiją pasileido Šiaurės Osetijos, pasiskel-
busios „nepriklausoma valstybe” tariamas užsienio reikalų 
ministras Dimitrijus Medojevas, gerai žinomas kaip V. Putino 

(Nukelta į 4 psl.)

parankinis. Katalonijoje jis susitiko su vietos verslininkais ir 
atidarė biurą, kurio paskirtis – „skatinti dvišalius santykius 
susiduriant su kultūriniais ir humanitariniais iššūkiais”, - 
cituoja laikraštis, pasiremdamas Rusijos naujienų agentūrų, 
tokių kaip „Sputnik”, pranešimais apie šį vizitą. Na, o prieš 
atvykdamas į Kataloniją D. Medojevas dar užsuko į Italiją, 
kur aplankė Lombardijos ir Veneto vietos valdžios atstovus. 
Aišku, kad ir vienu, ir kitu atveju jis kalbėjo apie „nepri-
klausomų” Šiaurės Osetijos ir Abchazijos bei Katalonijos, 
Lombardijos ir Veneto paraleles. 

Laikraštis „El Pais” pabrėžė, kad socialiniuose tinkluose 
neseniai pasirodė daugybė prorusiškų paskyrų, kuriose plačiai 
dalijamasi informacija, pritariančia Katalonijos nepriklauso-
mybei. Paaiškėjo ir tai, kad daugeliu atvejų šios paskyros yra 
grynai išgalvotos arba manipuliavo informacija, pateikdamos 
ją melagingai. Taip pat laikraštis patebi, kad šis D. Medojevo 
vizitas leidžia aiškiai suprasti, kad jis prieš tai buvo susitiki-
me su Rusijos ir Osetijos verslininkais, kur nuspręsta plėtoti 
dvišalius santykius su Katalonija. 

Galime tik pasvarstyti, ar patys katalonai žino, kur juos 
tempia tokie medojevai? Tad gal teisūs mūsų radijo klau-
sytojai, pritariantys katalonams, kurie, protestuodami prieš 
Ispanijos skaldymą, teigia, jog šita „nepriklausomybė” tėra 
kelių katalonų politikų valdžios ambicijų rezultatas.

Kęstutis Šilkūnas

Seime siūloma 2018-uosius 
skelbti Sąjūdžio ir A. Rama-
nausko-Vanago metais. Kaip 
tik tuo metu rašytoja Rūta 
Vanagaitė pasigiria surinkusi 
skandalingų faktų apie partizanų 
vadą, o netrukus į Lietuvą at-
vyksiantis E.Zuroffas, neva, turi 
dar rimtesnio „kompromato”.

O dar prieš tai kitas visuo-
menėje gerai žinomas žmogus, 
drabužių dizaineris – Juozas 
Statkevičius – Rusijos propa-
gandinei žiniasklaidai pripa-
sakojo, neva, „to, kas vyksta 
Lietuvoje jau neįmanoma kęs-
ti”, kad skurdas baisesnis nei 
įmanoma įsivaizduoti ir t. t., o 
štai Rusija – nuostabi šalis. Dėl 
pastarojo teiginio neprotinga 
ginčytis – juk dėl skonio nesi-
ginčijama. O štai dėl skurdo... 
ar J. Statkevičius sąžiningai 
kalba apie jį, ar jis žino, kas 
yra skurdas? Žurnalistas ir 
laidų vedėjas Andrius Tapinas 
pasidomėjo, kiek J. Statkevičiui 
lėšų skiria Lietuvos valstybė 
jau ne pirmus metus: „Kultūros 
taryba prie Kultūros ministe-
rijos šiemet skirstė Dizainui 
skirtus Kultūros rėmimo fondo 
pinigus. Viena iš sąlygų – pro-
jektai turėtų spręsti socialines ir 
kitas visuomenei aktualias pro-
blemas. Finansavimo negavo 
Dailės akademijos ir Lietuvos 
dizainerių sąjungos projek-
tai, tarptautinis Šiaurės šalių 
dizaino festivalis, Japonijos-
Lietuvos dizainerių bendra par-
oda ir dar nemažai kitų idėjų.” 
- rašė „Facebook” paskyroje A. 
Tapinas. Jis atkreipė dėmesį, 
kad 8 600 eurų, arba beveik 20 
proc. viso valstybinio antrojo 
etapo finansavimo, atiteko J. 
Statkevičiaus mados namų 
projektui „Couture kolekcija 
Pavasaris/Vasara 2018”. A. 
Tapinas kandžiai pasišaipė, jog 
kas kas, bet šitas madų pasi-

IDIOTIŠKA REKLAMA, APGALVOTA PROVOKACIJA  
AR MASKUOTĖ?
rodymai „labiausiai sprendžia 
socialines visuomenės proble-
mas”. Trumpai tariant, kyla 
nemažai klausimų, kokios prie-
žastys verčia J. Statkevičių juo-
dinti Lietuvą, nes skurdas jam 
mažiausiai rūpi. Gal Vakaruose 
jo tariama šlovė išblanko ir 
drabužių siuvėjas ieško nau-
jų užsakovų Rytuose? Tai ir 
surengė pasirodymą Rusijos 
propagandistams? Bet nepraėjo 
nė mėnuo po J. Statkevičiaus 
„pasirodymo”, kai jį nustelbė 
Rūtos Vanagaitės akibrokštas...

Kai atsitinka tokie dalykai, 
nenorom daraisi įtarus – kas 
po jais slepiasi? Juk tai nėra 
šiaip sau - buitinio lygmens, 
su politika nesusiję dalykai. Jei 
karinės srities analitikai tokius 
reiškinius įvardija kaip hibri-
dinio karo ataką, jei politolo-
gai įžvelgia bandymus neigti 
istorinę realybę, tuo siekiant 
sukelti abejones ir valstybin-
gumo pagrįstumu – atsakymas 
aiškus: tai ne atsitiktinumas, 
bet apgalvotas veiksmas, ke-
liantis grėsmę mūsų visuo-
menei. Ir to visai nepastebėti 
ar nekreipti dėmesio gali tik 
arogantiškas mulkis.

Rūtos Vanagaitės išpuolis 
prieš mūsų istoriją sukelia 
įvairių minčių. Pirmiausia 
pagalvoji – ši moteris buvo 
Rolando Pakso padėjėja, paskui 
tarnavo Viktorui Uspaskichui... 
o kam dabar? Neseniai su-
kiršinusi visuomenę rašliava 
„Mūsiškiai” (kita vertus, negali 
uždrausti autorei rašyti apie 
savo artimuosius), R. Vanagaitė 
pagarsėjo kaip stereotipo apie 
lietuvius - žydų šaudytojus 
propaguotoja. Nesvarbu, kad 
jos knygoje faktų vienašališ-
kumas ir melagingumas akis 
bado, svarbu – išgarsėti! Tai 
gal ir čia tas atvejis, kai „gar-
senybinis” godulys nugalėjo 

blaivų protą? Tačiau palyginus 
su J. Statkevičiaus šou šįkart 
padėtis atrodo kur kas rimtesnė 
ir į eilinį bandymą skandalingai 
išgarsėti nepanašu. Negana to, 
paaiškėjo, kad dar anksčiau 
R. Vanagaitė, dalyvaudama 
Sankt Peterburge, „Atviros 
bibliotekos” dialogų projekte, 
postringavo, jog emigraciją iš 
Lietuvos gali sustabdyti tik V. 
Putinas, okupuodamas Lietuvą.

O paskui nuskambėjo jos pa-
sityčiojimas iš stalininių budelių 
aukų. Nesinori kartoti šlykš-
tynių, pasakytų R. Vanagaitės 
partizanų vado A. Ramanausko-
Vanago atžvilgiu. Bet visuome-
nė šį kartą sujudo ne juokais - čia 
jums ne J. Statkevičius stereoti-
pinės prorusiškos propagandos 
klišės! Pasipiktino netgi tie, 
kas paprastai palaikydavo ma-
žesnės apimties išpuolius prieš 
Lietuvos partizanus. Sureagavo 
ir leidykla, iki šiol spausdinusi ir 
platinusi R. Vanagaitės kūrybą – 
ji pareiškė išimanti iš prekybos 
jos kūrinius. Bet labiausiai „pa-
sipiktino” socialiniuose tinkluo-
se besidarbuojantys Kremliaus 
propagandistai – vieni tiesiog 
virė iš pykčio „R. Vanagaitei 
ir „tam storam žydui”, o kiti 
baisėjosi Lietuvoje „įsigalėjusia 
raganų medžiokle ir knygų degi-
nimu”. Štai čia vertėtų suklusti – 
juk tai aiškūs bandymai sukurs-
tyti antisemitinį gaivalą, ir net jei 
tai nepavyktų, vis vien pasauliui 
būtų paskleista žinia apie neva 
Lietuvoje įsigalintį antisemitiz-
mą. Kas dėl knygų deginimo, tai 
čia jau R. Vanagaitės nuopelnas, 
tai ji pasakė, kad „deginkit, jei 
nepatinka” (atsakydama į mi-
nėtos leidyklos pareiškimą). R. 
Vanagaitė pasiūlė, o Kremliaus 
propagandistai jau triūbina – 
„Lietuvoje knygas degina!” 
Sutapimas ar apgalvotas ben-
dras veiksmas? R. Vanagaitė 
veiksmus prieš jos poziciją ir 
knygą lygino su hitlerine ir 
stalinine cenzūra, tačiau teigė, 
kad yra vis dar nusiteikusi opti-
mistiškai. Tiesa, jau pasirodė R. 
Vanagaitės pranešimas, kad ne 
tą norėjo pasakyti ir pan. 

Istorikas Arvydas Anu-
šauskas, pateikęs keletą pui-
kių atsakymų R. Vanagaitės 
akibrokštui, įvertino ir jos 
paskutinį pareiškimą: „Na, 
aš to neskubėčiau vadinti at-
sitraukimu, bet susirūpinimu 
savo galimybėmis Lietuvoje ir 
vištos strimėlės galva perspek-
tyvomis skaitytojų lentynose. 
Atrodo, savo versija apie KGB 
darbuotojo ir Ramanausko-
Vanago vieno kankintojų N. 
Dušanskio užrašų naudojimą 
būsiu pataikęs tiesiai į de-
šimtuką. Jokių „naujų” do-
kumentų apie partizanų vadą 
nebus, kaltinimai dalyvavimu 
žydų žudynėse išlaužti iš savo 
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nusikaltimus žmoniškumui 
slėpusio kagėbisto užrašų. 
Beje, akivaizdu, kad atsaky-
mų į savo klausimus ji taip 
ir neišgirdo. O jos cituoja-
mas Michailas Bulgakovas 
yra ir kitų frazių parašęs, 
arba, Volando žodžiais tariant, 
„Įdomiausia šiame mele tai, 
kad jis yra melas nuo pirmo 
iki paskutinio žodžio”.

Žurnalistas Romas Sadaus-
kas buvo dar taiklesnis: „Per-
skaičiau 2 kartus nuo pradžios 
iki galo R. Vanagaitės laišką, o 
tada dar į paiešką įrašiau žodį 
„Atsiprašau” - nerado. Nors 
turėjo būti. Jos vietoje būtent tuo 
žodžiu pradėčiau laišką. Tuo ir 
užbaigčiau. Nes visa kita - tik 
gilesnis klimpimas į tai, į ką 
įsimynė prieš kelias dienas.”

Tiesos dėlei, reikia paminė-
ti, jog R. Vanagaitė sulaukė ir 
užtarėjų: tai Tomas Venclova, 
paraginęs nepulti smerkti 
R. Vanagaitės… Seimo na-
rys Laurynas Kasčiūnas apie 
R. Vanagaitės užtarėją rašo: 
„Perskaičiau T. Venclovos 
laišką. Elegantiškas bandy-
mas aukštyn kojomis ap-
versti visą Dušanskienės (to-
kią pravardę užsitarnavo R. 
Vanagaitė, red. past.) ataką 
prieš Lietuvą. Įsiskaitykite: 
„(...) jos (Dušanskienės - L.K.) 
pjudymas man labai primena 
sovietinius laikus. Beje, jis (pju-
dymas - L.K.) daug sėkmingiau 
pasitarnauja Vladimiro Putino 
propagandai, negu bet kokie 
Rūtos Vanagaitės teiginiai.” 
Dar daugiau: „Asmenys, kurie 
viešai ir negailestingai puola 
Rūtą Vanagaitę, naikina jos 
knygas ir taip toliau, teikia 
puikios medžiagos V. Putinui, 
bandančiam įtikinti pasaulio 
viešąją nuomonę, jog Lietuvoje 
reiškiasi fašistinės nuotaikos.” 
Tai taip išeina, kad ši „rašytoja”, 
kuri remdamasi NKVD/KGB 
suklastotomis bylomis ir par-
tizanų budelio atsiminimais ir 
dergdama Adolfą Ramanauską-
Vanagą tiesiog gal kiek suklydo, 
bet kitaip nei mes - ją kritikuo-
jantys - nėra „naudinga idiotė” 
ir Kremlius ja nesinaudoja 
bandydamas mūsų laisvės kovas 
susieti su fašizmu ir taip suprie-
šinti mus su vakarietiška istorine 
atmintimi. Ir taip sukompromi-
tuoti mūsų valstybingumo idėją 
apskritai. Tad jeigu iki šiol ne-
žinojote kaip atrodo „moralinis 
reliatyvizmas” - štai čia yra jo 
praktinė išraiška.”

Paskutinis savaitgalis prieš 
Vėlines ir Visus Šventus taip ir 
praėjo – svarstant R. Vanagaitės 
provokaciją, Bet neapleidžia 
mintis, kad ji negalėjo būti 
savatikslė. Tuomet kas po ja 
slepiama? Laukiam tęsinio.

Kęstutis Šilkūnas

IDIOTIŠKA REKLAMA, 
APGALVOTA 
PROVOKACIJA AR 
MASKUOTĖ?

Panevėžietis Valdemaras 
Jakštas pirmą kartą sutiko 
Vėlines prie pernai mirusios 
mamos kapo. Bet ši šventė 
vyrui ypatinga ne vien dėl 
to. Lankydamas kapines jis 
jaučiasi ramesnis ir labiau 
suprantantis savo a. a. tėvų 
gyvenimą, nes neseniai grįžo 
iš vietos, kurioje įvyko di-
džiausi jų gyvenimo įvykiai: 
iš Sujetichos kaimelio Sibiro 
viduryje. 

„Mes, keli panevėžiečiai, 
nuvykome lankyti Sibiro lie-
tuvių ir padėti jiems tvarkyti 
tremtinių kapų, statyti kryžių. 
Aš labai seniai norėjau nuva-
žiuoti ir pamatyti tas vietas, 
ypač Sujetichą, kurioje gi-
miau. Kai man buvo vieneri 
metukai, tėvams pavyko grįžti 
į Lietuvą, todėl tik iš negausių 
jų pasakojimų žinojau apie tą 
kaimą”, – pranešime spaudai 
pasakojo V. Jakštas.

Į Sujetichą jis su Irkutsko 
lietuvių bendrijos atstovu 
Vidu Juciku, Rusijos lietuvių 
kapelionu Rimantu Gudeliu 
ir dar keliais bendrakeleiviais 
atvyko po 15 valandų kelio 
automobiliu. Kelionėje jie 
aplankė ir kitus lietuvių gy-
ventus kaimelius – Zimą, Sol 
Sibirskają, Kačergadą, Taišeto 
miestą.

„Mane nustebino, kaip ten 
daug saulės. Sibire, pasirodo, 
saulėtų dienų daugiau nei 
Sočyje. Tačiau įvažiuojant į 
Sujetichą prasidėjo šlapdriba. 
Galbūt panašią apsiniaukusią 
dieną prieš daugiau nei pus-
šimtį metų į šį mažą kaimelį 
buvo atvežti du gyvulinių 
vagonų sąstatai lietuvių: vie-
nas iš Pasvalio krašto, kitas 
iš Žemaitijos”, – kalbėjo V. 
Jakštas. Pasak jo, tuomet ne-
gausiems vietos gyventojams 

TREMTINIŲ VAIKAI VĖLINES PASITINKA SUTVARKĘ SIBIRO KAPUS

V. Jakštas su Rusijos lietuvių kapelionu R. Gudeliu.                                                      V. Jakšto  nuotr. 

atvežtieji lietuviai buvo prista-
tyti kaip baisūs nusikaltėliai. 
Žmonėms buvo draudžiama 
su jais kalbėtis, gąsdinama, 
kad bendrauti būtų pavojinga.

Tačiau negausūs vietos gy-
ventojai (tik dabar Sujetichoje 
jų – apie 8-9 tūkst.) po kurio 
laiko pamatė, kad lietuviai 
naujakuriai – darbštūs ir geri 
žmonės. Jie greitai įsiliejo 
tarp darbininkų, dirbančių 
prie didžiųjų vietos objektų. 
„Pamačiau dabar apgriuvusią, 
išdaužytais langais stovinčią 
spirito gamyklą – tai buvo 
vienas iš statinių, prie kurių 
daugiausia dirbo lietuviai. Iki 
šiol stovi jų statytas medžio 
apdirbimo fabrikas. Tai – gyvi 
tremties liudininkai, tačiau tik 
tiems, kas žino jos istoriją. O 
kitiems ji nėra matoma. Mes 
nuėjome į vietinį istorijos 
muziejų, kuriame surinkta 
daug antikvarinių daiktų ir 
įvairių senienų, bet apie lietu-
vius tremtinius nėra visiškai 
nieko, tarsi jų nebūtų buvę”, 

– stebėjosi pašnekovas. Dar 
vienas lietuvio akiai keistas 
Sujetichos elementas – vis dar 
stovintis Lenino paminklas ir 
šventiška revoliucijos šimtme-
čio atributika.

„Būdamas ten stengiausi 
įsivaizduoti, kaip mano tėvai, 
du Sibire susitikę pasvaliečiai, 
tuomet gyveno. Juk dabar nė 
vieno nebėra, o iš nuotraukų 
likę nedaugelis prisiminimų, 
tik svarbesnių švenčių kadrai. 
Bet susidariau vaizdą, kad jų 
gyvenimas Sibire nebuvo vien 
savigrauža ir kančia: lietuviai 
sugebėjo prisitaikyti prie są-
lygų ir dirbti”, – kalbėjo V. 
Jakštas.

Nuvažiavęs į Sujetichos 
kapines jis sakė iškart pajutęs 
lietuvišką dvasią. Ją išduoda 
katalikiški kryžiai ir ženklai, 
kad daugelis palaikų iškeldinti, 
nes nuo jų nuimtos lentelės. 
Dar viena svarbi akimirka 
ištiko kapinėse, kai bendrake-
leiviai jį pašaukė: žiūrėk, čia 
dar kažkokie Jakštai palaidoti. 

„Ir tikrai, atradau savo senelių 
kapus!” – stebėjosi V. Jakštas.

Jis sakė, kad labai džiau-
giasi gavęs progą pamatyti, 
kaip gyvena ir kapus tvarko 
likusieji vietos lietuviai, ir ati-
davęs tam tikrą duoklę pernai 
mirusiems tėvams.

Tremtinių kapų tvarkymo 
darbus organizuojantis Rusijos 
lietuvių bendruomenių kapelio-
nas kunigas Rimantas Gudelis 
sako, kad Sibire gyvenančių 
lietuvių, tremtinių palikuonių 
įtraukimas ir pagalba joms tvar-
kantis kapuose tampa galimybe 
jiems prisiminti savo šaknis 
ir efektyviai naudoti Sibiro 
kapų tvarkymo lėšas. Jie gali 
panaudoti žinias apie vietos 
sąlygas, kryžių gamintojus, 
priimti ekonomiškai naudingus 
ir teisingus sprendimus, kaip 
įamžinti lietuvių atminimą, 
kad jis išliktų. Tremtinių kapų 
tvarkymo projektas, kurį vykdo 
Sibiro lietuvių bendruomenės, 
tęsiasi jau ne pirmus metus.

delfi.lt

Vilnius, lapkričio 3 d. 
(ELTA). Valstiečių ir ža-
liųjų sąjungos pirmininkas 
Ramūnas Karbauskis savo 
socialinėje feisbuko paskyro-
je kalbėdamas apie būtinybę 
ruoštis referendumui, pabrėžė 
atsakomybę, tenkančią politi-
kams ir pirmiausia Valstiečių 
ir žaliųjų sąjungai. „Todėl ne-
delsdamas ėmiausi iniciatyvos 
ir su Vyriausiosios rinkimų 
komisijos pirmininke Laura 
Matjošaityte diskutavome, 
kaip geriausia būtų organizuoti 
tokį referendumą”, - rašo par-
tijos pirmininkas.

R. Karbauskio nuomone, 
tinkamiausias laikas referen-
dumui yra 2019 metais vyk-
siančių Lietuvos Prezidento 
rinkimų pirmasis ir antrasis 
turai. Valstiečių lyderio teigi-
mu, nors Lietuvos Prezidento 
rinkimuose dalyvauja didžiau-
sias skaičius rinkėjų, jis gali 

PRISIIMA ATSAKOMYBĘ DĖL DVIGUBOS 
PILIETYBĖS REFERENDUMO

būti nepakankamas referen-
dumui įvykti, jei referendumas 
truktų vieną dieną. Tad, R. 
Karbauskio nuomone, refe-
rendumas turėtų tęstis bent 
dvi dienas.

„Dviejų savaičių pertrauka 
tarp balsavimų leistų aktyviai 
agituoti dar nebalsavusius, 
skatinant juos dalyvauti re-
ferendume antrąją balsavi-
mo dieną”, - samprotavo R. 
Karbauskis.

R. Karbauskis taip pat iš-
skyrė būtinybę surasti gali-
mybių balsavimą užsienyje 
organizuoti ne tik Lietuvos 
ambasadose ir konsulatuose, 
bet ir kitų šalių valstybinėse 
įstaigose, kuriose taip pat būtų 

sudaromos rinkimų komisijos. 
„Toks sprendimas padi-

dintų užsienyje gyvenančių 
Lietuvos piliečių dalyvavimo 
referendume dėl dvigubos pi-
lietybės galimybes, nes jiems 
rinkimų apylinkės būtų len-
gviau ir greičiau pasiekiamos. 
Be abejo, reikės įvertinti, 
kuriose šalyse ir jų regionuose 
gyvena daugiausiai balsavimo 
teisę turinčių Lietuvos pilie-
čių”, - rašo R. Karbauskis.

Apibendrindamas sociali-
niame tinkle pateiktą žinutę 
R. Karbauskis patikino imsią-
sis iniciatyvos Seime suburti 
darbo grupę, kuri svarstytų 
referendumo organizavimo 
laiką, rengtų įstatymų pataisas 
bei prisidėtų prie kitų reikalin-
gų darbų.

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

„FORBES” 
ĮTAKINGIAUSIOS 

PASAULIO MOTERYS
Vilnius, lapkričio 2 d. 

(ELTA). Vienas autoritetin-
giausių verslo leidinių pasau-
lyje žurnalas „Forbes” į įtakin-
giausių pasaulio moterų sąrašą 
įtraukė ir Lietuvos Prezidentę 
Dalią Grybauskaitę. Jai įtakin-
giausių pasaulio moterų šimtu-
ke atiteko 68-oji vieta. 

Sąraše atsidūrė įtakingos 
politikos, meno ir verslo vei-
kėjos, tarp kurių Jungtinės 
Karalystės (JK) ministrė pir-
mininkė Teresa Mei (Theresa 
May), generalinė internetinės 
svetainės „YouTube” direk-
torė Siuzana Voicicki (Susan 
Wojcicki), Tarptautinio valiutos 
fondo (TVF) vadovė Kristina 
Lagard (Christine Lagarde), 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel ir kitos. Vokietijos 
kanclerei jau 11 kartą per 12 
metų laikotarpį sąraše skiriama 
pirmoji vieta.
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LIETUVA IR PASAULIS

2017 m. spalio 26 die-
ną Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone įvyko Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos am-
basadų diplomatų susitiki-
mas su Jungtinio Baltijos 
Amerikos komiteto (Joint 
Baltic American Committee, 
JBANC) atstovais.

Šiuose tradiciniuose, nuo 
1998 m. metų vykstančiuose 
susitikimuose ambasadų at-
stovai papasakoja apie Baltijos 
šalių santykių su JAV aktuali-
jas, ateities planus. Aptariamas 
tolesnis ambasadų ir JBANC 

AMBASADOJE ĮVYKO BALTIJOS VALSTYBIŲ 
DIPLOMATŲ PASITARIMAS SU JUNGTINIO BALTIJOS 

AMERIKOS KOMITETO ATSTOVAIS

Estijos, Latvijos ir Lietuvos ambasadų diplomatų pasitarimo su Jungtinio Baltijos Amerikos komiteto 
(Joint Baltic American Committee, JBANC) atstovais dalyviai.                                              LR URM

bendradarbiavimas siekiant 
didesnio JAV Kongreso ir 
administracijos dėmesio 
Baltijos šalims.  Vakar dienos 
susitikime taip pat buvo ap-
tartas pasiruošimas bendram 
ambasadų ir JBANC renginiui 
2017 m. gruodžio mėn. JAV 
Atstovų rūmų Baltijos draugų 
grupės (the U.S. House Baltic 
Caucus) 20-mečiui pažymėti, 
planuojami visų trijų valstybių 
Šimtmečių šventimo planai, 
pristatyta JBANC veikla 2018 
metais.

Amerikos Latvijos aso-

c i a c i j a  ( t h e  A m e r i c a n 
Latvian Association), Estijos 
Amerikos Nacionalinė tary-
ba (the Estonian American 
N a t i o n a l  C o u n c i l )  i r 
Lietuvos Amerikos taryba 
(the Lithuanian American 
Counc i l )  į kū rė  JBANC 
1961 metais, kad atstovautų 
Baltijos šalių amerikiečių 
bendruomenių interesams ir 
koordinuotų veiksmus JAV 
Kongrese ir administracijoje, 
siekiant dėmesio ir paramos 
Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
svarbiais klausimais.

Dėl Europos žydų kongreso pareiškimo. Lietuva jau 
daug metų dirba Holokausto tyrimų ir švietimo srityje, kon-
sultuodamasi su tarptautinėmis žydų organizacijomis, taip pat 
su Pasaulio žydų kongresu ir Europos žydų kongresu. Žydų 
genocido ir Lietuvos antisovietinės rezistencijos supriešini-
mas šiame kontekste yra visiškai nepriimtinas ir tarnauja tik 
istorijos iškraipymui. Belieka apgailestauti dėl tokio Europos 
žydų kongreso pareiškimo.

Lapkričio 1 dieną Lietuvos ambasadorius Renatas 
Norkus įteikė skiriamuosius raštus Jungtinės Karalystės 
Karalienei Elžbietai II. Po Londono Buckinghamo rūmuose 
vykusios iškilmingos ceremonijos ambasadorius padėkojo 
už ilgametę Jungtinės Karalystės paramą Lietuvos laisvei 
ir nepriklausomybei. Diplomatas pažymėjo, jog Jungtinė 
Karalystė niekada nepripažino Lietuvos aneksijos, sovietinės 
okupacijos laikotarpiu sudarydama sąlygas veikti Lietuvos 
atstovybei Londone. Susitikime taip pat aptartas valstybių 
bendradarbiavimas gynybos, ekonomikos ir kultūros srityse. 
Ambasadorius atkreipė dėmesį, jog Jungtinė Karalystė, bū-
dama įtakinga NATO sąjungininkė, atlieką svarų vaidmenį 
užtikrindama saugumą Baltijos ir Šiaurės Europos šalių 
regione. Buvo kalbėta apie artėjančio atkurtos Lietuvos 
šimtmečio minėjimą Jungtinėje Karalystėje, lietuvių bendruo-
menės indėlį į šios šalies ekonominį ir kultūrinį gyvenimą. 
Karalienė labai šiltai prisiminė savo vizitą į Lietuvą, vykusį 
2006 metų spalį. 

Lietuvos Prezidentės delegacijoje Jungtinėse Arabų 
Emyratuose besilankantis užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius  su Jungtinių Arabų Emyratų ekonomikos mi-
nistru Sultanas Bin Saeed Al Mansoori pasirašė Susitarimą 
dėl Lietuvos ir Jungtinių Arabų Emyratų ekonominio ir 
techninio bendradarbiavimo. Dubajuje vykusio ir didžiulio 
vietos verslo susidomėjimo sulaukusio Lietuvos ir Jungtinių 
Arabų Emyratų verslo forumo atidaryme kalbėjęs ekono-
mikos ministras Sultanas Bin Saeed Al Mansoori pažadėjo 
kitais metais atvykti į Lietuvą su verslo delegacija. Vizito 
metu Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat susitiko su  
Jungtinių Arabų Emyratų užsienio reikalų valstybės ministru 
Dr. Anwar Mohammed Gargash bei švietimo ministru Dr. 
Ahmed Bahloul. Susitikimo metu buvo aptarta saugumo si-
tuacija abiejuose regionuose ir bendradarbiavimo galimybės 
kovojant su terorizmu, ypač užkertant kelią kibernetinėms 
grėsmėms. Jungtinių Arabų Emyratų  švietimo ministras itin 
domėjosi bendradarbiavimu aukštųjų technologijų srityse.

Lapkričio 3 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius susitiko su Lietuvoje viešinčiu Makedonijos 
užsienio reikalų ministru Nikola Dimitrovu. Ministrai aptarė 
dvišalio bendradarbiavimo stiprinimo galimybes, Makedonijos 
narystės ES ir NATO siekius, situaciją Vakarų Balkanuose, 
aktualius regioninio saugumo ir bendradarbiavimo klausimus.

Spalio 31 d., Visų šventųjų ir Vėlinių išvakarėse, LR amba-
sados Vašingtone darbuotojai aplankė Vašingtone ir jo apylin-
kėse palaidotų Lietuvos diplomatų, žymių visuomenės veikėjų 
ir Amerikos karių, likimu susietų su Lietuva, kapus. Lietuvos 
diplomatai aplankė Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įga-
liotojo ministro Vašingtone (1935–1957 m.) Povilo Žadeikio ir 
laikinojo reikalų patikėtinio Vašingtone (1957–1976 m.) Juozo 
Kajecko, poeto Henriko Radausko kapus. Diplomatai taip pat 
aplankė Lietuvos laisvę gynusio ir 1920 m. Lietuvoje žuvusio 
JAV kareivio Samuelio Harris kapą, ir Lietuvoje gimusio JAV 
armijos seržanto majoro Walterio Jameso Sabalauski kapą. 
W.J.Sabalauski už nepaprastą drąsą yra apdovanotas daugeliu 
medalių, tame tarpe sidabrine žvaigžde ir keturiomis „purpu-
rinėmis širdimis” (Purple Heart).

Lietuvos ir Izraelio aukštosios mokyklos stiprina 
bendradarbiavimą. LApkričio 3 d. ambasadorius Edminas 
Bagdonas susitiko su Šiaulių universiteto Specialiosios 
pedagogikos katedros profesore Stefanija Ališauskiene ir 
dr. Daiva Kairiene bei Levinsky koledžo dr. Miriam David. 
Sutarta, kad šios Lietuvos ir Izraelio institucijos aktyviai 
bendradarbiaus vaikų su specialiaisiais poreikiais srityje. 
Izraelis yra sukaupęs didžiulę patirtį ir įdirbį šioje srityje.

Stambule, Turkijoje po ilgesnės pertraukos vėl pradėjo 
veikti Lietuvos konsulinė įstaiga. 2017 metų spalio 30 d. 
Lietuvos Respublikos Garbės konsulu paskirtas Turkijos pilie-
tis, Sarper Petrol A.S. kompanijos prezidentas Sarper Cengiz. Į 
iškilmingą Konsulato atidarymą atvyko Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Turkijos Užsienio reikalų vi-
ceministras Ahmet Yildiz, Stambulo vicegubernatorius Ismail 
Gultekin.                                                                  LR URM

2017 m. spalio 24 d. YIVO, 
Žydų mokslinių tyrimų ins-
titute Niujorke pirmą kartą 
visuomenei buvo pristatyta 
Lietuvos Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos judaikos 
dokumentinio paveldo kolekcija 
ir naujai rasti, labai reti doku-
mentai, iš viso 170 000 puslapių, 
kurie karo metais buvo paslėpti 
Vilniaus Šv. Jurgio bažnyčios 
rūsiuose ir taip išsaugoti nuo 
nacių ir sovietų sunaikinimo.

Y I V O  d i r e k t o r i u s 
Jonathan Brent pasidžiaugė 
puikiu bendradarbiavimu su 
Lietuvos institucijomis, ypač 
su Nacionaline biblioteka įgy-
vendinant judaikos paveldo 
tyrimų ir dokumentų skai-
tmeninimo projektą, siekiant 
ištirti, išlaikyti ir plačiajai vi-
suomenei skleisti informaciją 
apie žydų kultūros paveldą.

Spaudos konferencijos metu 
visuomenei ir gausiai susirinku-
siems žiniasklaidos atstovams 
J. Brent pristatė Edward Blank 
Yivo Vilna kolekcijos projektą 
ir dešimt iš Vilniaus atvežtų 
naujai identifikuotų religinių, 
istorinių, mokslinių ir kultūrinių 
dokumentų, tokių kaip: Isacharo 
Bero Karmolio „Astronomijos 
traktato” rankraštį, I. Bero 
Karmolio traktatą, Abraomo 
Goldfadeno rankraštį, Izaoko 
Leibušo Pereco sutartį, Vilniaus 

NIUJORKE EKSPONUOJAMI VILNIUJE RASTI REIKŠMINGI 
ŽYDŲ RAŠTIJOS PAVELDO DOKUMENTAI

žydų poeto Avromo Suckeverio 
ciklą „Dešimt eilėraščių”, ranka 
surašytą Vilniaus gete 1943 
metais, vieno garsiausių žydų 
istoriko Simono Dubnovo laišką 
Zalmenui Reizenui, parašytą 
Rygoje 1934 metais.

„Šie dokumentai, kiekvienas 
jų puslapis, yra tarsi sutrūkusių 
perlinių karolių perliukas. Mūsų 
tikslas - pabandyti vėl iš naujo 
juos suverti”, teigė kolekciją 
studijavę profesoriai David 
Fishman ir Jack Jacobs.

Renginio svečius pasvei-
kino Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius video žinute, kurios 
metu pasidžiaugė, kad Vilniaus, 
kaip Šiaurės Jeruzalės, dvasia 
atgimė ir kad Šiaurės Jeruzalė 
vėl yra žydų kultūros žemėla-
pyje.

Lietuvos Respublikos amba-
sadorius Rolandas Kriščiūnas, 
savo ruožtu, padėkojo visiems 
prisidėjusiems prie kolekcijos 
išsaugojimo ir jos atradimo, 
bei pabrėžė bendradarbiavimo 
svarbą siekiant atstatyti tiltus 
tarp kultūrų ir istorijos, dėliojant 
mozaikos daleles į savo vietas 
ir kiek dar daug yra medžiagos 
tyrimams apie žydų kultūrą 
ir istoriją Lietuvoje. Izraelio 
generalinis konsulas Niujorke 
Sani Dayan taip pat pasidžiaugė 
atrastų dokumentų svarba bei 

priminė visiems dalyvavusiems, 
kad jų atradimas žymi tiek 
šventę dėl išsaugoto judaikos 
paveldo, ir tuo pačiu gedulą,  
prisimenant visas žiaurių žudy-
nių aukas. Generalinis konsulas 
teigė, kad Izraelio institucijos 
yra susidomėjusios ir norėtų 
prisidėti prie bendro Lietuvos 
ir Amerikos projekto, atkuriant 
bibliotekos kolekciją virtualioje 
erdvėje.

Konferenci ją  užbaigė 
Antano Ulpio, daug prisi-
dėjusio slepiant ir išsaugant 
minėtus dokumentus, sūnaus 
Dainiaus Ulpio pasakojimai 
apie tėvo kuklumą, bet kar-
tu ir begalinį altruizmą, dėl 
kurio šiandien dokumentai iš 
dulkėto rūsio pasiekė dienos 
šviesą, taip kaip bylojo ant A. 
Ulpio kabineto durų Knygų rū-
muose buvęs užrašas „Semper 
ad Lucem” (liet. „visada į 
šviesą”).

Ekspoziciją bus galima ap-
žiūrėti nuo šių metų spalio 
24d. iki 2018 m. sausio mėne-
sio YIVO, Center for Jewish 
History patalpose, adresu 15 
W. 16th Street, New York, nuo 
pirmadienio iki trečiadienio 
nuo 13:00 iki 16:00 val. prieš 
tai užsiregistravus el. paštu: 
vilnatreasures@yivo.cjh.org 
arba telefonu +1-917-606-8290.

LR URM
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į sceną V. Brazaitytė pakvietė 
geradarę ir Liautaud 10 000 dol. 
vardinės stipendijos iniciatorę 
Gražiną Liautaud ir Vydūno jau-
nimo fondo tarybos pirmininką 
prof. Romą Viskantą įteikti 
stipendijas verslo studentams. 

Pirmasis  laureatas ,  – 
Jokūbas Baranauskas, stu-
dijuojantis rinkodarą (angl., 
- marketing) DePaul univer-
sitete. Jokūbas yra ateitinin-
kas, šoka Lietuvių tautinia-
me ansamblyje „Grandis”, 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos Mišių skaitytojas, šią 
vasarą savanoriavo „Vaiko 
vartai į mokslą” pagalbos cen-
truose Lietuvoje. Yra angliškas 
posakis: „It takes a village to 
raise a child”. Iš pradžių vai-
kus auklėja tėveliai, o vėliau 
vaikus auklėja mokytojai, or-
ganizacijų vadovai, visuomenė. 
Todėl šventės vedėja paprašė 
atsistoti šventėje dalyvaujan-
čius Jokūbo tėvelius, mokyto-
jus, organizacijų vadovus. Visi 
paplojo jiems, padėkodami už 
nuostabiai išauklėtą jaunuolį.

Brigita Gerulskytė, Vydūno 
jaunimo fondo Liutaud vardi-
nės stipendijos antroji laurea-
tė. Ji studijuoja verslo admi-
nistravimą (angl., - Business 
Administration) DePaul uni-
versitete. Brigita yra Maironio 
lituanistinės mokyklos moky-
tojos padėjėja, taip pat šoka 
„Grandies” ansamblyje, yra ga-
vusi „DePaul Scholars Award”. 

Tr e č i a s i s  l a u r e a t a s , 
Domininkas Mockus, rašantis 
mokslinį darbą (PH.D.) ekono-
mikos klausimais Ilinojaus uni-
versitete, Urbanoje. Domininkas 
šią vasarą dirbo misionieriumi 
Haityje, gieda bažnytiniame 
chore. 

V. Brazaitytė dar kartą pa-
dėkojo mecenatei Gražinai 
Liautaud, kad ji, norėdama 
padėti verslą studijuojantiems 
lietuvių kilmės studentams, 
įsteigė Liautaud vardinę sti-
pendiją. Ji pakvietė Gražiną 
Liautaud ir Vydūno jaunimo 
fondo valdybos pirmininką 
fil. Gintarą Plačą pasirašyti 
sutartį. Pasirašius sutartį visi 
padėkojo Gražinai Liautaud už 
gėrio šaltinį ir įteikė puokštę 
gėlių.

Fil. Gražinos Musteikytės 
vardinė stipendija

65-erius metus gyvuojantis 
Vydūno vardo jaunimo fondas 
remia lietuvių studentų studijas 
ir vertingų knygų leidimą, skiria 
mokslo premijas Akademinio 
skautų sąjūdžio garbės narių 
vardais.

Vydūno jaunimo fondas, 
siekdamas įvykdyti Gražinos 
Musteikienės testamentą, įkūrė 
fil. Gražinos Musteikytės vardi-
nę stipendiją. Didžioji mecenatė 
labai mylėjo Lietuvos jaunimą, 
juo rūpinosi ir tikėjo jaunimo 
ateitimi. Gražina Musteikienė, 
norėdama įprasminti dukros 
Gražinos, per anksti iškelia-
vusios į Amžinuosius namus, 
prisiminimą, kreipėsi į Vydūno 
jaunimo fondą su prašymu 
įsteigti stipendiją lietuvių kilmės 
studijuojantiems bei skautaujan-
tiems jaunuoliams.

Fil. Gražina Musteikytė 
baigė biochemijos moks-
lus bakalauro laipsniu ,,St. 
Xavier” kolegijoje ir magistro 
laipsniu Čikagos universitete. 
Vėliau Gražina gilino savo 
studijas mikrobiologijos sri-
tyje ,,Sorbonne” universitete 
Paryžiuje. Jos indėlis akademi-
kų skautų veikloje buvo didelis.  
Gražina pasižymėjo draugiš-
kumu, kuklumu, nuoširdumu, 
darbštumu ir pareigingumu. 
Kai Gražina mirė 1974 metais, 
ji buvo Vydūno jaunimo fondo 
įgaliotinė Ilinojaus valstijai. 
Artimos draugės prisimena fil. 
Gražiną Musteikytę kaip šiltą, 
mielą ir protingą asmenybę.

Vėl scenoje profesorius 
Viskanta ir fondo valdybos 
pirmininkas fil. Gintaras Plačas. 
Jie įteikė šių metų fil. Gražinos 
Musteikytės 10 000 dol. vardinę 
stipendiją laureatei – vyr. sk. t. 
n. Godai Orentaitei. Sesė Goda 
įstojo į „Aušros vartų-Kerna-
vės” tuntą 2010 m. Yra dirbusi 
su jaunesniomis skautėmis, bu-
vusi prityrusių skaučių vadove 
Rako stovykloje. Šiuo metu yra 
Čikagos Akademinio skautų 
sąjūdžio skyriaus ASD/Korp! 
Vytis pirmininkė. Sesė Goda 
studijuoja biologiją medicinos 
kryptimi Ilinojaus universitete 
Urbanoje. Šiais metais Goda 
priklausė MedLife klubui, dir-
ba Marshall-Colon augalinės 
biologijos laboratorijoje.
LSS vardinės stipendijos

Nuo 2010 metų Vydūno 
jaunimo fondas pradėjo skirti 
1 000 dol. vardines stipendi-
jas studijuojantiems Lietuvių 
skautų sąjungos nariams. 2017 
metais buvo paskirta 19 1 000 
dol. stipendijų. 

Šių metų stipendijos pa-
vadintos solistės Vincės 
Jonuškaitės-Zaunienės ir ku-
nigo Kristupo Čibiro vardais. 

Kristupas Čibiras – Lietuvos 
kunigas, teologas, Vilniaus kraš-
to visuomenės veikėjas, lietu-
vybės puoselėtojas. Gimė 1888 
m. gruodžio 14 d. Radeikiškėje. 

1911 m. baigė Vilniaus kuni-
gų seminariją, 1914 m. buvo 
įšventintas kunigu, o 1915 m. 
baigė Sankt Peterburgo dvasi-
nę akademiją. Dirbo mokytoju 
lietuvių gimnazijose ir moky-
tojų seminarijose. Jis dalyvavo 
Vilniaus krašto lietuvių draugijų 
veikloje, gynė Vilniaus krašto 
lietuvių teises, buvo lenkų val-
džios persekiojamas, kalintas. 
1924 metais tapo lietuviškos Šv. 
Mikalojaus parapijos klebonu. 
Kunigo K. Čibiro pastangomis 
ši bažnyčia tapo Vilniaus dvasi-
nio atgimimo centru. 

Kunigas Čibiras bendra-
darbiavo „Aušros” dienraštyje, 
spausdindamas straipsnius A. 
Radeikos slapyvardžiu. Žuvo 
1942 m. kovo 24 d. sovie-
tų kariuomenei bombarduo-
jant Vilnių. Kunigas Kristupas 
Čiburas yra palaidotas Vilniaus 
Rasų kapinėse, netoli Jono 
Basanavičiaus kapo.

Scenoje fondo pirmininkai 
įteikė stipendijas: pirmasis 
kunigo Kristupo Čibiro var-
dinės stipendijos laureatas - s. 
v. Jonukas Deuschle. Brolis 
Jonukas yra ,,Lituanicos” tun-
to skautas, padedantis visur 
ir visada. Jis taip pat yra Boy 
Scouts of America Eagle Scout. 
Studijuoja Mechanical/Systems 
inžineriją College of DuPage, 
priklauso kolegijos Robotics 
klubui.

Antrasis laureatas – s. v. 
Matas Stankus. Brolis Matas 
pradėjo skautauti ,,Lituanicos” 
tunte 2002 m. Yra buvęs vilkiu-
kų vadovu. Taip pat yra Eagle 
Scout. Studijuoja aerokosminę 
inžineriją Purdue universitete. 

Mecosopranas Vincė 
Jonuškaitė gimė Subačiuje 
1901 sausio mėn. 22 d. 
Studijavo vokalą Berlyne, 
Romoje, Milane. Būdama ly-
giai stipri tiek koncertų, tiek 
operos dainininkė, V. Jonuškaitė 
koncertavo Taline, Rygoje, 
Berlyne, Vienoje, Varšuvoje, 
Sao Paulo, Montevideo, Buenos 
Aires, Londone, Kopenhagoje, 
Stokholme, Osle, Leningrade, 
Maskvoje, Paryžiuje, Romoje, 
Treviso, Palermo. 1944 m. pa-
sitraukusi į Vokietiją ir 1948 m. 
atvykusi į Jungtines Amerikos 
Valstijas, ji taip pat plačiai  
koncertavo, skaitė paskaitas 
apie lietuvių liaudies dainas, da-
lyvavo visuomeninėje veikloje. 
1956 m. išleido lietuviškų dainų 
(15) plokštelę. 1934 m. apdova-
nota ,,Renaissance Francaise” 
draugijos aukso medaliu, o 

1935 m. Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino III laips-
nio ordinu. Apie 1938 metus 
Vincė Jonuškaitė tapo Studenčių 
skaučių draugovės garbės nare. 
Vincė Jonuškaitė Zaunienė mirė 
1997 m. gegužės 18 d. Santa 
Barboroje, Kalifornijoje.

Nuo 2000 m. Vydūno jauni-
mo fondo iniciatyva Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija kas-
met rengia Vincės Jonuškaitės-
Zaunienės vokalisčių konkursą.

Pirmoji solistės Vincės 
Jonuškaitės-Zaunienės var-
dinės stipendijos laureatė – g. 
v. t. n. kand. Maya Chiapetta. 
Sesė Maya įstojo į ,,Nerijos” 
tuntą 2004 m. Praėjusiais metais 
vadovavo jūrų jaunėms, buvusi 
ūdryčių vadove, laužavede. 

Skaitome „Mayos kampelį” 
„Draugo” dienraščio skautų 
skyriuje ,,Skautybės kelias”. 
Sesė Maya studijuoja eduko-
logiją Šiaurės Karolinos uni-
versitete.

Kadangi Maya mokosi ryti-
nėje pakrantėje, premijos atsi-
imti pakviesti Mayos tėveliai,  
sesė Taiyda ir brolis Ričardas 
Chiapetta.

Antroji laureatė – g. v. t. n. 
Vaida Narytė. Sesė Vaida įstojo 
į ,,Nerijos” tuntą 2004 m. Yra 
buvusi ūdryčių vadove, komen-
dante, laužavede, vadove bū-
riavimo stovykloje. Sesė Vaida 
studijuoja meno terapiją Millikin 
universitete. Sesė Vaida negalėjo 
sugrįžti stipendijos įteikimui, 
todėl stipendiją perduos tėveliai 
Dalia ir brolis Marius Nariai.

Stipendijų įteikimui pasibai-
gus, Vida Brazaitytė pakvietė 
sveikinimo žodį tarti Lietuvos 
Respublikos generalinį kon-
sulą Čikagoje Mantvydą 
Bekešių. Jis padėkojo visiems 
už šią nuostabią šventę, į kurią 
susirinko daug jaunų ir šviesių 
veidų. Jis pažymėjo, kad Lietuva 

turi ne tik ateitį, bet labai gerą 
ateitį. Tokios mintys atsirado 
matant jaunus žmones, stipendi-
ninkus. M. Bekešius pažymėjo, 
kad kiekvienas stipendininkas 
nusipelnė piniginės paskatos ne 
tik už pasiekimus, bet ir už lau-
reatų pagalbą kitiems. Jis kartu 
padėkojo stipendininkų šeimos 
nariams, mokytojams ir būrelių 
vadovams, kurie padėjo ugdyti 
šiuos jaunus žmones. Padėkojo 
ir Pasaulio lietuvių centrui už 
galimybę veikti lietuvybės labui. 
Jis prisiminė, kokį didžiulį darbą 
atliko žmonės, surengdami šią 
šventę, ir kartu priminė, kad 
stipendijos gavimas įpareigoja 
ateityje stipendininkus savo dar-
bais grąžinti skolą ir nepamiršti 
įsipareigojimų Lietuvai: puo-
selėti lietuvybę, lietuviškumą, 
nepamiršti savo šaknų, lietuvių 
kalbos. Baigdamas sveikinimo 
kalbą M. Bekešius palinkėjo, 
kad Lietuvos generalinis kon-
sulas Čikagoje ir po šimto metų 
galėtų pasveikinti Vydūno jauni-
mo fondą, kad jis ir toliau galėtų 
puoselėti lietuvybę kaip iki šiol.

Šventinės programos pabai-
gai koncertavo kylanti žvaigždė 
sopranas Agnė Giedraitytė, 
talentinga smuikininkė Linda 
Veleckytė ir pianistė Elytė 
Rėklaitytė.

Vydūno jaunimo fondo var-
dinių stipendijų įteikimo šventei 
pasibaigus V. Brazaitytė nuošir-
džiai padėko visiems vardinių 
stipendijų įteikimo dalyviams 
- kad jie atėjo paremti jauni-
mą, dosniems aukotojams, be 
kurių Vidūno jaunimo fondas 
negalėtų vykdyti gerųjų darbų, 
meninės programos atlikėjoms - 
kad visus pradžiugino savo mu-
zikiniu talentu, ir pakvietė visus 
susirinkusius dar nesiskirstyti, 
bet pasilikti pabendravimui ir 
vaišėms.

Vydūno jaunimo fondas 
primena visiems, kad 2018 
m. kovo 18 d. 12:30 val. po p. 
Pasaulio lietuvių centro didžio-
joje banketinėje salėje vyks 
Vilhelmo Storosto-Vydūno 
150-ųjų gimimo metinių mi-
nėjimas. Tad kitų metų kalen-
doriuje pasižymėkite šį minėtiną 
renginį ir būtinai dalyvaukite.

Gediminas Markevičius
Pagal V. Brazaitytės paruoš-

tą medžiagą.

(Atkelta iš 1 psl.)

VYDŪNO JAUNIMO 
FONDO STIPENDIJŲ 
ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

Vida Brazaitytė

Vydūno jaunimo fondo valdybos pirmininkas fil. Gintaras Plačas  
ir mecenatė Gražiną Liautaud pasirašo bendradarbiavimo sutartį. 

Šventės meninę programą atliko (iš kairės): pianistė Elytė Rėklaitytė, 
sopranas Agnė Giedraitytė ir smuikininkė Linda Veleckytė.          
                                                               Gedimino Markevičiaus nuotraukos
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G R A I K I J A

ATĖNUOSE 
SURENGTAS 

PIRMAS ISTORIJOJE 
GRAIKIJOS IR KIPRO 

LIETUVIŲ METINIS 
SUSITIKIMAS

Spalio 21 d. Graikijos lie-
tuvių bendruomenės tarybos 
ir LR ambasados Graikijoje 
pakviesti lietuviai iš toli ir arti 
susirinko Atėnuose į pirmąjį 
istorijoje metinį Graikijos 
ir Kipro lietuvių susitikimą. 
Renginyje dalyvavo apie 80 
šiose šalyse gyvenančių lie-
tuvių ir svečių iš Lietuvos, 
Italijos, Vokietijos. 

Sveikindamas susitikimo 
dalyvius, Lietuvos ambasa-
dorius Graikijoje Rolandas 
Kačinskas padėkojo Graikijos 
lietuvių bendruomenės tarybai 
ir asmeniškai jos pirmininkei 
Jurgitai Montvydaitei už pui-
kiai suorganizuotą renginį bei 
paragino vietos lietuvius pasi-
tikti artėjantį Lietuvos valsty-
bės šimtmetį nauja jėga, nauja 
energija ir nauja tradicija.

„Tik gerai organizuotos, 
pripažintos buvimo šalyje, 
turinčios nepriklausomą finan-
savimo pagrindą ir vadovauda-
mosi aiškiais tikslais organi-
zacijos gali suburti plačiai po 
Graikiją ir Kiprą išsibarsčiu-
sius lietuvius ir įgyvendinti vi-
siems bendruomenės nariams 
bei tautai svarbius projektus, 
sustiprinti tarpusavio ryšius, 
išsaugoti lietuvišką tapatybę”, 
sakė R. Kačinskas.

Susitikimo metu daug dė-
mesio skirta nuo 1990 metų 
veikiančiai, bet iki šiol ofi-
cialiai neįregistruotai lietu-
vių bendruomenei Kipre. Ją 
įregistravus, ji teisiškai taptų 
46 Pasaulio lietuvių bendruo-
menės šeimos nare.

Paskatinant Kipro lietuvius 

imtis tokios iniciatyvos, amba-
sadorius R. Kačinskas įteikė 
jų atstovams Lietuvos istorinę 
vėliavą Vytį.

Ambasadorius ragino vie-
tos lietuvius išsikelti sau dides-
nius tikslus, užsibrėžti didesnį 
ambicijų lygį.

„Galbūt Graikijos lietuviai 
niekada netaps tokia jėga, 
kaip JAV LB ar kitų kraštų, 
senas tradicijas ir kitomis 
aplinkybėmis susikūrusios 
bendruomenės, tačiau nematau 
priežasčių, kodėl Graikijos ar 
Kipro lietuvių bendruomenės 
negalėtų tapti gerais pavyz-
džiais, kaip organizuoti naujos 
emigracinės bangos lietuvius 
bendram darbui”.

Pasak Lietuvos ambasado-
riaus, tokie Graikijos ir Kipro 
lietuvių susitikimai galėtų tapti 
metine tradicija: jie galėtų būti 
rengiami vis kitoje vietoje, 
iniciatyvą prisiimant vis kitai 
vietos bendruomenei.

„Tai būtų paskata vietos 
bendruomenėms susitelkti, 
įgauti didesnio tikėjimo savimi 
ir daugiau patirties”, kalbėjo 
R.Kačinskas.

Pirmojo Graikijos ir Kipro 
lietuvių metinio susitikimo 
organizavimą parėmė Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija.

URM renginyje atstovavusi 
Užsienio lietuvių departamen-
to direktoriaus pavaduotoja 
Lina Žukauskaitė supažin-
dino dalyvius su „Globalios 
Lietuvos” programa.

PLB pirmininkė Dalia 
Henkė ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos atstovy-
bės Lietuvoje vadovė Ieva 
Davydenko pristatė savo 
atstovaujamų organizacijų 
tikslus ir uždavinius. Italijos 
lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkė Elze Simonkeviciute-
Di Meglio bei Kipro lietuvių 
atstovai - Monika Stonkutė 
ir Gediminas Burba disku-

tavo tema „Ką reiškia būti 
sėkminga lietuvių bendruo-
mene?”.

Žurnalistas, režisierius, lai-
dų „Tapatybė.LT” ir per LRT 
Lituanica kanalą transliuoja-
mos laidos „Pasaulio lietuvių 
žinios” prodiuseris Vladas 
Linauskas, akademikė, rašyto-
ja, žurnalo „Pasaulio lietuvis” 
redaktorė Dalia Staponkutė ir 
projektų „Tūkstantmečio odi-
sėja”, „Tautiška giesmė aplink 
pasaulį” ir portalo „Lietuva 
4 000 000” sumanytojas ir 
įgyvendintojas Raimundas 
Daubaras dalinosi savo min-
timis apie tai, ko mus išmokė 
praėjęs Lietuvos valstybės 
šimtmetis ir ką turėtume pa-
daryti, kad už kitų 100 metų 
švęstume atkurtos Lietuvos 
200-etį.

Virginija Bunevičiūtė iš 
LRT pristatė visuomeninio 
transliuotojo pastangas puo-
selėjant lietuvišką tapatybę, 

o vertėjas iš lietuvių į graikų 
kalbas Sotirios Souliotis pasi-
dalino savo nuomone apie tai, 
kaip lietuvius ir pačią Lietuvą 
mato graikai.

S u v a ž i a v i m o  m e t u 
s a v o  k ū r i n u s  p r i s t a t ė 
Lietuvos ir Graikijoje gy-
venantys lietuviai dailinin-
kai Rolana Čečkauskaitė, 
Marius Abramavicius, Ilona 
Januliene , Ina Adomaitiene, 
Diana Žviedrienė bei Inga 
Apostolopoulou, kurie kaip tik 
šiuo metu Atėnuose surengė 
plenerą ir tapė savo pagautus 
atėnietiškus įspūdžius. Plenero 
organizatorė - meno vadybi-
ninkė, parodų ir plenerų orga-
nizatorė Birute Liškauskiene.

Metinį Graikijos ir Kipro 
lietuvių susitikimą užbaigė 
Lietuvos ir Graikijos atlikėjų 
gyvos muzikos koncertas, ku-
riame Lietuvą atstovavo dainų 
autorė ir atlikėja MigLoko. 

LR URM

Graikijos ir Kipro lietuviai su svečiais.                                                                                                                      Linos Petrauskienės nuotr.

J U N G T I N Ė 
K A R A L Y S T Ė
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Lietuvos ambasadoje prasidėjo 
metinis Jungtinės Karalystės 

lietuvių bendruomenės orga-
nizacijų vadovų ir atstovų su-
sitikimas. Renginyje buvo dis-
kutuojama Lietuvos Valstybės 
atkūrimo šimtmečio minėjimo, 

bendruomenės organizacijų 
bendradarbiavimo su vietos 
savivalda ir bendruomenišku-
mo bei lyderystės skatinimo 
klausimais.               LR URM

Lietuvos ambasadoje vyko metinis Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės organizacijų vadovų 
ir atstovų susitikimas.                                                                                                                LR URM

Spalio 30-31 dienomis vyko 
Globalios Lietuvos forumas 
2017 „Valstybės ir diasporos 
partnerystė”. Renginys sukvietė 
apie 150 užsienio lietuvių orga-
nizacijų atstovų, diasporos pro-
fesionalų, Lietuvos ir užsienio 
įstaigų bei institucijų atstovų bei 
į Lietuvą grįžusių asmenų iš 27 
užsienio valstybių ir Lietuvos.

Renginio dalyviai aptarė 
užsienyje gyvenančių lietuvių 
tapatybės ir ryšio su Lietuvą 
išlaikymo, valstybės ir diaspo-
ros bendradarbiavimo, darbo 
ir verslo galimybių Lietuvoje, 
paramos ir integracijos prie-
monių ketinantiems grįžti ir jau 
sugrįžusiems lietuviams ir kitus 
klausimus.

„Visi čia esate tais svarbiais 
taškais, kuriuos sujungdami 
kuriame ryšius tarp valstybės 
ir diasporos. Jūs esate pavyz-
dys, akivaizdžiai įrodantis, 
kad galima svariai prisidėti 
prie Lietuvos gerovės kūrimo 

VILNIUJE – GLOBALIOS LIETUVOS FORUMAS
tiek gyvenant Lietuvoje, tiek 
užsienyje. Labai vertiname šią 
Jūsų veiklą”, – teigė renginio 
dalyvius pasveikinęs užsienio 
reikalų viceministras Darius 
Skusevičius.

„Tikime, kad Jūs, suvažia-
vę iš skirtingų pasaulio šalių 
bei dirbantys Lietuvoje, turite 
unikalių ir skirtingų patirčių, 
stiprinant Lietuvos ir diasporos 
ryšius. Visos šios patirtys leis 
pasiūlyti naudingų ir reikšmin-
gų įžvalgų ir idėjų, kurios bus 
realizuotos atnaujinto Lietuvos 
ir diasporos bendradarbiavimo 
modelio pavidalu. Linkiu, kad 
sugebėtumėme atrasti ir bran-
ginti savo lietuviškos tapatybės 
turtus”, – sakė viceministras.

Renginio metu dalyviams 
pranešimą skaitė Vilniaus arki-
vyskupas metropolitas Gintaras 
Grušas, 1983–1987 metais ėjęs 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
gos pirmininko pareigas.

LR URM



8  . DIRVA . 2017 m. lapkričio 7 d. . 

Po nuostabaus Davido Geringo koncero Klivlande, spalio 14 d. Waetjen Auditorium, Klivlando valsti-
jos universitete su Lietuvių bendruomenės Klivlando apylinkės valdybos nariais (iš kairės): Virginija 
Motiejunienė, Aleksandra Kudukytė, David Geringas - violončelistas, Ingrida Bublienė - LR garbės 
generalinė konsulė, Algis Gudėnas - LB Klivlando apylinkės pirmininkas.

L a p k r i č i o  4  –  8  d . 
Jungtinėje Karalystėje vyksta 
unikalus muzikinis projektas 
„Lietava”. Šiam projektui 
įgyvendinti jėgas sujungė 
du talentingi lietuvių kūrėjai 
– multi-instrumentalistas ir 
improvizacinės lietuvių folk 
muzikos vėliavnešys Saulius 
Petreikis ir alternatyviosios 
muzikos prodiuseris Domas 
Strupinskas. „Lietava” – tai 
unikalus muzikinis projektas, 
kuris pasakoja istoriją apie 
16 tradicinių senųjų lietuvių 
instrumentų skambesį.

Albumas „Lietava” lap-
kričio 10 dieną bus išleistas 
vinilo formate kartu su CD 
ir knyga, aprašančia ins-
trumentų kilmės istorijas ir 
„Lietava” projekto idėją. Šį 
albumą išleis Londone įsikū-
rusi britų muzikos kompanija 
„The state51 Conspiracy”, 
kuri nuo 1992 metų dir-
ba su žymiais atlikėjais ir 
įrašų kompanijomis, tokio-
mis kaip Bella Union, Alva 
Noto, Heavenly Recordings. 
„Lietava” britų dėmesį pa-
traukė dėl projekto kultūri-
nio išskirtinumo bei atlikėjų 
muzikinių gebėjimų, kurie 
palieka neišdildomą įspūdį. 
Tai bus pirmasis lietuvių folk 
muzikos albumas, kurį išleis 
britų muzikos kompanija.

Kartu su Lietuvos kultūros 
institutu leidybinė kompanija 
„The state51 Conspiracy” 
lapkričio mėnesį organizuo-
ja „Lietava” koncertinį turą 
Didžiojoje Britanijoje, kurio 
metu Saulius Petreikis ir 
Domas Strupinskas prista-
tys projektą gyvai trijuose 
Jungtinės Karalystės mies-
tuose – Londone, Edinburge 
ir Birmingeme. „Lietava” 
albumas buvo įrašytas Nidos 
menų kolonijoje. Įrašinėdami 
senuosius instrumentus at-
likėjai rėmėsi minimalizmo 
idėja, norėdami aktualizuoti 
klausimą apie liaudies mu-
zikos teoriją ir istoriją. Tam 
tikslui kūrėjai net sukūrė 
naują terminą, apibūdinan-
tį „Lietava” projekto idėją 
– kintantis folkas (angl. – 
shifting folk). Tai estetinis 

SENIEJI LIETUVIŲ INSTRUMENTAI 
SKAMBĖJO  

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE
manifestas, kalbantis apie 
santykį tarp tradicijos ir jos 
atsinaujinimo procesų.

„Lietava” projekto al-
bumas – tai albumas, kuris 
atkreipia dėmesį į tradici-
jas, lietuvišką identitetą ir 
kartu palieka įspūdį savo 
minimalizmu ir radikalumu. 
Šiame projekte įamžinti tokie 
instrumentai kaip Kerdžiaus 
Ragas,  Švi lpa,  Ožragis , 
Sekminių Ragelis ir kt. Šie 
instrumentai kadaise vaidino 
svarbų vaidmenį lietuvių kul-
tūriniame ir visuomeniniame 
gyvenime. Šiandien kai kurie 
iš šių senovinių instrumentų 
yra užmiršti, o kai kurie iki 
šiol dar nebuvo profesiona-
liai įrašyti.

„Lietava” albumo virše-
lį sukūrė lietuvių dizaine-
rė Lauryna Narkevičiūtė. 
A l b u m o  i l i u s t r a c i j o j e 
Lauryna jungė medžio teks-
tūras, lietuviškų sodnų for-
mas ir mintį, kad folk muziką 
savo rankomis lipdo žmonės, 
tarsi palikdami savo pirštų 
antspaudus istorijoje.

Lapkričio 4 d. Domas 
S t r u p i n s k a s  i r  S a u l i u s 
Petreikis pasirodys „Daylight 
Music” programoje Union 
Chapel erdvėje Londone. 
Tai bus specialus koncertas, 
skirtas paminėti 140-ioms 
Union Chapel koplyčios 
gyvavimo metinėms ir 25 
metus čia vykstančių kon-
certų jubiliejų. „Daylight 
Music” renginių ciklo pro-
gramoje yra pasirodę tokie 
žymūs atlikėjai kaip Nils 
Frahm, Alexis Taylor, Frank 
Sidebottom ir kt. Tą pa-
čia dieną Domas ir Saulius 
kvies lietuvių bendruomenę 
susiburti rytų Londone įsi-
kūrusioje St. Casimir’s lie-
tuvių bažnyčioje. Lapkričio 
6 dieną atlikėjai koncertuos 
Edinburge seniausioje mu-
zikinės paskirties koncertų 
salėje St. Cecilia’s Hall, kuri 
po savo stogu glaudžia vieną 
svarbiausių istorinių muzikos 
instrumentų kolekciją visame 
pasaulyje. Paskutinis turo 
koncertas vyks galerijoje 
„Centrala” Birmingeme.

Senieji lietuvių instrumentai.                                                  baltai.lt

Lapkričio 2–6 dienomis 
Berlyne jau septintąjį kartą 
vyko lietuviškų filmų festivalis 
„Litauisches Kino Goes Berlin”, 
kuris pristatė Lietuvoje ir tarp-
tautiniuose kino festivaliuose 
pripažintus filmus. Programoje 
„Festivalių perlai” – geriausiu 
2017 metų filmu Lietuvoje iš-
rinktas Andriaus Blaževičiaus 
„Šventasis”, Oskarų apdova-
nojimams Lietuvos nominuo-
tas naujausias Šarūno Barto 
„Šerkšnas”, po festivalius 
keliaujantys Linos Lužytės 
„Amžinai kartu” ir Kristijono 
Vildžiūno „Senekos diena”.

Trečią kartą „Litauisches 

NAUJAUSI LIETUVIŠKI FILMAI PRISTATYTI BERLYNE

Kino Goes Berlin” festivalio 
žiūrovai rinko geriausią lie-
tuvišką trumpametražį filmą. 
Konkursinėje programoje – 
daugiau nei dvidešimt naujausių 
drąsių ir kūrybingų Lietuvos 
režisierių vaidybinių, doku-
mentinių, animacinių, eksperi-
mentinių filmų bei vaizdo klipų. 
Šiemet festivalis pirmą kartą 
bendradarbiavo su Latvijos 
ir Estijos kino kūrėjais – pro-
gramoje dvi bendros Baltijos 
šalių trumpametražių filmų 
programos: Trumpametražių 
filmų naktis bei animacinių 
filmų programa mažiausiems 
festivalio lankytojams.

7-asis „Litauisches Kino 
Goes Berlin” ir toliau sėkmingai 
plėtė ribas į programą įtraukda-
mas ir audiovizualinio meno 
disciplinų atstovus. Lapkričio 
2-ąją festivalio atidarymo proga 
koncertavo elektroninės post-
punk stiliaus muzikos eksperi-
mentu save vadinantis „SOLO 
ansamblis”. Muzika, šviesomis, 
dūmais ir scenografija „SOLO 
ansamblis” kūrė „sad dance” 
performansą, vertą atskiro žan-
ro vardo. Festivalį lapkričio 
6-ąją uždarė kultinės atlikė-
jos Giedrės Kilčiauskienės ir 
„Džiazo miniatiūrų” koncertas.

Festivalyje buvo pristatyta 
ir perspektyvios lietuvių me-
nininkės Kristinos Suvorovos 
grafikos darbų paroda „Kita is-
torijos paralelė”. O lapkričio 5 d. 
Baltijos šalių animacijos seansą 
lydėjo Mato Petriko kūrybinės 
dirbtuvės „Vai Kai”, kvietusios 
vaikus eksperimentavusius su 
išmaniaisiais ateities žaislais.

Festivalis vyko kino teatruo-
se „ACUDkino” ir „Sputnik-
Kino”, kultūrinėse erdvėse 
„ACUD Club” ir „b-flat”.

Rita Valiukonytė, Lietuvos 
kultūros atašė Vokietijoje

„Litauisches Kino Goes Berlin”.                                          LR KM

Spalio 31 ir lapkričio 2 
dienomis Tel Avivo „Heikhal 
HaTarbut”  i r  Jeruza lės 
„YMCA” koncertų salėse 
įvyko Jeruzalės baroko or-
kestro 29-ojo sezono atidary-
mo koncertai. Juose dainavo 
ir Lietuvos operos solistas 
(bosas) Nerijus Masevičius. 
Naująjį sezoną orkestras pa-
sitiko Klaudio Monteverdi 
„Vespro della Beata Vergine” 
dirigavo Andrew Parrott 
(Jungtinė Karalystė), taip pa-
žymėdamas 450-ąsias kompo-
zitoriaus gimimo metines.

Nerijus Masevičius speci-

BAROKO MUZIKĄ IZRAELYJE ATLIKO LIETUVIŲ OPEROS SOLISTAS
alizuojasi baroko muzikoje, 
bet nevengia ir šiuolaikinio 
repertuaro. Savo karjerą jis 
pradėjo grodamas violončele, 
bet vėliau tęsė dainavimo ir 
dirigavimo studijas. Atlikėjas 
pasirodo daugelyje Lietuvos 
ir užsienio ansamblių bei fes-
tivalių, yra įrašęs keturiolika 
albumų. Tai buvo pirmasis 
atlikėjo pasirodymas Izraelyje.

Jeruzalės baroko orkestras 
– pirmasis muzikinis ansamblis 
Izraelyje atliekantis baroko 
muziką autentiškais to laiko-
tarpio instrumentais ir technika. 
Orkestras įkurtas 1989 m. kla-

vesinisto prof. Davido Shemer, 
kuris tebėra orkestro muzikinis 
direktorius, o nuo 2006 m. jo 
garbės dirigentu tapo maestro 
Andrew Parrott. Kasmetinės 
Jeruzalės baroko orkestro kon-
certų serijos vyksta Jeruzalėje, 
Tel Avive ir Haifoje. Ansamblis 
atlieka baroko ir ankstyvosios 
klasikinės muzikos kūrinius 
bei kviečia pasirodyti iškilius 
senosios muzikos atlikėjus iš 
viso pasaulio.  Taip pat orkes-
tras inicijavo du kasmetinius 
festivalius Jeruzalėje – „Bachas 
Jeruzalėje” ir „Vokalinė fanta-
zija”.                            LR KM



9. DIRVA . 2017 m. lapkričio 7 d. . 
K U L T ŪR A

Išnyko iš Lietuvos. Ir vis-
kas. Gal į rusų kariuomenę 
paėmė ir išsiuntė į kokį nors 
Afganistaną. O gal įskun-
dė kas? Juk šitokioj platy-
bėj – nuo  Vladivostoko iki 
Palangos – kur gali būti įsi-
spraudęs vienišius?

Atėjęs į savo dirbtuvę, 
Jeronimas dažnai prisimena 
Irenijų, jo sukurtus čia darbus. 
Prisimena, kaip tas jaunuolis 
nuo mažų dienų medžio dro-
žyboj ieškojo didelės prasmės 
ir grožio, teisingumo, gylio 
ir pločio. Bet ar rado? Šilti 
tėviški jausmai ilgai nepaleido 
Jeronimo, matant ir prisime-
nant Izabelės ir Irenijaus svajin-
gų susitikimų akimirkas... Bet 
jau kelinti metai, kaip užgeso 
tas beįsiliepsnojantis laužas...

Aleksandras Guobys

TAI BENT GYVENIMAS!
NOVELĖ

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

Ir štai ar ne trečiaisiais 
Nepriklausomybės metais 
staiga atsidaro Jeronimo dirb-
tuvės durys ir įžengia dailiai 
apsirengęs vyras. Juodu paltu. 
Ant galvos mėlyna skrybėlė. 
Pirštinėtas. Šviesūs ūsai ir 
tokios pat spalvos barzdelė jį 
darė panašų į rusų saugumo 
skyriaus viršininką, o gal į 
partijos rajono sekretorių: 
žvilgsnis pasitikintis, figūra 
tiesi, žingsnis tvirtas. Uždaręs 
duris sustojo kaip įbestas. 
Žiūrėjo į Jeronimą ir tylėjo. 
Tik po kurio laiko:

- Tai ką, nebepažįsti? – at-
ėjusysis kapojo žodžius. 

- Palauk, palauk, - Jeronimas 
atsistojo. – Iš dangaus ar iš pra-
garo? Irenijus...

- Tas pats, tas pats. Ačiū 

Dievui, galvojau, nebepa-
žinsi...

Abu apsikabino.
- Iš kur ir kokiais vė-

jais?- klausė Jeronimas. – 
Neatrodai, kad iš Sibiro.

- Ne, ne... Iš Seišėlių salų 
ir Indonezijos....

- Tai kas gi tave taip toli 
ištrėmė?

- Po tos pamokslo istorijos 
atsidūriau Maskvoje, o iš ten, 
pasimokęs metus, išvykau 
diplomatų tarnybon...O da-
bar, po Nepriklausomybės 
atkūrimo – į tėvynę Lietuvą!.. 
Manau, kad tokių specialistų 
čia neturite...

- O kur nors jau buvai? – 
paklausė Jeronimas.

- Užsienio reikalų minis-
terijoj...

- Ir ką?
- Sakė, kad savų neturi kur 

sukaišioti.
Jis žiūrėjo į svečią ir ne-

žinojo, ką jam dar pasakyti. 
Tik pagalvojo, kad gal tikrai 

Lietuva tokių specialistų netu-
ri, bet prisiminė tik ką išrinktą 
naująjį 1992 m. Seimą. Ir 
suabejojo...

- O kur mano Angelas? – 
Irenijus parodė ranka tuščią 
vietą lentynoje šalia Jeronimo 
Nukryžiuotojo ir Motinos 
sopulingosios.

- Kai tu dingai – pasipy-
lė bjauriausios apkalbos... 
Izabelė, bijodama, kad pikta 
akis pamačiusi tavo Angelą, 
nenubaustų mūsų namų, todėl 
net nepasitarusi su manimi, 
tą tavo kūrinį įkišo į krosnį...

-O kur jinai dabar? – abe-
jingai išsprūdo šis žodis iš 
Irenijaus lūpų.

-Išvykusi į doktorantūros 
mokslus. Į Londoną. Ji nese-
niai ištekėjo...

-Ištekėjo? - tarsi nustebo 
Irenijus. Kiek patylėjęs:

-O mano motinos namas 
–seniai jo durys užkaltos?

-Mes, kaimynai, daugiau nei 
pusę metų slaugėme tavo mo-

tiną. Ji vis šaukdavo Izabėlę... 
Tavo motiną su kaimynais ir 
palaidojome...

Tie žodžiai  tarsi užnuody-
tos strėlės pervėrė Irenijaus 
širdį... Po kurio laiko jis pa-
sisuko į tuščią vietą ant sie-
nos, ir lyg sau, lyg Jeronimui 
pasakė:

- O aš gi Angelą čia pa-
likau, kad jis saugotų šituos 
namus ir ją...

Daugiau nieko nesakęs, 
apsisuko ir išėjo.

Tą pačią dieną Irenijus, at-
plėšęs užkaltas motinos namo 
duris, įėjęs į tuščius namus, 
atsisėdo prie stalo ir dailia 
savo rašysena ant nedidelio 
popieriaus lapelio užrašė:

„Kiekvienas žmogus gali 
suklysti, bet niekas, išskyrus 
kvailį, neturi užsispyręs klai-
dos laikytis”.

Ant stalo paliko lapelis, 
ant grindų – pistoletas ir tuš-
čia šovinio tūtelė.

Vilnius, 2017 m., rugpjūtis

GROŽIO DOVANA
Lietuvių violončelininko Davido Geringo koncertas, 

2017.10.14., Waetjen Auditorium, Cleveland State University. 
Rengėjai: The Cleveland Cello Society, kartu su LB Clevelando 
apylinkės valdyba ir CSU Center for International Services and 
Programs. Programos kompozitoriai: Johann Sebastian Bach, 
John Corigliano, Francois Couperin, Giya Kancheli, Krzysztof 
Penderecki, Anatolijus Senderovas ir Peteris Vasks. Solistui tal-
kino Callisto styginis kvartetas: Paul Aguilar ir Rachel Stenzzel 
– smuikai, Eva Kennedy – viola, Hannah Moses – violončelė. 
Gausūs klausytojai koncertą priėmė šiltai.

Koncerto repertuaras ap-
ėmė beveik keturis violon-
čelės meno šimtmečius: nuo 
prancūzo Francois Couperin 
(gyvenusio ir baroko, ir rokoko 
laikotarpiais, dar vadinamu „le 
grand” – didžiuoju) ir stebėtinai 
našaus baroko vokiečių kom-
pozitoriaus Johann Sebastian 
Bach, iki latvių kompozitoriaus 
Peteris Vasks (g, 1946) ir lietu-
vio Anatolijaus Senderovo (g. 
1945). Iš aštuonių vakare grotų 
kompozicijų, penkios atstova-
vo šių dienų muzikai, skirtai 
violončelei.

Jau pačioje koncerto pra-
džioje paaiškėjo, kad šis vakaras 
bus išskirtinis. Pirmuoju išėjimu 
Davidas Geringas pagrojo lyriš-
ką amerikiečio kompozitoriaus 
John Corigliano kūrinį Fancy on 
a Bach air. Buvo įdomu klausyti 
melodijos, pagrįstos gana „už-
dara” Bacho arija, tik retkarčiais 
paįvairinta baroku aidinčiomis 

puošmenomis. Ausį malonino 
netikėtas tono sodrumas, kuris, 
atrodo, buvo ne tik paties meni-
ninko sugebėjimų išdava, bet ir 
grojamo instrumento branginti-
na ypatybė. Du preliudai iš J.S. 
Bach suitu, Cello Suite No. 1 in 
G Major..BWV  1007, Prelude, 
ir Cello Suite No.2 in D Minor,  
1008, Prelude, menininkui 
suteikė progą giliau pasinerti į 
Bacho muzikos gelmes ir iškelti 
į paviršių jose slypinčius, bet 
kai kuriems interpretatoriams 
ne lengvai pasiekiamus turtus 
ir jais duosniai pasidalyti su go-

džiais (teigiama prasme) 
klausytojais. Geringas 
plačiai atidarė Bacho mu-
zikos sutvardytų, prislo-
pintų jausmų skrynią ir 
jos lobius įtaigiai pažėrė 
klausytojų pasigėrėjimui.

Kalbant apie jausmus, 
kūrinyje Hommage a 
Mstislav Rostropovich, 
Per Slava (Krzysztof čia 
Penderecki), jie ne tik 
nebuvo prislopinti, bet 
nesustabdomai veržėsi 
lyg ugnikalnio žaižaruo-

janti lava. Tai buvo pagarbus 
menininko nusilenkimas buvu-
siam mokytojui, garsiajam rusų 
violončelistui Rostropovičiui. 
Šiame, techniškai labai sudė-
tingame, jausmus sekinančiame 
kūrinyje Davidas Geringas pa-
garbą, meilę ir padėką savo mo-
kytojui išreiškė nuoširdžiu atvi-
rumu. Kai kurios vietos skambė-

jo taip ugningai, kad neatlyžtanti 
nemeluoto jausmo įtampa net 
baugino. Instrumentas čia tapo 
kūnu, o kūnas instrumentu. 
Tokia vienovė stulbino.

Visai priešingi jausmai lie-
josi iš Giya Kancheli kūrinio 
Having wept. Uoliaui talkinant 
violai (Eva  Kennedy) ir violon-
čelei (Hannah Moses) kūrinyje 
išryškėjo nuskriausto, nelaimin-
go žmogaus skausminga rauda, 
ašarų upe plaukianti, paguodos 
ieškanti ir pagaliau ją surandanti 
sielos giesmė. Joje Geringas 
parodė visai kitą jautraus meni-
ninko pusę – žmogiškos kančios 
supratimą ir užuojautą. Šioje 
lyriškoje aimanoje stygų palie-
timas buvo ypač švelnus. Tai 
buvo giliai jaučiančios, meniš-
kos širdies išpažintis.

Francois Couperin kom-
pozicija aranžuota paties me-
nininko), - Pieces en Concert 
(Prelude, Sicilienne, La Tromba, 
Plainte, Air de Diable) buvo 
sklidina naujų, ypač įdomių 
iššūkių ir šiam Prancūzijos ka-
rališkojo dvaro kompozitoriui 
būdingų savybių. Kiekviena 
šio kūrinio dalis masino ne tik 
aristokraiškais gestais ir grakš-
čiais ornamentais. Netruko čia 
ir dramos, ir liūdesio, ir baroko 
vingių, ir net gūdaus velniško 
sumanumo. Šį daugialypį už-
davinį Geringas sprendė labai 
apgalvotai, rūpestingai atskleis-
damas kiekvienos šio kūrinio 
dalies veidą. Tai buvo trapaus 

stilistinio, sunkiai apčiuopiamo, 
meistriškumo pamoka. Ji būtų 
maloniai nustebinusi ir patį 
kompozitorių.

Pats netikėčiausias vakaro 
kūrinys buvo latvių kompozito-
riaus Peteris Vasks Book for solo 
cello (Fortissimo, Pianissimo). 
Jame kompozitorius apsiribojo 
dviem garso priešingybėm – 
garsiausiai ir tyliausiai – nu-
spalvindamas jas išradingomis, 
spinduliuojančiomis tyro garso 
varsomis. Koncerto jausmų 
tvane tai buvo pats artimiau-
sias žmogaus balsui (ir kar-
tais jį net atstojantis) kūrinys. 
Fortissimo skleidėsi nepaprasta 
jėga ir nesustabdomu greičiu, 
o Pianissimo tapo dejuojančiu 
vėju, įsikūnijusiu pačiuose ty-
liausiuose ir stebėtinai lengvai ir 
lygiai menininko įveikiamuose 
chromatiniuose slydžiuose. 
Tokiam neįprastam efektui iš-
gauti Geringas smičių naudojo 
kaip burtininko lazdelę.

Iš šių burtų klausytojus pa-
budino lietuvio Anatolijaus 
Šenderovo David‘s Song, skirta 
Davidui Geringui, šio kūrinio 
solistui. Jam vėl talkino muzi-
kiškai drausmingas, anksčiau 
minėtas Callisto styginis kvar-
tetas. Retsykiais jam dirigavo 
pats solistas, kurio tvirtiems 
mostams kvartetas nedvejoda-
mas pakluso. Bendras įspūdis 
– kruopščiai įsisavinta grojimo 
darna, profesionalus atidumas 
mažiausiems ir kebliausiems 

melodijos ir dinamikos po-
sūkiams. Kūrinio širdis buvo 
Geringas. Ji plakė ritmiškai 
tiksliai ir iškalbiai. Aiškėjo, kad 
iš praeities išnyrančių ir atslūgs-
tančių išgyvenimų atžvilgiu 
menininkui šis kūrinys buvo 
labai artimas. Tyliai audžiamose 
melodijose, kurios tik kartais 
plaukė paviršiumi, girdėjosi 
hebrajų muzikos užuominos, 
apipintos Artimiesiems Rytams 
būdingos muzikos puošmeno-
mis, atskleidžiančiomis šios 
kompozicijos biblinius šaltinius. 
Po tokio gilaus sielos jaudulio,  
įkaitusiems klausytojų delnams 
prašant, net reikalaujant,  solis-
tas ir kvartetas auditoriją pama-
lonino dar vienu, romantiškai 
skambančiu kūriniu.

Davido Geringo asmenyje 
mes turime menininką, kurio 
talentu didžiuojasi ir jo geidžia 
ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio 
scenos. Dar svarbiau, kad meni-
ninkas savo įgimtu ir kruopščiai 
išpuoselėtu talentu ir įgūdžiais 
noriai dalinasi šia Dievo dova-
na su klausytojais ir mokiniais, 
besiskinančiais kelią muzikos 
profesijoje, nešykštėdamas 
grožio tiems, kurie šiame pa-
kvaišusiame pasaulyje jo taip 
trokšta. Tokią žmogaus dvasią 
pakylėjančią dovaną šį vakarą 
atvežė Davidas Geringas ir, 
nors tik valandėlei, ruduo tapo 
žydinčia vasara.

Vytautas Matulionis , 
Cleveland Heights, OH

Solistas Davidas Geringas su Callisto styginiu kvartetu.                                       A. V. Matulionio nuotr.

Violončelininkas Davidas Geringas 
pradeda koncertą. A. V. Matulionio nuotr.



10  . DIRVA . 2017 m. lapkričio 7 d. . 

„Eglutė skarota, Eglutė ža-
lia. Meškutė gauruota Ją lanko 
šile”, – šį ir daugelį kitų poeto 
Kosto Kubilinsko eilėraščių 
daugelis žinome kone mintinai 
nuo vaikystės, tačiau ne taip 
plačiai žinoma, kad šis poetas 
taip pat buvo KGB agentas 
„Varnas”, išdavęs 15 partiza-
nų, kurie buvo nužudyti. Be to, 
nušovė apygardos vadą.  

Kaip teigė istorikas, parla-
mentaras Arvydas Anušauskas, 
išdavystės motyvai buvo pa-
prasti – K. Kubilinskas dėl 
antisovietinio eilėraščio buvo 
išmestas iš rašytojų organi-
zacijų ir labai norėjo sugrįžti 
atgal. Gavo tokius MGB pa-
žadus.

„Kūryboje nėra jo atgailos 

ŽUDIKAS IR IŠDAVIKAS: VAIKŲ POETO KNYGOSE – 
NĖ ŽENKLO APIE JUODUS JO DARBUS

už išdavystes. Kūryba vaikams 
atrodo atsieta nuo jo personos, 
bet dėl minėtų poelgių neišeina 
jo kelti ant pjedestalo ir dėti 
į vadovėlius. Manau, iki šiol 
pro pirštus žiūrime į minėtas 
aplinkybes. Net ten kur spaus-
dinama jo kūryba, nėra nuoro-
dų apie jo išdavystes, o turėtų 
būti šios nuorodos”, – teigė A. 
Anušauskas.

K. Kubilinsko knygų vai-
kams yra išleidusios daugelis 
Lietuvos leidyklų, tarp jų ir 
„Alma Littera”, atsisakiu-
si bendradarbiauti su Rūta 
Vanagaite. Požiūris į poetą 
nėra vienareikšmis. 2011 me-
tais „Veidas” tinklapyje pu-
blikuotame straipsnyje poetas 
Vytautas V. Landsbergis kėlė 

klausimą, kaip suderinti itin 
prastus K. Kubilinsko poelgius 
su itin gražiais jo eilėraščiais 
vaikams.

„Neteisinant išdavikiško K. 
Kubilinsko poelgio, mokyklo-
se visgi privalu dėstyti jo poe-
ziją, kartu pateikiant ir istorinį-
biografinį kontekstą. Geresnės 
(paradoksalios) psichodramos 
nesugalvosi – žudikas ir vaikų 
poetas. O juk meno užduotis 
ir yra išmokyti mąstyti bei 
atleisti. Savo istorijai, t.y. – 
sau. Ne tik mokytis spalvinti 
juodai-baltai”, – tuomet rašė 
V. V. Landsbergis.

Norėjo „išpirkti kaltę 
prieš sovietinę valdžią”

Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimo 
centras (LGGRTC) savo tin-
klapyje kgbveikla.lt primena, 
kad K. Kubilinskas nacių 
okupacijos metais paskelbė 
antibolševikinių eilėraščių, po-
emų, dėl jų 1946 m. pašalintas 
iš Rašytojų sąjungos jaunųjų 
rašytojų sekcijos.

1946 m. sovietinis saugu-
mas K. Kubilinską užverba-
vo ir pasiuntė mokytojauti į 
Varėnos apskrities Lynežerio 
pradžios mokyklą. Kitais 

Kostas Kubilinskas.                                             Wikimedia.org nuotr.

duomenimis – dėl antiso-
vietinių eilėraščių ir netekęs 
darbo Vilniuje bei išmestas iš 
Rašytojų sąjungos, pats išvyko 
į atokų kaimą. Naujuoju mo-
kytoju susidomėjo partizanai, 
paprašė leisti spausdinti jo 
eilėraščius partizanų spaudoje.

Iš pradžių K. Kubilinskas 
atsikalbinėjo, tačiau paprašė 
susitikti su A. Ramanausku 
– Vanagu. Vanagas pakvietė 
K. Kubilinską į partizanų 
apdovanojimo šventę, siūlė 
jam palikti mokytojo darbą ir 
ateiti į štabą leisti pogrindžio 
spaudą.

Tokiu būdu radęs progą 
„išpirkti kaltę prieš sovietinę 
valdžią” sutiko tapti štabo 
ryšininku ir tuo pačiu metu pa-
rašė laišką LKP CK pirmajam 
sekretoriui Antanui Sniečkui, 
išdėstė savo padėtį.

Šis persiuntė K. Kubilinsko 
laišką MGB 2-ojo skyriaus 
viršininkui plk. I. Počkajui. K. 
Kubilinskas 1947 užverbuotas 
agentu „Varnas” išsiderėjo, 
kad mainais už sėkmingą ben-
dradarbiavimą su MGB jam 
bus leista grįžti į universitetą, 
dirbti rašytoju, gaus materialią 
paramą, teigiama tinklapyje.

K. Kubilinskas padėjo 
MGB užverbuoti savo draugą 
poetą Algirdą Skinkį, kuris 

tapo agentu „Rytas”. Abu jie 
pradėjo dirbti partizanų štabe. 
Agentas „Varnas” išsiaiškino, 
kur yra abu rinktinės štabo 
bunkeriai Kalesninkų miške 
ir, sulaukęs progos, 1949-03-
07 kartu su A. Skinkiu nušovė 
bunkeryje miegantį Dainavos 
apygardos partizanų vadą 
Benediktą Labenską–Kariūną. 
K. Kubilinskas šovė pirmas, A. 
Skinkys, kaip išmokė emgė-
bistai, iššovė kontrolinį šūvį, 
Kubilinskas paskui šovė dar 
kartą.

Išdavikai nuskubėję į Alytų 
išdavė čekistams Dainavos 
apygardos, Kazimieraičio rink-
tinės vado Vaclovo Voverio-
Žaibo vadavietę ir persirengę 
kareiviais atlydėjo juos iki 
bunkerio, kurį keliais žiedais 
apsupo. Nelygioje kovoje žuvo 
Žaibas, rinktinės štabo virši-
ninkas Viktoras Kazlauskas-
Vanagas, Geležinio Vilko 
grupės vadas Petras Šilanskas-
Labutis, būrio vadas Jonas 
Kazlauskas-Šermukšnis ir dar 
keli partizanai.

Iš viso dėl agento „Varnas” 
kaltės žuvo 15 partizanų.

K. Kublinskas mirė 1962 
metais  poi ls io  namuose 
Malejevkoje (netoli Maskvos), 
perdozavęs alkoholio.

Dalia Plikūnė, delfi.lt

Rašytoja Rūta Vanagaitė, 
kurios knygas leidykla „Alma 
Littera” dėl prieštaringų pa-
sisakymų praėjusią savaitę 
išėmė iš prekybos, pateikė 
paraišką Lietuvos kultūros 
tarybai, prašydama stipendi-
jos dar dviem knygoms rengti. 

Kultūros ir meno kūrėjų 
paraiškų gauti individua-
lias stipendijas sąraše – R. 
Vanagaitės medžiagos rin-
kimas ir knygos „Nedingę” 
rašymas (numatomas 2018 
m.) bei medžiagos rinkimas 
ir knygos „Nusikaltimas ir 
tyla” rašymas (numatomas 
2018–2019 metais).

Lapkričio 3 d. susisiekti 
su rašytoja ir pasiteirauti, 
apie ką bus šios knygos ir ar 
jos vis dar planuojamos po 
šalyje kilusio skandalo, 15min 
nepavyko.

Iš viso Kultūros tarybai 
pateiktos 688 paraiškos in-
dividualioms stipendijoms 
gauti.

Stipendijų konkurso rezul-
tatus planuojama paskelbti jau 
gruodžio viduryje. Paskirtos 
stipendijos bus pradėtos mo-
kėti 2018 m. sausį.

R. VANAGAITĖ PRAŠO KULTŪROS TARYBOS 
STIPENDIJOS KNYGOMS RENGTI 

Iš viso 2018 m. stipendi-
joms numatyta paskirstyti 1,5 
mln. eurų Kultūros rėmimo 
fondo lėšų.

Praėjusią savaitę rea-
guodama į skandalingus R. 
Vanagaitės pasisakymus lei-
dykla „Alma littera” nuspren-
dė nutraukti bendradarbia-
vimą su autore ir nedelsiant 
išimti visas jos knygas iš 
prekybos, taip pat ir naujau-
sią, neseniai pasirodžiusią 
knygą „Višta strimelės gal-
va”. „Alma Littera” taip pat 
pranešė knygas atiduosianti į 
makulatūrą.

R. Vanagaitė sukėlė skan-
dalą paskelbusi, kad surinko 
skandalingų faktų apie partiza-
nų vadą Adolfą Ramanauską-
Vanagą. Interviu LRT.lt ji 
teigė, jog A. Ramanauskas-
Vanagas „nėra joks didvyris”, 
nebuvo kankinamas ir galimai 
bendradarbiavo su KGB.

Praėjusį savaitgalį išpla-
tintame pareiškime ji teigė 
neketinusi kaltinti „tragiškos 
asmenybės” A. Ramanausko-
Vanago, tačiau jai kilo tam ti-
krų su juo susijusių klausimų.

15min.lt

„Kibernetinio saugumo ir 
gynybos grėsmės bei atakos, 
kurias patiria ES, NATO ir 
šalys narės, yra tos pačios, 
todėl kibernetinių pajėgumų 
sąveika ir veiksmų bei proce-
dūrų sinchronizacija yra būtina 
stiprinant mūsų visų atspa-
rumą”, – sakė viceministras 
Edvinas Kerza, lapkričio 3 d. 
dalyvavęs NATO ir Europos 
Sąjungos kibernetinio saugu-
mo seminare Taline (Estija).

Aukšto rango pareigūnai iš 
NATO ir ES institucijų, šalių 
gynybos ir užsienio reikalų 
ministerijų seminare Taline 
dalijosi patirtimis kibernetinio 
saugumo ir gynybos srityje. 
Lietuvos atstovas dalyvavo 
viešojoje diskusijoje, kurioje 
buvo aptariamos naujos ES-
NATO kibernetinės gynybos 
perspektyvos.

Pasak viceministro E. 
Kerzos, vienas iš pagrindinių 
seminaro tikslų yra aptarti ir 
identifikuoti naujus su kiber-
netiniu saugumu ir gynyba 
susijusius pasiūlymus, įgy-
vendinant ES-NATO bendros 
deklaracijos planą.

Viceministras E. Kerza su 
seminaro dalyviais pasidalijo 

Lietuvos patirtimi konsoliduo-
jant valstybės kibernetinius 
pajėgumus ir vystomu civili-
niu-kariniu bendradarbiavimu 
taikos metu. Pasak viceminis-
tro, pradžioje suradus ir įgy-
vendinus geriausias praktikas 
pačiose valstybėse, jas vėliau 
būtų paprasčiau pritaikyti ir 
rasti sprendimus tarptautiniu 
lygiu.

ES ir NATO bendradar-
biavimas suaktyvėjo 2016 
m. liepos 8 d. Varšuvos vir-
šūnių susitikime pasirašius 
bendrą deklaraciją, kurioje 
iš 42 pasiūlytų sričių yra 
numatytas glaudesnis ben-
dradarbiavimas 4 su kiber-
netiniu saugumu ir gynyba 
susijusiose srityse: sąveika ir 
sinchronizacija vykdant ope-
racijas, personalo mokymus, 
bendradarbiavimas rengiant 
pratybas ir vystant mokslo 
bei technologijų inovacijas. 
Pasiūlymai bendradarbiavimo 
įgyvendinimui šiose srity-
se atnaujinami reguliariai, 
įvertinus pasiektą pažangą ir 
atsižvelgus į naujus iššūkius.

Seminarą, kuriame daly-
vavo NATO ir ES institucijų, 
Estijos, Gruzijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Lietuvos, 
Nyderlandų ir Vokietijos gy-
nybos ir užsienio reikalų mi-
nisterijų, analitinių centrų 
atstovai, organizavo Estijos 
gynybos ministerija kartu su 
JAV Vokietijos Maršalo fondu.

LR KAM

ES IR NATO KIBERNETINIŲ PAJĖGUMŲ 
SĄVEIKA

LIETUVOJE 
TRENIRUOJASI  

JAV NAIKINTUVAI
Lietuvos karinės oro pajėgos 

informuoja, kad iki lapkričio 
10 d. oro erdvėje virš Šiaulių 
vyks Aviacijos bazėje bendroms 
pratyboms šalyje dislokuotų 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
naikintuvų F-15C „Eagle” treni-
ruotės. Nuo praėjusios savaitės 
Šiauliuose dislokuoti 7 JAV 
naikintuvai yra skirti pratyboms 
ir sąveikai su Baltijos šalių 
karinėmis oro pajėgomis, ir yra 
atskiras nuo šiuo metu NATO 
oro policijos misiją Baltijos 
šalyse vykdančio JAV karinių 
oro pajėgų kontingento.

JAV naikintuvų pilotų kovi-
nio rengimo treniruotės vyks du 
kartus per dieną nuo 9 iki 13 val. 
ir nuo 15 iki 17 val. Visi skry-
džiai yra ir bus vykdomi vado-
vaujantis Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir Tarptautinės oro 
teisės nustatytomis taisyklėmis. 
Treniruočių metu sąjungininkų 
naikintuvai gali skristi viršgar-
siniu greičiu, šiems skrydžiams 
nustatytas minimalus aukštis yra 
30 tūkst. pėdų arba 9 km.

Šios treniruotės yra JAV 
pajėgų pilotų kovinio rengimo 
dalis, skirta tobulinti pilotų 
gebėjimus atlikti kovos manev-
rus ore. Šiauliuose esančioje 
Karinių oro pajėgų Aviacijos 
bazėje šiuo metu iš viso yra 
dislokuota 14 JAV naikintuvų 
F-15C „Eagle” – 7 iš jų nuo rug-
sėjo atlieka NATO oro policijos 
misiją, kiti 7 – yra dislokuoti 
treniruočių tikslais.    LR KAM

Edvinas Kerza.          KAM nuotr.
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Nuo kelionės į darbą 
oro taksi iki reguliarių 

skrydžių į Marsą
Naujausios gyvenimo 

būdo tendencijos verčia su-
simąstyti apie sparčiai besi-
keičiančius žmonijos įpročius 
– tiek darbo aplinkoje, tiek 
namuose. Mokslas ir techno-
logijos užima vis svarbesnį 
vaidmenį kiekvieno žmogaus 
kasdienybėje. Mokslininkų 
ir antropologų teorijos apie 
ateinančių kartų pasiekimus 
ir begalę atsirasiančių galimy-
bių kalba apie kintantį erdvės, 
laiko ir gyvenimo prasmės 
supratimą.

Būtent apie tai kalbės 
TEDxKaunas „Unbox The 
Future” konferencijos pra-
nešėjai. Konferencijos tema, 
kviečianti atskleisti netolimą 
ateitį, renginio dalyvius nukels 
keliais dešimtmečiais pirmyn 
– į pramonės ir skaitmeninės 
revoliucijų paveiktą pasaulį, 
kuriame galioja kiek kitokios 
žaidimo taisyklės.

Į konferenciją Kaune – 
tiesiai iš anapus Atlanto 

ir visos Europos
Vi e n a s  p a g r i n d i n i ų 

TEDxKaunas konferenci-
jos pranešėjų – Jungtinių 
Amerikos Valstijų strategi-
nio konsultavimo bendrovės 
„Anova” bendraįkūrėjas ir 
vadovas Jerrold Žoloto neabe-
joja žmonijos perspektyvomis 
išspręsti opiausias globalias 
problemas ir pabrėžia verslo 
humanizavimo principą.

PO KETVERIŲ METŲ PERTRAUKOS – TEDX VĖL KAUNE!
Šių metų lapkričio 19 d. Kaune vyks pažangių idėjų konferencija 

TEDxKaunas. Tai jau antrą kartą Kauno mieste organizuojamas nepri-
klausomas TEDx renginys, subursiantis TED renginių entuziastus. Š.m. 
renginio tema – „Unbox The Future” – kvies nusikelti į ateitį bei artimiau 
susipažinti su modernių laikų iššūkiais.

„Didžiąją savo gyvenimo 
dalį praleidau stengdamasis 
humanizuoti verslo pasaulį. 
Tikiu, jog norint mūsų atei-
tį padaryti geresne, reikėtų 
taikyti tuos pačius princi-
pus: nuoširdumas, atvirumas, 
skaidrumas, empatija mus 
supantiems nepažįstamiems 
žmonėms, noras pagerinti 
mūsų aplinkoje gyvenančių 
žmonių gyvenimus. Ateitis 
esame mes. Todėl kiekvienas 
galime ir turime prisidėti prie 
ateities kūrimo”, - pabrėžia J. 
Žoloto.

Iš  Nyderlandų atvyk-
sianti konferencijos viešnia 
„Collaboration Superpowers” 
vadovė Lisette Sutherland 
pasakos apie nuotolinio dar-
bo perspektyvas ir vėliausias 
srities inovacijas. Tai aktuali 
tema, kviečianti įsivaizduoti 
netolimą ateitį, kuomet mies-
tas ar šalis bus nebesvarbūs 
veiksniai, renkantis darbą ar 
darbuotoją.

Šiemet renginiui 
pasirinktas KTU 

„Santakos” slėnis
TEDxKaunas organizato-

riai renginiui pasirinko KTU 
„Santakos” slėnį – miesto  
technologinių inovacijų ir 
mokslo centrą. Renginyje da-
lyvaus 8 pranešėjai bei žiūro-
vus stebins 3 meniniai pasiro-
dymai. Ketinantys dalyvauti 
lapkričio 19 dieną organizuo-
jamoje konferencijoje turėtų 
suskubti, nes vietų skaičius 
ribotas. Renginio dalyviai 

LF stipendininkai (iš kairės): Roberta Stonkutė, Laurynas Giedrimas, Regina Žemaitė ir Simas 
Bubelis.                                                                                                                 Zenono Ripinskio nuotr.

Spalio 30 d. Šiaulių univer-
siteto studentams – Robertai 
Stonkutei, Reginai Žemaitei, 
Simui Bubeliui, Laurynui 
Giedrimui –  už aukštus aka-
deminius pasiekimus įteik-
tos Lietuvių Fondo Pranės 
Masiokaitės-Visockienės ir 
Benedikto Masioko vardinės 
stipendijos. 

P. Masiokaitės-Visockienės 
2017 m. vardinės stipendijos 
paskirtos Šiaulių universite-
to Socialinių, humanitarinių 
mokslų ir menų fakulteto lite-
ratūrologijos magistro studijų 
programos antrakursei Reginai 
Žemaitei ir to paties fakulteto 
istorijos ir politikos mokslų 
antro kurso magistrantui Simui 
Bubeliui. B. Masioko vardinės 
stipendijos paskirtos  literatū-
rologijos magistro studijų pro-
gramos antrakursei Robertai 
Stankutei ir istorijos bakalauro 
studijų programos trečio kurso 
studentui Laurynui Giedrimui. 

Lietuvių Fonde įsteigtas 
vardines stipendijas studen-
tams įteikė ir sėkmės tolesnėse 

LF STIPENDIJOS – ŠIAULIŲ UNIVERSITETO STUDENTAMS

bus atrenkami atsižvelgus į jų 
užpildytas anketas.

„Džiaugiamės gavę licen-
ciją organizuoti dar vieną 
TEDx renginį Kauno mieste. 
Ši konferencija – puikių idėjų 
inkubatorius. Mūsų šalies ir 
užsienio pranešėjai intensyviai  
ruošiasi artėjančiai konferenci-
jai, kuri, tikime, dar labiau at-
vers akis ateities inovacijomis 
besidomintiems kauniečiams 
bei miesto svečiams”, - pasa-
kojo vienas iš TEDxKaunas 
konferencijos organizatorių 
Donatas Smailys.
Apie TED organizaciją ir 

TEDx renginius
Pasaulyje TED (angl. 

„Technology Entertainment 
Design”) pirmą kartą su-
organizuota 1984 m. kaip 
konferencija, skirta techno-
logijų, pramogų ir dizaino 
suartėjimui. Konferencijos 
šūkis – „idėjos, kurias verta 
skleisti”.

Konferencijoje sakomos 
kalbos aprėpia labai platų 
temų spektrą: mokslas, menai, 
dizainas, politika, kultūra, 
verslas, globalūs klausimai, 
technologijos bei pramogų sfe-
ra. TEDx konferencijos vyksta 
79 pasaulio šalyse.

TEDxKaunas „Unbox The 
Future” – lapkričio 19 die-
ną, KTU „Santakos” slėnyje. 
Daugiau informacijos ir da-
lyvių registracija – oficialioje 
konferencijos svetainėje.

Danielė Bičiušė, info@
zenpr.lt

studijose palinkėjo Šiaulių 
universiteto rektorius prof. 
Donatas Jurgaitis.

LF B. Masioko vardinės 
stipendijos Šiaulių universi-
teto Humanitarinio fakulteto 

lietuvių kalbos ir istorijos 
specialybės studentams pra-
dėtos teikti nuo 2001 metų, 
o P. Masiokaitės-Visockienės 
– nuo 2004 m.

LF informacija

HEROJŲ 
PAGERBIMAS

Dailininkės Ringailės Jo-
nynaitės-Zotovienės parašas 
ant jos paveikslo, esančio Aka-
deminėse Kauno klinikose, 
įamžino jos a. a. tėvų Zigmo ir 
Antaninos Jonynų, jų giminių, 
kaimynų ir jos pačios heroišką 
elgesį gelbstint žydų gyvybes 
holokausto metais Lietuvoje.

Zigmas ir Antanina Jo-
nynai ir Feliksas ir Agota Va-
laičiai 2014 metais Lietuvos 
Respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės buvo pagerbti ir 
apdovanoti Gyvybių Gelbėjimo 
Kryžiumi Prezidentūroje Vil-
niuje. Jonynų medalį priėmė 
anūkė dr. Andrea Zotovaitė, 
Valaičių – Irena ir Juozas Poli-
kaičiai.

2017 m. vasario mėn. JAV 

holokausto muziejus, esantis 
Washington DC, R. Zotovienės 
namuose, kaip dokumentą mu-
ziejaus archyvui, susuko filmą 
- Juno Beach išgyvenimų pri-
siminimus apie žydų gyvybių 
gelbėjimą.

Filmą galima pamatyti per 
USHMM tinklalapį. Galite 
„click on” arba į savo kompiute-
rį įrašyti šioje nuorodoje: http://
collections.ushmm.org/search/ 
and type in the name Ringailė 
Zotovas in the search bar under 
Collections Search. Paspauskite 
„Search”, Atsidarys langas, 
vadinamas „Oral history inter-
view with Ringaile Zotovas”. 
Paspauskite ant tos eilutes, ir 
langas su dokumentiniu filmu 
atsidarys.            „Dirvos” inf.

Istorikų, taip pat ir politikų, 
viešųjų ryšių specialistų, dide-
lės dalies visuomenės išdėstyti 
faktai ir nedviprasmiškas ver-
tinimas šį lapkričio 3 d. paga-
liau baigėsi Rūtos Vanagaitės 
paskelbtu viešu laišku, kurį kai 
kas paskubėjo pavadinti atsi-
prašymu, nors ten tokio žodžio 
nėra. Bet ten yra likęs šešėlis, 
istorikams. 

„Tikiu, kad Lietuvoje atsiras 
istorikų, kurie atskleis Lietuvos 
visuomenei visą istorinę tiesą 
be baimės ir be savicenzūros”, – 
rašoma laiške. Išeitų, kad dabar 
tokių istorikų nėra. Todėl sunku 
patikėti, kad pripažindama, 
jog jos nuomonė esą Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas nebuvo 
kankinamas, o susižalojo pats, 
buvo klaidinga, kad ji gailisi dėl 
skubotų ir arogantiškų komen-
tarų viešumoje, yra nuoširdūs.

Galimų teismų akivaizdo-
je, apie kuriuos prakalbo A. 
Ramanausko-Vanago duktė, 
toks pareiškimas gali būti tik 
siekis išvengti realiai gresian-
čios baudžiamosios atsakomy-

bės arba sulaukti jos švelnesnės. 
Tai mūsų laidai sakė baudžia-
mosios teisės ekspertas.

„Tokios nusikalstamos 
veikos, kurios susijusios su 
šmeižimu ar garbės ir orumo 
gynimu, baudžiamojoje teisėje 
yra persekiojamos tik esant 
nukentėjusio asmens prašymui. 
Nukentėjusiojo iniciatyva yra 
lemiantis elementas tokiai bau-
džiamajai justicijai. Tai, jeigu 
nukentėjęs asmuo iš tikrųjų 
patiki to atsiprašiusio žmogaus 
nuoširdumu ir tokio baudžia-
mojo kaltinimo nereiškia, toks 
veiksmas gali būti laikomas 
siekiu išvengti baudžiamosios 
atsakomybės. Teismui tai galėtų 
turėti baudžiamosios atsakomy-
bės parinkimo požiūriu įtakos, 
žinoma. Bet mes kalbame tik tuo 
atveju, jei teismas patikės, kad 
tas elgesys yra nuoširdus, o ne 
formalus siekis užbėgti kažkam 
už akių ar išvengti kažkokios 
atsakomybės”, – sakė Vilniaus 
universiteto Baudžiamosios 
justicijos katedros docentas dr. 
Remigijus Merkevičius. LRT

R. VANAGAITĖS LAIŠKAS GALI BŪTI SIEKIS 
IŠVENGTI BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS
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KREPŠININKAS 
D. MOTIEJŪNAS 

KINIJOJE
Šandongas, lapkričio 5 

d. (ELTA). Kinijos krepšinio 
čempionato (CBA) ketvirtojo 
turo rungtynėse sekmadienį 
Šandongo „Golden Stars” klu-
bas, kuriam atstovauja Donatas 
Motiejūnas, namuose 111:104 
(26:21, 23:29, 27:25, 35:29) nu-
galėjo „Fujian Sturgeons” ekipą.

D. Motiejūnas per 44 min. 
pelnė 27 taškus (dvitaškiai 
8/14, tritaškiai 2/5, baudos 5/7), 
atkovojo 13 kamuollių, perėmė 
1 kamuolį, blokavo 1 metimą, 
suklydo 4 ir prasižengė 2 kartus.

„Golden Stars” ekipa su 
trimis pergalėmis ir vienu pralai-
mėjimu turnyro lentelėje užima 
šeštąją vietą. Pirmauja visas 
ketverias rungtynes laimėjęs 
Jono Kazlausko treniruojamas 
Guangdongo „Southern Tigers” 
klubas.

Vilnius, lapkričio 2 d. 
(ELTA). Į jubiliejinį, 40-ąjį, 
Dakaro ralį vyks kaip niekada 
daug lietuvių - be trijų lenkty-
nėse dalyvaujančių lenktyni-
ninkų automobilių klasėje bei 
motociklininko ir jų komandų, 
šaliai atstovaus ir vienas iš šių 
lenktynių gerbėjų. Laimingasis 
ne tik mėgausis VIP kelione 
po Dakaro užkulisius, tačiau ir 
visiems Dakaro gerbėjams turės 
galimybę rengti specialius re-
portažus, kuriuose iš arti tautie-
čiams parodys varžybų virtuvę.

Virš milijono lietuvių kas-
met sausį seka įvykius iš Pietų 
Amerikoje vykstančio Dakaro 
ralio. Stebėdami sunkiausias 
pasaulyje bekelės lenktynes 
ne vienas pasižada - kada nors 
pamatysiu viską savo akimis. 
Būtent tokią galimybę šiemet 
turi šių legendinių varžybų 
mėgėjai Lietuvoje. Iš visų 
Europos šalių Lietuvos rinką 
dėl itin didelio susidomėjimo 
Dakaru specialiam konkursui 
socialiniuose tinkluose pasirin-
ko bendrovė „Kaercher”, kuri 
kartu su Dakaro lenktynininku 
Antanu Juknevičiumi kviečia 
pamatyti sunkiausių pasaulyje 
varžybų sūkurį savo akimis.

„Kiekvienais metais pažįs-
tami, gatvėje ar renginiuose su-
tikti žmonės nuolat klausia, kaip 
patekti į Dakarą, kaip visą tą 
virtuvę pamatyti iš vidaus? Net 
jei ir susiplanuosi kelionę į Pietų 
Ameriką pats, vargu ar pateksi 
į oficialų bivuaką - organizato-
riai dalyvius ir jų 
techniką saugo 
itin akylai, to-
dėl didelė dalis 
tikrojo Dakaro 
vis tiek liks ne-
matoma, - pasa-
kojo į devintąjį 
savo Dakarą iš-
siruošęs A. Juk-

Vilnius ,  spalio 30 d. 
(ELTA). Teniso profesionalų 
asociacijos (ATP) reitingų 
lentelėje lietuvis Ričardas 
Berankis iš 126-osios vietos 
smuktelėjo į 142-ąją. 27-erių 
metų Lietuvos tenisininkas turi 
395 taškus - 65 taškais mažiau 
nei prieš savaitę.

26-erių metų Laurynas 
Grigelis (160 tšk.) iš 280-os 
pozicijos smuktelėjo į 302-

Niujorkas, lapkričio 5 
d. (ELTA). Lietuvių kilmės 
kovotoja Rouz Namajunas 
(Rose Namajunas) lapkričio 4 
d. Niujorko „Madison Square 
Garden” arenoje tapo pres-
tižinės mišrių kovos menų 
organizacijos UFC pasaulio 
čempione. 

25-erių metų kovotoja ko-
voje dėl UFC minimalaus 
svorio kategorijos čempionės 
diržo jau pirmajame raunde 
nokautavo vieną labiausiai ti-
tuluotų UFC kovotojų 30-metę 
lenkę Joaną Jedžeičik (Joanna 
Jedrzejczyk). 

R. Namajunas jau pirmaja-
me raunde ėmėsi iniciatyvos ir 
po jos smūgių J. Jedšejčik atsi-
dūrė ant grindų. Nors Lenkijos 
kovotoja dar sugebėjo atsistoti, 

LIETUVIŲ KILMĖS KOVOTOJA R. NAMAJUNAS - UFC PASAULIO ČEMPIONĖ!
po dar vienos galingos atakos 
R. Namajunas parteryje „api-
pylė” varžovę smūgiu kruša ir 
teisėjas nutraukė kovą. 

Tai buvo septintoji R. 
Namajunas pergalė MMA 
narve per 10 kovų. J. Jedšeičik 
pasaulio čempionės diržą ne-
šiojo nuo 2015 metais ir jį 
apgynusi buvo penkis kartus 
iš eilės. Iš viso iki lapkričio 4 
d. lenkė buvo laimėjusi visas 
14 kovų. 

UFC minimalaus svorio ka-
tegorijos reitinge J. Jedžeičik 
yra pirma, o R. Namajunas 
- ketvirta. 

R. Namajunas šeima iš 
Lietuvos į JAV išvyko 1991 
metais. Ji anksčiau prisipaži-
no, kad stengiasi su seneliais ir 
tėvais kalbėti lietuviškai.

Rose Namajunas.                                                                                                                   usatoday.netTENISININKAS R. BERANKIS PASAULIO 
REITINGE PRARADO 16 POZICIJŲ

ąją, o 22-ejų metų Lukas 
Mugevičius (17 tšk.) liko 
869-as.

Reitingo lyderiu išliko is-
panas Rafaelis Nadalis (10 
465 tšk.). Antrąją vietą užima 
šveicaras Rodžeris Federeris 
(Roger Federer, 9005 tšk.), 
trečiąją - britas Endis Miurėjus 
(Andy Murray, 4790 tšk.).

Iš viso klasifikuoti 2063 
tenisininkai.

nevičius. - Pamatyti kokiomis 
sąlygomis dirba komanda, kaip 
atrodo pilotai 500 km važiavę 
40+ laipsnių karštyje ir net tie-
siog užuosti tą visą sveiką cha-
osą - va čia tai tikrasis Dakaras. 
Norint ten patekti reiks įdėti 
pastangų, bet laimėjimo vertė 
sunkiai suvokiama”.

Socialiniuose tinkluose 
rengiamo konkurso #mano-
dakaras” laimėtojas ne tik 
pateks į varžybų užkulisius 
bivuakuose, susipažins su da-
lyvių technika, bet ir susitiks 
su pačiu A. Juknevičiumi ir jo 
komanda. Jis taip pat turės ga-
limybę rengti reportažus apie 
Dakaro dalyvius, jų techniką, 
supažindins namuose esančius 
su varžybų kasdienybe, dažnai 
liekančia už kadro.

Dakaro ralis startuos Peru 
sostinėje Limoje, kur pirmo-
siomis dienomis dalyviams 
teks įveikti didžiules kopas 
ir smėlynus, o navigacija ir 
mokėjimas laviruoti tarp ban-
gas primenančių smėlio kalnų 
gali netikėtai pastūmėti į ly-
derių pozicijas arba nublokšti 
į rikiuotės galą. Būtent šiomis 
intrigą žadančiomis dienomis 
Dakaro gerbėjų konkurso lai-
mėtojas lankysis Dakaro ralio 
užkulisiuose, kur jį priims 
varžybų dalyviai, tarp jų ir 
A. Juknevičius. VIP kelionės 
į Dakarą laimėtojas paaiškės 
lapkričio 16 dieną, o nepa-
mirštamu Dakaro nuotykiu 
mėgausis sausio 5-7 dienomis.

DIDĖJA LIETUVIŲ GRETOS 2018 METŲ 
DAKARO RALYJE

L. GRIGELIO 
LAIMĖJIMAI

Lietuvis Laurynas Grigelis 
triumfavo Kasablankoje (Ma-
rokas) vykusio Tarptautinės te-
niso federacijos (ITF) „Futures” 
serijos turnyro vienetų varžy-
bose. 

Lapkričio 4 d. vykusiame 
finale turnyro 26-erių metų L. 
Grigelis 4:6, 6:2, 7:5 nugalėjo 
32-ejų metų marokietį Lamine’ą 
Ouahabą (513-oji pasaulio rake-
tė). Už pergalę turnyre Lietuvos 
tenisininkui atiteko 18 Teniso 
profesionalų asociacijos (ATP) 
reitingo taškų.


