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Dėmesio skaitytojams! 
Pranešame, kad „Dirvos” prieš-
atostoginė laida yra Nr. 13, 
išleista birželio 19 d., o po-
atostoginė laida, Nr. 14, išeis 
liepos 10 d.

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

Seimas minėjime pagerbė 
pirmųjų masinių trėmimų ir 
žudynių aukų atminimą

Seime, Kovo 11-osios Akto 
salėje, š.m. birželio 14 d. įvyko 
minėjimas, skirtas Gedulo ir 
vilties bei Okupacijos ir geno-
cido dienoms atminti.

Renginio metu kalbėjęs 
Seimo Pirmininkas Viktoras 
Pranckietis pabrėžė visą tau-
tą palietusių tremčių mastą: 
„Šiandien gedime ir prisime-
name, prisimename dešimtis 
tūkstančių žmonių, šimtus 
tūkstančių sudaužytų vilčių 
ir neišsipildžiusių svajonių, 
palaužtų gyvenimų ir likimų. 
Tai mūsų visų istorijos šešėlis, 
skaudžiai palietęs kiekvieną 
šeimą.”

Tremtinė, buvusi Seimo 
narė Vida Marija Čigriejienė 
prisipažino net prabėgus dau-
gybei metų negalinti pamiršti tų 
dienų įvykių: „Net ir prabėgus 
77 metams nuo tų baisių įvykių, 
patyrusi visas tremties kančias 
ir patyčias, iki šiolei negaliu 
atsakyti į, atrodo, patį sun-
kiausią mano gyvenimo klau-
simą: už ką man likimas skyrė 
tokį beprasmį pasmerkimą? 
Pasmerkimą, su kuriuo neįma-
noma susitaikyti, neįmanoma 
užmiršti sutryptos vaikystės, 
kančių, bado ir šalčio, Tėvynės 
ilgesio. Juk tūkstančiai šeimų ir 
vaikų buvo ištremti, gyvenimai 
sugriauti tiesiog aklos tirono 
valios mostu.”

Pasak Kauno arkivyskupo 
emerito Sigito Tamkevičiaus, 
po karo Josifo Stalino politika 
palikti Lietuvą be geriausių 
lietuvių buvo tęsiama toliau, 
tremiamiems žmonėms kartais 
būdavo duodamos tik kelios va-
landos pasiruošti į nežinomybę. 
„Kartais jie užmiršdavo pasi-
imti būtiniausius dalykus, bet 
neužmiršdavo nusikabinti nuo 
kambario sienos Jėzaus širdies 
ar Marijos paveikslų. Jie buvo 
brangūs todėl, kad praradus 
bet kokią žmogišką viltį buvo 
galima pasitikėti tik aukštesne 
jėga – Dievu. Žmonių tikėji-
mas buvo tarsi uola, neleidusi 
daugeliui prarasti viltį ir žūti 
svetimoje žemėje”, – sakė 
Kauno arkivyskupas emeritas 
S. Tamkevičius, pabrėžęs, kad 
ir šiais laikais be Dievo ugdyti 
žmonių sąžinę yra tokio paties 
lygio utopija, kokia buvo naujo 
žmogaus kūrimas bolševizmo 
metais.

Tremtyje gimęs, šeimoje, 
kurioje tėtis ir mama už parti-
zaninę veiklą lageryje praleido 
po 10 metų, o keturi dėdės 
partizanai, tarp jų – vienas 
būrio vadas, už tikėtus idealus 

Tremtinių ir politinių kalinių atminimas buvo pagerbiamas ir tradicinėje atminties akcijoje „Ištark, išgirsk, išsaugok” Aukų gatvės skvere, 
prie paminklo Lietuvos tremtiniams, nuo 13.30 val. iki pat vidurnakčio be pertraukos buvo perskaityti daugiau nei 20 tūkst. tremtinių 
vardai ir pavardės, nurodant jų likimus. Tokios akcijos vyko Alytuje, Jonavoje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje, Mažeikiuose, 
Šiauliuose, Utenoje. „Ištark, išgirsk, išsaugok” akcija Vilniuje.                                                                                    G.Markevičiaus nuotr.

ATMINIMO AKCIJOJE SKAITYTOS TREMTINIŲ PAVARDĖS IR LIKIMAI

paaukojo gyvybes, užaugęs 
Seimo narys Rimantas Jonas 
Dagys sakė, kad mūsų artimieji 
tremtyje, kovodami miškuose, 
budėdami Sausio 13-ąją, meldė 
Dievą išlaisvinti Lietuvą nuo 
sovietinės imperijos ir komu-
nistinės ideologijos, kovojo už 
laisvą Tėvynę, kurioje spręs-
tume be nurodymų iš viršaus.

„Ar kuriame tokią Lietuvą, 
kokios jie norėjo? Ar vietoje 
Dievo nepradėjome garbinti 
pinigo? Negaliu pasakyti, kad 
padariau viską. Galbūt dėl 
politinio korektiškumo per 
tyliai įvardijau dalykus, kurie 
griauna mūsų valstybę ir nie-
kina už ją mirusiųjų atminimą. 
Tačiau kas liks iš Lietuvos, 
jei esmines temas paversime 
tik eilinėmis diskusijomis? Ar 
galvas sudėję Lietuvos herojai 
neverti nė mūsų sugebėjimo 
nedviprasmiškai pratęsti jų 
siekius?” – klausė R. J. Dagys.

Šeimos ir savo paties 
tremties akimirkas prisiminęs 
Lietuvos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos narys, 
tremtinys Petras Gvazdauskas 
sakė, kad daugybę metų, dir-
bant vergišką darbą, jį palaikė 
tik bekompromisio grįžimo 
kada nors į Lietuvą viltis. 
Tremtinių atstovas ragino 
valdžios atstovus nepamiršti 
nukentėjusiųjų, išreiškė viltį 
sulaukti deramo paminklo 
nežinomam laisvės kovotojui 
Lukiškių aikštėje.

Birželio 14 d. tremtinių ir 
politinių kalinių atminimas 
pagerbiamas ir tradicinėje at-
minties akcijoje „Ištark, išgirsk, 
išsaugok”. Šią dieną tremtinių 
ir politinių kalinių vardai, pa-

vardės ir likimai garsiai ištaria-
mi net 10-yje Lietuvos miestų.

„Jeigu paimtume vien 
Vilniaus pavyzdį, šiandien 
Vilniuje bus perskaityta 20 
tūkst. pavardžių. Skaitymai 
prasidės daugmaž nuo pirmos 
valandos, jie tęsis bene visą 
parą ir, regis, 24 valandos 
nuoseklaus skaitymo, be su-
stojimo. Žmonės ant tribūnos 
lipa vieni po kitų, pradeda 
vidurdienį, tęsia iki vakaro, 
per visą naktį, ankstyvą rytą, 
iki kito ryto. Ir tik 20 tūkst., tik 
menka dalis. Tai išties padeda 
šiek tiek ryškiau suvokti pačios 
tremties mastą, atsiriboti nuo to 
vadovėlinio trumpo įvardijimo, 
padeda suprasti, kiek daug 
žmonių iš tiesų tai palietė”,– 
minėjimo Seime metu sakė 
labdaros ir paramos fondo 
„Jauniems” direktorė, projekto 
„Misija Sibiras” vadovė, akci-
jos „Ištark, išgirsk, išsaugok” 
organizatorė Raminta Kėželytė, 
pakvietusi visus prisijungti prie 
tremtinių ir politinių kalinių 
pavardžių skaitymo akcijos 
„Ištark, išgirsk, išsaugok”.

Renginio pabaigoje Seimo 
nariai tremtiniai R. J. Dagys, 
Stasys Jakeliūnas ir Julius 
Sabatauskas projekto „Misija 
Sibiras 2018” ekspedicijų ir 
Mažeikių rajono Židikų Marijos 
Pečkauskaitės gimnazijos į 
tremties vietas Krasnojarske 
dalyviams įteikė Lietuvos vals-
tybės vėliavas, kad jos būtų 
perduotos ten gyvenantiems 
mūsų tėvynainiams.

Minėjimo metu dainavo 
Gintaro Skapo vadovaujamas 
tremtinių choras „Laisvė”.

LRS

JAV IR PIETŲ KORĖJA APSISPRĘS  
DĖL BENDRŲ KARINIŲ PRATYBŲ

Artimiausiu metu Pietų Korėja ir Jungtinės Valstijos turėtų 
paskelbti sprendimus dėl bendrų karinių pratybų įšaldymo 
Korėjos pusiasalyje. Pasak neoficialių žiniasklaidos šaltinių, 
tai susiję tik su didžiausio masto manevrais, bet ne su eiliniais 
karių mokymais.

Šių veiksmų imamasi dėl vykstančių pokalbių su Šiaurės 
Korėja, kuri teigia esanti pasiruošusi mainais atsisakyti savo 
branduolinės ginkluotės.
RUSIJOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA SKUBOS 

TVARKA IŠ UKRAINOS ATŠAUKĖ DIPLOMATĄ
Rusijos generalinio konsulo Odesoje trečiąjį sekretorių 

Andrejų Malakejų atšaukė skubos tvarka. Tai įvyko po to, kai 
diplomato rankiniame bagaže oro uoste buvo rastas daiktas, 
panašus į šurikeną – japonų nindzių svaidomąjį ginklą. 

„2018 metų birželio 1-ąją diplomato Malakejaus bagažo 
tikrinimo metu tarptautiniame Odesos oro uoste atsirado įtari-
mas, kad jo portfelyje yra draudžiami daiktai. Diplomatui leidus 
apieškoti jo bagažą, buvo rastas daiktas, panašus į šurikeną”, – 
rašo leidinys „Cenzor.net”. Dėl šio radinio diplomatas nebuvo 
įleistas į lėktuvą. Ukrainos pusė dėl šio incidento Rusijai išsiuntė 
notą. Po to Rusijos užsienio reikalų ministerija skubos tvarka 
diplomatą iš Ukrainos atšaukė.

POPIEŽIUS: GĖJŲ POROS NEGALI BŪTI ŠEIMA
Tik heteroseksualių asmenų poros gali sudaryti šeimą, birželio 

16 d. pareiškė popiežius Pranciškus, taip pat pasmerkęs abortus 
ir pagyręs neištikimiems vyrams atleidusių moterų „šventumą”. 
„Skauda šiandien apie tai kalbėti: žmonės kalba apie įvairias šeimas, 
įvairias šeimos formas”, bet „pagal Dievo atvaizdą sudaryta vyro ir 
moters šeima yra vienintelė šeima”, kalbėjo pontifikas. „Daugybė 
moterų – netgi ir vyrų neištikimų žmonų atveju – laukia tylėdamos, 
užmerkusios akis, laukdamos, kol jų sutuoktinis vėl taps ištikimas”, 
– apie sutuoktinių neištikimybę sakė popiežius, kurį cituoja Italijos 
naujienų agentūra ANSA. Kalbėdamas Šeimų forume, pasaulietiško-
je italų katalikų šeimų organizacijoje, popiežius Pranciškus priminė 
apie nacių vykdytas eugenikos 
programas ir pasmerkė abortus 
apsigimimų atveju.

„Praėjusį šimtmetį visas 
pasaulis pasipiktino nacių tai-
kytomis priemonėmis rasės 
grynumui užtikrinti. Šiandien 
mes darome tą patį, tik dėvėda-
mi baltas pirštines”, – kalbėjo 
Romos katalikų Bažnyčios 
vadovas.                 LRT, ELTA
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Lietuvoje minint Gedulo ir vilties dieną projekto „Misija 
Sibiras” surengtoje pagerbimo akcijoje „Ištark, išgirsk, išsau-
gok” per tūkstantis žmonių dešimtyje miestų perskaitė dau-
giau kaip 100 tūkst. tremtinių ir politinių kalinių pavardžių. 
Skaitymai šiemet vyko dešimtyje šalies miestų, Vilniuje, Kaune 
ir Klaipėdoje jie truko beveik parą – nuo birželio 14 d. vidurdie-
nio iki birželio 15 d. ryto. „Šiais metais dešimtyje miestų prie 
akcijos prisidėjo 1 tūkst. 44 dalyviai. Buvo numatyta perskai-
tyti 105 tūkst. pavardžių, tiek ir perskaityta”, – sakė projekto 
„Misija Sibiras” vadovė Raminta Kėželytė. Pasak jos, Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje perskaityta po 20 tūkst., Šiauliuose ir 
Panevėžyje – po 10  tūkst., Alytuje, Marijampolėje, Jonavoje 
ir Mažeikiuose – po 5 tūkst. pavardžių.

Europos Žmogaus Teisių Teismas dėl stringančio žemės 
grąžinimo Vilniaus krašte priteisė tūkstantines kompensacijas 
kelioms Lietuvos pilietėms. Dvi pareiškėjos Strasbūro teisme 
įrodė, kad Lietuva pažeidė jų teises į nuosavybę. Lietuvos 
teismai iš pradžių pripažino jų teisę į sovietų režimo nusavintą 
žemę Kryžiokuose ir Vaidotuose, bet vėliau nuosavybės teisės 
panaikintos, nes šiuose plotuose buvo valstybinės reikšmės 
miškai. Restitucijos procedūros tęsiasi, bet nuosavybės teisės 
iki šiol neatkurtos.

Per kalendorinius metus vienam mokiniui bus skirta 
15 eurų su kultūra susijusiems renginiams. Tai numatoma 
Kultūros paso koncepcijos projekte. Pagal siūlomą modelį, bus 
sukurtas Kultūros paso paslaugų rinkinys, į jį savo paslaugas 
galės teikti įvairios kultūros ir meno įstaigos, menininkai, 
edukatoriai, jas vertins ir tvirtins speciali ekspertų komisija. 
Šalia bus nurodoma, kiek tai kainuoja. Iš šio sąrašo mokyklos, 
klasės rinksis, kuria paslauga pasinaudoti.

Teistiems dėl korupcijos asmenims siūloma dešimčiai 
metų užkirsti kelią į rinkimus. Draudimai galiotų kandi-
datuojant Seimo, savivaldybių tarybos bei merų, Europos 
Parlamento rinkimuose. Kandidatui į prezidentus Lietuvoje 
galioja reikalavimas turėti galimybę būti renkamam į Seimą. 
Pataisos numatytų, kad į šias pareigas negalėtų būti renkamas 
asmuo, kuris teismo yra pripažintas kaltu ir patrauktas bau-
džiamojon atsakomybėn už nusikaltimus valstybės tarnybai ir 
viešiesiems interesams bei už nusikaltimus finansų sistemai, 
jeigu nuo teismo nuosprendžio įsigaliojimo nepraėjo dešimt 
metų.

Minint Lietuvos laisvės lygos įkūrimo 40-ąsias metines, 
Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią dokumentų 
parodą, kurioje apžvelgta Lietuvos laisvės lygos istorija nuo 
įsikūrimo iki veiklos pabaigos 2003 metais. Lietuvos laisvės 
lygą 1978 m. birželio 15 d. kartu su bendraminčiais įkūrė 
Antanas Terleckas kaip neginkluoto pasipriešinimo pogrindžio 
organizaciją, kurios tikslas – nepriklausomos Lietuvos valsty-
bės atkūrimas. Apžiūrėti parodą galima Lietuvos ypatingojo 
archyvo interneto svetainėje, arba feisbuko paskyroje.

Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga birželio 
15 d. skyrė įspėjimą Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) 
vadovui Sauliui Čaplinskui už necenzūrinius pasisakymus, 
pranešė ministerija. „Nustatyta, kad įstaigos vadovas pažeidė 
ULAC vidaus tvarkos taisykles, kai vartojo necenzūrinius 
žodžius ir taip netinkamai reprezentavo įstaigą”, – žiniasklai-
dai sakė ministro atstovė spaudai Lina Bušinskaitė-Šriubėnė. 
Pasak jos, už antrą įspėjimą S. Čaplinskas gali būti atleistas 
iš pareigų. Nuobauda ULAC vadovui skirta viešojoje erdvėje 
nuskambėjus jo kontroversiškiems pasisakymams apie infe-
kuotuosius ŽIV.

Liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas ne-
pritaria Artūro Zuoko vadovaujamos Lietuvos liberalų sąjungos 
siūlymui vienytis ir atkurti Lietuvos liberalų sąjungą. Anot jo, 
tai panašu į budelio kvietimą savo aukoms sugrįžti. E. Gentvilas 
pastebėjo, kad A. Zuokas, keisdamas partijos pavadinimus, ne-
sugebėjo savo organizacijos paversti populiaria politine partija.

Seimo narių grupė kreipėsi į Konstitucinį Teismą (KT) dėl 
Lietuvos Respublikos Seimo gegužės 31 d. nutarimo, kuriuo 
iš specialiosios tyrimo komisijos dėl apkaltos proceso Seimo 
nariui Artūrui Skardžiui buvo išbrauktas Seimo narys Andrius 
Kubilius, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Lietuvos mokyklose stiprinamas IT raštingumo ir infor-
matinio mąstymo ugdymas. Šiais mokslo metais pradėtas 10 
mokyklų bandomasis projektas „Informatika pradiniame ug-
dyme” plečia ribas ir nuo rugsėjo prie IT mokymosi prisijungs 
dar 90 šalies mokyklų pradinukų, skelbia ministerija pranešime 
žiniasklaidai. Planuojama, kad nuo 2020 m. IT mokysis jau 
visi šalies pradinių klasių mokiniai.

JAV gynybos sekretorius 
Jamesas Mattisas (James 
Mattis) birželio 15 d. pasmerkė 
Rusijos prezidentą Vladimirą 
Putiną dėl Kremliaus vykdo-
mo puolimo prieš Vakarų de-
mokratiją ir pastangas išardyti 
NATO.

Šie J. Mattiso komenta-
rai nuskambėjo praėjus vos 
kelioms valandoms po JAV 
prezidento Donaldo Trampo  
(Donald Trump) pakartotinio 
pareiškimo, kad Rusija turėtų 
būti pakviesta grįžti į Didįjį 
aštuonetą (G-8). Maskva buvo 
pašalinta iš šio išsivysčiusios 
pramonės šalių klubo 2014 
metais, Rusijai atplėšus nuo 
Ukrainos Krymo pusiasalį.

Be to, D. Trampas birželio 
15 d. dėl Krymo praradimo ap-

V. PUTINAS STENGIASI IŠARDYTI NATO

James Mattis.                                                                                                                                   AFP

kaltino savo pirmtaką Baracką 
Obamą (Barack Obama).

„Pirmąkart po Antrojo pa-
saulinio karo Rusija tapo vals-
tybe, ginklo jėga perbraižiusia 
tarptautines sienas Gruzijoje ir 
Ukrainoje, tuo pačiu naudoda-
masi veto teise dėl jos kaimy-
nių diplomatinių, ekonominių 
ir saugumo sprendimų”, – J. 
Mattisas sakė per Rod Ailando 
valstijoje vykusią JAV Karinių 
jūrų pajėgų kolegijos studijų 
baigimo ceremoniją.

„Putinas siekia suskaldyti 
NATO. Jis siekia sumažinti 
Vakarų demokratijos mode-
lio patrauklumą ir mėgina 
pakenkti Amerikos morali-
niam autoritetui”, – pridūrė 
Pentagono vadovas.

Pasak gynybos sekreto-

riaus, V. Putinas savo veiks-
mais siekia ne mesti tiesioginį 
iššūkį Amerikos kariniams pa-
jėgumams, o veikiau „pakirsti 
ir susilpninti mūsų tikėjimą 
savo idealais”.

Anksčiau birželio 15 d. D. 
Trampas pareiškė, kad Rusija 
turėtų būti pakviesta grįžti 
prie derybų stalo su dabartinio 
Didžiojo septyneto šalimis.

„Prieš kelerius metus 
Putinas buvo tame, kas vadinta 
G-8. Manau, geriau, kad Rusija 
būtų viduje, o ne išorėje”, – D. 
Trampas sakė žurnalistams.

„Kaip ir Šiaurės Korėjos 
atveju, kaip ir visų kitų atveju, 
daug geriau, jeigu mes su jais 
sutariame negu nesutariame. 
Taigi, tai įmanoma”, – pridūrė 
Amerikos vadas.             LRT

Dėl stringančių „Brexit” 
derybų Briuselis, anot žinias-
klaidos, neatmeta galimy-
bės, kad britų išstojimas iš 
ES keliais mėnesiais nusitęs. 
Didžioji Britanija galimai 
turės prašyti pratęsti derybas, 
teigė ES diplomatai Vokietijos 
laikraščiui „Handelsblatt”.

Remiantis 50-uoju ES su-

ES DIPLOMATAI NEATMETA VĖLESNIO „BREXIT” GALIMYBĖS
tarties straipsniu, derybų pratę-
simui vienbalsiai turės pritarti 
ES šalių vadovai. Kadangi nie-
kas nenori antraeilio „Brexit”, 
taip greičiausiai ir nutiks, rašo 
laikraštis.

Planuojama, kad Didžioji 
Britanija iš ES turėtų pasi-
traukti 2019 metų kovo pa-
baigoje. Tačiau derybos dėl 

būsimų santykių pastaruoju 
metu pastebimai braškėjo: 
svarbiausios kliūtys visų 
pirma yra sienos tarp Šiaurės 
Airijos ir Airijos ateitis bei 
prekybos taisyklės ir Muitų 
sąjunga su ES, kai Jungtinė 
Karalystė, kaip planuojama, 
paliks ES vidaus rinką. 

ELTA

Europos Sąjungos šalys 
ketvirtadienį patvirtino mui-
tus Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms, kaip atsaką į birže-
lio pradžioje Amerikos nusta-
tytus muitus iš Europos impor-

ES PATVIRTINO ATSAKOMUOSIUS MUITUS JUNGTINĖMS VALSTIJOMS

tuojamam plienui ir aliuminiui.
Kaip teigė naujienų agen-

tūros AFP šaltinis Europos 
Komisijoje muitai buvo pa-
tvirtinti vienbalsiai ir turėtų 
įsigalioti iki liepos pradžios.

Į sąrašą pateko žemės ūkio 
produktai, viskis, tabako ga-
miniai, kosmetika, drabužiai, 
motociklai ir kitos prekės, 
kurias Europos Sąjungos šalys 
importuoja iš JAV.           LRT

Reuters
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TRUMPA ATMINTIS –  
SĄLYGA TIKRAI ISTORINEI KLAIDAI
Tais laikais tai buvo neregėtas nematytas dalykas – ant ži-

guliuko šono buvo užrašytas raginimas balsuoti už A. Juozaitį, 
t. y. už Sąjūdį: neregėtas todėl, kad savo automobilius saugo-
jom labiau nei savo akį, o užrašai būdavo tik ant milicijos ar 
sportinių automobilių. Vien tik tas neįprastas užrašas dvelkė 
kažkuo nauju, kažkokia nepaaiškinama ateities viltimi. Deja, 
kokia buvo staigmena sąjūdininkams, kai A. Juozaitis atsiė-
mė savo kandidatūrą Algirdo Mykolo Brazausko labui... Bet 
tada ir ėmė aiškėti „kas yra kas”. Vieniems reikėjo formalios 

„perestrojkos” (bet kad niekas nepasikeistų po nomenklatūri-
ne saule), antriems - „suvereniteto SSRS sudėtyje” (ir šiems 
norėjosi išlikti „avangarde”), kitiems - išprovokuoti sovietinę 
armiją, o kai kuriems - diplomatiniais keliais išvairuoti Lietuvą 
į Nepriklausomybę. Visi tie pirmieji trys 1992 m. rinkimuose 
ir prabalsavo už Lietuvą, kokią dabar peikiame, bet kaltę jie ir 
dabar verčia ant „kai kurių”, kurie tuos rinkimus triuškinančiai 
pralaimėjo. Gaila, kad žmonių atmintis toli nesiekia – antraip jie 
susimąstytų, prieš sakydami pagyrimo žodžius kai kuriems to 
laikmečio veikėjams, šiandien keliamiems į pirmas sąjūdininkų 
gretas. Tenka pripažinti ir tai, kad nemažai baltų dėmių dengia 
visai nesenus įvykius (ypač 1991 m. sausį, kuomet sprendėsi 
Lietuvos likimas ir atsiskleidė tuometinių politinių veikėjo pa-
žiūros ir būdo savybės), todėl nesunku manipuliuoti apie juos 
nežinančiais žmonėmis. Galbūt kas nors parašys memuarus, ir 
sužinosime, kaip organizavo perversmą K. Prunskienė, kaip jai 
talkino R. Ozolas, deja, kol kas apie tai pavyksta perskaityti tik 
socialiniuose tinkluose vykstančiose diskusijose. „Kai R. Ozolas 
tiesioginiame eteryje buvo paklaustas, ar palaiko LKP, atsakė 

- „nepalaikau (pauzė), bet remiu.” Čia vertėtų priminti, kad kai 
A. M. Brazauskas nesutiko kandidatuoti antrajai kadencijai į 
Prezidentus, R. Ozolas pareiškė didelį apgailestavimą, nes, anot 
jo, A. Brazauskas buvo politinio stabilumo garantas.

Kitas komentatorius rašo: „Kodėl staiga prireikė „reanimuoti” 
tai, ko iš esmės nebuvo? Na, taip, buvo R. Ozolas autoritetingas 
žmogus tarp inteligentijos, tačiau kaip politikas tarptautiniu 
mastu jis net A. Brazauskui nusileido. Tad kodėl staiga prireikė 
kelti R. Ozolą į padanges, stengtis jį parodyti kaip tą, kuris buvo 
tikrasis Sąjūdžio vadas ir idėjinis Lietuvos vedlys į nepriklau-
somybę? Atsakymas paprastas – jam parinktas vaidmuo, kurio 
reikia Kremliui, norinčiam žūtbūt nuneigti objektyvią istorinę 
tiesą ir įteigti nesusigaudančioms ir gerokai praplautomis 
smegenimis pasižyminčioms minioms, kad ir Lietuvos kursas 
į Vakarus buvo klaidingas. Žinoma, ir tai, kad keisti jį ne vėlu”.

Čia vėl galima prisiminti „istorinės klaidos” autorių Arvydą 
Juozaitį. Tai žmogus, saugiai išplukdęs komunistų partiją į 
nepriklausomos Lietuvos politinio gyvenimo vandenis. Ir ką 
jūs manote – šiandien šį veikėją „būrys inteligentijos” siūlo į 
Prezidentus! Va čia tai būtų tikrai istorinė klaida!

Susikūrė „Tautos forumas”. Jo politinė kryptis aiški, tačiau 
darinys partija nesiskelbia – dabar labai populiaru pasiva-
dinti „forumu”, „judėjimu” ir turėti tokias pat teises, kokias 
turi politinės partijos, tačiau neturėti tokių įsipareigojimų ir 
įstatymų ribojimų. Galima prognozuoti, kad šis „forumas” bus 

ta politinė grupuotė, kuri stums į Prezidentus savo kandidatą. 
Stums, nepastebimai patepama (kad geriau slystų) kokio nors 

„žemės koncerno” pinigais, reikalaus patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn „tuos, kurie Lietuvą iki tokios prapulties privedė”, 
vardins „istorines klaidas”, tarp kurių lyg tarp kitko nuskambės 
ir energetinės nepriklausomybės siekiai, ir ES narystė, ir NATO. 

Politinė to „forumo” platforma nuskambėjo iš Seimo tribūnos, 
minint Sąjūdžio 30-metį. Anot jaunojo oratoriaus, nepriklau-
soma Lietuva yra nenusisekęs projektas, joje žmonės visiškai 
nuskurdo, todėl baigia išsibėgioti (čia labai vietoje priminti V. 
Putino teiginius, neva, Lietuvoje telikę pusantro milijono gy-
ventojų), o kaltas dėl tokios situacijos yra, žinoma, Landsbergis! 
Komentarų nereikia! Tiesa, buvo keista klausytis jauno žmogaus, 
šitaip niekinančio savo Tėvynės nepriklausomybę. Bet pasirodo, 
dabar taip suprantamas patriotizmas – kuo juodesnėm spalvom 
nupiešti Lietuvos dabartį.

Kęstutis Šilkūnas

Pasaulyje vieni su kitais 
kaunasi ne tik priešai, bet tarpu-
savy nesugyvena ir draugai bei 
sąjungininkai.

Pasak dienraščio „Boston 
Globe”, bieželio 7 d. Japonijos 
ministras pirmininkas Shinzo 
Abe apsilankė Vašingtono 
Baltuosiuose rūmuose tam, 
kad Donaldo Trampo (Donald 
Trump) susitikimo su Šiaurės 
Korėjos diktatoriumi Kim Jong 
Unu išvakarėse Amerikos prezi-
dentą paspaustų dėl trijų būtent 
Japonijai (ir ne tik jai) svarbių 
dalykų:

„Nepriimkite tokio susita-
rimo, kuris Japoniją išstatytų 
atakų trumpojo nuotolio rake-
tomis pavojui, nesušvelninkite 
politikos Šiaurės Korėjos at-
žvilgiu, kol ji nesiims konkrečių 
žingsnių visiškos denukleari-
zacijos (branduolinių ginklų 
atsisakymo) link, ir iškelkite ne-
išspręstą Šiaurės Korėjos prieš 
40–50 metų įvykdytą daugiau 
nei dešimties Japonijos piliečių 
pagrobimo klausimą. Be to, 
Shinzo Abe taip pat priekaištavo 
Donaldui Trampui dėl to, kad tas 
paskelbė taikysiąs importo mui-
tų tarifus aliuminiui ir plienui.”

Bet tuo, kas laikoma agresy-
via amerikiečių užsienio preky-
bos politika, piktinasi ne tik ja-
ponai. Pasak Rusijos dienraščio 
„Gazeta”, „Europos Sąjunga 
prekybos karo nenori. Tačiau 
ji pastatoma prieš faktą, ir ji 
negali nepripažinti naujų realijų 
euroatlantiniuose santykiuose. 
Europai reikia susikurti naują 
strategiją”.

„Tačiau nėra jokių ženklų, 
kad Europos Sąjungos kontr-
priemonės galėtų prezidentą 
D. Trampą nors kiek paveikti. 
Vašingtonas tikriausiai imsis 
puolimo strategijos. Tad euro-
piečiams nelieka nieko kito kaip 
tik duoti D. Trampui suprasti, 
jog euroatlantinis bendradar-
biavimas nevyks kitaip nei tik 
didžiausios trinties sąlygomis”, 
– rašė Maskvos laikraštis. 

Gal ir keista, tačiau Jungtinių 
Amerikos Valstijų didžiausia 
pietų kaimynė reagavo visai 
kitaip.

KARO (PREKYBOS, NE BRANDUOLINIO) 
IŠVAKARĖSE
Meksiko Sičio dienraščio 

„Cronica de Hoy” žodžiais, 
„Meksika įrodė, kad savo pre-
kybos politikoje ji pajėgi imtis 
ryžtingų veiksmų. Užuot tik 
įsižeidusi dėl D. Trampo suma-
nytų protekcionistinių priemo-
nių, Meksika spėriai paskelbė 
importo produktų iš Jungtinių 
Valstijų sąrašą”.

„Jame numatyti atsakomieji 
muitai, tų prekių gamintojams 
amerikiečiams turėtų sukelti 
galvos skausmą. Ypač dėl to, 
kad iš to sąrašo aišku, jog tuos 
gaminius nusipirkti meksikie-
čiams galima ir iš kitų šalių. 
Tai buvo gudrus šachmatų ėji-
mas”, – darė išvadą Meksikos 
laikraštis.

Stipriau amerikiečius kri-
tikavo Stambulo dienraštis 
„Aksam”. Girdi, jie visur ieš-
ko priešų.

„Štai Azijoje kivirčijamasi 
su draugiškomis valstybėmis, 
transpacifinės erdvės ir grupės 
„G-7” partneriams užkrauna-
mi baudžiamieji muitai, kojo-
mis sumindomi pagrindiniai 
globalios prekybos principai. 
Jungtinės Amerikos Valstijos 
prieš save sukelia visą pasaulį. 
Trumpai drūtai kalbant, D. 
Trampo politika ilgainiui ame-
rikiečiams atneš didesnes prekių 
kainas, o tai susilpnins Jungtinių 
Amerikos Valstijų konkurencin-
gumą. Kol amerikiečiai laikysis 
įsikibę D. Trampo politikos, 
tol užsienio prekyba liks jiems 
problema ir kels ginčus”, – teigė 
Turkijos laikraštis.

Birželio 8 d. Kanados 
Kvebeke prasidėjusio valsty-
bių grupės „G-7” aukščiausiojo 
lygio susitikimo išvakarėse 
Kinijos dienraštis „Huanqiu 
Shibao” pažymėjo, jog „vos 
pradėjęs eiti Jungtinių Amerikos 
Valstijų prezidento pareigas 
Donaldas Trampas ėmė atsi-
sakinėti savo šalies narystės 
vienoje struktūroje po kitos. 
Tad gali būti, kad jis prieis prie 
išvados, jog ir grupė „G-7” jam 
– bevertė”. „Taip gali būti ypač 
dėl to, kad jos formatas suteikia 
kitoms šalims narėms forumą 
reikšti Jungtinėms Amerikos 

Valstijoms kritiką. Be to, juk 
jau ir taip nuo 2008 m. finansų 
krizės jos pasekmių suvaldymo 
reikalus iš „G-7” rankų perėmė 
grupė „G-20”, – rašė Kinijos 
laikraštis.

O Liuneburgo Vokietijos 
šiaurėje regioninis laikraštis 
„Landeszeitung” atkreipė dė-
mesį į priešpriešą tarp „Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidento, 
kuris žada apsaugą nuo užsienio 
konkurencijos, ir tūkstančio 
ekonomistų, kurie įspėja dėl 
nelaimingų pasekmių, kurias 
atneš baudžiamieji muitai”.

„Tačiau prezidentui nė mo-
tais nei dalyko supratimas, nei 
33 vyriausybių protestai prieš 
900 naujų prekybos apribojimų. 
Tai, kas pristatoma kaip naujie-
nos šiandien, iš tiesų yra šuolis 
į 1928–1930 metus. Tuometinis 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentas Herbertas Hooveris 
prieš 90 metų Amerikos ferme-
riams kalbėjo taip, kaip šiandien 
kalba Donaldas Trampas plieno 
pramonės darbininkams vadina-
mame rūdžių regione. Tąsyk H. 
Hooverio užsispyrimas neliko 
tik maža istorijos išnaša – jo su-
keltas prekybos karas Didžiąją 
depresiją tik užaštrino. Kas 
grupės „G-7” aukščiausiojo 
lygio susitikimo išvakarėse 
jaučia artėjant kitus laikus, tas 
jokiu būdu neperdeda”, – rašė 
Liuneburgo dienraštis.

Anot Kelno miesto laikraščio 
„Kölner StadtAnzeiger”, „tai, 
ar Didžiojo septyneto  šalys per 
savo susitikimą Kanadoje galės 
susitarti dėl bendro pareiškimo, 
kol kas neaišku. Tai pirmiausia 
priklauso nuo JAV prezidento 
Donaldo Trampo”. „Jam va-
dovaujant Jungtinės Amerikos 
Valstijos tapo labai nesaugiu 
partneriu. Daugiašališkumas ir 
sutarimai – ne Trampui! Galima 
net daryti prielaidą, kad grupės 
„G-7” iširimas jam būtų visiškai 
ne pro šalį, stengiantis pasau-
lį perkurti pagal savo skonį. 
Tad birželio 8 ir 9 dienomis 
Kanadoje rinkosi „G-6” plius 
1”, – rašė Kelno dienraštis.

Prie Europos reikalų su-
grįžo Paryžiaus laikraštis 
„L’Opinion”. Anot jo, „euro-
piečiams kyla toks klausimas: 
ar šitie laikai tėra tik interme-
dija, kuri baigsis kartu su D. 
Trampo era? O gal iš tiesų 
mes gyvename naujame, kito-
kiame pasaulyje?” „Pirmuoju 
atveju reiktų imtis nuostolių 
mažinimo politikos. Antruoju 
–turime ruoštis labai nemalo-
niems susidūrimams. Pvz., ar 
Europa bėdos atveju būtų pasi-
rengus skirtis nuo savo globėjo? 
Atsakymas yra: ne. Todėl geriau 
laikytis idėjos, jog viskas praeis. 
Ir – likti Jungtinių Amerikos 
Valstijų sąjungininkais”, – teigė 
Prancūzijos sostinės dienraštis.

Mykolas Drunga, LRT
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Liaudies buities muziejuje 
vyko tradicinis Lapteviečių 
brolijos susitikimas, kuriame 
dalyvavo ir svečiai – ištrem-
tieji į Jakutiją.

Nuo tada, kai pirmieji 
lietuviai tremtiniai atgabenti 
į Ledjūrį, praėjo 76 metai.

Pirmaisiais tremties į 
Arktį metais tokiose jurtose, 
kaip esanti liaudies buities 
muziejuje, gyveno po 40 
žmonių. Jose, kad ir be per-
stojo kūrenant, temperatūra 
nepakildavo aukščiau 2 laips-
nių šalčio.

Nuo 1992 m. kasmet prie 
žeminukės jurtos besiren-
kanti Lapteviečių brolija 
prisimena negrįžusius.

Kasmet tremtinių žeminu-
kę jurtą aplanko apie 6 tūkst. 

LAPTEVIEČIŲ BROLIJOS NARIAI 
RUMŠIŠKĖSE PRISIMINĖ NEGRĮŽUSIUS 

TREMTINIUS 
turistų. Ekskursijas jiems 
veda tremtinė Irena Saulutė-
Špakauskienė.

„Yra tokių klausimų, kai 
viską papasakoji, kad per pir-
mą žiemą trečdalis mirė jur-
tose, o paskui garbus ponas 
klausia, o tai kur jūs eidavot 
apsipirkti. Tai čia linksmoji 
ir liūdnoji dalis”, – sakė I. 
Saulutė-Špakauskienė.

Tremtyje su lietuviais 
lemtini dalijosi ir jakutai, 
prievarta atvežti prie Laptevų 
jūros gaudyti žuvies.

Genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro duomenimis, iš 
viso sovietų okupacijos me-
tais iš Lietuvos buvo ištremta 
ir įkalinta daugiau nei 280 
tūkst. žmonių.

 LRT
Prie buvusio KGB pastato Vilniuje dega žvakutės žuvusiems tremtyje ir kovojant už Lietuvos laisvę.  
                                                                                                                                G. Markevičiaus nuotr.

Birželio 14 d., Vilnius. 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
dalyvavo okupacijos, geno-
cido ir sovietmečio represijų 
aukų pagerbimo ceremonijoje.

Savo kalboje Prezidentė 
pabrėžė, kad kasmet susi-
rinkdami prie paminklo po-
litiniams kaliniams ir tremti-
niams atminti patvirtiname, 
jog atmintis gyva. Pasak šalies 
vadovės, suvokimas, ką tauta 
patyrė per sovietmečio geno-
cidą ir represijas, yra mūsų 
savasties dalis, be kurios neį-
manoma suprasti mūsų šalies.

Valstybės vadovė pabrėžė, 
kad šią dieną visada aplan-
ko mintis, kokia galėtų būti 
Lietuva, jeigu ne okupacijos 
metų praradimai. Jų statistika 
– sukrečianti, nes už tų skai-
čių – mums brangūs žmonės, 
begalė šeimų, patyrusių tremtį 
ir netektis.

Prezidentės teigimu, pra-
eitą savaitę Antakalnyje iš 
tiesų rasti partizanų vado 
Adolfo Ramanausko-Vanago 
palaikai – dar vienas įro-
dymas, kad mūsų atmintis 

BIRŽELIO 14-ĄJĄ PATVIRTINAME – ATMINTIS GYVA

Okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonija. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

negali būti pasyvi. Todėl, 
anot valstybės vadovės, daug 
vilčių dedama į Lietuvos jau-
nimą, jų patriotinius jausmus, 
kurie šiemet paskatino re-
gistruotis į „Misijos Sibiras” 
ekspedicijas rekordinį skai-

čių norinčiųjų – beveik tūks-
tantį.

Gedulo ir vilties dienos 
proga šalies vadovė dalyvavo 
iškilmingame Seimo posėdyje 
ir vėliavos pakėlimo cere-
monijoje Nepriklausomybės 

aikštėje, prisidėjo prie jaunimo 
pradėto tradicinio tremtinių 
ir politinių kalinių vardų bei 
likimų skaitymo.

Šalies vadovei taip pat 
įteiktas Laptevų jūros tremti-
nių brolijos „Lapteviečiai” ap-

dovanojimas. Brolijos įsteigto 
tremtinės, rašytojos Dalios 
Grinkevičiūtės vardo atmin-
ties ir pagarbos medalis šalies 
vadovei skirtas už valstybin-
gumo tvirtinimo darbus.

Prezidentės spaudos tarnyba

Birželio 13 d., Vilnius. 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pasirašė įstatymą dėl kariuome-
nės struktūros ir karių skaičiaus 
2019 ir 2024 metais nustatymo, 
kuris užtikrins tinkamą ka-
riuomenės sukomplektavimą 
ir šalies gynybinių pajėgumų 
sustiprinimą.

Įstatymas numato, kad 2019 
m. kariuomenę papildys 600 
karių, iš jų didžiausią dalį – apie 
500 – sudarys profesinės karo 
tarnybos kariai. Pastaraisiais 
metais piliečių valia ir noras 
tarnauti kariuomenėje leidžia 

LIETUVOS PREZIDENTĖ PASIRAŠĖ 
KARIUOMENĘ STIPRINANTĮ ĮSTATYMĄ

sėkmingai stiprinti kariuome-
nės galią. Pernai kariuomenė 
padidinta bataliono dydžio 
karių skaičiumi – daugiau kaip 
700. Ši tendencija turėtų išlikti 
ir artimiausioje ateityje.

Plečiant kariuomenės struk-
tūrą ateinančius šešerius me-
tus prioritetas bus teikiamas 
kovinės paramos stiprinimui. 
Prezidentės pasirašytas įstaty-
mas numato, kad 2019 m. bus 
įsteigtas Ryšių ir informacinių 
sistemų batalionas. Jis papildys 
kariuomenės vadovavimo ir 
kontrolės pajėgumus, susti-
prins kibernetinę gynybą. Iki 

2024 m. įsteigtas papildomas 
Logistikos batalionas užtikrins 
tinkamą kariuomenės kovinių 
veiksmų aprūpinimą bet kokio-
se operacijose.

Dabartinė mišri kariuome-
nės struktūra yra optimali, todėl 
įstatyme numatyta išlaikyti 
šaukiamųjų į nuolatinę priva-
lomąją pradinę karo tarnybą 
skaičių, kasmet pašaukiant nuo 
3 800 iki 4 000 jaunuolių.

Principinės kariuomenės 
struktūros ir ribinio skaičiaus 
įstatymo projektui šių metų 
kovą pritarė Valstybės gynimo 
taryba, o gegužės 31 d. įstatymą 
priėmė Seimas.

Prezidentės spaudos tarnyba

Aštuoni Seimo nariai ir 
pirmasis nepriklausomybę 
atkūrusios Lietuvos vadovas 
Vytautas Landsbergis birželio 
14 d. rytą susitiko su Vilniuje 
viešinčiu Tibeto dvasiniu va-
dovu Dalai Lama.

Į laikinąją Solidarumo su 
tibetiečiais grupę susibūrę par-
lamentarai Andrius Navickas, 
Arūnas Gelūnas, Aušrinė 
Armonaitė, Monika Navickienė, 
R a d v i l ė  M o r k ū n a i t ė -
M i k u l ė n i e n ė ,  Vy t a u t a s 
Kernagis ir kiti du Seimo na-
riai Žygimantas Pavilionis ir 
Egidijus Vareikis dalyvavo 

bendrame Dalai Lamos susi-
tikime su politikais ir Tibetą 
remiančiais visuomenininkais.

V. Landsbergis su Tibeto 
dvasiniu vadu susitiko atskirai.

Solidarumo su tibetiečiais 
grupės pirmininkas Andrius 
Navickas žiniasklaidai sakė, 
kad politikų ir visuomenininkų 
susitikime su Dalai Lama ap-
tarta kultūros reikšmė, kariniai 
konfliktai ir klimato kaita.

„Dalai Lama kalbėjo apie 
Indijos kultūros įtaką ir kalbė-
jo apie tai, ką reikia daryti, kad 
pasaulyje tai būtų išsaugota”, 
– teigė Seimo narys.       LRT

SEIMO NARIAI IR V. LANDSBERGIS 
SUSITIKO SU DALAI LAMA
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„Svarbiausias artėjančio 
NATO viršūnių susitikimo 
tikslas – kuo aiškiau pasau-
liui parodyti tvirtą transa-
tlantinį sąjungininkų soli-
darumą”, – sakė birželio 13 
d. Vašingtone, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, organi-
zuotoje konferencijoje dalyva-
vęs krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis. Pasak 
ministro, NATO viršūnių susi-
tikimo sėkmė priklausys ne tik 
nuo to, kas bus parašyta doku-
mentuose, bet ir nuo to, kokią 
žinią siųs valstybių vadovai.

Bendroje JAV analitinio 
centro „Atlantic Council” 
ir Lietuvos krašto apsaugos 
ministerijos Vašingtone or-
ganizuotoje konferencijoje 
„Raising the Curtain on the 
2018 NATO Brussels Summit” 
buvo aptarti artėjančio NATO 
Viršūnių susitikimo darbo-
tvarkės klausimai, saugumo 
stiprinimo poreikiai Šiaurės 
Europoje ir Baltijos jūros 
regione bei NATO parengties 
didinimo perspektyvos.

Krašto apsaugos ministras 
R. Karoblis konferencijos metu 

LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS RAGINA PARODYTI  
TVIRTĄ TRANSATLANTINĮ SĄJUNGININKŲ SOLIDARUMĄ

išsakė svarbiausius iššūkius 
rengiantis NATO viršūnių susi-
tikimui ir išskyrė sritis, kuriose 
sąjungininkai turėtų susitelkti. 
Ministras pabrėžė transatlan-
tinio solidarumo būtinybę ir 
pabrėžė unikalią JAV savybę 
– gebėjimą skatinti ir vadovauti 
aljansams visame pasaulyje.

Ministras padėkojo sąjungi-
ninkams už greitą jų reakciją į 
Rytų Europoje kilusias grėsmes 
po Rusijos agresijos Ukrainoje 
ir staigų NATO Baltijos oro 
policijos misijos sustiprinimą 
bei NATO priešakinių pajėgų 
bataliono dislokavimą.

Tačiau artėjančio NATO 
Viršūnių susitikimo fone mi-
nistras susirinkusiems pri-
minė, kad saugumo situacija 
NATO rytiniame flange išlieka 
sudėtinga ir paprastų sprendi-
mų stiprinant saugumą nebū-
na. Visgi, turime dirbti, jog 
gebėtume užtikrinti NATO pa-
sirengimą greitai ir efektyviai 
atsakyti į kylančias grėsmes.

Ministras savo kalboje taip 
pat išskyrė pietiniam NATO 
flangui kylančias grėsmes, 
kurias įveikti yra būtinas so-

LR Krašto apsaugos ministras R. Karoblis konferencijoje.        Konferencijos organizatorių (ACUS) nuotr.

lidarumas ir pažadėjo didesnį 
Lietuvos indėlį šiame regione.

Konferencija Vašingtone 
yra bendro Krašto apsau-
gos ministerijos ir „Atlantic 
Council” projekto „Atgrasymo 
strategijos gynybos pajėgumų 
stiprinimas Šiaurės Europoje: 
poreikiai ir tolimesnės pers-

pektyvos” dalis. Joje taip pat 
dalyvauja ir JAV Prezidento 
specialusis patarėjas, JAV 
Valstybės departamento, JAV 
nacionalinio saugumo tarybos, 
JAV Kongreso rūmų ir kiti 
aukšto rango JAV pareigūnai, 
taip pat Estijos gynybos minis-
terijos valstybės sekretorius, 

JAV analitikos centrų atstovai.
Krašto apsaugos ministro 

R. Karoblio vizitas JAV truko 
iki birželio 15 d., jo metu mi-
nistras taip pat susitiko su JAV 
Kongreso ir Senato nariais, 
Pentagono atstovais, kitais 
JAV pareigūnais.

LR KAM inf.

„25 metai Lietuvos ka-
riuomenės ir Pensilvanijos 
nacionalinės gvardijos bendra-
darbiavimo yra puikus mūsų 
ilgai besitęsiančios partnerys-
tės su JAV pavyzdys: esame 
dėkingi tiek už dalinimąsi 
patirtimi ir ekspertize, tiek už 
indėlį į mūsų karinių pajėgų 
infrastruktūros vystymą”, – 
birželio 10 d. Lukiškių aikštėje 
surengtame iškilmingame 
JAV Pensilvanijos nacionali-
nės gvardijos ir Lietuvos ka-
riuomenės bendradarbiavi-
mo 25-mečio minėjime sakė 
krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis.

Lietuvos kariuomenės va-
das gen. ltn. Jonas Vytautas 
Žukas pažymėjo, kad iki šių 

MINISTRAS R. KAROBLIS: „LIETUVOS KARIUOMENĖS IR PENSILVANIJOS NACIONALINĖS GVARDIJOS 
BENDRADARBIAVIMAS YRA PUIKUS MŪSŲ ILGAI BESITĘSIANČIOS PARTNERYSTĖS SU JAV PAVYZDYS”

dienų Lietuvos kariuomenės 
ir Pensilvanijos nacionalinės 
gvardijos partnerystė skaičiuo-
ja jau daugiau nei 500 įvairių 
karinio bendradarbiavimo 
renginių. „Mūsų draugystė 
yra jau ne kartą patikrinta ir 
užgrūdinta įvairiose karinėse 
pratybose Baltijos regione ir 
JAV, taip pat ir tarptautinėje 
operacijoje Afganistane”, – 
sakė gen. ltn. J. V. Žukas.

Birželio 10 d. popietę vy-
kusi šventė pradėta Lietuvos 
Respublikos ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų himnais, 
kuriuos atliko Lietuvos daini-
ninkė Jovita Suzanovičienė. 
Iškilmingos rikiuotės metu 
Lietuvos ir JAV kariams buvo 
įteikti abiejų šalių kariuome-

nių ženkleliai „Parašiutininko 
sparnai”, kurie pažymi para-
šiutinio parengimo žinias ir 
gebėjimus atlikti oro desanto 
šuolį.

Pasak JAV Pensilvanijos 
nacionalinės gvardijos ka-
rio Juozo Naujokaičio, gi-
musio ir augusio JAV, kurio 
tėtis Gediminas emigravo į 
JAV prieš II pasaulinį karą, 
prie amerikietiškos uni-
formos dėvėti lietuviškus 
„Parašiutininko sparnus” yra 
tikra garbė. „Galimybė sve-
čiuotis ir treniruotis Lietuvoje 
yra labai jaudinanti ir gar-
binga ne tik man, bet ir visai 
mano šeimai”, – pažymėjo J. 
Naujokaitis.

Po oficialios ceremonijos 

Vilniaus centre susirinku-
siems miestiečiams ir sos-
tinės svečiams grojo JAV ir 
Lietuvos kariuomenių or-
kestrai, šventinį pasirodymą 
surengė Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino štabo 
bataliono Garbės sargybos 
kuopos kariai.

Gyventojai taip pat ga-
lėjo apžiūrėti eksponuoja-
mą Lietuvoje dislokuotų ir 
pratyboms atvykusių NATO 
sąjungininkų bei Lietuvos ka-
riuomenės ginkluotę ir karinę 
techniką, pabendrauti su są-
jungininkų ir Lietuvos kariais.

Iškilmingame renginyje 
Lukiškių aikštėje Vilniuje 
taip pat dalyvavo Lietuvos 
kariuomenės Sausumos pajėgų 
vadas brg. gen. Valdemaras 
Rupšys, JAV Sausumos pajėgų 
Europoje vado pavaduotojas 
gen. mjr. Džonas Gronski 
(John Gronski), Pensilvanijos 
nacionalinės gvardijos va-
das brg. gen. Antoni Kareli 
(Anthony Carrelli), Lietuvos 
Seimo nariai, JAV ambasados 
atstovai, kiti svečiai ir miesto 
gyventojai.

Į Lietuvą birželio 4 d. at-
vykę JAV Pensilvanijos na-
cionalinės gvardijos kariai 
Generolo Silvestro Žukausko 
poligone (Švenčionių r.) daly-
vauja tarptautinėse pratybose 
„Kardo kirtis 2018”. Lietuvos 
kariuomenės Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų būrys 
iki birželio 16 d. dalyvau-
ja JAV Pensilvanijos „Fort 

Indiantown Gap” mokymo 
centre ir poligone, kur treni-
ruojasi veikti mūšio mieste 
sąlygomis.

Tai kasmetinė Lietuvos ka-
riuomenės ir JAV Pensilvanijos 
nacionalinės gvardijos bendra-
darbiavimo iniciatyva - mūsų 
regione vykstančių tarptau-
tinių pratybų „Saber Strike” 
(liet. Kardo kirtis) metu tre-
niruotis į Lietuvą atvyksta 
Pensilvanijos nacionalinės 
gvardijos kariai, o į pratybas 
JAV išvyksta būrys Lietuvos 
karių.

Lietuvos kariuomenės ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Pensilvanijos nacionalinės 
gvardijos bendradarbiavimas 
pagal „Valstijos partnerys-
tės programą” (angl. „State 
Partnership Program”) vyksta 
jau 25 metus. Per ketvirtį am-
žiaus įvyko daugybė bendrų 
renginių, pradedant patirties 
apsikeitimu mokymų, semina-
rų ir susitikimų metu, daugybe 
bendrų atmintinų datų minėji-
mų, karinių pratybų, baigiant 
bendru dalyvavimu tarptauti-
nėje operacijoje Afganistane 
2009–2012 metais.

Pensilvanijos nacionali-
nės gvardijos kariai nuolat 
dalyvauja karinėse pratybose 
Baltijos valstybėse, o Lietuvos 
kariai pratybose, instruktorių 
rengimo „Train-the-trainer” 
programose ir kituose ren-
giniuose Pensilvanijos vals-
tijoje.

LR KAM inf.

Pakeliamos Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavos.                        Alfredo Pliadžio (KAM) nuotr.



6  . DIRVA . 2018 m. birželio 19 d. . 

Birželio 6 d. Lietuvos 
Respublikos generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas 
Bekešius buvo išrinktas į 

mo šimtmečiui paminėti.
Lietuvos ambasadoje su-

sirinkę Vašingtone ir jo apy-
linkėse gyvenantys lietuviai 
įveikė simbolinę penkių ki-
lometrų distanciją nuo isto-
rinės Lietuvos ambasados iki 
Baltųjų rūmų ir atgal.

Pasaulio lietuvių bėgimas 
suvienijo lietuvius, išsibars-
čiusius skirtinguose pasaulio 
kampeliuose, o 5 kilometrų 
atstumo bėgimas simboliškai 
apjuosė visus penkis konti-
nentus.

Visiems bėgimo daly-
viams Lietuvos ambasado-
rius Rolandas Kriščiūnas 
įteikė padėkos diplomus už 

Birželio 13 dieną Lietuvos 
ambasadoje Vašingtone apsi-
lankė JAV viešintis Lietuvos 
laisvės kovų dalyvis – buvęs 
Lietuvos partizanų ryšinin-
kas ir Adolfo Ramanausko-
Vanago adjutantas Juozas 
Jakavonis-Tigras. 

„Simboliška Jus priimti 
čia, Lietuvos žemės lopinėlyje 
Amerikoje, kuris visus oku-
pacijos metus išliko Lietuvos 
dalimi, mūsų valstybingu-
mo simboliu ir mūsų tautos 
laisvės viltimi”, – susitiki-
me su lietuvių bendruome-
nės atstovais sakė Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose Rolandas 
Kriščiūnas.

Gedulo ir vilties dienos 
išvakarėse vykusio susitiki-
mo metu tylos minute buvo 
pagerbtas tremtinių, partiza-
nų, politinių kalinių ir visų 
žuvusių už Lietuvos laisvę 
atminimas. Prisijungiant prie 

LR GENERALINIS KONSULAS ČIKAGOJE MANTVYDAS BEKEŠIUS  
IŠRINKTAS Į KONSULINIO KORPUSO TARYBĄ

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius (trečias iš dešinės) su  Čikagos 
konsulinio korpuso (Chicago Consular Corps) tarybos nariais.       LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.

Čikagos konsulinio korpuso 
(Chicago Consular Corps) 
tarybą. Šeši iš aštuonių tarybos 
narių yra renkami dvejiems 

metams, o Tarybos pirminin-
ku ir pirmininko pavaduoto-
ju tampa ilgiausiai pareigas 
einantys Generaliniai kon-

sulai. Generalinis konsulas 
M. Bekešius buvo išrinktas 
į tarybą atstovauti Europos 
geografinei erdvei.

„Labai džiaugiuosi kolegų 
generalinių konsulų man paro-
dytu pasitikėjimu ir neabejoju, 
kad darbas diplomatinio kor-
puso taryboje padės garsinti 
Lietuvos vardą, užmegzti nau-
dingus ekonominius ryšius ir 
dar plačiau atstovauti tėvynės 
interesams bei padėti gausiai 
tautiečių bendruomenei čia, 
Čikagoje”, - sakė M.Bekešius.

Čikagos konsulinį korpusą 
sudaro 80-ies valstybių atsto-
vai, kurie savo šalis repre-
zentuoja ne tik Ilinojuje, bet 
ir kitose JAV vidurio vakarų 
valstijose. Ilinojuje taip pat 
veikia JAV Valstybės departa-
mento padalinys, kuris buvo 
įsteigtas 1982 m. esant didelei 
diplomatinei bendruomenei.

Pagrindiniai Čikagos kon-
sulinio korpuso tikslai yra 
stiprinti atstovaujamų valsty-
bių ryšius su JAV federalinės, 

valstijos ir vietinės valdžios 
atstovais, institucijomis, 
verslo ir kultūrinėmis organi-
zacijomis bei pilietine visuo-
mene. Konsulinis korpusas 
taip pat stengiasi užtikrinti 
ir saugo reprezentuojamų 
valstybių interesus bei teises, 
skatina solidarumą, draugys-
tę ir bendradarbiavimą tarp 
savo narių bei įvairių vietos 
institucijų.

Kartu su Airijos, Meksikos 
ir Lenkijos piliečiais, Lietuva 
turi vieną didžiausių bei sti-
priausių diasporų Čikagoje ir 
jos priemiesčiuose. Neretai iš 
Lietuvos atvykę tautiečiai su-
siduria su socialinio aprūpini-
mo, imigracijos ir konsuliniais 
iššūkiais. Tikimasi, kad naujos 
Generalinio konsulo pareigos 
padės užtikrinti geresnę komu-
nikaciją su Ilinojaus ir Čikagos 
valstybiniu sektoriumi bei 
vietos politikais ir renkamais 
pareigūnais.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

VAŠINGTONE APSILANKĖ LEGENDINIS LAISVĖS KOVŲ DALYVIS JUOZAS JAKAVONIS-TIGRAS
Lietuvoje jau trečius metus 
rengiamos akcijos „Ištark, 
išgirsk, išsaugok” simboliškai 
buvo perskaityti tremtinių 
vardai ir pavardės. Dešimtyje 
Lietuvos miestų rengiamos 
akcijos metu šiemet planuo-
jama perskaityti daugiau nei 
100 000 tremtinių ir politinių 
kalinių vardų, pavardžių bei 
likimų.

Buvęs partizanas Juozas 
Jakavonis-Tigras susitikimo 
ambasadoje metu papasakojo 
savo gyvenimo istoriją, pri-
siminė savo bendravimą su 
Adolfu Ramanausku-Vanagu, 
pasidalino skaudžiausiomis 
akimirkomis, kuomet buvo 
suimtas ir kankintas.

Juozas Jakavonis yra ap-
dovanotas Vyčio Kryžiaus 
ordino Komandoro kryžiumi 
ir Kariuomenės kūrėjų sava-
norių medaliu.

Kęstutis Vaškelevičius, LR 
ambasada JAV

Lietuvos partizanų ryšininkas ir Adolfo Ramanausko-Vanago adjutantas Juozas Jakavonis-Tigras 
(ketvirtas iš kairės) su Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėse Amerikos Valstijose Rolandu Kriščiūnu 
(penktas iš kairės) ambasados darbuotojais ir svečiais.                                         LR ambasados JAV nuotr.

aktyvų dalyvavimą šioje 
iniciatyvoje. Vašingtone bė-
gimo dalyvius pasveikino 
Jungtinėse Valstijose besi-
lankantis Lietuvos aplin-
kos viceministras Martynas 
Norbutas.

Pasaulio lietuvių bėgimas 
- lietuvius vienijantis rengi-
nys inicijuojamas Suomijos 
lietuvių jaunimo sąjungos 
bendradarbiaujant su Citadele 
Kauno maratonu. Renginio 
partneriai – Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjunga, Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija 
ir Lietuvos bėgimo mėgėjų 
asociacija.

LR URM

VAŠINGTONE SURENGTAS PASAULIO LIETUVIŲ BĖGIMAS 
„PENKI UŽ LIETUVĄ”

Pasaulio lietuvių bėgimo „Penki už Lietuvą” dalyviai prie Baltųjų rūmų. LR URM nuotr.

B i r ž e l i o  1 0 
d .  Va š i n g t o n e 
buvo surengtas 
jau penktą kartą 
organizuojamas 
unikalus pasaulio 
lietuvius vieni-
jantis renginys -  
Pasaulio lietuvių 
bėgimas.

Š i ų  m e t ų 
Pasaulio lietuvių 
bėgimas „Penki 
už Lietuvą” buvo 
skirtas Lietuvos 
Valstybės atkūri-

ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų
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EKUMENINĖS PAMALDOS IR MINĖJIMAS

Po ekumeninių pamaldų.                                                                                              A.V.Matulionio nuotr.

Iš kairės: Pastorė dr. Sarma Eglite ir kunigas dr. Paul Barbins per ekumenines pamaldas kartu kalba 
maldą.                                                                                                                         A.V.Matulioni nuotr.

Popietės pagrindinis pranešėjas Ralph J. Perk pristato šios dienos 
svarbius punktus.                                                A.V.Matulionio nuotr.

Š. m. birželio 
10 d. Klivlando šv. 
Kazimiero parapi-
ja paminėjo reikš-
mingą sukaktį ir 
pagerbė asmenį, 
kuris  bažnytinę 
tarnystę  pradė -
jo prieš daugelį 
metų. Tą dieną šv. 
Mišias aukojo pa-
rapijos klebonas 
kunigas  Joseph 
Bacevice, padeda-
mas sukaktuvinin-
ko diakono Louis 

Pecek, kuris šventė  savo 
35 metų jubiliejų. Jis ir dar 
dvylika vyrų buvo įšventinti 
vyskupo Pilla Clevelando 
Šv. Jono katedroje 1983 m. 
birželio 4 d. 

Šiose birželio 10 d. šv. 
Mišiose dalyvavo jo šeimos 
nariai, giminės ir gražus skai-
čius parapijiečių bei svečių.

Diakonas šventovėje tarė 
žodį,  o mišioms pasibai-
gus susirinkusieji jį nuošir-
džiai sveikino ir dėkojo už 
jo ilgametį pasišventimą. 
Sukaktuvinė šventė tęsėsi 

parapijos svetainėje, prie 
spalvingomis staltiesėmis 
padengtų stalų, papuoštų 
gėlių puokštėmis. Ilgi stalai 
viliojo gardžiais užkandžiais, 
saldumynais, kava, vaisių 
sultimis ir sukaktuviniu tortu. 
Ant atskiro stalo buvo padė-
tas diakono šeimos albumas, 
įvairios nuotraukos ir kiti jo 
ilgą tarnystės kelią nušvie-
čiantys eksponatai. 

Svečiai džiaugėsi proga 
pasikalbėti su sukaktuvinin-
ku, jį pasveikinti ir su juo 
nusifotografuoti. 

Algirdas V. Matulionis

REIKŠMINGA SUKAKTIS

Diakonas Louis Pecek su žmona Maryann svetainės salėje.  A.V.Matulionio nuotr.

Metams slenkant,  svarbios  
reikšmingos tradicijos dažnai 
užmirštamos. Tačiau Baltijos 
tremimo aukų prisiminimo 
tradicija, dėka Baltic Commit-
tee of Greater Cleveland, kuri 
sudaro Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos atstovai ir kurio 
prezidentė yra Mylita Nasvy-
tienė, šia tradicija tęsia nuo pat 
komiteto įkurimo dienos. Šiais 
metais minėjimas vyko birže-
lio 10 d 2:00 v.p.p. Latvių 
Evangelikų šventovėje, Lake-
wood, Ohio. Jam vadovavo 
latvių liūteronų kunigė dr. 
Sarma Eglite, latvių baptistų 
kun. dr. Paul Barbins ir estijos 
atstovas Peeter Orro. 

Dalyvius pamaldžiai 
nutei- kė švelni latvių vargon-
inkkės Liga Zemesarajs ir 
lietuvių kanklininkės Virgini-
jos Rubinski muzika. Po 
vėliavų įnešimo, abu  auksčiau 
įvardinti dvasiškiai sukalbėjo 
maldas primenančias skausm-
inga praeitį ir dar tebevykdo-
mas žiaurybęs.

Prieš grojant himnus, kun. 
dr. Paul Barbins paprašė 
dalyvius atsistoti, kartu  mels-
damas Dievo palaimos. 
Himnus grojant, kiekvienos 
tautybės vėliavos pagarbiai 
palinko į priekį. Apeigų trukmė 
- 43 min. Po to, atvykusieji (jų 
buvo maždaug 90), burėsi 
greta šventtovės esančioje 
salėje kur jų laukė šaltų ir šiltų 
užkandžių   stalas, saldūmynai, 
kava ir minkšti gėrimai. Salės 
scenos priekyje stovėjo  septy-
nios vėliavos ir kalbėtojo 
mikrofonas.

Mylita Nasvytienė, 3:26  
v.p.p. priminė nekaltus žuvu-
sius ir niekada neužmirštinus 
komunistų tremimus. Buvo 
pristatyti tautybių atstovai.

Baltic  American  Commit-
tee viceprez. Erika Puussaar, 
išvardinus raštu gautus sveiki-
nimus, pristatė šios popietės 
prelegenta, Amefrican Nation-
alities Movement pirm. Ralph 
J. Perk ir  Estijos garbės kon. 
Mary B. Nippert ir pakvietė ja 

prie mikrofo. Ji. trumpu 
žodziu, priminė šios dienos 
reikšmę, sugretino ja su 
Ukrainos dilema ir pabrėžė 

kad kiekiviena agresija būtina 
sustabdyti.

Viceprez. E. Puussaar  pa- 
kviesta LR garbės kon. Ingrida 
Bublys padekojo šio minėjimo 
rengėjams - Baltic  American  
Committee ir, nežinia kodėl, 
paminėjo viena žydų įvykį, 
nieko bendra neturinti su 
birželio 14 d. įvykiaiis. Tai 
buvo nemaloni diplomatinė 
klaida. 

Minėjimo prelegentas 
Ralph J. Perk, padekojes ke- 
letui asmenų ir organizacijų  
savo 16 min. kalboje apžvelgė 
jau žinomus įvykius nuo 1939 
metų iki šių dienų, pabrežė 
"Bill  of  Rights" svafba ir 
žmonių laisvę Amerikoje, šioje 
neribotų galimybių šalyje. 

Viceprez. Erika Puussaar, 
padekojusi atvykusiems, prim-
inė kad męs visi turime ar 
turėjome artimmūjų  patyrusių 
Sibiro tremti. Pirm Mylita 
Nasvytienė padekojo Rūtai 
Degutis už parama(?!) ir 
paprašė visus simboliškai 
pasižadėti (kartojant jos sukur-
ta teksta-aut.)šios dienos 
niekada neužmišti.PASTA-
BA: Minėjimo programoje 
antrame puslapyje įrašyta 
"Refreshments by Lithuanian 
Club. Mgr Degutis"Kodėl? 
Programos ketvirtame pusla-
pyje yra įrašas "Photographer 
Dr. Viktoras Stankus", nors 
autorius šio asmens minėjime 
nematė.

Algirdas V. Matulionis
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Šių metų balandžio 29 die-
ną įvyko Marquette Parko apy-
linkės lietuvių  bendruomenės  
metinis ataskaitinis susirinki-
mas. Jame dalyvavo JAV LB 
vidurio Vakarų  apygardos 
pirmininkė Birutė Kairienė, 
JAV LB vidurio Vakarų apy-
gardos valdybos narys ir JAV 
LB tarybos rinkimų komisijos 
VV apygardoje  pirmininkas 
Algimantas Barniškis, Cicero 
bendruomenės valdybos narė 
Milda Šatienė ir Marquette 
Park bendruomenė .    

Susirinkimą pradėjo Audra 
Zakarauskas, kuri pirmiausia 
pasveikino visus gausiai su-
sirinkusius ir pakvietė kun. 
Gediminą Keršį maldai. Tylos 
minute buvo pagerbti mirusieji 
mūsų bendruomenės nariai 
. Toliau viskas vyko pagal 
priimtą darbotvarkę: praėjusių 
metų protokolas, perskaitytas 
sekretorės Vidos Sakevičiūtės, 
toliau – Marquette Park apy-
linkės pirmininkės Aušrelės 
Sakalaitės pranešimas, finansų 
ataskaita, revizijos komisi-
jos pranešimas, rinkimai į 
Marquette Park apylinkės 
valdybą, balsavimas į JAV 
LB tarybą ir kiti einamieji 
klausimai.

Marquette park apylin-
kės LB valdybos rinkimuose 
buvo priminta, kad praėjusiais 
2017 metais valdybą papildė 
du nauji nariai - Auksuolė 
Marčiulevičienė ir Marija 
Lekys.

Pristačius naujus kandida-
tus į Marquette Park apylinkės 
valdybą – Reginą Butkus, 
Dainorą Balutavičienę, Genutę 
Jucienę ir Inesą Makaras – kilo 
klausimas: kaip turėtų būti 
teisingai išrinkta apylinkės 
valdyba? Nes daugelį metų 
apylinkės valdyba buvo renka-
ma pristatant narius ir balsuota  

ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

JAV LB MARQUETTE PARK IR 
APYLINKĖS METINIS SUSIRINKIMAS 2018

bendrai už visus paplojant 
rankomis. Apylinkės rinkimai 
turi vykti remiantis JAV LB 
tarybos įstatais 202.3.3.

Remiantis JAV LB tary-
bos įstatais 110.03 dalimi ( 
aukščiausias Bendruomenės  
organas yra Apylinkės susi-
rinkimas), daugumos bendruo-
menės narių balsais priimta, 
kad visa valdyba būtų perrink-
ta slaptuoju balsavimo būdu ir 
kad valdybą sudarytų 9 nariai 
(prieš metus buvo 11 narių).  
Apylinkės valdybos narių 
skaičių nustato Apylinkės 
susirinkimas (JAV LB tarybos 
įstatai 110.12).

Salėje buvo išrinkta rin-
kimų komisija (Algimantas 
Barniškis , Milda Šatienė ir 
Bronė Barakauskas).  Ant 
lentos buvo surašyta 11 val-
dybos narių ir 4 nauji kandi-
datai. Buvusi valdybos narė  
Zita Bagdžiuvienė kandida-
tuoti atsisakė.  Nuspręsta, 
kad jeigu į valdybą patektų 
Auksuolė Marčiulevičienė 
ir Marija Lekys, jų kaden-
cija baigtųsi kitais metais 
ir savanoriškai dar kiti du 
valdybos nariai atsisakytų 
savo teisių ir kandidatuotų 
naujai. Taip būtų laikomasi  
JAV LB įstatų nuorodų:  110.4 
Apylinkės susirinkimas: a) 
„kasmet  renka pusę apy-
linkės valdybos narių dvejų 
metų terminui…”. Revizijos 
komisija buvo išrinkta 2017 
metais dvejų metų kadenci-
jai: Aurelija Dabrovolskienė, 
Liucija Maldūnas ir Juozas 
Polikaitis.

Rinkimų komisija suskai-
čiavo balsus ir paskelbė naujai 
išrinktus valdybos narius: 
Audra Zakarauskas (32 balsai), 
Auksuolė Marčiulevičienė 
(27), Bronė Steikūnas (26), 
Regina Butkus (23), Inesa 

Valdybos nariai, posėdžio metu: pirmoje eilėje sėdi Vilė Kilikauskas, Bronė Steikūnas ir Genovaitė 
Jucienė; antroje eilėje Regina Butkus, Auksuolė Marciulevičienė, Inesa Makaras ir Audra Zakarauskas. 
                                                                                                                             Kun. Jauniaus Kelpšo nuotr.

Makaras (22), Vilė Kilikauskas 
(22), Dainora Balutavičienė 
(21), Genutė Jucienė (21) ir 
Vida Sakevičiūtė (16). 

Pasveikinta naujai išrinkta 
valdyba, o buvusiems valdy-
bos nariams padėkota už jų 
veiklą ir įteikta gėlių.

Toliau JAV LB vidurio 
Vakarų  apygardos pirmininkė 
Birutė Kairienė supažindino 
visus su naujai renkama JAV 
LB taryba ir paragino visus 
balsuoti už kandidatus. Taip 
pat ji pakvietė penkis sava-
norius, kurie galėtų atstovauti 
vidurio Vakarų apygardos 
suvažiavime.

Susirinkimas baigtas su-
giedant  „Lietuva brangi” ir 
vaišėmis .

Marquette Park valdybos 
posėdis įvyko sekmadienį, 
birželio 3, 2018. Marquette 
Park parapijos patalpose. 
Pirmame posėdyje, po me-
tinio apylinkės susirinki-
mo,  apylinkės valdyba iš 
savo tarpo išsirinko apy-
linkės pirmininką  ir pa-
siskirstė pareigomis (re-
miantis JAV LB Tarybos 
įstatais 110.12). Auksuolė 
Marčiulevičienė –pirminin-
kė;  Audra Zakarauskas – pir-
minikės pavaduotoja; Inesa 

Makaras - iždininkė; Regina 
Butkus – sekretorė; Bronė 
Steikūnas - atsovė spau-
dai; Dainora Balutavičienė 
– kultūros reikalams; Vilė 
Kilikauskas, Genutė Jucienė, 
Vida Sakevičiūtė.

JAV LB Marquette Park 
apylinkės valdybą pradėjo 
darbą. Visus pakvietė daly-
vauti Gedulo ir Vilties dienos 
paminėjime birželio 17 d. Švč 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijoje. Po  11:00 val. r. šv. 
Mišių įvyko renginio tęsinys 
parapijos salėje.

JAV LB Marquette Park 
apylinkės valdyba

Gegužės 25-27 dienomis 
Emos Klabin fondo muzie-
juje vyko Lietuvos genera-
linio konsulato San Paule ir 
Brazilijos lietuvių bendruo-
menės organizuotas Lietuvos 
festivalis „Labas!”, kuriame 
apsilankė per 1,2 tūkst. svečių, 
tarp kurių buvo ir tarptautinės 
šlovės sulaukę lietuvių kilmės 
gatvės meno kūrėjai dvyniai 
Otávio ir Gustavo Pandolfo 
(Os Gêmeos).

Šventės vieta šiam rengi-
niui pasirinkta neatsitiktinai. 
Litvakų kilmės Ema Klabin 
(1907-1994) - žymi Brazilijos 
kolekcionierė, filantropė, ku-
rios Lietuvoje gimę tėvai atvy-
ko į Braziliją XIX a. pabaigoje. 
Šis renginys yra Klabin šeimos 
duoklė savo lietuviškoms 

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 
ŠIMTMEČIO PROGA SAN PAULE 

SURENGTAS FESTIVALIS „LABAS”
šaknims, o kartu ir noras San 
Paului pristatyti ne visiems iki 
šiol žinomą šeimos istorijos 
puslapį. 

Į festivalio atidarymą su-
sirinkusiems Brazilijos užsie-
nio reikalų ministerijos, San 
Paulo valstijos ir savivaldybės, 
konsulinio korpuso atsto-
vams, kultūros veikėjams ir 
Lietuvos draugams kalbėjęs 
Ema Klabin fondo preziden-
tas, buvęs Brazilijos užsienio 
reikalų ministras dr. Celso 
Lafer, kuris taip pat yra litva-
kų kilmės, sveikino Lietuvą ir 
Brazilijos lietuvius valstybės 
atkūrimo šimtmečio proga ir 
džiaugėsi iniciatyva San Paule 
pristatyti Lietuvą ir litvakų 
istoriją, kuri yra neatsiejama 
Lietuvos raidos dalis.  

I š  Lie tuvos  a tvykus i 
Valstybinio Vilniaus Gaono 
žydų muziejaus direkto-
riaus pavaduotoja dr. Kamilė 
Rupeikaitė pristatė specialiai 
šiam renginiui sukurtą foto par-
odą „Akimirkos. Iš Lietuvos 
žydų gyvenimo”, kurioje, 
visų nuostabai, Vilniaus arba 
Kauno gete rasta iš San Paulo 
atsiųsta šio miesto nuotrauka 
buvo atspindėtas tarpukaryje 
Lietuvoje gyvenusių žydų 
ryšys su Brazilija. Viešnia iš 
Lietuvos atidarymo svečius 
supažindino su Lietuvoje ku-
riamo Litvakų kultūros ir 
tapatybės muziejaus projektu.

Lietuvių kalbą tyrinėjančio 
ir nuoširdžiai ja besižavinčio 
Brazilijos lingvisto Ricardo 
Xavier paskaitos klausytojai 
turėjo progą įsitikinti lietuvių 
kalbos panašumu su kitomis 
indoeuropiečių kalbomis bei 
išgirsti įdomių mokslininko įž-

valgų apie lietuvių kalbos vertę.
Abi festivalio dienas ren-

ginio svečiai turėjo progą 
išgirsti rašytojo ir istoriko dr. 
Laimono Briedžio knygos 
„Vilnius: City of Strangers” 
pristatymą, pakvietusį drąsiau 
ir platesniame kontekste mąs-
tyti apie Vilnių – įvairiatautį, 
daugiakultūrį, atvirą ir gyvą, 
tokį, koks jis buvo praeityje 
ir kokio dabartyje autorius 
nebeapčiuopia.

Lietuvos generalinė kon-
sulė San Paule Laura Tupe 
festivalio svečius pakvietė 
pokalbiui apie šiuolaikinę 
Lietuvą, trumpai pristatydama 
esminius valstybės ir tautos 
formavimosi akibrokštus bei 
esamas Lietuvos geografines, 
kultūrines, socialines, politines 
ir ekonomines koordinates.

Abi dienas gausiai į festivalį 
plūdę svečiai turėjo galimy-
bę apžiūrėti lietuvių kilmės 

Brazilijos menininkės Helenos 
Kavaliunas modernaus meno 
instaliacijas, prisėdę prie ben-
dro stalo paskanauti lietuviškų 
patiekalų, įsigyti Brazilijos 
lietuvių gamintų suvenyrų bei 
dalyvauti tautodailės dirbtuvėse 
– pramokti margučių margini-
mo, sodų vėrimo, karpinių ir 
drožybos amatų. Mažiesiems 
buvo sekamos lietuviškos pa-
sakos ir legendos. Vakaro pro-
gramoje skambėjo Brazilijos 
lietuvių bendruomenės grupės 
„Laisvė” atliekamos melodijos, 
buvo galima grožėtis tautinių 
šokių grupės „Nemunas” bei 
kelionei į Dainų ir šokių šventę 
besiruošiančio „Rambyno” pa-
sirodymais. Pastarieji festivalio 
svečius įtraukė į nuotaikingą 
bendrą šokio sūkurį, tapusį 
puikiu lietuvybės mylėtojus 
vienijančiu šventinių dienų pa-
baigos akcentu.

LR URM
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Lietuvos ambasadorius 
Rolandas Kriščiūnas birže-
lio 8 d. dalyvavo kasmetinėje 
komunizmo aukų pagerbimo 
ceremonijoje. R. Kriščiūnas 
kartu su Vašingtone įsikūrusio 
komunizmo aukų memorialinio 
fondo vadovybe ir kitų šalių am-
basadoriais padėjo vainiką prie 
paminklo komunizmo aukoms 
atminti. Ceremonijoje taip pat 
dalyvavo Lietuvos partizanų 
pagerbimo iniciatyvinė grupė, 
vadovaujama Alekso Radžiaus.

Šių metų ceremonijos metu 
buvo pagerbtas Kubos disiden-
tas Oswaldo Payá po mirties. 
Truman-Reagan laisvės meda-
lis buvo įteiktas jo dukrai Rodą 
María Payá.

Pagarbos ir atminimo me-
dalis, kurį įsteigė Komunizmo 
aukų memorialinis fondas, 
kiekvienais metais įteikiamas 

VAŠINGTONE PAGERBTOS 
KOMUNIZMO AUKOS

pasižymėjusiems kovoto-
jams už laisvę. Šiuo meda-
liu pirmasis buvo įvertintas 
Lietuvos Atkuriamojo Seimo 
Pirmininkas profesorius V. 
Landsbergis. Truman-Reagan 
medaliais taip pat buvo pagerb-
tos tokios asmenybės kaip Jonas 
Paulius II, Čekijos prezidentas 
Vaclav Havel, Lenkijos prezi-
dentas Lech Walesa,  kiti žymus 
Vidurio ir Rytų Europos bei kitų 
su komunizmu kovojusių ar 
tebekovojančių šalių disidentai.

Memorialas komunizmo 
aukoms atminti Vašingtone 
atidengtas 2007 m. birželio 
12 d. Jau tapo tradicija kie-
kvienų metų birželio mėnesio 
pradžioje surengti vainikų 
padėjimo ceremoniją šalia 
paminklo viso pasaulio komu-
nizmo aukoms atminti.

 LR URM Prie paminklo komunizmo aukoms atminti.                                                                           LR URM nuotr.

„jot.jot” kompanija laimi 
prestižinį  NYCxDesign ap-
dovanojimą, o tarptautinėje 
šiuolaikinių baldų ir dizai-
no parodoje - net penkios 
Lietuvos kompanijos.

Niujorko dizaino savaitės 
metu penkios Lietuvos kom-
panijos – „jot.jot”, „Sedes 
Regia”, „EMKO”, „Kitaip”, 
„Gforma” dalyvavo 30-ojoje 
tarptautinėje šiuolaikinių 
baldų ir dizaino parodoje 
(ICFF), vykusioje gegužės 20 
-23 d. Jacob K. Javits centre.

Gegužės 22 d. Lietuvos 
kompanijų atstovai savo 
dizaino gaminius pristatė ir 
LR generaliniame konsulate 
Niujorke. Renginio metu 
Niujorko dizaino srities pro-
fesionalai turėjo galimybę 
susipažinti su Lietuvos di-
zaino sektoriumi, o Lietuvos 
įmonės – užmegzti naujus 
ryšius.  Renginyje taip pat 
dalyvavo dizaineriai ir sve-

LIETUVOS SĖKMĖ NIUJORKO DIZAINO SAVAITĖJE

čiai iš Estijos bei Suomijos.
„ jot . jo t”  kompani jos , 

vienijančios kūrybingus ta-
lentus ir „įdarbinančios” 
moderniausias technologijas, 
įkūrėjai – Jurgis Garmus ir 
Laurynas Kerpė – pasidžiau-
gė antrus metus iš eilės laimė-
tu prestižiniu NYCxDesign 
apdovanojimu. 2017 m. jų 
veidrodis „MUDU” laimėjo 
geriausio namų aksesuaro 
apdovanojimą, o šiais metais 
„BaBa” viensėdis fotelis nu-
skynė laurus „lounge” kėdžių 
kategorijoje.

„Kompaniją įkūrėme tik 
prieš trejus metus, bet nuo pat 
pradžių žinojome savo viziją 
ir misiją. Buvo labai malonu 
dirbti su žinomais Danijos 
dizaineriais Iskos Berlin, 
kurie sukūrė „BaBa” fotelį. 
Tikimės grįžti į Niujorką ir 
kitais metais” - sakė Jurgis 
Garmus.

„EMKO” kompani jos 

įkūrėja Erika Markovska 
- Mikulskienė renginio sve-
čiams pristatydama  „Naïve” 
lietuviško dizaino kėdes ir 
kavos staliuką, pabrėžė, kad 
jų tikslas – pristatyti Lietuvą 
pasauliui kaip dizaino šalį.

Daug dėmesio sulau -
kė „Sedes Regia” krėslas 
„Bunny ”, kuris pagamintas 
kompanijos wix.com biu-
ro interjerui Vilniuje. Šios 
įmonės vadovas Aurimas  
Kundelis džiaugėsi galėjęs 
vėl sugrįžti į parodą Niujorke 
antrą kartą po septynerių 
metų pertraukos, dėka VŠĮ 
„Versli Lietuva”, kuri fi-
nansavo 50 procentų visų 
Lietuvos kompanijų dalyva-
vimo parodoje išlaidų.

Renginys LR generaliniame 
konsulate Niujorke buvo orga-
nizuotas bendradarbiaujant su 
VŠĮ „Versli Lietuva” ir Baltijos-
Amerikos komercijos rūmais.

LR URM inf.

Tarptautinėje šiuolaikinių baldų ir dizaino parodoje kompanija „jot.jot”.                        LR URM nuotr.

Lenkijoje pasirodė dar viena 
lietuvių poezijos knyga. 2015 
m. buvo išleista Kornelijaus 
Platelio poezijos rinktinė (vertė 
Adam Pomorski), 2017 m. – 
Nijolės Miliauskaitės eilėraš-
čiai (vertė Alicija Kuzborska 
ir Agnieszka Rembialkowska), 
o prieš kelias dienas Lenkijos 
knygynuose pasirodė Paulinos 
Ciuckos į lenkų kalbą verstų 
Eugenijaus Ališankos eilė-
raščių rinktinė „Zastrzegam 
sobie prawo do milczenia”, 
kurią išleido Poznanės leidykla 
„WBPiCAK”.

Lietuvių poeto knyga speci-
aliai buvo išleista žymiausiai ir 
didžiausiai Lenkijoje poezijos 
šventei – tarptautiniam Milošo 
festivaliui. Pirmuosiuose 
Milošo festivaliuose dalyvavo 
Tomas Venclova ir Marcelijus 
Martinaitis, 2015 m. festiva-
lyje dalyvavo ir savo kūrybą 
pristatė Kornelijus Platelis. 
Šiais metais – susitikimuose su 
skaitytojais, skaitytojų gausiai 
lankomuose poezijos skaity-
muose ir literatūros vakaruo-
se bei diskusijose dalyvaus 
Eugenijus Ališanka.

Milošo festivalis – tai svar-
biausias Lenkijoje tarptautinis 
poezijos festivalis, kuris nuo 
pat pradžių buvo remiamas 
literatūrinės Nobelio premi-
jos laureatų Česlovo Milošo 
ir Wisławos Szymborskos. Į 
festivalį suvažiuoja žymiau-
si pasaulio poetai, vertėjai, 
literatūros kritikai, leidėjai 
ir literatūros festivalių direk-
toriai. Festivalis yra plačiai 
nušviečiamas Lenkijos ir 
užsienio žiniasklaidoje.

Lietuvių poetų dalyvavimas 
festivalyje būtų neįmanomas, 
jei nebūtų jų poezijos rinktinių 
lenkų kalba. Tokia – Č. Milošo 

festivalio sąlyga. Ji nebūtų iš-
pildyta, jei ne jau penkerius me-
tus Krasnogrūdoje ir Vroclave 
vykstančios lietuvių ir lenkų 
vertėjų kūrybinės dirbtuvės.

LR kultūros atašė drauge 
su Lietuvos rašytojų sąjunga, 
„Paribių centru”, Lenkijos 
PEN centru, Rytų Europos 
kolegija bei kitomis Lietuvos 
ir Lenkijos kultūros instituci-
jomis organizuojamos ir pa-
stoviai vykstančios kūrybinės 
vertėjų dirbtuvės išugdė nau-
jus vertėjus, puikiai lietuvių 
poeziją ir prozą verčiančius 
į lenkų kalbą. Viena nuola-
tinių vertėjų dirbtuvių da-
lyvių, Varšuvos universiteto 
Baltistikos katedros dėstytoja 
Agnieszka Rembialkowska 
už lietuvių poezijos vertimus 
į lenkų kalbą šiais metais 
buvo apdovanota „Poezijos 
pavasario” prizu, teikiamu 
užsienio vertėjui už lietuvių 
poezijos vertimus į užsienio 
kalbas.

Eugenijaus Ališankos po-
ezijos į lenkų vertėja Paulina 
Ciucka irgi yra kūrybinių lie-
tuvių ir lenkų vertėjų dirbtuvių 
aktyvi dalyvė. 2015 m. leidykla 
KEW išleido Paulinos Ciuckos 
į lenkų kalbą išverstą Alvydo 
Šlepiko romaną „Mano vardas 
Marytė”, kuris pateko į Vidurio 
ir Rytų Europos literatūrinių 
apdovanojimų „Angelus” fina-
linį septynetuką.

N e t r u k u s  l e i d y k l o j e 
„Pogranicze” pasirodys ir 
Vlado Braziūno į lenkų kalbą 
Agnieszkos Rembialkowskos 
verstų eilėraščių rinktinė, kuri 
jau birželio 30, t.y. Česlovo 
Milošo gimimo dieną bus pri-
statyta Krasnogrūdoje, o vė-
liau Krokuvoje ir Varšuvoje.

LR KM inf.

EUGENIJAUS ALIŠANKOS POEZIJOS 
RINKTINĖ „ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO DO 

MILCZENIA” – ČESLOVO MILOŠO  
POEZIJOS FESTIVALYJE KROKUVOJE
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Šios vasaros plane bardų 
muzikos gerbėjai seniai pasi-
žymėję – priešpaskutinis va-
saros savaitgalis Anykščiuose. 
Vienuoliktą kartą Dainuvos 
slėnis, o ir visas miestas pa-
siners į istoriją, kurią kasmet 
kuria gera muzika, sielą jaudi-
nanti poezija, puiki literatūra, 
įspūdingos šviesos ir atsidavu-
si publika. Šių metų festivalio 
„Purpurinis vakaras” organi-
zatoriai savo renginį dedikuoja 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 100-mečio jubiliejui.

„Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo šimtmetis – įspū-
dinga šventė. Kad ir kiek šiai 
progai renginių būtų skirta, 
kiekvieną kartą turime prisi-
minti, kad be šito šimto metų 
šiandien negalėtume dainuoti 
lietuviškai, skaityti lietuviškų 
knygų ir dalintis savo nuosta-
biomis literatūrinėmis istori-
jomis Anykščiuose”, – sako 
vienas iš festivalio „Purpurinis 
vakaras” organizatorių, vie-
šosios įstaigos „Bardai LT” 
direktorius Benas Jakštas.

Festivalio rengėjai šiais 
metais išskirtinį dėmesį ski-
ria premjeroms. Jau pirmąją 

LAISVĖS SKONIS, PARTIZANŲ DAINOS, PREMJEROS IR NAKTYS BE MIEGO
festivalio dieną, rugpjūčio 
16-ąją, Vyskupo skvere dainų 
iš naujosios savo plokštelės 
klausytis kvies romansų at-
likėja Liuba Nazarenko. Tą 
patį vakarą Anykščių kultū-
ros centre įvyks režisierės 
Agnės Marcinkevičiūtės do-
kumentinio filmo apie tapytoją 
Nomedą Saukienę „Iš kur tas 
švytėjimas” premjera. Savo 
poezijos rinkinį „Purpurinis 
vakaras” pristatys retai viešu-
moje matoma, bardų atlikėjų 
itin mėgstama poetė Dalia 
Saukaitytė.

Unikalų muzikos, šviesos ir 
vaizdo spektaklį „Broliai” festi-
valio scenoje parodys daininin-
kė Aistė Smilgevičiūtė ir grupė 
„Skylė”. Nuo pat „Brolių” 
pasirodymo spektaklį lydi sė-
kmė ir žiūrovų meilė. Galima 
sakyti, kad jis tapo nemateri-
aliu paminklu visam Lietuvos 
partizanų judėjimui. Aistei 
Smilgevičiūtei ir „Skylei” tal-
kins vokalinė vyrų grupė.

Lietuvos nepriklausomy-
bės kelius prisimins ir profe-
sorius Vytautas Landsbergis, 
sutikęs atvykti į „Purpurinį 
vakarą” ir pasidalyti savo 

įžvalgomis bei prisiminimais, 
o Anykščių kultūros kino 
salėje bus rodomas režisie-
riaus Sauliaus Baradinsko ir 
komiko bei prodiuserio Olego 
Šurajevo kino filmas „Grąžinti 
nepriklausomybę”. Po filmo 
kūrybinė grupė žiūrovus pa-
kvies į diskusiją.

Kaip visada turtinga mu-
zikinė ir kultūrinė festivalio 

„Purpurinis vakaras” programa 
Anykščiuose suburia tūkstan-
čius muzikos, meno ir litera-
tūros gerbėjų. Pernai festivalį 
aplankė daugiau nei penki tūks-
tančiai žmonių. Festivalio die-
nomis jau tapo įprasta įsikurti 
Dainuvos slėnyje, palapinėse 
šalia upės, atvykti su šeimomis 
ir į koncertus atsivesti augin-
tinius. Ieškantieji komforto 

viešbučius turėtų užsisakyti 
jau dabar – festivalio dienomis 
Anykščiuose laisvų kambarių 
nebūna.

Š imtmeč io  fes t iva l i s 
„Purpurinis vakaras” Anykščių 
Dainuvos slėnyje – rugpjūčio 
16–18 dienomis. Sekite pro-
gramą http://purpurinisvaka-
ras.lt/programa/.

Bernardinai.lt

Vytauto Daraškevičiaus nuotr.

Šiltą birželio 16 d. 65 
įvairaus amžiaus keliautojai 
susirinko į žygį partizanų 
takais, skirtą Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečiui 
paminėti.

 K e l i o n ė s  p r a d ž i a  - 
Puvočiai. Karštą vasaros 
dieną Merkyje smagu išsi-
maudyti. Kažkada upe pluk-

ŽYGIS PARTIZANŲ TAKAIS 
„KUR AUKŠTOS PUŠYS LIEKNOS OŠĖ”

dė sielius. Skirtingai negu 
Nemunu, Merkiu plukdyti 
nerišti medžiai, darbą sunki-
no ir tai, kad upe ėjo Lietuvos 
– Lenkijos demarkacinė li-
nija, dažnai dėl sienos pa-
žeidimo įvykdavo konfliktų. 
Toliau mišku nuvingiuoja ke-
lias link Dubininko, kairėje 
palikdamas „Ciegelnios” vie-

Skiriu močiutės Elenos TribaitėsBudrienės atminimui, 
kurią, besilaukiančią kūdikio, 1941 06 26 Pravieniškėse sušaudė 
raudonarmiečiai. 

Janina Laniauskienė
Prisiminimai iš praeities
Su baltomis gėlėmis
Su  riedančia ašara
Lūpos kartoja vardus
Klaupiasi kunigas už visus
Tyli malda tyloje
Amžinybė jų namai
Išėjo visi negrįžtamai
Kažkada ieškojo laimės ir namų
Suvažiavo iš Lietuvos kaimų
Graži buvo svaja
Gyventi mylėti gimdyti
O kad kūdikiai bus nužudyti
Niekas negalėjo numatyti
Kiek bešauktum
Kiek beverktum
Jų nesugrąžinsi
Tik visom kartom priminsi
Budelių ledinės širdys
Tegul visas pasaulis girdi

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

tą (XX a. p.p. čia veikė plytų 
gamykla – vietos gyventojų 
vadinama „ciegelnia”) ir te-
bedirbamus Puvočių kaimo 
laukus. Iškeliavę iš Puvočių 
žygį tęsėme link Dubibninko. 
Dubininkas - vienas iš sep-
tynių etnografinių kaimų 
Dzūkijos nacionaliniame 
parke. 

Tradicinės architektūros 
sodybos išsidėsčiusios palei 
vandeningiausią Lietuvos 
upelį Skroblų. Toliau ke-
lias vedė lik Viršurodukio. 
Viršurodukis yra turtingas 
partizaninio karo įvykių: 
jo apylinkėse buvo įrengti 
partizanų Šturmo ir Žilvičio 
bunkeriai, vado Balučio va-
davietė. Šiose vietovėse 1946 
m. vyko garsus partizanų 
pagerbimo sąskrydis. Čia dar 
tebestovi 200 metų senumo 
namas, kuriame po sąskry-
džio nakvojo partizanai. 

Nustatyta ir autentiška 
partizanų pagerbimo ir ap-
dovanojimo vieta miške. 
Trasninkas – gatvinis kai-
mas įsikūręs šalia Merkio ir 
Skroblaus upių santakos. 

Kaimo kapinaitėse palai-
dotas partizanas J. Miškinis 
- Narsutis. Toliau keliavome 
pamerkiu iki Rodukoje esan-
čio kabančio tilto per Merkį. 
Prieš pasiekdami kabantį 
tiltą per Merkį, dar du kartus 
kirtome Lenkijos okupuoto 
Vilniaus krašto demarkacinės 
linijos ruožą. 

1939 - 1940 m. Merkiu 

Partizanų žūties vieta.                         Dzūkijos nacionalinio parko nuotr.

ė j o  s i e n a  s u  S o v i e t ų 
Sąjunga, Lietuvai buvo grą-
žinta dalis Vilniaus kraš-
to, bet tokie kaimai kaip 
Dubininkas, Trasninkas atite-
ko Baltarusijai. Kitoj Merkio 
pusėj - Kasčiūnų kaimas. 
Dešinėje ant kalniuko - seno-
sios Kasčiūnų kaimo kapinės, 
kur menama buvus aukurą. 
Merkyje ties Kasčiūnais buvo 
brasta, kur arkliais perva-
žiuodavo per upę. Kaimas 

taip pat garsus partizaninių 
kovų istorija. Partizano Juozo 
Jakavonio–Tigro sodyboje 
yra atstatyta Dainavos apy-
gardos vadų Juozo Vitkaus 
– Kazimieraičio ir Adolfo 
Ramanausko–Vanago vada-
vietė. 

Dėkojame visiems žygei-
viams už ištvermę. Lauksime 
jūsų sugrįžtant.

Dzūkijos nacionalinio 
parko informacija
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

N.Raila,

Los Angeles, CA ...............25

E.Jakulis, 

Willoughby, OH ................10

D.Puškorius,

Willoughby Hills, OH .........5

A.Venckūnas, 

Santa Monica, CA ...............5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

VILIOJANTI PROGA

Pranešame, kad „Vilties” draugija, „Dirvos” leidėja, 
saugo 1959-2018 m. „Dirvos” archyvines popierines 
laidas.

Senesnės laidos žuvo per 1975 m. įvykusį gaisrą. 
Mes taip pat turime 2000-2018 m. archyvinių laidų CD 
ir „flash drive” versijas. „Vilties” draugija kviečia savo 
skaitytojus, jų šeimos narius ar draugus įsigyti juos 
dominančias 1998-2018 m. „Dirvos” laidas (popierines 
versijas). Jos yra geros būklės. Jų metinės laidos skaičiai 
įvairuoja nuo 26 iki 52 (dėl įvairių priežasčių, metams 
slenkant, jų skaičius buvo sumažintas, - aut.). Vieno 
numerio kaina $2.00, siuntos mokestis pagal užsisakytą 
laidų skaičių. Visi užsakymai turi būti apmokėti iš anks-
to. Primename, kad laidų skaičius yra ribotas. Daugiau 
informacijos galima gauti skambinant 

tel. 1 (216) 5318150, faksas 1 (216) 5318428
Email: dirva@ix.netcom.com

„Vilties” draugijos valdyba, „Dirvos” leidėja.

Brangūs broliai ir seserys 
Kristuje,

mama man pasakojo, kaip 
vieną ankstyvą rytą eidama į 
darbą – tada ji dirbo Alytuje 
– išgirdo keistą triukšmą. 
Eidama suprato, kad tie gar-
sai sklinda iš traukinių sto-
ties. Nors ėjo toli nuo stoties, 
girdėjo, kad iš ten sklinda 
žmonių raudojimas ir liau-
dies dainos. Darbe senukas 
sargas jai pasakė: „Žmones 
veža.”

Šiandien minime Gedulo 
ir vilties dieną. Diena, apie 
kurią man pasakojo mama, 
tikrai buvo gedulo ir vilties 
diena. Nors žmonės raudojo, 
tuo pačiu metu buvo gieda-
mos giesmės ir dainuojamos 
liaudies dainos. Tuo pačiu 
metu – ir gedulo, ir vilties.

Tūkstančiams ištremtų 
lietuvių šeimų išlikti padėjo 
tai, kad tos šeimos, dar gy-
vendamos nepriklausomoje 
Lietuvoje, buvo tapusios 
tikromis namų bažnyčiomis. 
Tremtyje tai buvo neįkainoja-
mas lobis. Būdamos toli nuo 
Tėvynės, nuo katalikų baž-
nyčių ir kunigų, teikiančių 
sakramentus, šios šeimos pa-
čios buvo bažnyčios ir išlaikė 
tikėjimą bei gyvą viltį. Ne tik 
viltį, kad vieną dieną sugrįš 
į Tėvynę, bet daug didesnę 
viltį – viltį, kad vieną dieną 
regės Tėvynę Danguje.

Šiandien Evangelijoje 
Jėzus mums užduoda ne-
lengvą lygtį: du žvirbliai 
parduodami už skatiką, o jūs 
vertesni už daugybę žvirblių. 
Kaip išspręsti šį uždavinį? 
Kokia yra žmogaus vertė 
Dievo akyse? Net jei su-
skaičiuotume visus pasaulio 
žvirblius, šio uždavinio neiš-
spręstume. Tikroji žmogaus 
vertė paaiškėja ant kryžiaus, 
kai Jėzus atiduoda savo gy-
vybę.

Jėzus, duodamas moki-
niams uždavinį su žvirbliais, 
kviečia juos pamąstyti apie 
mirties valandą: „Nė vie-
nas iš jų nekrinta žemėn be 
jūsų Tėvo valios” (Mt 10, 
29). Krikščionis turi gyven-
ti dažnai susimąstydamas 
apie savo mirties valandą. 
Žmogui, kuris yra pasiruošęs, 
mirties valanda yra tikroji 
gimimo valanda. Gimimo 
Dangui. Mamos žino, kad 
artėjant gimdymui jau būna 
sukrautas ir paruoštas bet 
kurią akimirką vežtis į ligonę 
būtiniausių daiktų krepšys. 
Panašiai būtiniausių daiktų 
krepšys buvo paruoštas šei-
mose, kurios nujautė, kad 
vieną dieną gali būti ištrem-
tos. Tas paruoštas krepšys 
reiškia: Nežinau, kada tai 
įvyks, bet, jei tai yra gyve-
nimo ar mirties klausimas, 
aš ruošiuosi tam iš anksto. 

TIKROJI ŽMOGAUS VERTĖ PAAIŠKĖJA ANT KRYŽIAUS

Taigi, brangūs broliai ir se-
serys, mūsų mirties valanda 
ir yra gyvenimo ar mirties 
klausimas.

Ruoštis šiai valandai, kaip 
pačiam svarbiausiam susiti-
kimui su mylinčiu Tėvu, – tai 
turėti vilties lobį, „geresnį ir 
nenykstantį lobį” (plg. Žyd 
10, 34). Tai pasitikėti Dievo 
gailestingumu, kuris labiau-
siai mus apgaubia mirties va-
landą. Ruoštis šiai valandai 
– tai gyventi nuolat sakant: 
„Jėzau, pasitikiu Tavimi.”

Palaimintojo Teofiliaus 
gyvenimas liudija šiandienos 
Evangelijos žodžių tikrovę. 
Vyskupas Teofilius, lyginant 
su visa represinės sistemos 
galia, buvo lyg žvirblis. Jis ir 
pats apie save taip sakė, kai iš 
kalėjimo siuntė dukterėčiai iš 
popieriaus iškarpytą narvelį 
su paukšteliu viduje: „Tu 
dabar gali pamatyti, kur esu 
ir kaip jaučiuosi”, – rašė jis.

K u n i g ų  s e m i n a r i j ą 
Teofilius baigė su charakte-
ristika, kad sunkaus darbo 
šiam jaunam kunigui geriau 
neskirti, nes jo sveikata sil-
pna. Teofiliaus silpna svei-
kata buvo proga pasireikš-
ti Dievo galybei. Jo širdis 
nuolat šlubavo, tačiau plakė 
visus penkiolika kalėjimų ir 
lagerių metų.

Istoriniai šaltiniai liu-
dija, kad trečią kartą kali-
nant jau garbingo amžiaus 
vyskupą, net ir  bausmės 
laikui pasibaigus, sovietinė 
valdžia visaip stengėsi jį 
užlaikyti Mordovijos inva-
lidų namuose, tikėdamasi, 
kad senukas vyskupas neat-
laikys ir gyvas nebesugrįš 
į Lietuvą. Tačiau jis grįžo, 
slapta įšventino į vyskupus 
Vincentą Sladkevičių, susti-
prino Bažnyčią Lietuvoje ir 
tik tada, KGB pareigūnams 
padedant, iškeliavo į tikruo-
sius Tėvo namus. „Nė vienas 
iš jų nekrinta žemėn be jūsų 
Tėvo valios”, – sakė Jėzus 

savo mokiniams (Mt 10, 29).
Brangūs broliai ir seserys, 

šie metai yra pirmieji, kai 
tikrai galime pasakyti, kad 
Gedulo ir vilties dieną sti-
presnė yra viltis. Viltis, kurią 
mums rodo palaimintasis 
Teofilius. Kiek daug nerimo 
Lietuvoje, teisėto nerimo – 
nerimo dėl Tėvynės ateities, 
dėl Bažnyčios, dėl mūsų 
šeimų, dėl jaunimo. Vis dėlto 
negerai tik nerimauti.

Turime kiekvienas savęs 
paklausti: Net jei esu tik 
žvirblis, ką galiu padaryti, 
kad įvykdyčiau Dievo valią? 
Jei kas rytą nubusime su šia 
intencija, jei visų savo darbų 
imsimės su šia intencija, 
Dievas šimteriopai padau-
gins mūsų pastangas, net jei 
iš karto ir nematysime šių 
pastangų vaisių.

A r  g a l ė j o  v y s k u p a s 
Teofilius manyti, kad gerai 
atlieka vyskupo tarnystę, kai 
didžiąją dalį šios tarnystės 
metų praleido atskirtas nuo 
savo vyskupijos, galėdamas 
tik malda vienytis su jam 
patikėtomis avimis? Dievui 
užteko Teofiliaus troškimo 
vykdyti Jo valią.

Šie metai tokie turtin-
gi laiko ženklų – minime 
Lietuvos valstybės atkūri-
mo šimtmetį, Trakų Dievo 
Motinos, Lietuvos Globėjos, 
metus ir  laukiame mūsų 
žemę aplankant popiežiaus 
Pranciškaus. Šie metai yra 
gera proga susimąstyti: kokie 
yra mano giliausi troškimai? 
Dėl ko aš gyvenu? Kur mūsų 
lobis, ten mūsų širdis (plg. Lk 
12, 34). Ar ne todėl Lietuvoje 
tiek daug nusivylimo, kad 
mūsų troškimai pernelyg 
pririšti prie šios žemiškos 
tikrovės?

Šiandienos uždavinį su 
dviem žvirbliais mums per-
duoda evangelistas Matas. 
Prisiminkime, kad Matą 
Jėzus pašaukė, kai šis sė-
dėjo ir skaičiavo pinigus 

muitininko poste. Kiek jau 
uždirbau, kiek dar galiu už-
dirbti? – sukosi klausimai jo 
galvoje. Galime numanyti, 
kad tautiečiai jo nemėgo 
ne vien todėl, kad jis rinko 
pinigus okupacinei valdžiai, 
bet dar ir todėl, kad šį tą 
nusukdavo sau. Muitininkas 
Matas mokėjo gerai skaičiuo-
ti. Ir Jėzus, eidamas pro šalį, 
pasiūlė jam uždavinį. Jėzaus 
žvilgsnis, kuriuo Jis pasi-
rinko Matą, klausė: „Matai, 
štai aš tau siūlau lobį, kurio 
vertė didesnė nei galėtum 
suskaičiuoti visą gyvenimą 
dėdamas pinigą prie pinigo. 
Sek paskui mane ir aš tau 
padėsiu jį įsigyti.”

Broliai ir seserys, neiššvais-
tykime veltui Dievo mums 

Arkivyskupas Gintaras Grušas.                                                                                           T. Lukšio nuotr.

duodamo malonės meto. Meto, 
kai mūsų tauta sulaukė vyskupo 
Teofiliaus paskelbimo palai-
mintuoju; kai su pasitikėjimu 
pasiaukojome Švenčiausiajai 
Marijos, Lietuvos Globėjos, 
Širdžiai; meto, kai mūsų žemę 
vėl aplankys Šventasis Tėvas. 
Tai metas, kai kiekvienas turi-
me savęs paklausti: Net jei esu 
tik žvirblis, ką galiu padaryti, 
kad įvykdyčiau Dievo valią? 
Palaimintasis Teofiliau, užtarki 
mus. Amen.

2018 m. birželio 14 d., 
Pal. Teofiliaus Matulionio 
minėjimas, Gedulo ir vilties 
diena, Vilniaus Šv. vyks. 
Stanislovo ir šv. Vladislovo 
arkikatedra bazilika.

Vilniaus arkivyskupijos 
inf.
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Lietuvos paplūdimio tin-
klininkės Ieva Dumbauskaitė 
ir Irina Zobnina Kinijoje vy-
kusiame Tarptautinės tinklinio 
federacijos (FIVB) dviejų 
žvaigždučių serijos turnyro 
„Silk Road Tangshan Open” 
aštuntfinalyje birželio 16 d. 
0-2 (17:21, 13:21) pralaimėjo 
kinėms MeiMei Lin bei Lingdi 

PAPLŪDIMIO TINKLININKĖS I. DUMBAUSKAITĖ  
IR I. ZOBNINA PRALAIMĖJO KINIJOJE

Zhu ir pasitraukė iš tolimesnės 
kovos.

Susitikimas truko 39 min.
Už patekimą į aštuntfinalį 

Lietuvos paplūdimio tinkli-

ninkėms atiteko 100 FIVB 
reitingo taškų.

Turnyro Kinijoje prizų 
fondą sudaro 50 tūkst. JAV 
dolerių.                          ELTA

Birželio 15 d. Alytuje su-
rengtame pasaulio rąsto kė-
limo čempionate triumfavo 
42-ejų metų lietuvis Žydrūnas 
Savickas.

Lietuvos galiūnas iškėlė 
rąstą, sveriantį 207,5 kg.

Sidabro medalį iškovojo 
kitas lietuvis 46-erių metų 
Vidas Blekaitis (205 kg). 
Bronza atiteko latviui Dainiui 

LIETUVOS ATSTOVUI PASAULIO 
RĄSTO KĖLIMO ČEMPIONATE 

AUKSAS
Zageriui (200 kg).

Atskirose svorio katego-
rijose lietuviai iškovojo dar 
tris medalius. Kategorijoje 
ik i  90  kg  bronzą  pe lnė 
Gintaras Kunigėns (115 kg), 
o kategorijoje per 105 kg 
sidabras atiteko Karoliui 
Aleksandravičiui (165 kg), 
bronza – Lukui Mataičiui 
(160 kg).                     ELTA

Itin kovingai nusiteikę lie-
tuviai lemiamoje dvikovoje 
dėl vietos 2019 metų pasau-
lio rankinio čempionate pri-
trūko sėkmės bei tikslumo. 
Permainingose rungtynėse 
tituluotieji Islandijos ranki-
ninkai namuose sugebėjo su-
sikurti saugų įvarčių skirtumą 
ir galiausiai šventė pergalę 
rezultatu 34:31 (18:16).

Reikjavike birželio 13 d. 
vakarą užvirė kova dėl tei-
sės dalyvauti rankinio pa-
saulio čempionate. 57-erių 
Gudmunduro Gudmundssono 
treniruojama Islandija rungty-
nėse Vilniuje antrajame kėli-
nyje prarado turėtą persvarą ir 
galiausiai pralaimėjo rezultatu 
28:27 (10:13). Tiesa, vėliau 
rezultatas buvo pakoreguotas, 
o rungtynės baigėsi lygiosio-
mis 27:27.

Gausiai palaikomi savų 
žiūrovų islandai mėgino iš-
kovoti net penktąjį kelialapį 
į pasaulio pirmenybes iš ei-
lės. Lietuviams pergalė būtų 
atvėrusi kelią į šį turnyrą po 
21-erių metų pertraukos.

„Rezultatas toks, kuris pa-
lieka viltis kautis antrosiose 
rungtynėse. (...) Niekas nie-
ko nelaidoja. Važiuojame į 
Islandiją kautis”, – optimis-
tiškai praėjusį penktadienį 
po pirmųjų rungtynių kalbėjo 
Lietuvos rinktinės treneris 
Artūras Juškėnas.

O kad kautis galima, buvo 
matyti jau nuo pirmųjų minu-
čių. Nors lietuviai pirmą įvartį 
praleido sužaidus vos minutę, 
tačiau Vytautas Urbonas ati-
darė lietuvių įvarčių sąskaitą 
visai netrukus – sužaidus vos 
dvi minutes.

Sužaidus dar dvi minutes 
– lietuviai jau priekyje. Dar 
po minutės – rikošetas po 
Aideno Malašinsko smūgio 
ir kamuolys vartuose. Puiki 
pradžia ir 3:1.

Ilgai neradę kelių lietuvių 
vartų link, islandai galiausiai 
pamažu įsivažiavo. Po to, kai 
Jonas Truchanovičius už kietą 
pražangą turėjo apleisti aikš-
telę porai minučių, islandai 
mūsiškius prisivijo. Sužaidus 
11 minučių rezultatas buvo 
lygus – 5:5.

LIETUVOS RANKININKAMS NEPAVYKO 
SUGRĮŽTI Į PASAULIO ČEMPIONATĄ 

Prabėgus 14 minučių – 
pirmas didesnis laimėjimas 
Lietuvos rinktinėje – už smūgį 
kamuoliu į Lietuvos rinktinės 
vartininko galvą iš aikštės 
buvo pašalintas gerai rungty-
nes pradėjęs, o Vilniuje net 
7 įvarčius pelnęs Olafuras 
Gudmundssonas.

Neišnaudoję kiekybinės 
persvaros, mūsiškiai įtraukė is-
landus į greitą žaidimą – sužai-
dus 20 minučių rezultatas buvo 
lygus, o Lietuvos rinktinė vėl 
turėjo kiekybinę persvarą.

Tačiau jos vėl neišnaudojo 
ir jau 23 minutę atsilikinėjo 
13:15. Likus žaisti penkias mi-
nutes pirmajame kėlinyje – jau 
trijų įvarčių islandų persvara.  

Nors islandai galiausiai 
buvo išsiveržę į priekį net 
keturiais įvarčiais, tačiau sė-
kmingai sužaista kėlinio pa-
baiga leido prisivyti šeiminin-
kus iki dviejų įvarčių – pasku-
tinę sekundę puikiai kamuolį 
į Islandijos rinktinės vartus 
pasiuntė Rolandas Baravykas. 
16:18 mūsiškiai pralaimėjo 
pirmąją rungtynių pusę, tačiau 
kėlinys kur kas rezultatyves-
nis nei Vilniuje – tuomet jis 
baigėsi rezultatu 10:13. Tai 
geros naujienos lietuviams, 
kuriems Reikjavike užteko ir 
lygiųjų, bet pelnius ne mažiau 
27 įvarčius.
Įtemptas antras kėlinys

A. Juškėnas per pertrauką 
sustygavo komandos žaidimą 
ir antrasis kėlinys prasidė-
jo puikiu lietuvių spurtu. 
Sužaidus tris minutes antra-
jame kėlinyje rezultatas jau 
buvo lygus – 19:19. Tačiau 
tada mūsiškiai vėl paleido 
aikštės šeimininkus į priekį 
– sužaidus 8 minutes antra-
jame kėlinyje atsilikinėjome 
20:23.

Nors pasitikėjimo savimi 
lietuviams įpūtė ir arenoje 
rungtynes stebėjusių tautiečių 
grupė, tačiau 10 antrojo kė-
linio minutę – dar prastesnė 
padėtis: lietuviai atsilikinėjo 
jau 4 įvarčiais.

Įpusėjus kėliniui – 26:23 
islandų naudai. Tiesa, rezul-
tatas galėjo būti minimalus, 
tačiau dviejose atakose iš eilės 
puikiai sužaidė Islandijos rink-

tinės vartininkas.
Prastesnę atkarpą keitė kur 

kas geresnė. Įsismarkavę ir 
vieną progą po kitos kūrę lie-
tuviai rezultatą visgi sumažino 
iki vieno įvarčio – 26:25.

Tačiau toks pozityvumas 
išliko neilgai. Likus penkioms 
minutėms šioje lemiamoje 
dvikovoje – vėl keturių įvarčių 
aikštės šeimininkų persvara. 
A. Malašinskas čia pat realiza-
vo 7 metrų baudinį ir lietuvių 
viltys atgijo. Tiesa, čia pat 
mūsiškių klaida ir islandai vėl 
neskubėdami bei pirmaudami 
saugiu atstumu kurpė dar vieną 
savo ataką.

Kai lietuvių vartininkas 
puikiai atremdavo islandų 
atakas, mūsiškiams nesisekė 
realizuoti savo progų, išskyrus 
standartines situacijas. Po dar 
vieno A. Malašinsko realizuo-
to baudinio, likus žaisti kiek 
mažiau nei dvi minutes, ko-
mandas skyrė vėl trys įvarčiai 
(33:30).

Likus žaisti pusę minu-
tės – 34:31 ir viskas jau 
aišku. Lietuviams durys į 
pasaulio čempionatą užsikir-
to prieš pat nosį. Per likusį 
laiką rezultatas nepakito, o A. 
Juškėno auklėtiniai turėjo pa-
likti aikštę nusivylę. Tiesa, už 
itin kovingą ir puikią dvikovą 
nusipelnė kuo didžiausių 
pagyrų – jie 
nepaisė islan-
dams klijuo-
tos poros fa-
voritų etiketės 
ir buvo visai 
netoli to, kad 
turėtų progą 
pakartoti 1997 
metų įvykius. 

LRT


	C:\j\dirva\2018\pages 1-6.pdf
	C:\j\dirva\2018\DIRVA0619 pg 7.pdf
	C:\j\dirva\2018\pages 8-10.pdf
	C:\j\dirva\2018\pages 11-12.pdf



