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Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Gitanas Nausėda 
vieši Briuselyje, kur dalyvau-
ja Europos Vadovų Tarybos 
darbo sesijoje. Ši Taryba, 
vykstanti su griežtais apribo-
jimais dėl pandemijos, skirta 
deryboms dėl Daugiametės fi-
nansinės programos ir Europos 
gaivinimo fondo.

Sesijos pradžioje Lietuvos 
vadovui buvo suteiktas įžan-
ginis žodis. Per jį Prezidentas 
atkreipė Europos lyderių dė-
mesį į pastaruoju metu suakty-
vėjusią istorinio revizionizmo 
tendenciją.

Pasak šalies vadovo, Rusijos 
pastangos klastoti istoriją yra 
vertos visų ES šalių ir instituci-
jų dėmesio bei vieningo atsako.

„Istorinio revizionizmo 
pastangomis Rusija siekia su-
skaldyti pasaulį į įtakos sferas 
ir perrašyti istoriją, paversti 
ją ginklu prieš Baltijos šalių 
tautas. Vertiname šiuos veiks-
mus kaip tiesiogiai nukreiptus 
prieš Lietuvos ir kitų ES šalių 
suverenitetą ir nepriklausomy-
bę”, – sakė Prezidentas.

Š a l i e s  v a d o v a s  p a -
brėžė, kad Rusijos priimti 
Konstitucijos papildymai, 
ginantys vadinamąją „istorinę 
tiesą”, pastangos reabilituoti 

LIETUVOS PREZIDENTAS KVIEČIA EUROPOS VADOVUS VIENINGAI KOVOTI  
SU ISTORINIU REVIZIONIZMU

Molotovo–Ribentropo paktą 
ir jo slaptuosius protokolus, 
Prezidento V. Putino vieši 
pasisakymai kvestionuoja 
Baltijos šalių teritorinį vienti-
sumą ir okupacijos faktą.

Prezidentas ES vadovams 
priminė, kad Rusijos pastan-
gos dalinti pasaulį į įtakos 
sferas niekaip nesuderinamos 
su demokratinėmis Vakarų 
Europos vertybėmis – tai ne-
gali būti toleruojama ir tam 
būtinas greitas bei efektyvus 
atsakas.

Šalies vadovas informa-
cines Rusijos atakas įvardijo 
kaip grėsmę Lietuvos valsty-
bingumui ir priminė Europos 
Parlamento rezoliuciją, priimtą 
Antrojo pasaulinio karo 80-ųjų 
metinių proga. Joje kreipiamasi 
į Europos Komisiją, įpareigo-
jant imtis lyderystės ir vieningų 
veiksmų, atsakant Rusijai dėl 
istorinių faktų klastojimo.

Prezidento teigimu, isto-
rinis revizionizmas grėsme 
valstybingumui nenusileidžia 
kitoms hibridinėms grėsmėms, 
tokioms kaip šalia Vilniaus 
statoma Astravo atominė elek-
trinė, kelianti pavojų ES pilie-
čių saugumui.

„Astravo atominė elektrinė 
yra geopolitinės įtakos įrankis, 
kurios skubotas ir neatsakin-

Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvavo Europos Vadovų Tarybos posėdyje, kuriame  pakvietė 
Europos vadovus vieningai kovoti su istoriniu revizionizmu. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 
nuotr. / Robertas Dačkus

gas paleidimas branduolinės 
saugos ir savo, ir kaimyninių 
šalių piliečių sąskaita tik dar 
kartą parodo tikruosius tiks-
lus. Turime išlikti vieningi, 
nuoseklūs – jokių nuolaidų 
projektams, nesuderinamiems 
su ES piliečių saugumu!”, – 
sakė šalies vadovas.

Po Prezidento įžanginio 
žodžio prasidėjo derybos dėl 
Daugiametės finansinės pro-
gramos ir Europos gaivinimo 
fondo.

Prieš  derybų pradžią 
Lietuvos vadovas susitiko su 
Estijos Ministru Pirmininku 
Juriu Ratasu ir  Latvijos 

Premjeru Krišjaniu Kariniu. 
Pokalbyje apsikeista šalių de-
rybinėmis pozicijomis, sutarta 
bendromis pastangomis siekti 
didesnio Sanglaudos ir tiesio-
ginių išmokų žemdirbiams 
finansavimo.

Prezidento komunikacijos 
grupė

2020-07-19
Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Gitanas Nausėda 
kartu su Latvijos ir Estijos 
vadovais susitiko su Europos 
Vadovų  Tarybos  p i rmi -
ninku Charlesu Micheliu. 
S u s i t i k i m e  a p t a r t a  E S 
Daugiametės finansinės pro-
gramos ir Europos gaivinimo 
instrumento derybų eiga.

Šalies vadovas pristatė 

LIETUVA SIEKS TVARAUS SUSITARIMO  
DĖL ES DAUGIAMEČIO BIUDŽETO

pagrindinius Lietuvos priori-
tetus derybose – siekius užsi-
tikrinti adekvatų sanglaudos 
ir žemės ūkio politikų finan-
savimą. Kartu su Baltijos 
šalių vadovais Prezidentas 
atkreipė Ch. Michelio dėmesį 
į būtinybę užtikrinti vieno-
das konkurencines sąlygas 
visiems ES ūkininkams, didi-
nant tiesioginių išmokų lygį.

„ES vieningoje rinkoje 

tiesioginės išmokos Lietuvos 
ūkininkams negali skirtis nuo 
kai kurių kitų šalių ūkinin-
kams skiriamų tiesioginių iš-
mokų net tris kartus”, – sakė 
Prezidentas.

Diskusijoje dėl sanglau-
dos politikos Prezidentas ak-
centavo šios politikos indėlį, 
įgyvendinant ambicingus ES 
darbotvarkės tikslus klimato 
kaitos ir skaitmenizacijos 

srityse ir pažymėjo, jog bū-
tina išlaikyti tinkamą šios 
politikos finansavimą.

Prezidentas pabrėžė, kad 
ES vadovų susitarimas de-
rybose būtinas veiksmingam 
ES atsakui į  pandemijos 
sukeltus ekonominius ir so-
cialinius iššūkius bei pasi-
rengimui galimai antrajai 
pandemijos bangai. ES dau-
giametis biudžetas ir Europos 
gaivinimo instrumentas itin 
svarbūs siekiant spartaus 
ES ekonomikos atsigavimo, 
užtikrinant ES konkuren-
cingumą bei ES strateginės 
darbotvarkės įgyvendinimą.

Susitikime taip pat buvo 
pažymėtas poreikis atrasti 
kompromisą derybose dėl 
teisės viršenybės, lėšų val-
dysenos klausimais. 

Prezidento komunikacijos 
grupė

JAV IR MEKSIKOJE GYVENANČIUS  
LR PILIEČIUS RAGINAME REGISTRUOTIS 

BALSAVIMUI SEIMO RINKIMUOSE
Nuo 2020 m. liepos 1 d. 

prasidėjo rinkėjų, planuojan-
čių balsuoti užsienyje 2020 
m. spalio 11 d. vyksiančiuo-
se Lietuvos Respublikos 

Seimo rinkimuose, regis-
tracija. Kviečiame Lietuvos 
Respublikos piliečius, nuolat 
gyvenančius, laikinai išvy-
kusius ar rinkimų metu bū-
siančius užsienyje ir turinčius 
teisę balsuoti, registruotis 
balsavimui užsienyje.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl 
COVID-19 situacijos balsa-
vimas Lietuvos ambasados 
Vašingtone patalpose gali 
neįvykti, rekomenduojama 
registruotis balsavimui paštu.

Registracija čia: https://
www.rinkejopuslapis.lt/rin-
keju-balsuojanciu-uzsienyje-
elektronine-registracija. 

„Kviečiu visus Jus išlikti 
aktyviais Lietuvos kūrėjais, 
iš anksto registruotis į ar-
tėjančius Seimo rinkimus, 
o spalio 11 dieną pasinau-
doti savo balso teise. Kartu 
kurkime šalį, į kurią norisi 
sugrįžti!”, - sako Lietuvos 
Respublikos Prezidentas 
Gitanas Nausėda.

Daugiau informacijos ga-
lite sužinoti nuėję į VRK 
internetinį puslapį.   LR URM

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Latvijos ir Estijos vadovais susitiko 
su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Charlesu Micheliu. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 
nuotr. / Robertas Dačkus
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Liepos 16 d. prie Prezidentūros įvyko mitingas, raginantis 
prezidentą Gitaną Nausėdą laikytis principinės pozicijos dery-
bose su Baltijos valstybėmis dėl Astravo atominės elektrinės, 
kurį organizavo Lietuvos politiniai kaliniai ir tremtiniai. Mitinge 
dalyvavęs Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmi-
ninkas, Sąjūdžio prieš Astravo AE garbės pirmininkas profesorius 
Vytautas Landsbergis akcentavo padėties rimtumą ir teigė rem-
siąs prezidentą, kuris priešinsis, ir neremsiąs prezidento, kuris 
kapituliuos.

Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skyrė 
studijų ir mokslo įstaigoms papildomas lėšas tyrėjų ir dėstytojų 
atlyginimams didinti vidutiniškai 10 proc. nuo rugsėjo 1 d. lygi-
nant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, praneša Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija. Iš viso tam numatyta 4,6 mln. Eur. Iš jų 
kolegijoms skirta 0,61 mln. Eur, universitetams 3,44 mln. Eur, 
mokslinių tyrimų institutams 0,55 mln. Eur.

Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas Gediminas 
Kirkilas ir opozicijos vadovas konservatorius Gabrielius 
Landsbergis siūlo įvesti nacionalines sankcijas Baltarusijos 
valdžios atstovams dėl represijų prieš opoziciją ir žiniasklaidą. 
Parlamentarai paragino Lietuvos Vyriausybę už represijas atsa-
kingiems asmenims uždrausti atvykti į Lietuvą pagal vadinamąjį 
Magnitskio įstatymą.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus baigė 74 aukštųjų 
mokyklų studentai, liepos 17 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus 
kiemelyje Kaune jiems suteiktas atsargos leitenanto laipsnis, 
pranešė Krašto apsaugos ministerija. Mokymus baigusiems 
kariūnams aspirantams ceremonijoje laipsnius suteikė ministras 
Raimundas Karoblis ir Lietuvos kariuomenės štabo viršininkas 
Gintautas Zenkevičius.

Finansų ministerija paskelbė, kad valstybė per pirmąjį pus-
metį negavo 722 mln. eurų (12,7 proc.) planuotų pajamų.

Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda liepos 18 d. 
Briuselyje dalyvavo derybose dėl naujojo Europos Sąjungos 
biudžeto ir ekonomikos gaivinimo fondo. Atnaujintame Europos 
Sąjungos biudžeto projekte Lietuvai pasiūlyta papildoma 125 
milijonų eurų parama žemės ūkiui, kaip dalinė kompensacija dėl 
mažesnių tiesioginių išmokų ūkininkams, žiniasklaidai pranešė 
diplomatiniai šaltiniai.

Mokyklinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino 
šiemet neišlaikė 5,4 proc. jaunuolių. Nacionalinė švietimo agentū-
ra liepos 16 d. pranešė, kad egzaminą išlaikė 94,6 proc. kandidatų. 
Aukščiausius 9–10 balų įvertinimus gavo 2,7 proc. mokinių. Savo 
rezultatus jaunuoliai galėjo sužinoti mokyklose. Praėjusiais metais 
iš 10 tūkst. 414 kandidatų, laikiusių lietuvių kalbos ir literatūros 
mokyklinį brandos egzaminą, išlaikė 94,9 procento. Aukščiausius 
9–10 balų įvertinimus gavo 3,3 procento mokinių.

Lietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP) išrikia-
vo savo kandidatų į Seimą sąrašą daugiamandatėje apygardoje. 
LSDDP sąrašo vedliu tapo užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius. Kaip žiniasklaidą informavo LSDDP vicepirminin-
kas Juozas Bernatonis, liepos 16 d. po partijos prezidiumo posė-
džio nuspręsta, kad antruoju numeriu „socialdarbiečių” kandidatų 
į Seimą sąraše įrašytas partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas. 
Trečioje pozicijoje – partijos pirmininko pavaduotojas, Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pirmininkas J. Bernatonis, ketvirtoje 
vietoje – buvęs europarlamentaras Zigmantas Balčytis, penk-
toje pozicijoje – LSDDP frakcijos Seime seniūno pavaduotojas 
Vytautas Kamblevičius.

Lietuvos Vyriausybė liepos 16 d. pritarė, kad ne Europos eko-
nominės erdvės ir ne EBPO valstybių piliečiams, atvykusiems į 
Lietuvą, būtų privalomas COVID-19 tyrimas ir, operacijų vadovo 
sprendimu, dviejų savaičių izoliacija. Tokį sprendimą ministrų 
kabinetas priėmė po to, kai koronavirusas buvo nustatytas 18 iš 
Uzbekijos į Kauną atvykusių vairuotojų.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 
(PAGD) pranešė liepos 15 d. pradedantis tikrinti savivaldybių, 
esančių šimto kilometrų zonoje nuo Astravo atominės elektrinės, 
pasirengimą branduolinėms avarijoms. PAGD Civilinės saugos 
valdybos ir priešgaisrinių gelbėjimo valdybų Civilinės saugos 
skyrių specialistai įvertins pasirinktų kolektyvinės apsaugos stati-
nių, ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų darbo vietų įrengimą, 
turimos įrangos būklę, jos saugojimo sąlygų tinkamumą. Taip pat 
bus vertinamos sudarytos sutartys dėl savivaldybės administra-
cijos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane nurodytų užduočių 
vykdymo, savivaldybės administracijos personalo kompetencijos 
ir savo funkcijų žinojimas nelaimės atveju. Lietuvos valdžia teigia, 
kad Astravo atominė elektrinė netoli Vilniaus statoma ignoruojant 
saugumo reikalavimus. Minskas kritiką atmeta.

Prisimindama prieš šešerius 
metus įvykusią lėktuvo MH17 
katastrofą, Lietuva solidarizuo-
jasi su aukų artimaisiais ir remia 
jų bei Nyderlandų vyriausybės 
pastangas siekti Rusijos atsako-
mybės už šią tragediją pripaži-
nimo Europos žmogaus teisių 
teisme, taip pat ir Nyderlandų 
šiemet pradėtą 4 įtariamųjų 
teismo procesą. Šios tragedijos 
kaltininkai turi būti patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn, 
rašoma ministerijos pareiškime.

Lietuva ragina Rusijos 
Federaciją pagaliau pripažinti 
Jungtinio tyrimų komiteto 

Jungtinė Karalystė liepos 
19 d. apkaltino Pekiną „šiurkš-
čiais, baisiais žmogaus teisių 
pažeidimais”, susijusiais su 
„itin didelį nerimą keliančiu”   
elgesiu etninių ir religinių 
mažumų atžvilgiu Kinijos va-
kariniame Sindizango regione.

Žmogaus teisių grupės ir 
ekspertai apskaičiavo, kad 
daugiau nei milijonas etninių 
uigūrų ir kitų tiurkų kalbomis 
kalbančių mažumų narių buvo 
uždaryti virtinėje internuotųjų 
stovyklų.

Britanijos užsienio reikalų 
sekretorius Dominicas Raabas 
pareiškė, kad pranešimai apie 
priverstinį sterilizavimą ir ma-

JAV prezidentas Donaldas 
Trampas (Donald Trump) lie-
pos 16 d., minint 75-ąsias 
pirmojo pasaulyje branduolinių 
ginklų technologijos „Trinity” 
bandymo Naujojoje Meksikoje 
metines, dar kartą paragino 
Rusiją ir Kiniją bendradarbiauti 
ginklų kontrolės srityje.

„Vėl raginu Rusiją ir Kiniją 
prisijungti prie mūsų [ginklų 
kontrolės] pastangų ir ben-

JAV VĖL RAGINA RUSIJĄ IR KINIJĄ 
BENDRADARBIAUTI SU JAV DĖL GINKLŲ KONTROLĖS

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump).                                                                      AP

dradarbiauti siekiant padaryti 
pasaulį saugesnį ir užkirsti 
kelią naujoms ginklavimosi 
varžyboms”, – Baltųjų rūmų 
paskelbtame pareiškime cituo-
jamas D. Trampas.

Amerikiečių vadovas nu-
rodė, kad nuo pat jo admi-
nistracijos darbo pradžios 
jis „nusprendė pradėti naują 
ginklų kontrolės erą, kuri per-
žengtų dvišales Šaltojo karo 

laikų sutartis”.
D. Trampas pridūrė, kad 

„mūsų branduoliniai ginklai 
tebėra Amerikos nacionalinio 
saugumo garantija”.

Birželį JAV prezidentas 
pareiškė esąs patenkintas, kaip 
vyksta derybos su Rusija dėl 
ginklų kontrolės. Jis ne kartą 
atkreipė dėmesį, kad šiame 
procese turėtų dalyvauti ir 
Kinija.                               LRT

LIETUVA RAGINA RUSIJĄ PAGALIAU PRIPAŽINTI IŠVADAS 
APIE JOS VAIDMENĮ NUMUŠANT LĖKTUVĄ MH17

(JTK) pateiktas išvadas apie 
jos vaidmenį numušant lėk-
tuvą MH17 ir besąlygiškai 
bendradarbiauti su JTK ir 
Nyderlandų teismu, kaip tai 
numatoma Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos rezoliuci-
joje Nr. 2166.

Rusijos ambasada Vilniuje 
liepos 17 d. šį URM pareiš-
kimą pavadino gluminančiu. 
Jos teigimu, Rusija visuomet 
bendradarbiavo ir bendradar-
biaus aiškinantis, kas iš tiesų 
nutiko ir kas kaltas dėl MH17 
numušimo.

„Esame įsitikinę, kad tik 

depolitizuotas ir profesionalus 
tyrimas leis išaiškinti tikrąsias 
įvykio aplinkybes”, – rašoma 
žiniasklaidos atsiųstame am-
basados komentare.

Malaizijos oro linijų lėk-
tuvas MH17 buvo numuštas 
2014 metų liepos 17 dieną virš 
laikinai okupuotos Ukrainos 
teritorijos BUK tipo raketa, 
kuri buvo įvežta iš Rusijos 
Federacijos ginkluotųjų pajė-
gų 53-iosios priešlėktuvinės 
brigados, dislokuotos netoli 
Kursko. Katastrofos metu 
žuvo visi 298 juo skridę as-
menys.                              LRT

JK PAREIŠKĖ, KAD KINIJA ATSAKINGA UŽ „ŠIURKŠČIUS” 
UIGŪRŲ TEISIŲ PAŽEIDIMUS

sinius sulaikymus musulmonų 
daugumos regione reikalauja 
tarptautinio dėmesio.

„Akivaizdu, kad vyksta 
šiurkštūs, baisūs žmogaus 
teisių pažeidimai... tai kelia 
didžiulį, didžiulį nerimą”, – 
teigė jis transliuotojui BBC.

„Pranešimai ir juose mi-
nimi elgesio su žmonėmis 
aspektai... primena tai, ko jau 
ilgai, ilgai nematėme – ir tai 
daro pirmaujanti tarptautinės 
bendruomenės narė, norinti 
būti vertinama rimtai”, – pik-
tinosi D. Raabas.

„Norime teigiamų santykių 
[su Kinija], bet negalime ma-
tyti tokio elgesio ir jį toleruo-

ti”, – pridūrė D. Raabas.
Užsienio reikalų sekreto-

rius išsakė aštrią nuomonę 
tuo metu, kai tarp Londono 
ir Kinijos stiprėja įtampa dėl 
daugybės klausimų.

Didžioji Britanija liepos 14 
d. pasidavė JAV spaudimui ir 
patvirtino laipsnišką Kinijos 
telekomunikacijų milžinės 
„Huawei” pašalinimą iš 5G 
tinklų kūrimo, nepaisydama 
perspėjimo dėl galimo Pekino 
atsako.

Abi šalys taip pat laikosi 
skirtingo požiūrio į Pekino 
Honkongui primesto priešta-
ringai vertinamo nacionalinio 
saugumo įstatymo.          LRT
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LENKTYNĖS SU LAIKU 
Gyvename keista laukimo nuotaika – tarsi lauktume gero 

vasariško oro, antrosios koronaviruso bangos, rinkimų, Astravo 
AE paleidimo ar kokio nors netikėto skandalo... Kai pagalvoji, 
viskas yra įmanoma, ypač geras oras! Juo labiau kad laukiame 
to, ko norime, o, pavyzdžiui, skandalo ar Astravo AE paleidi-
mo – ne, nenorime. Rinkimų – taip, nes daugelis siejame su jais 
viltis pakeisti valdžioje atsidūrusius pašalinius žmones, kuriems 
negalioja civilizuotų, padorių žmonių susitarimas – demokratija. 
Šie žmonės spjauna į įstatymus, visuomenės interesus, būdami 
menko dvasinio pasaulio ir žemos politinės kultūros į kiekvieną 
kritiką ar pastabą reaguoja kaip į asmeninį įžeidimą ar net pasi-
kėsinimą. Jie nekuria jokios politinės šalies ateities (greičiau ją 
griauna), tik tvirtina savo buvimo valdžioje galimybes ir ieško 
būdų, kaip pašalinti bet kokius visuomenės įpareigojimus pasi-
traukti iš valdžios, jei visuomenė nepritaria jų veiklai valdžioje. 
Dabartiniai Lietuvos valdantieji – R. Karbauskio „valstiečiai-
žalieji” – kol kas nedrįsta taip atvirai ir įžūliai elgtis kaip pasielgė 
Rusijoje putinistai, „išprievartavę” šalies Konstituciją ir pasidarę 
sau neterminuoto valdymo terminus, tačiau jokių garantijų nėra, 
kad ir pas mus taip nebus: galbūt nukeliant rinkimus neribotam 
laikui prisidengus koronaviruso plitimu, galbūt įvedus elektro-
ninį balsavimą, atveriantį neribotas galimybes klastoti rinkimų 
rezultatus, galbūt... Na, pasvarstykime patys – kas gali garantuoti, 
kad taip neįvyks? Konstitucija? Taip, ji ir dabar yra, bet nejau 
pamiršote, kad visai neseniai „valstiečiai-žalieji” buvo užsipuolę 
LR Konstitucinio Teismo pirmininką Dainių Žalimą? Tas atvejis 
labai iškalbingas – jis parodo, kaip galima „užminuoti” ateities 
sprendimų lauką ir išlaikyti savo rankose perspektyvą: vos 
tik Konstitucinis Teismas pripažino, kad „valstietės” Teisės ir 
teisėtvarkos komiteto pirmininkės Agnės Širinskienės laikinoji 
komisija yra neteisėta, buvo smogta atgal – kad neteisėtas yra 
pats Konstitucinio Teismo pirmininkas! Reikalo esmė ta, kad 
pavasarį pasibaigė Konstitucinio Teismo pirmininko kadencija, 
tačiau visos pasiūlytos kandidatūros valdančiųjų daugumos buvo 
atmestos. Savaime išėjo taip, kad pirmininko kadencija prasitęsia 
automatiškai, kol bus paskirtas naujas, bet iki R. Karbauskio 
vadovaujamai valdančiajai daugumai nebuvo kyštelėtas pagalys į 
ratus, tol „valstiečiai-žalieji” apsimetinėjo „nematantys” dvipras-
miškos situacijos ir nekėlė klausimo dėl Konstitucinio Teismo 
pirmininko. Kol neatėjo momentas. Taigi kur garantijos, kad ir 
dabar „valstiečiai-žalieji” nėra numatę kokių nors įstatymiškų 
dviprasmybių, padėsiančių jiems išlikti valdžioje? Prisiminus 
šią istoriją dėmesį patraukia Prezidento Gitano Nausėdos pozi-
cija: „Stūmimas į konstitucinę krizę yra neatsakingas žingsnis”. 
O kas toliau? Ar Prezidentas pareikalavo „valstiečių-žaliųjų” 
(dar prieš kandidatūrų svarstymą, R. Karbauskis paskelbė, kad 
jos nesulauks palaikymo), kad Seimas ilgiau nedelstų ir nebe-
liktų tokios „laikinai” pastovios problemos, kaip neatnaujintas 
Konstitucinio Teismo pirmininkas? Ar valdančioji dauguma 
padarė išvadą? Atsiverskite Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo puslapį – Konstitucinio Teismo pirmininkas ir dabar 
nepakeistas! Ko laukiama?

Apie „užminuotą” ateities sprendimų lauką prakalbau ne šiaip 
sau. Liepos 13 d. LR Prezidentas G. Nausėda lankėsi Kruonio 

hidroakumuliacinėje elektrinėje. Jis pareiškė, kad „Man buvo 
labai svarbu išsiaškinti, ar Astravo atominės elektrinės atveju 
Kruonio hidroakumuliacinė galėtų būti naudojama kaip rezer-
vas. Tai gavau visus patikinimus, kad tiek technine, tiek teisine 
to žodžio prasme šis objektas nebus naudojamas kaip rezervas 
Astravo atominės elektrinės. Tai reiškia, kad Astravo statytojai 
turės rūpintis rezervo paieškomis kitur ir tai bus jų rūpestis”. 

Sakyčiau, keistas pareiškimas, tarsi be to apsilankymo 
nebuvo aišku, kad Lietuva iš principo neturi jokių reikalų 
su Lietuvos pasienyje „Rosatomo” statoma Astravo atomine 
elektrine? Tiesa, lankydamasis Kruonio HAE Prezidentas 
susipažino su elektrinės plėtros perspektyvomis, tačiau jos 
nenustelbė to, kas buvo pasakyta apie Kruonio HAE veiklą 
Astravo AE avarijos atveju – kad avarijos atveju „padėtume 
kaimynei, tačiau šiai tektų labai brangiai mokėti”... Nesvarbu, 
kad tai būtų vienkartinis atvejis, bet, kaip sakė kažkoks Astravo 
AE šalininkas, „negi leisim, kad Vilnių nušluotų?” Štai jums ir 
„užminuota” ateitis – užteks „Rosatomui” paskelbti apie ava-
riją Astrave, ir turėsime paleisti Kruonio HAE kaip rezervinį 
pajėgumą. Tad kokia prasmė Baltarusijai rūpintis neturimais 
rezerviniais pajėgumais?                             Kęstutis Šilkūnas

Vokie t i jos  in ic ia tyva 
Europos Sąjunga svarsto pir-
mą kartą aktyvuoti sankcijas 
už kibernetinius nusikaltimus 
– vieną iš svarbiausių apsau-
gos nuo priešiško trečiųjų vals-
tybių veikimo prieš Bendriją 
instrumentų. Toks žingsnis 
nubrėžtų svarbią raudoną liniją 
ir parodytų Bendrijos ryžtą im-
tis veiksmų prieš kibernetines 
ir hibridines grėsmes. 

2015-ųjų balandį Vokietijos 
parlamento nariai, taip pat ir 
Angelos Merkel parlamen-
tinio biuro darbuotojai gavo 
užkrėstą elektroninį laišką 
neva iš Jungtinių Tautų. Laiške 
paslėptas kenksmingas kodas 
pasklido po visą Bundestago 
IT infrastruktūrą, kelias sa-
vaites vogė slaptažodžius ir 
atvėrė landas išoriniam prisi-
jungimui. Atsakingos tarnybos 
nustatė, kad buvo nutekinta 
apie 16 GB informacijos.

Apie šios kibernetinės 
atakos tyrimo eigą pastaruo-
sius penkerius metus buvo 
girdima mažai, kol šių metų 
gegužę Vokietijos pareigūnai 
ėmėsi veiksmų. Federalinė 
prokuratūra išplatino tarp-
tautinį arešto orderį Rusijos 
piliečiui ir įtariamam Rusijos 
karinės žvalgybos hakeriui 
Dmitrijui Badinui. Po savaitės 
A. Merkel pareiškė, kad jai 
yra pristatyti „tvirti įrody-

AR KIBERNETINIS IŠPUOLIS PRIEŠ BUNDESTAGĄ 
RUSIJAI GRĮŠ SANKCIJOMIS? 

mai”, jog Rusija yra atsakinga 
už šį „piktinantį” įsilaužimą.

Galiausiai pasirodė prane-
šimai, kad Vokietija gali siekti 
tarptautinio atsako į šį nusi-
kaltimą. Praėjusį sekmadienį 
Vokietijos spaudos agentūra 
pranešė, kad šalies Vyriausybė 
oficialiai patvirtino siekianti 
aktyvuoti Europos Sąjungos 
sankcijų už kibernetinius nu-
sikaltimus režimą.

Tai  tap tų  precedentu 
2017-aisiais sukurto instru-
mento naudojimui. Juo kiber-
netiniais nusikaltimais prieš 
Europos Sąjungos valstybes 
ar institucijas kaltinamiems 
asmenims ar grupuotėms būtų 
uždrausta atvykti į Bendrijos 
teritoriją ar įšaldytas joje esan-
tis turtas.

Diskusijose dėl kolektyvi-
nio atsako į priešišką trečiųjų 
šalių veikimą prieš Vakarus, 
kurių pastarąjį penkmetį tikrai 
netrūko, Vokietija įprastai yra 
itin atsargi. Ji visada reika-
lauja nenuginčijamų įrodymų 
dėl konkrečios valstybės ar 
subjekto, veikusio jos vardu, 
atsakomybės. Nors tokia po-
zicija nėra palanki, kai reikia 
greitai reaguoti į besivystan-
čias krizes, šiuo atveju tai 
gali atnešti naudą. Šį pusmetį 
Europos Sąjungos Tarybai 
pirmininkaujančios Vokietijos 
tikrai nebus galima apkaltinti 

nei „antirusiškomis” nuosta-
tomis, nei sankcijų politiza-
cija – sprendimas siekti sank-
cijų įvedimo grįstas penkerius 
metus trukusiu tyrimu.

Per šį laiką buvo atskleista 
daug vertingos informaci-
jos, leidžiančios manyti, kad 
Rusija išties yra atsakinga 
už 2015-ųjų kibernetinį iš-
puolį prieš Bundestagą. Vien 
pasinaudojant atvirų šaltinių 
analize per pastaruosius kele-
rius metus pavyko išaiškinti 
Rusijos karinės žvalgybos 
GRU elitiniu hakerių padaliniu 
vadinamo vieneto sudėtį bei 
jo vaidmenį didžiausiuose ki-
bernetiniuose nusikaltimuose 
prieš Vakarus.

Europos Sąjungos šalims 
sutarus dėl sankcijų už kiber-
netinius nusikaltimus aktyva-
vimo bus brėžiama „raudo-
noji linija”, kad kibernetiniai 
nusikaltimai prieš Bendrijos 
nares – net ir nepadarantys 
ryškios fizinės, materialinės 
ar kitokios žalos – nebus 
toleruojami. Tai aktualu ne 
tik siekiant atgrasyti Rusiją, 
tradicinę kibernetinių ir hi-
bridinių atakų prieš Europos 
Sąjungos valstybes vykdy-
toją, bet ir pandemijos laiko-
tarpiu agresyvesnę laikyseną 
užėmusią Kiniją.

Vytautas Keršanskas, po-
litologas

NATO atstovė Oana Lunges-
cu, liepos 18 d.  komentuodama 
Rusijos paskelbtą netikėtą savo 
kariuomenės kovinės parengties 
patikrinimą, pabrėžė, kad Rusija 
nesilaiko skaidrumo sąlygų.

„Verta paminėti, kad nuo 
Šaltojo karo laikų Rusija nie-
kada neatverdavo savo mo-
kymų privalomam stebėjimui 
pagal ESBO Vienos dokumen-
tą dėl karinio skaidrumo, o 
NATO sąjungininkai visiškai 
jo laikosi”, – parašė ji sociali-

RUSIJOS KARINĖS PRATYBOS PAŽEIDŽIA 
SKAIDRUMO ĮSIPAREIGOJIMUS

niame tinkle „Twitter”.
„Visos šalys turi teisę nau-

doti ginkluotąsias pajėgas, ta-
čiau valstybės taip pat privalo 
gerbti savo įsipareigojimus 
skaidrumo srityje, – nurodė 
pareigūnė. – Tačiau Rusija 
ir toliau pasitelkia spragas, 
siekdama išvengti skaidrumo.”

Išvakarėse Rusijos gyny-
bos ministras Sergejus Šoigu 
pranešė, kad Rusijoje prasi-
dėjo iš anksto neskelbtas Pietų 
ir Vakarų karinių apygardų bei 

atskirų dalinių patikrinimas.
„Šis renginys suplanuotas, 

siekiant įvertinti ginkluotųjų 
pajėgų gebėjimą užtikrin-
ti karinį saugumą Rusijos 
Federacijos pietvakariuose, 
kur išlieka rimtos teroristi-
nio pobūdžio grėsmės, taip 
pat pasirengti strateginėms 
pratyboms „Kavkaz 2020”, – 
per liepos 17 d. įvykusį rusų 
Gynybos ministerijos vado-
vybės susitikimą pareiškė S. 
Šoigu. Anot jo, „patikrinimo 
metu ketinama surengti 56 
taktinio lygio pratybas”. LRT

„AMNESTY 
INTERNATIONAL” 

KALTINA 
BALTARUSIJĄ

Baltarusija imasi prieš ak-
tyvistes neapykantos ir diskri-
minacijos taktikos, liepos 17 d. 
pareiškė žmogaus teisių grupė 
„Amnesty International”, opo-
zicijoje esančioms moterims 
susitelkus kovai su prezidentu 
Aliaksandu Lukašenka kito 
mėnesio prezidento rinki-
muose.

A. Lukašenka, buvęs kolū-
kio pirmininkas, yra pareiškęs, 
kad šalis nepasirengusi turėti 
prezidentę moterį. Baltarusijai 
65-erių vadovas vadovauja 
nuo 1994 metų ir sieks šeštos 
kadencijos rugpjūčio 9 dienos 
rinkimuose.                      LRT
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„Džiaugiuosi, kad JAV 
yra strateginė Lietuvos par-
tnerė ir viena iš pagrindinių 
visos Europos Baltijos regi-
ono saugumą užtikrinančių 
sąjungininkių. Esame itin 

JAV PAJĖGOS LIETUVOJE YRA ITIN REIKŠMINGAS ATGRASYMO VEIKSNYS, 
PRISIDEDANTIS PRIE NATO VYKDOMŲ PASTANGŲ BALTIJOS REGIONE

dėkingi JAV už jų pajėgų ro-
tacijas Lietuvoje, nes tai – itin 
reikšmingas atgrasymo veiks-
nys, prisidedantis prie NATO 
vykdomų pastangų Baltijos 
regione. Siekiame užtikrinti 

Iš kairės: Jungtinių Amerikos Valstijų Sausumos pajėgų sekretorius Ryan D. McCarthy ir Lietuvos 
krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.                                        Alfredo Pliadžio nuotr. / LR KAM

tinkamas sąlygas JAV kariams 
čia treniruotis ir laukiame 
naujų JAV pajėgų rotacijų”, – 
sakė krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis liepos 
16 d. po susitikimo su oficia-

laus vizito į Lietuvą atvykusiu 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Sausumos pajėgų sekretoriumi 
Ryan D. McCarthy.

„Lietuva suteikia išskirtinę 
priimančios valstybės pagalbą 
JAV kariams – užtikrina aukš-
čiausio lygio treniravimosi 
ir mokymosi sąlygas ir taip 
stiprina abiejų šalių karių pa-
sirengimą. Mes ketiname tęsti 
karių dislokavimą Lietuvoje 
bei bendras operacijas”, – sakė 
R. D. McCarthy.

JAV Sausumos  pa jė -
gų sekretorius pabrėžė, kad 
Jungtinės Valstijos yra įsipar-
eigojusios savo NATO sąjun-
gininkams ir tęs atgrasymo bei 
gynybos stiprinimą regione, 
užtikrinant stabilumą ir sau-
gumą Europoje.

Susitikimo metu buvo ap-
tarti ir bendri planai dėl kitų 
JAV karių rotacijų, bendrų 
pratybų su Lietuvos kariais. 

JAV Sausumos pajėgų se-
kretorius R. D. McCarthy 
taip pat susitiko su Lietuvos 
Respubl ikos  Prezidentu 

Gitanu Nausėda.
Siekiant, kad sąjungininkų 

pajėgų buvimas Lietuvoje 
veiktų kaip atgrasymo priemo-
nė, Lietuva investuoja į infras-
truktūros plėtrą Pabradėje bei 
kitur, gerina kitas priimančios 
šalies paramos sąlygas. JAV 
kariai kartu su Lietuvos ir kitų 
sąjungininkų šalių kariais ne 
tik naudojasi Lietuvos kariuo-
menės poligonų infrastruktūra, 
tačiau taip pat prisideda prie 
jos modernizavimo. Vien į 
Pabradės poligoną per 2017-
2019 metus JAV yra investa-
vusios apie 8 mln. JAV dolerių.

Be to, stiprinant Lietuvos 
kariuomenės pajėgumus, vyk-
domi ir bendri JAV ir Lietuvos 
įsigijimo projektai – praėjusių 
metų rudenį pasirašyta su-
tartis su JAV Vyriausybe dėl 
Lietuvos kariuomenės aprū-
pinimo šarvuotaisiais kovinės 
paramos visureigiais JLTV, 
taip pat vysta derybos su JAV 
vyriausybe ir dėl sraigtaspar-
nių UH-60 „Black Hawk” 
įsigijimo.                  LR KAM

Liepos 15 d. Žalgirio 
mūšio pergalės iškilminga-
me minėjime mūšio vietoje 
Griunvalde (Lenkijoje) da-
lyvavo  krašto apsaugos mi-
nistras Raimundas Karoblis, 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
P rez iden to  i r  Min i s t ro 
Pirmininko delegacijos su-
dėtyje. Kartu dalyvavo ir 
Lietuvos kariuomenės Garbės 
sargybos kuopos kariai su 
atkurta XIV a. LDK kario uni-
forma ir ekipuote bei šiuolai-
kine pėstininkų uniforma. Jie 
padėjo gėles prie paminklo, 
skirto Žalgirio mūšio įpras-
minimui.

Lietuvoje prie Vilniaus 
gynybinės sienos bastėjos taip 
pat vyko Žalgirio mūšio 610-
ųjų metinių minėjimas.  Čia 
buvo galima išvysti tiek šiuo-
laikinius, tiek XIV amžiaus 

PAMINĖTA ŽALGIRIO MŪŠIO PERGALĖ LIETUVOJE IR LENKIJOJE

LDK uniformą dėvinčius ka-
rius – šventinė rikiuotė simbo-
lizavo Lietuvos kariuomenės 
Sausumos pajėgų kūrimosi 
etapus nuo Žalgirio mūšio iki 
šių dienų.

„Lietuvos kariai kone 
1000 metų gynė ir  gina 
Lietuvos laisvę ir nepriklau-
somybę. Lietuvos karių ryž-
tas, drąsa, sumanumas ir 
profesionalumas įkvėpė ir 
Nepriklausomybės bei po-
kario kovose, ir šiandien 
Tėvynei tarnaujančius vyrus 
ir moteris,” – susirinkusius 
karius ir svečius pasveikino 
krašto apsaugos viceministras 
Eimutis Misiūnas.

„Sausumos pajėgos yra 
Lietuvos kariuomenės pagrin-
das. Lietuvoje, pratybose, mo-
kymuose, tarptautinėse opera-
cijose kituose kraštuose įro-

dote savo puikų 
pasirengimą ir 
gebėjimus, esa-
te aukštai ver-
tinami sąjungi-
ninkų ir mūsų 
vadų. Dėkoju, 
kad užtikrinate 
mūsų saugumą, 
mūsų laisvę ir 
d e m o k r a t i n į 
gyvenimą,” – 
kreipdamasis į 
Sausumos pajė-
gų karius, šian-
diena mininčius 
i r  Sausumos 
pajėgų dieną 
pažymėjo vice-
ministras.

R e n g i n i o 
metu  aidėjo is-
torinio  pabūklo 
salvės,  grojo 

Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Bigbendas. Šventėje  
taip pat dalyvavo Lietuvos ka-
riuomenės Gynybos štabo vir-
šininkas gen. mjr. Gintautas 
Zenkevičius, Sausumos pajė-
gų vadas brigados generolas 
Raimundas Vaikšnoras, buvę 
Sausumos pajėgų vadai ir 
puskarininkiai, kitų kariuo-
menės pajėgų vadai, užsienio 
gynybos atašė, kiti svečiai.

1410 m. liepos 15 d. lai-
mėtas Žalgirio mūšis – vienas 
didžiausių ir reikšmingiausių 
mūšių. Vytauto ir Jogailos va-
dovaujama jungtinė Lietuvos 
didžiosios kunigaikštystės ir 
Lenkijos karalystės kariuo-
menė sumušė Kryžiuočių 
ordiną ir sustabdė du šimtus 
metų trukusią jo agresiją į 

Rytus. Dėl šios pergalės buvo 
nustota puldinėti ir grobsty-
ti Lietuvos kunigaikštystės 
žemes. Pergalingas Žalgirio 
mūšis – Lietuvos istorinis 
pasididžiavimas, įvykis, su-
stiprinęs ir iškėlęs Lietuvos 
autoritetą tarp Europos ir 
Azijos valstybių.

Po Žalgirio mūšio kry-
žiuočiai jau niekada nebekėlė 
grėsmės Lietuvos valstybin-
gumui. Ilgainiui ordinas nu-
stojo egzistuoti. Taip baigėsi 
vienas didžiausių viduramžių 
Europos mūšių, amžininkų 
vadintas „didžiuoju”, pa-
keitęs jėgų balansą visame 
regione. Lietuvoje prasidėjo 
taikus periodas. Jis truko iki 
tol, kol Rytuose iškilo kita 
galinga jėga, nulėmusi tolesnį 
Lietuvos likimą.     LR KAM

Liepos 15 d. Žalgirio mūšio pergalės iškilmingame minėjime mūšio vietoje Griunvalde (Lenkijoje) pa-
grindinę kalbą pasakė naujai perrinktas Lenkijos prezidentas Andrzej Duda. R. Eidukevičiaus nuotr. / LR KAM

Prie Vilniaus gynybinės sienos bastėjos XIV amžiaus LDK uniformą dėvintys 
kariai.                                                                     Alfredo Pliadžio nuotr. / LR KAM
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Šį kartą Lietuvos Valstybės 
(Karaliaus Mindaugo karūna-
vimo) Dienos šventę Kauno 
rajono gyventojai ir svečiai 
šventė atnaujintoje Zapyškio 
Šv. Jono Krikštytojo bažny-
čioje prie Nemuno. Seniai to-
kioje gražioje ir jaudinančioje 
šventėje teko būti. Didelėmis 
Kauno rajono savivaldybės 
ir Vilkaviškio vyskupijos pa-
stangomis buvo atnaujinta, 
tiesiog naujam gyvenimui 
prikelta senoji bažnyčia. Tad ir 
šventė buvo išskirtinė, pradėta 
šv. Mišiomis, kurias aukojo 
Jo Ekscelencija Vilkaviškio 
vyskupas Rimantas Norvila 
ir eilė aplinkinių parapijų 
kunigų. Šventėje dalyvavo 
ir sveikinimo kalbą pasakė 

Lietuvos Respublikos Seimo 
Pirmininkas prof. Viktoras 
Pranskiet is ,  Seimo narė 
Raminta Popovienė, Kauno 
rajono savivaldybės meras 
Valerijus Makūnas. Šventėje 
taip pat dalyvavo savivaldy-
bės Tarybos nariai ir dar daug 
kitų svečių, vietinių ir iš viso 
rajono, ir iš Kauno. Vienu 
metu buvo tikrai daugiau negu 
tūkstantis žmonių, tad kaip 

LIETUVOS VALSTYBĖS DIENOS ŠVENTĖ ZAPYŠKIO ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO 
ATNAUJINTOJE BAŽNYČIOJE

gerai, kad gražiai sutvarkytoje 
aplinkoje buvo ne tik atnau-
jinti želdiniai, bet ir nemažas 
lopinėlis kietos dangos, kėdės. 
Užėjus stipresniam vasaros 
lietui, visi gavo ryškius gelto-
nus apsiaustus. Ką ir bekalbėti, 
Kauno rajono savivaldybė ir 
šventės organizatoriai tikrai 
tinkamai jai pasirengė ir pasi-
rūpino žmonėmis.   

„Nuoširdžiai džiaugiuo-
si, kad bendradarbiaujant 
su Vilkaviškio vyskupija ir 
Kultūros ministerija mums 
pavyko prikelti naujam gyve-
nimui šią šventovę. Esu dė-
kingas visiems, prisidėjusiems 
prie bažnyčios restauravimo, 
aplinkos sutvarkymo ir pritai-
kymo visuomenės reikmėms. 

Ar gali būti gražesnė dovana 
Lietuvos gimtadieniui?”, – 
sveikindamas susirinkusiuo-
sius kalbėjo Kauno rajono 
savivaldybės meras Valerijus 
Makūnas. Atgimusi Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčia, vadina-
ma Lietuvos bažnyčių motina, 
ir aplink ją sukurta jauki erdvė 
tarnaus profesionalaus meno, 
bendruomenės ir religinėms 
šventėms. Kaip kalbėjo meras, 

bažnyčios juk buvo statomos 
tam, kad čia rinktųsi žmonės, 
kad būtų puoselėjamos dvasi-
nės vertybės, tvirtėtų bendruo-
meninis gyvenimas.

Nepaprastai gražios šven-
tės proga, kaip iš šių vietų 
kilęs signataras, šventės pro-
ga sveikinau, kalbėjau ir aš. 
Džiaugiausi atstatyta bažny-
čia, taip gražiai sutvarkyta 
aplinka, kuri dabar tiks ne 
tik religinėms, bet ir kultūri-
nėms, valstybinėms šventėms. 
Kviečiau ją gerbti bei saugoti, 
nes ji yra labai svarbi ir istori-
ne prasme, žyminti labai svar-
bų krikščioniškos Lietuvos 
istorijos puslapį. Sakiau, kad 
kokie potvynių ledai ar laiko 
negandos suardytų sienas, bet, 
jeigu žmonių širdyse žemiški 
Dievo namai yra, jie visados 
gali būti ir bus atstatyti.

Po šv. Mišių V. Makūnas 
labiausiai nusipelniusius 
kraštiečius, pasižymėjusius 
profesinėje ir visuomeninėje 
veikloje, Valstybės dienos pro-
ga apdovanojo aukščiausiais 
Kauno rajono savivaldybės 
apdovanojimais – garbės žen-
klais. Pirmojo lygio ženklas 
už žmonių dvasinės gerovės, 
gyvenimo ir būties vertybių 
puoselėjimą ir indėlį, įvykdant 
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios ir jos aplinkos pro-
jektus, įteiktas Vilkaviškio 
vyskupijos vyskupui Rimantui 
Norvilai. Tokiu pat apdovano-
jimu įvertinti Raudondvario 
dvaro direktorės Snieguolės 
Navickienės nuopelnai sau-
gant ir puoselėjant Lietuvos 
istorijos ir kultūros paveldą bei 
garsinant Raudondvario dvarą. 
Antrojo lygio garbės ženklai 
įteikti Kauno rajono ūkininkui 
Audriui Banioniui ir UAB 

Liepos 4 d. Ukmergės 
miesto Dukstynos kapinėse 
vyko gėlių padėjimo cere-
monija prie pulkininko mon-
sinjoro Alfonso Svarinsko 
(1925-2014) kapo.

P o  t o  U k m e r g ė s  r . 
Vidiškių sen. Kadrėnų kai-
me monsinjoro A. Svarinsko 
įkurtame Didžiosios Kovos 
apygardos partizanų par-
ke vyko Lietuvos laisvės 
kovotojų atminimo šven-
tė. Partizanų parke buvo 
p a š v e n t i n t a s  k a r d i n o l o 
Vincento  S ladkevič iaus 
(1920-2000) atminimo ko-
plytstulpis. Šv. Mišias už 
laisvės kovotojus partizanus 
su kunigais aukojo kardi-
nolas Sigitas Tamkevičius, 
vyskupas Jonas Kauneckas 
bei  vyskupas  Eugeni jus 
Bartulis. Renginyje daly-
vavo Lietuvos laisvės kovų 

„Erdvės norma” architektui 
Gintarui Prikockiui. 

G. Prikockis apdovanotas 
už reikšmingą veiklą išsaugant 
autentišką Zapyškio Šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčios interje-
rą ir Zapyškio senojo miesto 
pritaikymą bendruomenės po-
reikiams. Trečiojo lygio garbės 
ženklu įvertintas tautodailinin-
kas Kazimieras Martinaitis, 
daug metų puoselėjantis kryž-
dirbystės meną ir garsinantis 
Lietuvos vardą pasaulyje. 
Tekstų autorius ir dainų atli-
kėjas, Lietuvos atstovas 2020 
m. „Eurovizijos” dainų kon-
kurse, Vaidotas Valiukevičius 
tokiu pat ženklu apdovanotas 
už Lietuvos vardo garsinimą 
Europoje. 

Oficialiai daliai pasibaigus, 
visi buvo pakviesti Agapei 
- pasivaišinti vyskupo per 
liturgiją pašventinta duona 
bei žuviene. Šventės koncer-
tinę dalies pradžią paskelbė 
Nemunu atplaukęs „grojantis” 
laivas su Babtų kultūros centro 
pučiamųjų orkestru „Algupys” 
ir šokėjų grupe. Juos pakeitė iš 
Kauno rajono kilęs Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto 

teatro solistas Mindaugas 
Jankauskas, vieną iš kūrinių 
atlikęs kartu su Kauno valsty-
biniu choru. 

21 val. visi šventės daly-
viai, kartu su viso pasaulio 
lietuviais, sugiedojo „Tautišką 
giesmę”. Po jos trys lėktuvai 
danguje virš Zapyškio atliko 
akrobatinę programą ir nupie-
šė trispalvę. Valstybės gimta-
dienį vainikavo Eurovizijos 
konkurso nacionalinės atran-
kos nugalėtojos grupės „The 
Roop” koncertas.

Šventę vedė Kauno dramos 
teatro generalinis direktorius 
Egidijus Stancikas, kuris už 
ilgametį bendradarbiavimą ir 
meno skleidimą taip pat buvo 
apdovanotas pirmojo lygio 
garbės ženklu. 

Tikiu, kad šioje vietoje 
panašių švenčių ateityje tik 
daugės. Bažnyčioje galės vykti 
ne tik religinės apeigos, bet ir 
įvairūs koncertai, o gražioje 
aplinkoje vyks tradiciniai 
Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo 
atlaidai, valstybinių švenčių 
minėjimai ir įvairūs kiti masi-
niai kultūriniai renginiai.

Dr. Leonas Milčius

Atnaujinta Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia. L. Milčiaus nuotr.

Giedama „Tautiška giesmė”.                                     L. Milčiaus nuotr.

KASMETINĖJE LIETUVOS LAISVĖS KOVOTOJŲ ATMINIMO ŠVENTĖJE –  
KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS 100-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS

sąjūdžio, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos, 
Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos, Lietuvos kariuo-
menės kūrėjų savanorių 
sąjungos, Lietuvos sąjūdžio, 
LŠS V.Putvinskio-Pūtvio 
klubo Kauno skyriaus atsto-
vai, vietos gyventojai ir kiti 
svečiai.

Lietuvos partizanų ir visų 
laisvės kovų dalyvių atmini-
mo šventę visuomet organi-
zuodavo pats monsinjoras A. 
Svarinskas, svajodamas, kad 
ji taptų tradiciniu kasmetiniu 
renginiu. 

Šventės pagrindiniai rė-
mėjai: kardinolas Sigitas 
Tamkevičius, vyskupas Jonas 
Kauneckas bei Ukmergės me-
ras Rolandas Janickas.

Raimundas Kaminskas, 
Lietuvos sąjūdžio Kauno ta-
rybos pirmininkas Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventėje.                                                                  Autoriaus nuotr.
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Susitikimo metu lietuvių 
buvo priminti skirtingi JAV pre-
zidento požiūriai į Baltijos vals-
tybių laisvę pasirašius Helsinkio 
aktą. Vienas požiūris išdėstytas 
Baltijos tautų atstovams, kitas 
pareikštas JAV žurnalistams, 
esą „Rytų Europoje sovietų 
dominavimo nėra”. Po tokios 
kritikos JAV prezidentas buvo 
priverstas paneigti išdėstytą 
nuomonę, dabar konstatuojant, 
kad „Rytų Europos valstybėse 
dominuoja sovietai...” ir kad „to 
dominavimo JAV niekada nepri-
pažins”. Pareiškė viltį, jog „Rytų 
Europos tautos visgi kada nors 
laisvę atgaus”1. Šį susitikimą 
JAV politiniai apžvalgininkai 
įvertino kaip lietuvių propa-
gandos laimėjimą. Po Helsinkio 
konferencijos pastebimas JAV 
lietuvių organizacijų bandymas 
stiprinti veikimą ir vienyti poli-
tines jėgas, siekiant tarptautiniu 
mastu išlaikyti Lietuvos klausi-
mą aktualų.

Kai 1981 m. JAV prezi-
1  Banionis, J. Lietuvos laisvės 
byla Vakaruose (1975-1990). 
Vilnius: Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos centras, 2002, 
p. 56-58.

dento postą užėmė Ronald’as 
Reagan’as, aiškiai įvardijęs 
TSRS kaip „blogio imperiją”, 
Lietuvos laisvinimo lūkesčiai 
tapo realesni, ir lietuvių veikla 
suaktyvėjo. Jis buvo laikomas 
„tvirto kurso” TSRS atžvilgiu 
šalininku. 1986 m. birželio 12 
d. pasikvietęs JAV baltiečių 
vadovus į Baltuosius rūmus, 
pasirašė atsišaukimą, skelbiantį 
birželio 14 d. Baltijos šalių 

laisvės diena. Pasirašymo liudi-
ninkais buvo ALT pirmininkas 
Teodoras Blinstrubas, JAV LB 
pirmininkas A. Gečys, Jungtinio 
Amerikos baltų komiteto pirmi-
ninkas J. Valaitis ir po du latvių 
ir estų organizacijų vadovus. Po 
to delegacija prezidentui įteikė 
memorandumą, prašydama 
jo susitikime su TSRS vado-
vu Michailu Gorbačiovu kelti 
Baltijos valstybių laisvės klausi-
mą, taip pat tą priminti Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijoje Vienoje bei JTO 
generalinėje sesijoje. Buvo pra-
šoma prezidento padaryti įtakos 
M. Gorbačiovui, kad išvestų 
iš Baltijos kraštų okupacinę 
kariuomenę, kad primintų jam 
Helsinkio susitarimus, jog turi 
būti išlaisvinti politiniai kaliniai 
ir disidentams leista išvykti iš 
TSRS. Buvo prašoma paveikti, 

kad baltijiečiai galėtų naudotis 
religine laisve, kad būtų suma-
žinti muitai dovanų siuntimui 
į Baltijos kraštus, kad būtų 
sustabdyta rusifikacija, kad būtų 
nutrauktas baltijiečių jaunimo 
siuntimas į karą Afganistane. 
Delegacija Baltuosiuose rūmuo-
se praleido apie 5 valandas, o 
audiencija pas prezidentą užtru-
ko apie pusvalandį. Jiems talki-
no prezidento padėjėjas ryšiams 
su visuomene Linas Kojelis. Po 
susitikimo buvo duoti interviu 
JAV spaudos atstovams ir apie 
audienciją buvo papasakota 
Amerikos balse į Lietuvą2. Tai 
paskutinis ALT veikėjų susitiki-
mas su JAV prezidentu iki 1990 
metų. O kiek buvo susitikimų su 
JAV viceprezidentais, valstybės 
2  Prunskis, J. Lietuviai pas prez. 
Reaganą. Draugas, 1986, birželio 
17, nr. 117, p. 5.

sekretoriais, senatoriais ir kon-
gresmenais!? Apie tai galima 
būtų parašyti ne vieną studiją, 
kur būtų atskleistos išsamesnės 
išeivijos pastangos remti į ne-
laimę pakliuvusią savo Tėvynę.

JAV LB veikla  
laisvinant Lietuvą

JAV LB Visuomeninių 
reikalų taryba ruošė politinių 
studijų seminarus, organizavo 
apsilankymus JAV valdžios 
aukštuose sluoksniuose: su-
sitikimus su senatoriais ir 
kongresmenais; tarybos at-
stovai buvo dažni svečiai JAV 
Valstybės departamente. 1974 
m. vasario 11 d. viceprezi-
dentas G. Ford’as priėmė LB 
delegaciją Lietuvos nepri-
klausomybės šventės proga. 
Tai buvo pirma JAV LB at-
stovų audiencija Baltuosiuose 
rūmuose.        (Bus daugiau)

LIETUVOS DIPLOMATŲ TALKININKAI 
JAV 1940-1990 METAIS:  

IŠEIVIJOS RYŠIAI 
SU VAŠINGTONO ADMINISTRACIJA
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos 

prof. Juozas Skirius

VII. 
(Pradžia š.m. balandžio 21 d. „Dirvos” laidoje).

daugiau nei tūkstantį metų 
kuriame ir iš kartos į kartą per-
duodame Lietuvos Valstybę. 
Puikiai žinome, kiek daug 
kartų per visus šiuos metus 
mūsų protėviai susidūrė su 
iššūkiais, klupo ir kėlėsi, ir 
bendrai veikdami pasiekė 
daugybę pergalių. Sugebėjome 
išgyventi ir augti kaip Valstybė 
tik todėl, kad sudėtingiausiais 
istorijos momentais gebėjome 
susitelkti, darėme tai, kas tuo 
metu buvo svarbiausia, pa-
dėjome tiems, kam tuo metu 
pagalbos reikėjo labiausiai.

Pastaroji pandemija tapo 
dideliu iššūkiu mums visiems. 
Vos per kelias dienas atviras 
ir globalus pasaulis staiga 
sustojo, ėmė užsidarinėti 
daugelio šalių sienos. Sustojo 
verslas, ištuštėjo mokyklos, o 
ligoninės ėmė skubiai ruoštis 
virusu užsikrėtusiųjų ant-
plūdžiui. Užsienio reikalų 
ministerija didžiąją dalį savo 
žmogiškųjų išteklių nedels-
dama perorientavo darbams, 
kuriuos diktavo pandemija – 
padėti užsienyje įstrigusiems 
Lietuvos žmonėms. Lietuvos 

diplomatinės tarnybos istori-
joje tai buvo precedento netu-
rinti savo piliečių gelbėjimo 
operacija. Rengti repatrija-
vimo skrydžiai, organizuotas 
specialus traukinys, keltas, 
pasitelktas europinis pagal-
bos mechanizmas, spręsta 
daugybė iškilusių iššūkių. Kai 
tapo akivaizdu, kad su turi-
mais ribotais žmogiškaisiais 
resursais, ypač užsienyje, 
galime nepajėgti padėti kie-
kvienam besikreipiančiajam, 
nusprendėme paprašyti ir gy-
venančių užsienyje tautiečių 
pagalbos.

Vos per keletą dienų į 
Užsienio lietuvių departa-
mento kvietimą tapti savano-
riais užsienyje atsiliepė per 
200 lietuvių iš 40-ies pasaulio 
šalių, kurie siūlė įvairiausią 
pagalbą: nuo pagalbos su-
sikalbant užsienio kalba iki 
nakvynės savo namuose. Vyko 
ir panašios visuomeninės tar-
pusavio pagalbą skatinusios 
iniciatyvos. Tai buvo ypatin-
go susitelkimo ir solidarumo 
ženklas.

Šiandien – Pasaulio lie-
tuvių vienybės dieną - noriu 
nuoširdžiai padėkoti kiekvie-
nam atsiliepusiam ir kiekvie-
nam, kuris į sunkią padėtį 

patekusiam tautiečiui ištiesė 
pagalbos ranką. Jūs tapote 
milžinišku gelbėjimo tinklu, 
kuris leido žinoti, kad ypač 
sudėtingose situacijose yra 
į ką atsiremti. Tai tapo gra-
žiu liudijimu, kad Globalios 
Lietuvos idėja tarp viso pasau-
lio lietuvių yra gyva.

Taip pat dėkoju už paramą, 
kurią šios pandemijos metu 
siuntėte Lietuvai. Buvome 
liudininkais daugybės gražių 
tiesioginės pagalbos akcijų 
medikams, pandemijos la-
biausiai paveiktoms visuome-
nės grupėms, moksleiviams, 
nevyriausybiniam sektoriui, 
pagaliau - artimiesiems, drau-
gams, kaimynams. Buvo au-
kojama Lietuvos COVID-19 
pasekmių mažinimo fondui, 
kitiems fondams bei visuome-
ninėms iniciatyvoms -  ir kaip 
visuomet - didesnė dalis visos 
pagalbos buvo suteikiama 
tyliai, nesireklamuojant. Visa 
Jūsų suteikiama pagalba tar-
si cementas stiprino ir, tikiu, 
toliau stiprins mūsų Tėvynės 
pamatus.

Tiek Lietuva, tiek ir vi-
sas pasaulis šiandien žengia 
į socialinių ir ekonominių 
sukrėtimų ir neapibrėžtumo 
laikotarpį. Bus ir jau yra tau-

tiečių tiek Lietuvoje, tiek ir už-
sienyje, kurie neteko darbo ir 
pajamų, kurie patiria  didelius 
iššūkius savo gyvenime, todėl 
kreipiuosi į Jus prašydamas ir 
toliau išlikti vieningiems.

Džiaugiuosi, kad mūsų tau-
tiečiai, gyvenantys užsienyje, 
patys ar padedami diplomati-
nių atstovybių jau susibūrė ir 
toliau telkiasi į tarpusavio pa-
galbos grupes. Negali nežavėti 
Jungtinių Amerikos Valstijų, 
Airijos, Norvegijos, Jungtinės 
Karalystės ,  Austral i jos , 
Islandijos, Ispanijos, Italijos, 
Vokietijos ir kitų šalių ben-
druomenių iniciatyvos padėti į 
bėdą patekusiems tautiečiams. 
Tai ir yra tikrasis bendruome-
niškumas.

Raginu niekados nepamirš-
ti, kad Lietuva yra mūsų visų, 
todėl nesiskaldydami į ateivius 
ir išeivius, kiekvienas save 
siejantis su Lietuva ir norintis 
savo patirtimi, žiniomis ir dar-
bais prisidėti prie modernios 
ir klestinčios Lietuvos kūrimo 
bei lietuvybės pasaulyje išlai-
kymo - tęskime bendrą darbą 
„vardan Tos”.

Linas Linkevičius
LR Užsienio reikalų mi-

nistras
Vilnius, 2020 m. liepos 17 d. 

MIELI PASAULIO LIETUVIAI,

Respublikonų kandidatui į JAV prezidentus Ronaldui Reiganui (Ronald Reagan)1980 m. rugsėjo 16 d. atvykus į gausiai lietuvių apgyvendintą 
Marquette Park. Čikagoje, IL Gintaras Karosas (Baltic Enterprises įstaigos savininkas iš Bostono, MA) jam padovanojo „I love Lithuanians” 
juostelę. Ši nuotrauka atsidūrė daugelyje JAV dienraščių.                                                                                                                   Archyvinė nuotr.
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Parke, į kurį įvažiavimas 
buvo pažymėtas Lietuvos 
Respublikos bei Jungtinių 
Amerikos Valstijų vėliavėlė-
mis, nepaisydami alinančio 
karščio rinkosi išeivijos lie-
tuviai, kur, iškėlus Rimanto 
Kunčo-Žemaitaičio pastan-
gomis atkurtą Lietuvos vals-
tybės istorinę vėliavą, buvo 
sugiedotas Lietuvos valsty-
bės himnas. Vėliau nuo tą-
dien nepakeliamo 34 laipsn. 
Celsijaus karščio gindamiesi 
gaiviaisiais gėrimais susirin-
kusieji stebėjo vieną paskui 
kitą kylančius A. Mataičio 
modeliuotus lėktuvus, kurių, 
pasak šventės dalyvių, mo-
deliuotojas savo kolekcijoje 
turi per 200. 

A. Mataičiui iškėlus pa-
ties modeliuotą „Lituanica”, 

LEMONTE, IL, PAMINĖTA LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA
 Š. m. liepos 6-ąją, švenčiant Lietuvos Karaliaus Mindaugo 

karūnavimo dieną, Lemonte, IL, Zitos ir Vytauto Geštautų na-
muose, susirinkę išeivijos lietuviai, netoliese esančiame parke 
sugiedoję Lietuvos valstybės himną, negalėjo atsigrožėti 
piloto, lėktuvų modeliuotojo Antano Mataičio pakeltomis į 
padangę radijo bangomis valdomomis skraidyklėmis, įspū-
dingai sklandančiomis virš šventės svečių. 

S. Dariaus ir S. Girėno su-
mažintą lėktuvo kopiją, pa-
dangėje suplevėsavo prie 
jo prisegta Trispalvė, kurią, 
besileidžiančią ant žemės, 
pagavo Romanas Duba ir 
lydimas aplodismentų bėgda-
mas ilgai skraidino pakilimo 
taku. Taip iš padangės buvo 
paleista Jungtinių Amerikos 
Valstijų vėliava, kurią pagavo 
Rimantas Kunčas-Žemaitaitis 
ir Vytauto Geštauto sukurti 
marškinėliai „Mindaugas 
- Lietuvos Karalius 1251–
1263”, atitekę juos pagavu-
siam Romanui Dubai. 

Renginiui baigiantis visi 
žavėjosi A. Mataičio pakeltu 
į padangę milžinišku drako-
nu – iš aitvaro sukonstruota 
radijo bangomis valdoma 
skraidykle, įspūdingai ple-

Šventės svečiai sustojo sugiedoti Lietuvos valstybės himną. Iš kairės: Vytautas Geštautas, Rūta 
Kapočius, Romanas Duba, Zita Geštautas, Vidmantas Stankus, Antanas Mataitis, Živilė Gurauskienė, 
Rimantas Kunčas-Žemaitaitis.                                                              Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

Pilotas, lėktuvų modeliuotojas Antanas Mataitis su paties modeliuotu lėktuvu prieš iškeliant jį į pa-
dangę.                                                                                                       Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

Besileidžiančią iš padangės Jungtinių Amerikos Valstijų vėliavą pagavo Rimantas Kunčas-Žemaitaitis 
(viduryje). Nuotraukos kairėje - modeliuotojas Antanas Mataitis, dešinėje - Vytautas Geštautas.  
                                                                                                                 Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

Vytauto Geštauto sukurti marškinėliai „Mindaugas Lietuvos 
Karalius 1251–1263” atiteko juos pagavusiam Romanui Dubai.  
                                                             Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr. 

venusia virš besilinksminan-
čių svečių.

„Dirvos” korespondentė 
Živilė Gurauskienė, el. p. 
dirva.press@gmail.com

Sumažinta „Lituanicos” lėktuvo kopija Lemonto padangėje sklandė 
su Lietuvos Trispalve.                      Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.
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Liepos 4 d.  Lietuvos 
Respublikos garbės konsu-
las, JAV Prezidento admi-
nistracijos visuomeninis pa-
tarėjas sveikatos klausimais 
dr. Jonas Prunskis susitiko 
su Jeanne Ives - JAV poli-
tike, Respublikonų partijos 
kandidate į Kongresą 6-me 
Ilinojaus valstijos rajone, ap-
imančiame Čikagos pietvaka-
rinius, vakarinius ir šiaurinius 
priemiesčius. 

Kadangi Ilinojaus valstija 
sušvelnino apribojimus dėl 
Covid-19 viruso, Lituanistikos 
tyrimo centro darbuotojai vėl 
pradeda dirbti įprastu ritmu. 
Laikomės visų valstijos svei-
katos priežiūros nurodymų, tad 
nesupykite, jeigu apsilankius 
pas mus paprašysime dėvėti 
kaukę.  Dėkojame visiems sa-
vanoriams, kurie padeda tvar-
kyti archyvus. Živilė Garnienė 
iš „Dainavos” ansamblio nu-
skenavo LTC saugomą an-
samblio archyvą bei papildė 
jį „Dainavos” ansamblio nuo-
traukomis, programomis ir kita 
archyvine medžiaga. Dr. Linas 

Vašingtono lietuviai pri-
sijungė prie iniciatyvos, kai 
visi Lietuvos gyventojai ir 
lietuviai visame pasauly-
je liepos 6 d. - Mindaugo 
Karūnavimo šventę - gieda 
Lietuvos himną. Ši inici-
atyva vienija lietuvius ir 
Lietuvos piliečius visame 
pasaulyje.

Lietuvos Respublikos am-
basadorius JAV Rolandas 
Kriščiūnas, ambasados ko-
lektyvas ir JAV sostinėje 
Vašingtone ir jo apylinkėse 
gyvenantys lietuviai giedojo 
„Tautišką giesmę” prie vie-
no svarbiausiųjų Jungtinių 

TAUTIŠKA GIESMĖ BUVO GIEDAMA JAV SOSTINĖJE VAŠINGTONE
Valstijų laisvės ir demokra-
tijos simbolių – Kapitolijaus 
pastato. Tautiška giesmė 
t a ip  pa t  buvo  g i edama 
Čikagoje (plaukiant lietu-
viškų laivų kolonai Čikagos 
upe), Niujorke, Los Andžele, 
Portlande ir kituose JAV 
miestuose.

I n i c i a t y v a  g i e d o t i 
Lietuvos himną liepos 6 d. 
gyvuoja nuo 2009 m. Prie 
iniciatyvos „Tautiška giesmė 
aplink pasaulį” kasmet pri-
sijungia tūkstančiai lietuvių 
visame pasaulyje.

Lietuvos ambasados JAV 
informacijaVašingtono lietuviai liepos 6 d. giedojo Lietuvos himną.                            Lietuvos ambasados JAV nuotr.

GARBĖS KONSULAS SUSITIKO  
SU KANDIDATE Į JAV KONGRESĄ

Jeanne Ives jau trečią ka-
denciją yra Ilinojaus valstijos 
Atstovų rūmų narė, armijos 
veteranė, West Point karo 
akademijos absolventė, 5 
vaikų motina. Žlugus Berlyno 
sienai, ji kartu su kitais JAV 
armijos  kar ia is  ta rnavo 
Vokietijoje. Politikei rūpi 
pastarųjų mėnesių ,,Antifa” 
veiksmai JAV, ji nepritaria 
naujausiems Rusijos prezi-
dento Vladimiro Putino ir 

Rusijos Dūmos veiksmams 
perrašant istoriją - V. Putinas 
ir Rusijos Dūma tvirtina, 
kad sovietų okupacija buvo 
įvykdyta Rytų Europos ša-
lių, įskaitant ir Baltijos ša-
lis, „prašymu”. Kandidatė 
į Kongresą nepritaria naujų 
mokesčių įvedimui, pasisako 
už valstybės sienų apsaugos 
stiprinimą. Susitikimo metu 
buvo aptariami šie ir kiti poli-
tiniai, ekonominiai, sveikatos 
apsaugos klausimai.  

LR garbės konsulato 
Aspene (CO) informacija Jeanne Ives  ir dr. Jonas Prunskis. LR garbės konsulato Aspene, CO nuotr.

Paulius Vitas prie DVD katalogavimo.                     G. Vitienės nuotr.

Nors besitęsianti pandemi-
ja keičia mūsų planus, tačiau 
prasidėjus vasarai atsiranda 
galimybė kai kuriuos renginius 
organizuoti lauke, susirenkant 
nedideliam skaičiui žmonių 
ir tokiu būdu sumažinant su 
virusu susijusius pavojus. 
Tokia galimybe paskutinį bir-
želio šeštadienį pasinaudojo 
Čikagos lietuvius jungiančio 
Rotary Club of Chicagoland 
Lithuanians klubo nariai. Jie 
kartu su šeimomis saulėtą 
popietę praleido nuostabioje 
vietoje šalia Mičigano ežero. 
Tokiam smagiam susitikimui 
buvo svarbi priežastis – kaip 
ir kasmet („rotate” angl. – 
keistis), pasibaigus klubo 
prezidento kadencijai, vyko 

LITUANISTIKOS TYRIMO CENTRE  
VĖL VYKSTA DARBAS

Simonaitis ir Petras Simonaitis 
skirstė renginių programas, 
kurių turime iš visų Amerikos 
valstijų. Primename, kad P. 
Simonaičio suorganizuoti skau-
tai rudenį tvarkė LTC aplinką 
ir įrengė čia puikią laužavietę. 
Paulius Vitas, kuris jau ilgą 
laiką savanoriauja centre, kata-
logavo muzikologijos archyve 
saugomus DVD. Savanoriai 
yra neįkainojama pagalba! 
Jeigu turite šiek tiek laisvo 
laiko ir norite prisidėti prie lie-
tuviškos veiklos, skambinkite 
773-434-4545 arba kreipkitės 
info@lithuanianresearch.org

Kristina Lapienytė

RENATA KANOPKA - NAUJOJI ČIKAGOS LIETUVIŲ ROTARY 
KLUBO PREZIDENTĖ

prezidento regalijų perdavimas 
kitam šio klubo nariui. 

Renginys prasidėjo rota-
riečių priesaika: „Ar tai tiesa; 
ar tai visiems priimtina; ar tai 
skatina gerą valią ir draugystę; 
ar tai naudinga visiems?’’, po 
metų veiklos apžvalgos klubo 
prezidentas Tony Merfeld 
prezidento regalijas perdavė 
kolegei Renatai Kanopkai 
linkėdamas jai sėkmės ir naujų 
sumanymų. Atsakingas parei-
gas perėmusi moteris Rotary 
klubui priklauso nuo 2014 
metų, kurį laiką ji ėjo klubo 
iždininkės pareigas. Renata 
gyvena viename iš Čikagos 
priemiesčių, ji ,,BMO Harris” 
banke užima verslo ryšių va-
dybininkės pareigas, kartu su 

vyru augina 16 metų sūnų.
Kaip sakė naujoji klubo 

prezidentė, rotariečiai viliasi, 
kad daugelio planus sujaukusi 
pandemija pagaliau baigsis 
ir jie galės tęsti savo darbus, 
kurių tikslas – būnant kartu 
padėti kitiems. Rotary Club 
of Chicagoland Lithuanians 
klubas yra unikalus tuo, kad 
jo susirinkimai vyksta lietuvių 
kalba. Rotariečiai didžiuojasi 
savo klubo garbės nariu tu-
rėdami Lietuvos Respublikos 
prezidentą Valdą Adamkų. 

Daugiau apie Čikagos lie-
tuvių Rotary klubo veiklą su-
žinosite apsilankę „Facebook” 
paskyroje.

„Rotary Club of Chicago-
land Lithuanians” inf.

Čikagos lietuviai rotariečiai klubo prezidentės inauguracijoje.                            Sandros Scedrinos nuotr.
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Lie tuvos  ambasadoje 
Vašingtone birželio 25 ir 26 
d. surengtų iškilmingų cere-
monijų metu už ypatingus 
nuopelnus puoselėjant lie-
tuvybę užsienyje, skatinant 
užsienyje gyvenančių lietu-
vių įsitraukimą į Lietuvos 
gyvenimą ir kuriant gerovę 
Lietuvoje Užsienio reikalų 
ministerijos garbės ženklo 
„Už pasaulio lietuvių nuo-
pelnus Lietuvai” medaliais 
buvo apdovanoti Vašingtono 
lietuvių bendruomenės na-
riai Arvydas Barzdukas ir 
Leonard Linas Orentas.

Apdovanojimus už il-
gametę aktyvią visuome-
ninę veiklą įteikė Lietuvos 
ambasador ius  Rolandas 
Kriščiūnas. Ambasadorius 
pabrėžė, kad savo darbais 
ir  pasišventimu Arvydas 
Barzdukas ir Linas Orentas 
visiems mums rodo pavyzdį 

LIETUVOS AMBASADOJE VAŠINGTONE ĮTEIKTI APDOVANOJIMAI  
UŽ PASAULIO LIETUVIŲ NUOPELNUS LIETUVAI

kaip reikia mylėti savo šei-
mą, savo Tėvynę, branginti 
lietuviškas tradicijas, sąži-
ningai ir nuoširdžiai tarnauti 
kilniems tikslams.

Arvydas Barzdukas ak-
tyviai prisidėjo ir iki šiol 
prisideda prie JAV lietuvių 
bendruomenės (JAV LB) 
veiklos, buvo vienas iš orga-
nizacijos vadovų – buvęs JAV 
LB Tarybos narys ir sekreto-
rius, JAV LB Krašto valdybos 
narys, JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos narys, JAV 
LB Įstatų ir Taisyklių komi-
teto narys, JAV LB Pietryčių 
apygardos  p i rmininkas , 
Vašingtono lietuvių bendruo-
menės valdybos narys.

Arvydo Barzduko iniciaty-
va 1989 m. Vašingtone buvo 
įsteigta JAV LB Visuomeninių 
reikalų tarybos raštinė, kurios 
veikla buvo ypatingai nau-
dinga pristatant Lietuvos 

laisvės siekius JAV sostinėje 
bendraujant su JAV politikais. 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
tarybos raštinės įsteigimas 
Vašingtone buvo pirmasis 
JAV LB institucinis žingsnis 
lobistiniam darbui atlikti, 
siekiant Lietuvos nepriklau-
somybės palaikymo tarp JAV 
politikų ir JAV administraci-
jos atstovų.

Arvydas Barzdukas yra 
įvairių lietuviškų organiza-
cijų ir renginių finansinis 
rėmėjas, savo asmenine vei-
kla ugdo Amerikos lietuvių 
jaunimo ir visos diasporos 
iš Lietuvos pilietiškumą, 
taip pat remia vaikų globos 
namus Lietuvoje. Kartu su 
žmona Daiva užaugino tris 
vaikus, turi septynis anūkus.

Linas Orentas yra aktyvus 
ilgametis Neringos stovyklos 
narys, idėjų generatorius 
ir įgyvendintojas bei vie-

nas iš vadovų. 2004 – 2012 
m. Leonard Linas Orentas 
buvo Neringos stovyklos 
Tarybos narys, nuo 2016 m. 
Linas Orentas yra Neringos 
stovyklos Tarybos pirmi-
ninkas. Linas Orentas buvo 
15-osios Šiaurės Amerikos 
lietuvių tautinių Šokių šven-
tės Baltimorėje organizacinio 
komiteto pirmininkas - jo 
darbo, pastangų ir organiza-
cinių gebėjimų dėka Šokių 
šventė buvo sėkmingai su-
rengta ir sulaukė didžiulio 
populiarumo.

Linas Orentas nuo 1992 iki 
1997 metų dirbo Lietuvos am-
basadoje Vašingtone ir buvo 
atsakingas už JAV įmonių pre-
kybinius ryšius ir investicijas 
į Lietuvą. Jis taip pat aktyviai 
dalyvauja Vašingtono lietuvių 
bendruomenės veikloje, yra 
šios bendruomenės Valdybos 
narys, buvęs pirmininkas. 

Kartu su žmona Nerija užau-
gino keturis vaikus.

Siekiant įvertinti dias-
poros indėlį į lietuvybės 
puoselėjimą ir Lietuvos kū-
rimą, 2019 m. buvo įsteigtas 
Užsienio reikalų ministeri-
jos apdovanojimas – dviejų 
laipsnių garbės ženklas „Už 
pasaulio lietuvių nuopelnus 
Lietuvai”. Pirmuosius aukš-
čiausius apdovanojimus – 
garbės ženklo Aukso Vyčius 
– ministras Linas Linkevičius 
įteikė prezidentui Valdui 
Adamkui, Pasaulio lietu-
vių bendruomenei, Vilniaus 
arkivyskupui metropolitui 
Gintarui Grušui, Lietuvos 
garbės konsului JAV Stanley 
Balzekui jaunesniajam ir 
Lietuvos vyskupų konfe-
rencijos delegatui užsienio 
lietuvių sielovadai, prelatui 
Edmundui Putrimui.

LR URM

„Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai” medaliais buvo apdovanotas Vašingtono 
lietuvių bendruomenės narys Arvydas Barzdukas.                                      LR URM

„Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai” medaliais buvo apdovanotas Vašingtono 
lietuvių bendruomenės narys Leonard Linas Orentas.                                  LR URM

Liepos 8 d. Italijos sostinėje 
Romoje kino teatro „Casa del 
Cinema” sode gausiai susirin-
kusiems italų žiūrovams buvo 
parodytas lietuvių režisierės 
Marijos Kavtaradzės debiutinis 
ilgametražis vaidybinis filmas 
„Išgyventi vasarą”. 

Lietuviško kino vakaras yra 
įvadinis renginys prieš kitais 
metais rengiamas pirmąsias 
Lietuvos kino dienas Italijoje, 
kuriose planuojama pristatyti 
žymiausių lietuvių kino kla-
sikos kūrinius ir šiuolaikinius 
Lietuvos kino kūrėjus. Projektas 
turėjo įvykti šį rudenį, tačiau dėl 
pandemijos buvo nuspręsta jį 
perkelti į kitus metus.

Itališkoji filmo „Išgyventi 
vasarą” premjera surengta atvi-
roje lauko kino erdvėje „Arena 
all’aperto Ettore Scola”. Tai 
buvo vienas pirmųjų šio po pan-
demijos ką tik duris atvėrusio 
kino teatro renginių. Žiūrovus 
sveikino „Casa del Cinema” 

FILMO „IŠGYVENTI VASARĄ” PERŽIŪRA PAŽYMĖTA  
NAUJOS KINO PARTNERYSTĖS ROMOJE PRADŽIA

vadovas Giorgio Gosetti ir 
Lietuvos ambasadorius Italijoje 
Ričardas Šlepavičius, filmą pri-
statė italų žurnalistas, kino kri-
tikas Boris Sollazzo. Lietuvos 
kultūros atašė Italijoje Laura 
Gabrielaitytė-Kazulėnienė va-
karo svečius supažindino su 
būsimomis Lietuvos kino dienų 
Italijoje gairėmis.

„Lietuvos kinas, ar bent jau 
jo naujosios kartos, pasižymi 
ryškiu bruožu, kuris išskiria iš 
kitų Baltijos šalių ir apskritai 
Šiaurės Europos kino: ironiškas, 
intymus, išskirtinai poetiškas, 
natūraliai apgalvotas. Marijos 
Kavtaradzės „Išgyventi vasarą” 
yra tarsi šio lengvumo mani-
festas. Pažinti šį filmą, kaip ir 
daugelį kitų nepaprastai popu-

liarėjančios kinematografijos 
darbų, yra lyg mėgautis gaiviu 
pasivaikščiojimu gamtos ir 
asmenybių grožio apsuptyje. 
Žiūrint šį filmą atrodo, kad šis 
vaizdinys yra tikrovė: geras 
kinas daro gera”, – sakė Giorgio 
Gosetti.

2019 metais kino teatrus pa-
siekęs Marijos Kavtaradzės de-
biutas „Išgyventi vasarą” buvo 
pripažintas geriausiu Baltijos 
šalių filmu ir sulaukė didžiulio 
susidomėjimo tarptautiniuose 
kino festivaliuose.

Lietuviško kino pristatymą 
Romoje organizuoja Lietuvos 
kino centras bendradarbiauda-
mas su Lietuvos Respublikos 
ambasada Italijoje ir Lietuvos 
kultūros institutu.         LR KM

VIENATVĖ

Nors saulė šviečia danguje skaisti,
Daržely puikios gėlės ir žiedai margi,
Visas pasaulis nuostabus. Pilnas grožybių nematytų.
Tu nematai, nes nebėra kas tavo ranką palaikytų...

Nėra gilesnio skausmo kaip vienuma,
Nėra kam pasiguosti, kada širdis liūdna.
Kas gi supras, atjaus, kai liudesys lankys?  
Kas ašaras nubrauks ir kai verki – matys?

Tą tuštumą jauti, nors būtum tarp žmonių,
Dairaisi, ieškai, bet nerandi švelnių akių,
Pro šalį skuba žmonės  visai tau svetimi,
Jiems nesvarbu ir jie nemato, kad tuštumoj esi.....

Tik neprarask vilties, ieškok paguodos maldoje.
Bus daug ramiau, kai liudesys lankys tave.
Prašyk – ir gausi tos šventos ramybės su  kaupu,
Pajusi vienumą lengvesnę, ir bus gyvent ne taip sunku.

                                                        Gražina Stauskienė
                                                         Toronto, Kanada
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Kai dabar tiek daug kal-
bama ir apgailestaujama, kad 
vyrų „Žalgirio” krepšinio 
komandos vyriausias treneris 
Šarūnas Jasikevičius išvyksta 
į Ispaniją treniruoti Barselonos 
krepšininkus, ir taip sunkai 
randama, kas jį galėtų pa-
keisti Lietuvoje, su ilgesiu 
prisimename tuos laikus, kai 
„Žalgiriui” netrūko ne tik 
trenerių, bet ir pačių geriausių 
savų krepšininkų, lietuvių. 
Jau net nesistebi, kai radijo 
ar televizijos žiniose daug 
daugiau girdi kaip lietuvis 
žaidė Rusijoje, Turkijoje ar 
Jungtinėse Valstijose, bet ne 
Lietuvoje. O ir krepšinio trene-
rių... dosni, oi, dosni Lietuvėlė 
kitoms šalims, jų komandoms. 
Žinoma, graži pasaulinė šlovė, 
suprantamas ir trenerių bei 
krepšininkų noras daugiau už-
dirbti, geriau gyventi, kai ir se-
natvė ateis. Tik taip pat norisi 
ir patriotiškumo, didesnio savo 
tautos, savo valstybės garbės 
pajutimo. Juk reikia suprasti ir 
pripažinti, kiek daug Lietuvai 
jos nepriklausomybės kelyje 
davė mūsų krepšininkai ir jų 
pergalės prieš sovietinį armijos 
sporto klubą CSKA. Kiek daug 
džiaugsmo tautai davė 1986 
metais  „Žalgirio” parvežta 
tarpžemyninė J. Džonsono 
taurė! Tautai tai buvo tokie 
gaivūs lietuviškos stiprybės, 
garbės ir pasitikėjimo šaltiniai. 
Juk, jeigu „Žalgiris”, vado-
vaujamas Vlado Garasto, gali 
tokias pergales laimėti, tai gal 
ir visa Lietuva gali dar daugiau 
laimėti — iškovoti Laisvę, 
iškovoti Nepriklausomybę. 
Gera ir nuostabu ne tik buvo, 
bet yra ir dabar -  Lietuvai tu-
rėti V. Garastą, kuris po tokių 
šlovingų pergalių neapleidžia 
krepšinio, taip intensyviai 
dirba Lietuvos krepšinio fe-
deracijoje. Ir kaip nesižavėti, 
negerbti, kai jis sako: „Pas mus 
buvo toks tvirtas nusistatymas 
tarp visų, kad mūsų komanda 
turi būti lietuviška, turi žaisti 

tik lietuviai. Nes lietuviai1937 
metais buvo Europos čempio-
nais. Ir 1939 metais, tai kodėl 
mes negalime būti?”. 

Ši dr. Vytauto Šiaudyčio 
knyga, skirta V. Garastui, jau 
yra trečioji. Autorius tikrai 
Lietuvos legendiniam krepši-
nio treneriui jau buvo parengęs 
ir išleidęs knygas „Krepšinis 
— mano gyvenimo meilė” ir 
„Skrydis vingiuotais krepšinio 
takeliais”. Nereikia tikėtis ir 
stebėtis, kad naujoje knygoje 
nerasime plačių krepšinio tre-
niruočių, varžybų ir jų rezulta-
tų, kelionių, svaigaus pergalių 
triumfo, apdovanojimų ir kitų 
garsių chronologinių įvykių 
aprašymų. Išleista knyga – tai 
įvairių žmonių, tautos meilės ir 
pagarbos treneriui V. Garastui, 
„Žalgiriui” ir jame žaidusiems 
krepšininkams išraiška. Joje 
yra net vienuolikos autoriaus 
bičiulių poezijos ir prozos kū-
rinėlių, skirtų jiems ir Lietuvai. 

Manau, kad tai labai geras at-
minimas ir ateitiems kartoms, 
kad tie, kurie pasišvenčia 
Lietuvos garbei, savo tautai, 
ilgai lieka žmonių širdyse. Ir 
to nepakeisti jokiais pinigais ar 
kitų šalių žmonių pagyrimais. 
Galvoju, kad jau pirmasis 
knygoje atspausdintas interviu 
su V. Garastu sudomins ir jau-
nesnius skaitytojus, kuriems 
legendinės „Žalgirio” kovos 
yra tik Lietuvos sporto istori-
jos puslapiai. O Lietuvos spor-
to istorija yra tokia spalvota, 
graži. Ją būtina ir dabartiniam 
jaunimui žinoti bei stengtis 
palikti kuo gražesnį, svaresnį 
indėlį.

Autorius, trumpai apra-
šydamas V. Garasto pagrin-
dinius gyvenimo ir spor-
t inės veiklos momentus, 
pateikia ir keletą minčių, 
kaip legendinį trenerį ver-
tino ir kaip apie jį atsiliepė 
tokios Lietuvoje žinomos 
asmenybės, kaip Lietuvos 
Respublikos Prezidentas 
Algirdas Brazauskas, pro-
fesorė Vitalija Bagdonienė, 
buvęs Ministras Pirmininkas 
Bronislovas Lubys, Vytauto 
Didžiojo Universiteto rek-
torius akademikas Juozas 
A u g u t i s ,  k r e p š i n i n k a s 
Lietuvos Respublikos Seimo 
narys  Sergejus  Jovaiša , 
Lietuvos krepšinio federa-
cijos prezidentas Arvydas 
Sabonis ir daug kitų asmeny-
bių. Daug, labai daug žmonių 
dėkojo, o ir dabar pasakytų 
tuos pačius žodžius, ku-
riuos šioje knygoje pasakė 
Vilkaviškio vyskupijos Gižų 
Šv. Antano Paduviečio baž-
nyčios klebonas Virginijus 
Vaitkus: „Taigi, esu dėkin-

LIETUVOS LEGENDOS
Leonas Milčius

Aš niekad nežaidžiau krepšinio, 
Ne man pasiekt krepšinio aukštą lanką.
Tik išdidžiai džiaugiaus, kada Tėvynei
Šlovės vainiką atnešė ant rankų.

Jie buvo vyrai, ir didvyriai,
Gražiausi ąžuolai visų laikų. 
Vainiką pergalių nupynę,
Iškėlė Lietuvą lig debesų.

Parklupdė CASK, tai buvo džiaugsmo, 
Širdis krūtinėje suvirpo karšta viltimi.
Nukrito nuo pečių menkumo jausmas,
Kovokime kaip „Žalgiris” ir būsime laisvi.

Spindėjo Džonsono taurė, gauti medaliai,
Prie jų vardai rašyti aukso raidėmis —
Lietuviai jie, juk mūsų vyrai viską gali,
Su jais ir pats Garastas, treneris karys.

Legendos amžinos, minės jas kartų kartos:
Sabonis, Chomičius, Čivilis, Kurtinaitis ir kiti.
Jų buvo dvylika, kiekvienas meilės vertas, 
Vertas vadintis Motinos Tėvynės sūnumi.

Iškėlė vyrai Lietuvą ant rankų...
Ačiū Garastui, ačiū jam! 
Žmonės minės kiekvieną vardą brangų,
Dėkos krepšinio ąžuolam.
      2020-01-31
      Raudondvaris

VLADAS GARASTAS VYTAUTO ŠIAUDYČIO KNYGOJE 
„KREPŠINIO LEGENDA”

Vytauto Šiaudyčio knygos „Krepšinio legenda” viršelis. Autoriaus nuotr.

Š .m.  b i r že l l i o  30  d . 
„Dirvos” laidoje tilpo trum-
pas straipsnis „Radikalūs ir 
audringi laikai”. Tai buvo 
autoriaus pradiniu straips-
nio minčių juodraštis, be 
redaktoriaus ižvalgių patai-
sų, liečiantis Amerikos šių 
dienų politine sumaištį. Jo 
tiklas buvo sužinoti skaity-
tojų tiesmukiškas nuomones, 
kritiškas pastabas ir ger-
rai apgalvotus siūlymus. Jo 

Atsiprašome skaitytojų, kad „Dirvos” redakcijai tenka su-
sidurti su tokio pobūdžio problemomis, kaip kai kurių asmenų 
savivalė, kurios nemalonias apraiškas skaitytojai aptiko š.m. 
„Dirvos” Nr.10 (2 psl.) ir Nr.12 (4 psl.). Spausdiname vieną iš 
tokių apraiškų „paaiškinimą”, kuris, jo autoriaus reikalavimu, 
pateikiamas netaisytas. Deja, dėl vidinių laikraščio spausdinimo 
struktūros problemų negalime pažadėti, kad „Dirvoje” nepasi-
taikys tokio pobūdžio savivalės „lapsus linguae”. Todėl dar 
kartą iš anksto atsiprašome skaitytojų. 

„Dirvos” laikraščio redakcija

TIESA UŽ AUKSA BRANGESNĖ
tema: Prez. Donald Trump 
turi sugrižti antrajai kaden-
cijai į Baltuosius rūmus, ište-
sėti  savo pažadus ir užbaigti  
užsimotus  įsipareigojimus, 
nors tam arsiai priešinasi  
Demokratų kongreso nariai. 
Slegianti tyla ir delsimas 
yra tik vengimas pažvelgti 
tikrovei į akis ir politikos 
pasaulyje nesusigaudančių 
balsuotojų kiršinimas. 

Algirdas V/ Matulionis

1986 m. rugsėjo 15 d., laimėjęs 84:78 prieš Buenos Airių klubą 
„Ferro Carril Oeste” (Argentina, „Žalgiris” iškovojo Tarpžemyninę 
Viljamo Džonso (William Jones) taurę – tai aukščiausias klubinių 
krepšinio komandų laimėjimas pasaulyje. Archyvinė Lietuvos sporto 
spaudos nuotrauka iš „Žalgirio” krepšininkų sutiktuvių aprašymų.

gas Vladui Garastui už jo 
kantrumą, už meilę savo 
komandos vyrams, už meilę 
Lietuvai, nes jo pastangos 
mūsų Tėvynei atnešė vardo 
skambesį visame pasaulyje”.

Daug gražių žodžių, ei-
lėraščių ir dainų V. Garastui 
supynė ir V. Šiaudyčio plunks-
nos bičiuliai. Čia ir pedagogės 
Birutės Gaučienės sukurtos 
dainos, profesorės Jūratės 
Jankauskienės i r  poetės 
Virginijos Ruškienės sukurti 
eilėraščiai, rašytojo Mečislovo 
Mariūno šilti prisiminimai, ei-
lėraščiai. Knygoje patalpinti ir 
trumpi akademiko Kazimiero 
Ragulskio, kuris mokėsi toje 
pačioje kaip ir V. Garastas 
Linkuvos gimnazijoje, prisi-
minimai apie jų bendrą fizi-

nės kultūros mokytoją Karolį 
Dineiką. Džiaugiuosi, kad 
knygoje rado vietą visas pluoš-
tas ir mano eilėraščių, skirtų 
Lietuvai, „Žalgirio” krepšinin-
kams bei jų treneriui Vladui 
Garastui. Vieną iš jų ir čia 
pridedu. Visa knyga gausiai 
iliustruota nuotraukomis, įvai-
rių raštų, apdovanojimų ko-
pijomis. Nedidelė knyga, bet 
tokia šilta, reikalinga. Tad gali-
ma tik padėkoti gerb. Vytautui 
Šiaudyčiui už dar vieną knygą, 
skirtą didelei Lietuvos sporto 
asmenybei, dar gyvam tapu-
siam legenda, krepšinio tre-
neriui Vladui Garastui, kuris 
šių metų vasario 8 d. atšventė 
88-ąjį gimtadienį.

Leonas Milčius, 2020 m. 
liepos 12 d., Raudondvaris
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

ALT s-ga,
Boston, MA ......................2000
N.Bražėnaitė,
Sparkill, NY........................500
B.Timms-Navikas,
Mentor, OH ..........................55
S.Lee,
Seminole, FL ........................50
J.Bacevice,
Cleveland, OH ......................45
R.Belzinskas,
Kirkland, OH ........................45
M.Mikonis,
Richmond Hills, OH ............45
V.Kirvelaitis,
Lemont, IL ............................22
Z.Khoury,
Mayfield Vill., OH ...............20
A.Rutkauskas,
Eastlake, OH ........................20
A.Gasparaitis,
Elmwood Park, IL ..................2

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Lietuviai, apsigyvenę įvai-
riuose Amerikos miestuose, 
visais laikais dėjo pastangas 
įamžinti bei pristatyti Lietuvą 
miesto apylinkėse statydami 
kryžius bei paminklus.

Klivlendo Rockefeller 
parke yra darželių grandi-
nė, žinoma kaip „Cleveland 
Cultural Gardens”. Mieste, 
kurį sudaro žmonės iš dau-
gelio kraštų, šie darželiai 
yra remiami ir skirti jų atsto-
vaujamoms kultūroms. Šiuo 
metu yra įkurti įvairių tautų 
33 darželiai ir dar 9 rengiami.

Tarp jų yra unikalus mūsų 
tautos paveldas - Lietuvių 
kultūrinis darželis. Tai vienin-
telis toks Amerikos žemyne. 
Lietuvių kultūrinis darželis 
įsikūręs tarp vokiečių ir grai-
kų darželių. Jis yra 175 pėdų 
pločio ir 200 pėdų ilgio.

Darželis yra lyros formos, 
atspindintis tautos polinkį į 
dainą. Viršutinėje sekcijoje 
stovi prelato Jono Mačiulio 
-  Maironio i r  dr.  Vinco 
Kudirkos biustai. Tarp jų - 
Birutės fontanas su džiaugs-

* * * * *
Gerbiamas p. Matulioni,
Siunčiu $ 500.00 ir tikiuosi, 

kad  bent kiek prisidėsiu, kad  
„Dirva” išsilaikytų.

Daug gerų linkėjimų, Jūsų 
Nijolė Bražėnaitė

KLIVLENDO LIETUVIŲ KULTŪRINIS DARŽELIS
PAREMKIME ŠĮ UNIKALŲ LIETUVOS PAMINKLĄ!

mingai šokančiais vandens 
purslais. Laiptais nusileidus į 
centrinę darželio dalį, sienoje 
įmūryti Gedimino Stulpai, 
o prieš juos stovi dr. Jono 
Basanavičiaus paminklas.

Tuometiniai tautiškai susi-
pratę lietuviai ir jų sukurtos or-
ganizacijos ėmėsi sunkaus pra-
dinio darbo - įsteigti Lietuvių 
kultūrinį darželį. Jiems rūpėjo 
išgarsinti savo tautos vardą ir 
supažindinti šio krašto visuo-
menę su savo tautos menu ir 
kultūra.  Tuo metu Amerikoje 
buvo sunkūs ekonomikos lai-
kai. Bet dirbdami su pasišven-
timu lietuviai visus sunkumus 
nugalėjo. Jie kreipėsi ir į tuo-
metinę Lietuvos vyriausybę, 
kad ši padėtų parūpindama dr. 
Jono Basanavičiaus biustą, ir 
kad Lietuvos architektai pa-
ruoštų draželio planus. Visi kiti 
biustai buvo suaukoti įvairių 
Klivlendo ir Amerikos lietuvių 
organizacijų. Didelė finansinė 
našta buvo įmontavimai, gabe-
nimai, išplanavimas ir apsodi-
nimas. Lėšos buvo renkamos 
įvairiais būdais, organizuojami 

koncertai ir t. t. 
Su džiaugsmu ir pasididžia-

vimu 1933 metų birželio 11 
dieną Lietuvių kultūrinis dar-
želis buvo atidarytas, atiden-
giant dr. Jono Basanavičiaus 
paminklą. Darželio atidarymo 
ir dr. Jono Basanavičiaus pa-
minklo atidengimo iškilmėse 
dalyvavo Lietuvos pasiuntinys 
Bronius K. Balutis, tuometinis 
Klivlendo miesto meras Ray T. 
Miller, daugybė garbės svečių, 

gausūs lietuvių būriai bei kitų 
darželių atstovai. Formalus 
Lietuvių kultūrinio darželio 
atidarymas įvyko 1936 m. spa-
lio 11 dieną su iškilmingomis 
apeigomis.

Tų laikų sąmoningų lietu-
vių palikta dovana - Lietuvių 
kultūrinis darželis -  nuo 1936 
metų Klivlende iki šiandienos 
išdidžiai atstovauja Lietuvai.

 Jeigu darželio akmenys 
galėtų prakalbėti, papasakotų, 
kiek ten vyko renginių, kiek 
apsilankė garbingų svečių, 
kiek tūkstančių praeivių buvo 
priminta apie Lietuvą. O ką 
bekalbėti apie komitetus, 
kurie rūpinosi, atnaujino ir 
darželį tvarkė per paskutinius 
84 metus.

Šis unikalus Lietuvių dar-
želis vis kalbės apie Lietuvą, 
jeigu ir toliau bus išlaikytas ir 
gražinamas. Atėjo laikas rim-
tiems atnaujinimo darbams. 

Klivlendo kultūrinio dar-
želio komitetas su pirmininke 
Rita Matiene beldžiasi į visų 
lietuvių duris su prašymu pri-
sidėti auka darželio atnaujini-
mo darbams, kad šis unikalus 
darželis dar ilgai liūdytų apie 
mūsų tautą.

Auką siųskite:
L i t h u a n i a n  C u l t u r a l 

Gardens, 2412 Cedarwood 
Rd., Pepper Pike, Ohio 44124.

Aukos nurašomas nuo mo-
kesčių.

Ingrida Bublienė, LR gar-
bės generalinė konsulė

Kovo 11-ąją klivlendiečiai prie biusto dr. Jonui Basanavičiui Klivlendo lietuvių kultūriniame 
darželyje.                                                                                                                           V.D. nuotr.

Birutės fontanas lietuvių kultūriniame darželyje.                                   R. Mato nuotr.Dr. Jono Basanavičiaus biustas Klivlendo kultūriniuose darželiuose.    R Mato nuotr.

Lietuvių kultūrinio darželio užrašas anglų kalba.                                                                R Mato nuotr.
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Tarptautinis olimpinis 
komitetas paskelbė, kada kitą 
vasarą vykstančiose Tokijo 
olimpinėse žaidynėse star-
tuos krepšinio turnyrai.

Olimpinis vyrų krepšinis 
prie starto linijos stos liepos 25-
ąją, o finišuos – rugpjūčio 7-ąją. 
Moterų krepšinis ir prasidės, ir 
baigsis viena diena vėliau.

Rungtynės bus žaidžiamos 
Saitamos „Saitama Super” 
arenoje, kurioje telpa nuo 19 

AIŠKIOS OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ 
KREPŠINIO TURNYRŲ DATOS

iki 22,5 tūkst. žiūrovų.
Pirmą kartą olimpinių 

žaidynių istorijoje rengiamas 
trejetukų krepšinio turnyras 
vyks penkias dienas – nuo 
liepos 24-os iki liepos 28-os.

Priminsime, kad Lietuvos 
rinktinės vietos olimpinėse 
žaidynėse sieks per atrankos 
turnyrą. Vyrų rinktinė atran-
kos turnyrą, turėjusį įvykti 
šią vasarą Kaune, žais kitais 
metais.                           LRT

Italijos nacionalinė anti-
dopingo agentūra paskelbė 
baudas žmonėms, susijusias 
su buvusio žymaus Lietuvos 
dviratininko Raimondo Rumšo 
sūnaus Lino mirtimi. 21 metų 
dviratininkas netikėtai sustojus 
širdžiai mirė Rumšų namuose 
2017 m. gegužės mėnesį.

Cyclingpro.net portalas 
skelbia, kad šiomis dienomis 
nacionalinis tribunolas skelbs 
šio istorijos dalyviams baudas.

Istorijos epicentre – ko-
manda „Altopack-Eppela”, 
kuriai ir atstovavo 21 metų 
Linas Rumšas. Tai mėgėjiška 
komanda, kuri buvo įsikūrusi 
Toskanos regione, kurio Lukos 
mieste gyvena Rumšų šeima.

DOPINGO BYLOJE – ĮSPŪDINGOS 
DISKVALIFIKACIJOS 

„Altopack-Eppela” koman-
dos vadovas Luca Franceschi 
su sūnumi Narciso iš su dvi-
račių sportu susijusios veiklos 
išmesti net 30-čiai metų – iki 
2050-ųjų.

N. Franceschi turėjo dvi-
račių sporto parduotuvę ir 
jam priklausė namas, kuriame 
Italijos policija rado įvai-
rių draudžiamų preparatų. 
Teigiama, kad jame dopingas 
buvo skirstomas dviratinin-
kams.

Komandos sporto direkto-
rius Elso Frediani bausmės dar 
nesulaukė, bet pranešama, kad 
ji greičiausiai bus tokia pati.

Visi trys kaltinami drau-
džiamų medžiagų laikymu, 

prekyba, bendradarbiavimu jį 
vartojant, duomenų klastoji-
mu, bandymu apgauti dopingo 
kontrolę ir t.t.

Septynerių metų diskvalifi-
kacija nubaustas dviratininkas 
mėgėjas ir vaistininkas Andrea 
Bianchi, dar bausmių laukia ir 
daugiau dviratininkų mėgėjų.

Linas Rumšas mirė savo 
tėvų namuose 2017 m. gegužę 
staiga sustojus širdžiai, nors 
prieš dieną jis lankėsi ligoni-
nėje, kur medikai sveikatos 
sutrikimų nerado.

Tuomet „Altopack-Eppela” 
būstinėje atlikus kratą policija 
rado daug įvairių draudžiamų 
medžiagų – amfetamino, in-
sulino, kepenų veiklą stimu-

liuojančių vaistų, švirkštų ir kt.
Kiek daugiau nei po mė-

nesio dėl dopingo vartoji-
mo diskvalifikuotas kitas R. 
Rumšo sūnus – Raimondas 
jaunesnysis. Jo organizme 
aptikta augimą skatinančio 
preparato ir skirta ketverių 
metų diskvalifikacija.

2018 m. prasidėjus areštui 
suimti 8 asmenys, 17 įtraukti 
į policijos registrą.

Pats R. Rumšas buvo dvi-
ratininkas, 2002 m. užėmęs 
trečiąją vietą bendrojoje „Tour 
de France” įskaitoje, bet vėliau 
diskvalifikuotas už dopingo 
vartojimą.                      LRT

Elitinių kovų išsiilgę teniso 
gerbėjai bus nudžiuginti rug-
pjūčio 13-ąją dieną, kai JAV 
sostinėje Vašingtone įvyks 
„Citi Open” ATP500 serijos 
turnyras, kuriame dalyvauti 
nori būrys ryškiausių teniso 
žvaigždžių.

Pirmajame po koronavi-
ruso ATP turnyre turėtų da-
lyvauti trys pirmojo reitingo 
dešimtuko atstovai – Daniilas 

PAAIŠKĖJO PIRMOJO ATVIROJO TENISO PASAULIO 
TURNYRO DATA

RIČARDUI BERANKIUI VIETOS JAME GALI NEATSIRASTI

Medvedevas, Stefanos Tsit-
sipas ir Davidas Goffinas.

Tarp tenisininkų, pateiku-
sių paraišką dalyvauti turnyre, 
yra ir pirmoji Lietuvos raketė 
Ričardas Berankis, kuris šiuo 
metu pasaulyje užima 72-ąją 
vietą.

R. Berankiui prasibrauti 
į turnyrą lengva nebus – į jį 
iškart patenka 38 tenisininkai, 
o lietuvio reitingas tarp visų 

Ričardas Berankis.                                                                                                                             AP

dalyvauti norinčių tenisininkų 
yra 48-as.

Dar šeši sportininkai pateks 
kvalifikacinių varžybų metu, 
o dar keturios vietos atiteks 
vardinius kvietimus gavusiems 
tenisininkams.

„Citi Open” varžybos bus 
tarsi generalinė repeticija prieš 
„US Open” turnyrą, kuris pra-
sidės rugpjūčio pabaigoje.

 LRT

Didžiojoje Britanijoje 
užaugęs lietuvis Modestas 
Bukauskas tapo pirmuoju 
Lietuvoje gimusiu kovotoju, de-
biutavusiu UFC kovų narve, kur 
pavyko iškovoti pergalę prieš 
graiką Andreasą Michailidį.

LIETUVIO DEBIUTAS UFC TRUKO PENKIAS MINUTES – 
PASIEKTA PUIKI PERGALĖ 

Klaipėdoje gimęs, bet lie-
tuviškai beveik nekalbantis M. 
Bukauskas Jungtiniuose Arabų 
Emyratuose vykusioje dviko-
voje įveikė varžovą per penkias 
minutes.

Dar pirmojo raundo pa-
baigoje galingi, bet rizikingi 
lietuvio smūgiai alkūne privertė 
graiką susmukti ant ringo grin-
dų. Teisėjasne iškart įvardijo lie-
tuvį nugalėtoju, tačiau galiausiai 
buvo pripažinta, kad jo smūgiai 
nepažeidžia taisyklių ir pirmoji 
kova UFC narve buvo laimėta.

Po pergalės dvikovos nu-

galėtojas apsisiautė lietuviška 
trispalve.

Nors M. Bukauskas yra 
užaugęs D. Britanijoje ir beveik 
nekalba lietuviškai, tačiau tiki-
na, kad viską 
supranta, o 
save laiko lie-
tuviu.

Į užsienį 
su tėvais ko-
votojas išvy-
ko būdamas 
t r e jų  me tų 
amžiaus. 

LRTModestas Bukauskas.  Stopkadras


