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Rusijos vyriausybė 2016 
metais tiesiogiai ar netiesiogiai 
prisidėjo prie daugybės žmo-
gaus teisių pažeidimų pačioje 
Rusijoje ir Ukrainoje, teigiama 
JAV Valstybės departamento 
pranešime dėl žmogaus teisių 
pasaulyje per pastaruosius 
metus. Kaip pranešė Svoboda.
org, šia ataskaita yra pirmasis 
toks dokumentas, parengtas 
Donaldo Trumpo administra-
cijos, pristatytas Vašingtone 
penktadienį. 

Ataskaitoje pabrėžiama, 
kad tebesitęsianti Krymo 
aneksija ir Rusijos interven-
cija Rytų Ukrainoje, be kita 
ko, prisideda prie žmogaus 
teisių padėties pačioje Rusijoje 
pablogėjimo. Teigiama, kad 
Rusija ir toliau remia ir ap-
rūpina prorusiškos separatis-

RUSIJA KALTA DĖL DAUGYBĖS 
ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMŲ 

tus Donbase, todėl atsako už 
tūkstančius civilių mirčių ir 
Ukrainos piliečių teisių pažei-
dimus, taip pat ir aneksuotame 
Kryme.

Dokumente taip pat kal-
bama apie Rusijoje galiojan-
čius žodžio, susirinkimų ir 
spaudos laisvės apribojimus. 
Pabrėždama, kad šalyje buvo 
priimti „represiniai įstatymai”, 
pagal kuriuos „yra persekioja-
mi, sulaikomi, areštuojami ir 
skiriamos baudos” asmenims, 
kritikuojantiems valdžios ins-
titucijas ir Rusijos veiksmus 
Ukrainoje.

Ukrainos valdžios institu-
cijos ataskaitoje kritikuojamos 
už žmogaus teisių pažeidimus 
Donbase ir nesugebėjimą pa-
traukti atsakomybėn tokių 
pažeidimų kaltininkus. ELTA

Europos Parlamentas pa-
reikalavo įvesti vizas JAV pi-
liečiams, nes pats Vašingtonas 
ne visoms ES valstybėms 
taiko bevizį režimą. Priimtoje 
rezoliucijoje Parlamentas ke-
tvirtadienį paragino Europos 
Komisiją per du mėnesius im-
tis atitinkamų teisinių žingsnių. 
JAV reikalauja vizų iš penkių 
ES šalių: Bulgarijos, Kroatijos, 

NATO generalinio sekreto-
riaus Jenso Stoltenbergo teigi-
mu, Aljanso plėtra nepriešta-
rauja jokiems susitarimams ir 
pažadams.

„Tokių susitarimų ir pažadų 
(dėl NATO plėtros apribojimų) 
nebuvo, galiu jums parodyti 
dokumentus, kurie tai patvir-
tina”, – interviu Šveicarijos 

KOVO 11-OJI – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos 
jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos 
nepriklausomybės aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai. 
Aukščiausiosios Tarybos deputatai pasirašius Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą. Vilnius, 1990 03 11.                                                        LRS archyv. nuotr.

Penktadienis, kovo 3 d. 
(Vilnius). Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
susitiko su Europos Komisijos 
(EK) vicepirmininku Valdžiu 
Dombrovskiu, atsakingu už 
eurą, socialinį dialogą, finansinį 
stabilumą, finansines paslau-
gas ir kapitalo rinkų sąjungą. 
Susitikime aptarta, kaip Lietuva 
įgyvendino pernai Europos 
Komisijos pateiktas ekonomi-
nes rekomendacijas, taip pat 
apžvelgti Europos Komisijos 

EK REKOMENDACIJOS NAUDINGOS  
LIETUVOS VYKDOMOMS REFORMOMS

pristatyti ES ateities scenarijai, 
pasirengimas „Brexit” dery-
boms.

Europos Komisija palan-
kiai vertina Lietuvos pažangą 
užsitikrinant energijos tiekimo 
saugumą, augančią ekonomiką, 
mažėjantį nedarbą ir neap-
mokestinamų pajamų didini-
mą. Tačiau pajamų nelygybė 
Lietuvoje išlieka viena didžiau-
sių ES ir vis dar auga.

Socialinės atskirties maži-
nimas yra vienas pagrindinių 

Prezidentės Vyriausybei išsaky-
tų darbo prioritetų. 

Susitikime su Europos 
Komisijos viceprezidentu ša-
lies vadovė taip pat pabrėžė, jog 
Lietuvos įgyvendinamas socia-
linis modelis yra svarbi struk-
tūrinė reforma, kuriai Europos 
Komisija turėtų taikyti išlygą, 
vertindama Lietuvos finansinę 
drausmę.

Lietuvai būtina neatidėlio-
jant įgyvendinti struktūrines re-
formas ir darbo rinkos, švietimo, 

socialinės bei sveikatos apsau-
gos srityse. Pasak Prezidentės, 
Europos Komisijos rekomen-
dacijos yra naudingos, siekiant, 
kad augančios ekonomikos 
rezultatus pajustų kiekvienas 
Lietuvos žmogus.

Susitikime atkreiptas dėme-
sys, jog nepakankama pažanga 
mokslo ir inovacijų srityje, 
prasta švietimo kokybė, įgū-
džių stoka tampa vis rimtesne 
kliūtimi ekonomikos augimui. 
Šalies vadovės iniciatyva pernai 
Seime patvirtintos Mokslo ir 
inovacijų politikos kaitos gairės, 
kuriose numatoma, kaip kurti 

veiksmingą švietimo sistemą, 
skatinti spartesnę mokslo pažan-
gą, inovacijų kūrimą ir diegimą 
viešajame bei verslo sektoriu-
je. Šią Prezidentės iniciatyvą 
palankiai vertina ir Europos 
Komisija, kaip vieną iš svar-
biausių veiksmų reformuojant 
inovacijų politiką.

Su Europos Komisijos vi-
cepirmininku šalies vadovė 
aptarė ir ES ateities scenarijus. 
Prezidentės teigimu, Komisijos 
pristatyti scenarijai skatina rim-
tai susimąstyti dėl Bendrijos 
ateities ir būtinų reformų.

Prezidentės spaudos tarnyba

EUROPOS PARLAMENTAS REIKALAUJA 
ĮVESTI VIZŲ REŽIMĄ JAV PILIEČIAMS

Lenkijos, Rumunijos ir Kipro, 
praneša agentūra AFP.

Europos Komisija yra tei-
siškai įpareigota imtis žingsnių 
dėl bevizio režimo laikino 
atšaukimo, jei trečioji šalis 
savo ruožtu jį suteikia ne 
visoms ES valstybėms, pa-
reiškė Parlamentas. Komisija 
esą turėjo imtis veiksmų jau 
pernai metų balandį – praėjus 

dvejiems metams po to, kai 
ES informavo JAV, jog bevi-
zis režimas daliai šalių narių 
negalioja.

Naujasis JAV prezidentas 
Donaldas Trampas kritikuoja 
Europą kaip neefektyvią ir 
biurokratišką. Jis „puikiu” 
pavadino Jungtinės Karalystė 
sprendimą trauktis iš ES.

Tiesa, bevizio režimo JAV 
piliečiams sustabdymui turėtų 
pritarti ir ES šalys narės. ELTA

NATO PLĖTRA NEPRIEŠTARAUJA JOKIEMS SUSITARIMAMS
laikraščiui „Le Temps” sakė J. 
Stoltenbergas, atsakydamas į 
klausimą, ar Aljanso plėtra ne-
prieštarauja įsipareigojimams, 
prisiimtiems Sovietų Sąjungos 
byrėjimo laikotarpiu.

Žurnalistui paklausus, ar 
Aljansui nederėtų atsisakyti 
Ukrainos ir Gruzijos prijun-
gimo idėjos, J. Stoltenbergas 

atsakė: „Tai būtų itin pavojinga. 
Jeigu NATO pradės kalbėti, jog 
yra pasirengusi uždaryti duris 
tokioms šalims kaip Ukraina 
ir Gruzija, kad sumažėtų san-
tykių su Rusija įtampa, mes 
užimtume nepriimtiną poziciją, 
atkurdami įtakos sferas, kai 
didžiosios valstybės turi teisę 
spręsti už mažas šalis.”    LRT
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Didžiausia investicinė programa atkurtos valstybės isto-
rijoje įgyvendinta sėkmingai – Lietuvai jau išmokėta 95 proc. 
2007–2013 m. Europos Sąjungos (ES) fondų lėšų. Jomis atnau-
jinta daugiau kaip 700 švietimo, beveik 350 sveikatos priežiūros 
įstaigų, nutiesta 1,7 tūkst. kilometrų naujų ir rekonstruota esamų 
kelių, 250 tūkst. žmonių atvertas kelias įsidarbinti.

Senatvės pensijos Lietuvoje – 35 proc. mažesnės negu 
Estijoje ir 15 proc. kuklesnės negu Latvijoje, rodo Latvijos 
centrinės statistikos valdybos paskelbti duomenys. Paskutinį pra-
ėjusių metų ketvirtį vidutinė senatvės mėnesio pensija Lietuvoje 
buvo 255 eurai, Latvijoje – 301 euras, Estijoje – 390 eurų. Per 
metus pensijos labiausiai pakilo Estijoje. Palyginti su tuo pačiu 
2015 metų laikotarpiu, vidutinė senatvės pensija Lietuvoje pa-
didėjo 3,4 proc., Latvijoje – 2,9 proc., Estijoje – 5,3 procento.

Vidutinis atlyginimas Lietuvoje yra mažiausias iš visų 
Baltijos šalių. Statistika rodo, kad Estijoje vidutinis darbo užmo-
kestis yra beveik 30 procentų didesnis, o Latvijoje – 8 procentais. 
Vidutinis atlyginimas Estijoje iki mokesčių siekia 1182 eurus, 
Latvijoje – beveik 900 eurų, o Lietuvoje – 823 eurus. Per metus 
vidutinis darbo užmokestis labiausiai augo Lietuvoje – beveik 
9 procentais, Latvijoje – 6, Estijoje – 7 procentais.

Nedarbo lygis Lietuvoje pirmąjį šių metų mėnesį buvo 
8,1 proc. ir atitiko Europos Sąjungos (ES) vidurkį, skelbia 
Eurostatas. Per metus – sausį, palyginti su 2016-ųjų sausiu – šis 
rodiklis Lietuvoje sumažėjo 0,1 punkto, o palyginti su pernai 
gruodžiu – ūgtelėjo 0,5 punkto, rodo kovo 2 d. paskelbti ES 
statistikos tarnybos duomenys. Sausio pabaigoje Lietuvoje darbo 
neturėjo 119 tūkst. gyventojų. Jaunimo iki 25 metų nedarbas 
Lietuvoje per metus padidėjo 1,9 punkto, o per mėnesį – 0,1 
punkto iki 15,5 proc. Visoje ES šis rodiklis siekė 18,1 proc., o 
tik euro zonoje – 20 procentų. Eurostatas, remdamasis prelimi-
nariais duomenimis, skelbia, jog visoje ES spalį darbo neturėjo 
beveik 20 mln. žmonių. Mažiausias nedarbo lygis buvo Čekijoje 
(3,4 proc.), didžiausias – Graikijoje (23 proc.).

Nuo šiol kiekvienas gali patikrinti, kokio dydžio vidutinį 
atlyginimą darbuotojams moka Lietuvos darbdaviai – pradedant 
banku ar prekybos tinklu, baigiant Gariūnų turgumi ar Seimu. 
„Sodros” pradėjo skelbti duomenis apie apdraustiesiems asme-
nim apskaičiuotų pajamų vidurkį (jei jų dirba daugiau nei 3) ir 
bendrą socialinio draudimo įmokų sumą. Šie duomenys, kaip 
ir darbuotojų skaičius arba skola „Sodros” biudžetui, tapo vieši 
nuo metų pradžios įsigaliojus Valstybinio socialinio draudimo 
įstatymo pataisoms. Visi atlyginimai skelbiami prieš mokesčius. 
Pavyzdžiui, Lietuvos komerciniai bankai savo darbuotojams 
sausio mėnesį mokėjo tokį vidutinį atlyginimą „ant popieriaus”: 
„Swedbank” – 1 640 Eur, SEB bankas – 1 554 Eur, DNB bankas 
– 1 410 Eur, „Nordea” – 1 725 Eur, „Danske Bank” – 1 610 Eur, 
Šiaulių bankas – 1 107 Eur.

Pagal 2016 m. apgyvendinimo įstaigų statistiką, Lietuvoje 
pernai apsilankė ir bent vieną naktį praleido 1,49 mln. turistų 
iš užsienio, t.y. 9,4 proc. daugiau nei 2015 m. Vietinių turistų 
skaičius augo net 10,2 proc. – po Lietuvą praėjusiais metais 
keliavo ir bent vienai nakvynei šalies apgyvendinimo įstaigose 
apsistojo 1,26 mln. gyventojų. Bendras Lietuvos turizmo augi-
mas 2016 m. siekia 9,8 proc. (2015 m. bendras augimas buvo 
5,9 proc.), rašoma pranešime spaudai. Šalių, iš kurių pernai 
atvyko daugiausia turistų, dešimtukas nesikeičia: daugiausia 
turistų apgyvendinimo įstaigos priėmė iš prioritetinės Lietuvos 
atvykstamojo turizmo rinkos Vokietijos (174,8 tūkst., arba 2,8 
proc. daugiau nei 2015 m.). Taip pat – Baltarusijos (171,9 tūkst., 
arba +5,2 proc.), Rusijos (150,6 tūkst., arba +0,7 proc.). Ypač 
sparčiu augimu išsiskyrė turistų srautas iš Ukrainos (84 tūkst., 
arba +41,3 proc.), Lenkijos (148,4 tūkst., arba +16,7 proc.), 
Latvijos (134 tūkst., arba +15,3 proc.), Estijos (58 tūkst., arba 
10,9 proc.). Didžiausiu augimu tarp prioritetinių rinkų išsiskyrė 
Prancūzija – pernai Lietuvos apgyvendinimo įstaigose viešėjo 36 
tūkst. prancūzų, t. y. net 19,6 proc. daugiau nei 2015 m. Augantys 
rodikliai užfiksuoti ir visose tolimosiose prioritetinėse rinkose: 
turistų iš Izraelio padaugėjo 25,3 proc. (19,7 tūkst.), iš Kinijos 
+25,3 proc. (11,9 tūkst.), iš Japonijos +7,4 proc. (22,6 tūkst.), 
iš JAV +6,9 proc. (35,2 tūkst.).

LRT, ELTA

Kovo 1 d. pirmą kartą 
kreipdamasis į JAV Kongresą 
prezidentas Donaldas Trampas 
sukritikavo Šiaurės Amerikos 
laisvosios prekybos sutartį 
(NAFTA), Kinijos prisijun-
gimą prie Pasaulio prekybos 
organizacijos (PPO) ir JAV 
prekybos deficitą, taip pat 
pareiškė ketinąs „įveikti šių 
tragiškų įvykių padarinius”. 

40 dienų JAV prezidento 
pareigas einantis D. Trampas 
savo kreipimesi į Kongresą 
žadėjo atkurti Amerikos dvasią 
ir teigė, kad griežtos imigraci-
jos priemonės padės užtikrinti 

JAV PREZIDENTAS KRITIKAVO NAFTA, KINIJOS 
ĮSTOJIMĄ Į PPO IR JAV PREKYBOS DEFICITĄ

Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Donaldas Trampas.                                                     Reuters

šalyje saugumą bei suteikti 
amerikiečiams darbo vietas. 

„Mes praradome daugiau 
nei ketvirtadalį gamybos darbo 
vietų dėl to, kad buvo pasira-
šyta NAFTA. Netekome 60 
tūkst. gamybinių pajėgumų, 
nes Kinija prisijungė prie 
PPO 2001 metais”, – sakė D. 
Trampas. 

Prezidentas pridūrė, kad 
JAV prekybos su kitomis ša-
limis deficitas per praėjusius 
metus viršijo 800 mlrd. do-
lerių, ir pabrėžė ketinąs dėti 
pastangas, kad „šie tragiški 
padariniai būtų įveikti”.

Kreipdamasis į Kongresą 
D. Trampas taip pat pranešė 
apie planus sumažinti korpo-
racijų pelno mokestį ir apkar-
pyti mokesčius viduriniajai 
klasei.

„Mes turime iš naujo pa-
leisti JAV ekonomikos vari-
klį... Mano ekonomistų ko-
manda kuria planus įvesti 
istorinį pelno mokestį, tokį, 
kad mūsų bendrovės galėtų 
konkuruoti ir klestėti”, – sakė 
D. Trampas, pridurdamas, kad 
„tuo pat metu mes pastebimai 
palengvinsime mokesčių naštą 
viduriniajai klasei”.      ELTA

JAV vykdys agresyvią ir 
aktyvią prekybos politiką, 
kovo 3 d. interviu CNBC pa-
reiškė naujasis JAV prekybos 
sekretorius Wilburas Rossas. 

„Prekyboje būsime agresy-
vūs, nes žinome, kad anksčiau 
dėl sandorių JAV teko panai-
kinti nemažai darbo vietų, už-
daryti daug įmonių”, – pareiš-
kė pareigūnas. Jis pabrėžė, kad 
ankstesnė prekybos politika 
nebus tęsiama.

79-erių metų milijardierius 
W. Rossas JAV prekybos se-
kretoriaus postą užėmė kovo 1 
dieną. W. Rossas specializuo-
jasi sunkumų patiriančio verslo 
srityje, o nuo šiol sieks įgyven-
dinti JAV prezidento Donaldo 
Trampo pažadus grąžinti darbo 
vietas JAV pramonės srityje. 

JAV PREKYBOS SEKRETORIUS APIE „AGRESYVIĄ POLITIKĄ” 

JAV prekybos sekretorius Wilburas Rossas (Wilbur Ross).   CNBC

W. Rossas taip pat derins JAV 
prekybos politikos kursą su 
JAV prekybos atstovu Robertu 
Lighthizeriu, vis dar tebelau-
kiančiu Senato patvirtinimo.

Nuo 2014 metų W. Rossas 
ėjo Kipro banko – didžiausio 

banko Kipre – direktorių val-
dybos vicepirmininko parei-
gas. 2013 bankas išgelbėtas 
nuo bankroto, kai euro zonos 
šalys ir Tarptautinis valiutos 
fondas (TVF) suteikė finan-
sinės pagalbos.             ELTA

Privalomos karinės tarnybos 
įstatymas Švedijoje buvo aštuo-
niolika kartų taisomas, vis ma-
žinant šauktinių amžių ar tarna-
vimo laiką, tačiau Švedijos ka-
riuomenės gretos užsipildydavo 
net šaukiant vis mažiau. Iš dalies 
švedai visada žinojo, kad būtent 
pasiruošimas gintis garantuoja 
jiems galimybę likti neutraliems 
ir nekariaujantiems. 200 metų 
karo nemačiusi valstybė ir tar-
pukariu Šiaurės Europoje būrė 
neutralių valstybių bloką, bet 
tik pati sugebėjo išlikti neįsukta 
į Antrojo pasaulinio karo mės-
malę, nes paskutiniais metais iki 

ŠVEDIJOJE GRĮŽTA PRIVALOMAS ŠAUKIMAS Į KARIUOMENĘ
karo milžiniškais mastais didino 
savo karinį biudžetą.

Po Šaltojo karo pabaigos 
šalis pasuko priešingu keliu. Per 
ketvirtį amžiaus BVP gynybai 
nukrito nuo 2,6 iki 1,1 procen-
to BVP, o vietoj 80 procentų 
švedų jaunuolių, atlikdavusių 
karinę tarnybą, 2005 m. liko 
vos septyniolika, bet Švedija vis 
dar sulaukdavo žymiai daugiau 
savanorių, nei galėjo priimti 
tris kartus už Lietuvą didesnės 
valstybės kariuomenė. Tad 2009 
m., šalies vyriausybei nemanant, 
kad Gruzijos karas su Rusija ką 
nors signalizuoja jų pačių sau-

gumui, nedideliu balsų skirtumu 
privalomoji karinė tarnyba buvo 
panaikinta.

2018-ųjų sausio pirmąją 11 
mėnesių karinę tarnybą pradės 
4000 atrinktų švedų. Priešingai 
nei Baltijos šalyse, visų – vaiki-
nų ir merginų. Be nacionalinės 
vienybės, gynybos ir lygiavos 
visuomenės skatinimo, dabar 
kariuomenė turi atlikti ir lyčių 
lygybės skatinimo funkciją. 
Tačiau užtruks kiek laiko, kol 
ėjimą į kariuomenę dabartiniai 
aštuoniolikmečiai vėl ims lai-
kyti ne gniuždančia prievarta, 
o normalia pareiga.            LRT
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NETEISINGUMO JAUSMAS – 
VALSTYBINGUMO DUOBKASYS

Niekas žmogaus taip skaudžiai nežeidžia, kaip akis 
draskanti neteisybė. Sakoma, kad darbas iš beždžionės 
padarė žmogų. Nesileidžiant į polemiką su žmogaus kil-
dintojais iš beždžionės, galima pridurti, kad vien darbas 
to nebūtų padaręs – gamtoje ir varnos bei meškos moka 
pasinaudoti įrankiais, bet kaip netapo žmogumi, taip netapo. 
Teisingumo jausmas – štai kas išskiria žmogų iš gyvūnijos 
tarpo. Ir atvirkščiai – šį jausmą praradęs žmogus ima elgtis 
gyvuliškai. 

Kiek to jausmo yra mumyse? Matyt, nemažai, jei piktina-
mės nesąžiningais politikų žaidimais ar verslininkų tariamu 
apsukrumu, kuris iš tikrųjų tėra tipiškas sukčiavimas. Deja, 
teisingumo jausmą galima apmulkinti... Būtent tai mes nuo-
lat stebime Lietuvos politiniame ir ekonominiame gyvenime. 

Ekonomistas Raimondas Kuodis teigia, kad Lietuvos 
politikai šalinasi nuo kelių pragaištingų problemų spren-
dimo, iš kurių viena yra auganti socialinė atskirtis: pasak 
jo, Lietuvoje nemažai žmonių, kurie yra „nepelnytai tur-
tingi”, ir daugybė tokių,  kurie yra „nepelnytai neturtingi”, 
o to priežastis yra neteisingai mokami mokesčiai – vieni 
moka 55 proc., kiti – 4 proc. Tokie mokesčiai lemia mažą 
šalies biudžetą, iš kurio mokami atlyginimai medikams, 
pedagogams, policininkams ir kt. biudžetininkams. Maži 
atlyginimai lemia korupcijos augimą, kokybės prastėjimą, 
o visuomenė į tai reaguoja augančia emigracija ir nepasiten-
kinimu valstybe. Visa tai sudaro vešlias sąlygas keroti po-
pulistinius pažadus žarstantiems politikams, bet blogiausia, 
kad tokie dar ir išrenkami į valdžią! Prisiminkime Viktorą 
Uspaskichą – kur jis dabar, kur jo pažadai? Nežinia... Tačiau 
žinome, kad pinigėlius jis prasuko – garsiojoje „juodosios 
buhalterijos” byloje kalbama apie nuslėptus 24 milijonus 
litų pajamų. Pernai metų pabaigoje Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas šią bylą baigė verdiktu, kad „Darbo partija turė-
jo būti teisiama baudžiamojoje „juodosios” buhalterijos 
byloje, tačiau atsakomybės jai nebegalima taikyti, nes jau 
suėjo senatis”. Teismas atmetė ir Generalinės prokuratūros 
prašymą Darbo partijos vadovų veiksmus vertinti kaip suk-
čiavimą: teismas nurodė, kad tokie veiksmai galėtų atitikti 
neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo 
nusikaltimą, tačiau dėl jo yra suėję senaties terminai. Tiesa, 
teismas atkreipė dėmesį į sukčiavimo ir nusikalstamų vei-
kų finansų sistemai skirtumus (teismo manymu, bet kuris 
mokesčių nesumokėjimas savaime negali reikšti sukčiavi-
mo). Bylos kaltinamieji atsipirko piniginėmis baudomis. 
Atrodytų, finalas aiškus,  niekas ir nesitikėjo, kad aferistai, 
pasivadinę „Darbo partija”, bus pasodinti. Bet pasirodo 

– viskas dar tik prasideda! Praeitą savaitę buvo sulaikyta 
Vilniaus apygardos prokurorė Rita Aliukonienė. Generalinė 
prokuratūra pranešė, kad „Tyrimas dėl Vilniaus apygardos 
prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus 
vadovės Ritos Aliukonienės yra susijęs su Darbo partijos 
bylos nagrinėjimu Aukščiausiame Teisme”. Negana to, va-
sario 23 d. tyrime apklaustas vienas Aukščiausiojo Teismo 

teisėjų Viktoras Aidukas, Darbo partijos bylą nagrinėjusios 
teisėjų kolegijos pirmininkas. Jis apklaustas kaip specialusis 
liudytojas byloje dėl galimo neteisėto Vilniaus apygardos 
prokurorės poveikio Darbo partijos bylos nagrinėjimui. 
Priminsime, kad „specialiojo liudytojo” statusas asmeniui 
suteikiamas, kai jis apklausiamas apie savo veiksmus, bet 
pagrindo įtarimams pareikšti nepakanka. Be to, teisėjai 
turi teisinę neliečiamybę, todėl jiems taip pat negali būti 
pareikšti įtarimai. Belieka guostis, kad teisėjas nusišalino 
nuo pareigų pats. 

Dažniausiai mūsų informacijos priemonės plyšta nuo tokių 
žinių, pajautusios, kad pakvipo milžinišku skandalu. Keista, 
šį kartą taip nenutiko. Ar čia baigėsi laisvosios spaudos narsa, 
ar dar kažkas, bet tokio dėmesio, kaip Kildišienės kailiukai, 
neaiškūs Temidės tarnų darbeliai nesulaukė. Bent jau kol kas. 
O paskui stebimės – iš kur toks žmones apėmęs neteisingumo 
jausmas ir noras emigruoti? Juk jokia naujiena, kad nemažai 
emigruoti susiruošusių žmonių, kaip vieną iš priežasčių, ver-
čiančių palikti gimtinę, įvardija teisinį nihilizmą.

Kęstutis Šilkūnas
(Nukelta į 4 psl.)

Daugelis dabartinių val-
džios vyrų ir moterų dar ne-
pamiršo pionieriškų kaklaraiš-
čių, LKJS, PDG, DOSAAF 
ženklelių. Bent jau vienos iš 
partijų atstovai mėgsta dėvėti 
ir dabar jau ne pionierišką, 
tačiau modernų, pabrėžtinai 
raudoną kaklaraištį. Žinojo 
sovietiniai ideologai, kaip 
ugdyti komunizmo statytojus 
nuo jaunų dienų iki pasieks 
tarybinio mokytojo, tarybinio 
inžinieriaus ir net tarybinio 
kolūkiečio ar tarybinio darbi-
ninko lygį. Ir jiems sekėsi, jų 
pasėtos sėklos vaisiai kaip yla 
iš maišo tebekyši visose mūsų 
priklausomo nuo sovietinio 
paveldo valstybės gyvenimo 
srityse.

Atsigręžę į tolimesnę praei-
tį, matysime, kad įvairius jau-
nimo organizacijų klausimus 
bei jų įtaką asmenybės ugdy-
mui kėlė Pirmosios Lietuvos 
respublikos filosofai ir rašyto-
jai A. Maceina, S. Šalkauskis, 
Vydūnas, K. Puida, mokslinin-
kai M. Barkauskaitė, mokyto-
jai praktikai V. Balkevičienė, 
R. Vaitonienė, S. Urniežius, M. 
Navakauskaitė, K. Blankaitė ir 
kt. Minėtų autorių nuostatos 
panašios: moksleivio veikla 
organizacijoje – tai galimy-
bė juos įtraukti į prasmingą 
veiklą, istorines-kultūrines 
studijas, padeda atrasti sa-
vitą savęs realizacijos ke-
lią, jų dvasiniam pasauliui, 
asmenybės individualybės 
plėtotei.

1918 m. Vilniuje kapi-
tonas Petras Jurgėla įkūrė 
pirmą mišrią skautų skiltį iš 
dešimties skautų ir dviejų 
skaučių. Skautybė labai greitai 
plėtėsi. 1923 m. Šiauliuose 
pradedamas leisti „Skautų ai-
das”. Prezidento A. Smetonos 
laikais skautai buvo labai po-
puliarūs visuomenėje. Skautų 
šefas buvo pats A. Smetona 
(1930 m.), o vyriausieji skau-
tininkai, vienetų vadovai buvo 
net karinių padalinių vadai 
(pvz., Vyriausiuoju skauti-

JAUNIMAS PALIKTAS SAVIUGDAI?
ninku yra buvęs Lietuvos 
Respublikos kariuomenės 
vadas Stasys Raštikis. 1930 
m. tautinės stovyklos organi-
zavimas ir kiti svarbūs skautų 
reikalai būdavo sprendžiami 
vyriausybės posėdžių metu.

1909–1910 m. Kaune įku-
riama ateitininkų organizacija. 
1910 m. pasirodė 6 klasės 
moksleivio K. Bizausko ranka 
rašytas „Ateities” laikraštis, 
davęs vardą judėjimui. 

1927 m. įkuriama Lietuvos 
tautinio jaunimo sąjunga 
„Jaunoji Lietuva” (jaunalie-
tuviai).

1919 m. birželio mėn. 27 d. 
Kaune įkurta Lietuvos šaulių 
sąjunga, įkūrėjas – Vladas 
Putvinskis-Pūtvis.

Moksleiviai į įvairių orga-
nizacijų veiklą vienijosi pagal 
siekius, įsitikinimus, pasau-
lėjautą. Organizacijos telkė 
lietuvių jaunuomenę, žadino 
ir stiprino jos tautinę, valsty-
binę sąmonę, siekė, kad jie 
augtų darbštūs, ryžtingi, dori, 
formavo socialinius įgūdžius, 
plėtė kultūrinę erdvę.

Verta pažymėti šveicaro, 
didžio Lietuvos patrioto profe-
soriaus Juozo Ereto nuopelnus 
jaunuomenei ugdyti. Eretas itin 
aktyviai reiškėsi jaunimo blai-
vybės ir sporto organizacijose 
1919-1928 metais. Jis daug 
nuveikė, kad 1921 metais būtų 
atgaivinta Lietuvių katalikų 
blaivybės draugija, įkurtas 
jos laikraštis „Sargyba”. J. 
Eretas, atstovaudamas Lietuvai 
tarptautiniuose blaivybės ren-
giniuose (1921 m. Lozanoje; 
1922 m. Berlyne), įtraukė ją į 
tarptautinį blaivystės draugijų 
judėjimą. Prof. J. Eretas įkūrė 
vaikų „Angelo Sargo” (ange-
laičių) draugiją ir jos leidinį 
„Angelas Sargas”, vėliau pava-
dintas „Žvaigždute”. Draugija 
ir leidiniai ugdė būsimus blai-
vybės skatintojus.

Užteko to Pirmosios Lie-
tuvos respublikos ugdymo 
užtaiso dešimtmetį trukusiame 
partizaniniame kare, atėjimui 

į Baltijos kelią ir Kovo 11-
ąją. Tačiau nebeužteko jėgų 
ugdyti naują kartą, palikus ją 
saviugdai valstybės patvoryje. 
O saviugdą ištvirkavimo srautu 
dosniai aprūpina internetas, 
kur mokinukas, netrukdomai 
nuspaudęs mygtuką man jau 18 
gali grožėtis žaidimais miega-
majame: seksas prancūziškai, 
ispaniškai, o gal arabiškai, 
arba rasti neskausmingo nusi-
žudymo būdus. Sekso vis naujų 
pamokėlių kasdien galima rasti 
ir populiariame, žurnalistės 
Monikos Garbačiauskaitės 
Budrienės redaguojamame por-
tale DELFI.lt. Tik pavieniai pa-
triotai dar bando pralaužti nors 
plyšelį betoninėje sienoje, kuria 
apsitvėrė Švietimo ir mokslo 
ministerija, kad jaunimas ne 
tik išmoktų skaityti, rašyti bei 
internete naršyti, bet ir patirtų 
visavertį ugdymą.

Antai 1941 metų tremtinys, 
buvęs Kazlų Rūdos vidurinės 
mokyklos istorijos mokytojas, 
dabartinis Marijampolės Tauro 
apygardos partizanų muzie-
jaus darbuotojas Algimantas 
Lelešius jau 15 metų „byli-
nėjasi” su ŠMM dėl jaunimo 
patriotinio ugdymo mokyklose. 
Per šį laikotarpį jau galėjo būti 
išugdyta sąmoninga, Tėvynei 
atsidavusio jaunimo karta. A. 
Lelešius yra profesionaliai 
parengęs metodinę medžiagą 
istorijos mokytojams, belieka 
įvesti papildomų bent aštuo-
niolika istorijos pamokų ir pri-
valomą nesunkų egzaminą. Šią 
iniciatyvą palaiko ne tik buvę 
politiniai kaliniai bei tremti-
niai, bet ir daugelis visuome-
ninių ir politinių organizacijų. 
Naujai iškilusių grėsmių mūsų 
valstybės saugumui akivaiz-
doje ignoruoti minimą inicia-
tyvą būtų nepilietiška, nedora, 
net smerktina. Į paskutinį A. 
Lelešiaus laišką, rašytą 2015-
07-07, ŠMM, pripažinusi, kad 
„laisvės kovų istorijos tema 
reikalauja išskirtinio dėmesio”, 
tik pavardino, kiek ministerija 
nupirko ir perdavė švietimo 
skyriams laisvės kovų tema 
filmų, knygų, albumų, kom-
paktinių plokštelių, plakatų. 
Deja, panašu, kad pinigai pa-
leisti vėjais, nes tos gėrybės 
lieka lentynose neįdarbintos, 
jų panaudojimo niekas nekon-
troliuoja, egzamino nėra, todėl 
ir poreikio tarsi nėra.

O kieno priedermė steigti 
arba puoselėti jau įsteigtas 
jaunimo organizacijas? Tokių 
iniciatyvų iš ŠMM neteko 
girdėti. Ką Ministerija pasiū-
lė jaunimui vietoj pionierių 
vadovų ir VLKJS sekretorių? 

Dailininkas, publicistas 
Antanas R. Šakalys 2017-01-29 
skautijos reikalu parašė laišką 
Švietimo ir mokslo Ministrei 
Jurgitai Petrauskienei: 



4  . DIRVA . 2017 m. kovo 7 d. . 

Patriotinės bei pilietinės 
pareigos ir atsakomybės skati-
namas, kreipiuosi mokinių, tėvų 
ir mokytojų santykių gerinimo 
reikalu. Esu įsitikinęs, kad 
santykių darna būtų pasiekta 
arba esmingai pagerinta per 
skautų organizacijas. Skautų 
organizacijos yra paplitę pa-
saulyje, veikė Pirmoje Lietuvos 
respublikoje, tačiau kažkodėl 
nepelnytai pamirštos ir nepuo-
selėjamos. Būtina jas atkurti, 
nes jos sutelktų visų kartų at-

JAUNIMAS PALIKTAS 
SAVIUGDAI?

(Atkelta iš 3 psl.)

Vienas iš 30 vokų (vokas).                                        Autoriaus nuotr.

stovus, ypač senolius, kurie dar 
mena Pirmosios respublikos 
laikus, kai skautija esmingai 
rūpinosi jaunimo dorove ir 
drausme. Skautai būtų drauge 
pilietinės visuomenės ugdymo 
pradžiamokslis, formuojamos 
pilietinės, tautiškai susipratu-
sios visuomenės pagrindas.

Čia dera pridurti, kad vienas 
mūsų Tautos istorijos puslapių 
– Lietuvos skautijos, įkurtos 
1918 metais ir subūrusios savo 
gretose per 100 tūkst. berniukų 
ir mergaičių – atgimė dailinin-
ko Antano Rimanto Šakalio 
mažosios grafikos – pašto vokų 

cikle „Lietuvos skautijos istori-
ja”. Jame 30 vokų su įvairiais, 
skautijai skirtais paveikslėliais. 
Šis mažosios grafikos ciklas, 
skirtas Lietuvos skautijos šim-
tmečiui 1918–2018 pažymėti 
jau platinamas, kiekvienas nau-
jo voko pavyzdys siunčiamas 
Prezidentei. 

Kadangi į dailininko pas-
katą Ministrė dar neatsiliepė, 
primename jai, kad ne tik man-
dagumas, bet ir Viešojo admi-
nistravimo įstatymas valstybės 
institucijas įpareigoja į laiškus 
atsakyti per mėnesį.

Algimantas Zolubas

VILNIUJE BAIGĖSI 414-OJI KAZIUKO MUGĖ
Kovo 5 d. Vilniuje baigėsi 

tradicinė Kaziuko mugė. Anot 
organizatorių, šiemet mugė, 
kuri rengiama jau 414-ąjį 
kartą, alsuoja kitokia dvasia. 

Pagrindines Vilniaus sena-
miesčio gatves mugės lankyto-
jai užplūdo jau nuo devintos va-
landos ryto. Kaip teigia vienas 
iš mugės organizatorių Vytenis 
Urba, šiemet mugė alsuoja 
kitokia dvasia: „Kiekvienais 
metais mes džiaugiamės vis 
didėjančiu prekybininkų skai-
čiumi, geresne infrastruktūra 
ir platesniu autentiškų prekių 
asortimentu. Tačiau šiemet 
norėčiau akcentuoti visai kitą 
dalyką – tvyrančią atmosferą 
ir šypsenas žmonių veiduo-
se. Siekėme, kad kiekvienas 
mugės dalyvis taptų aktyviu 
šventės herojumi”.

Šiemet mugė tapo ne tik 
prekybos aikšte, bet ir įvairių 
organizacijų centru. Vilniaus 
Arkivyskupijos kurijos inici-
atyva šiemet Kaziuko mugė 
pirmąkart turėjo Dangišką 
globėją – Šv. Kazimierą. 
Šventaragio ir Pilies gatvių 
sankirtoje įsikūrusios Dizaino 
alėjos prekeivai kvietė pa-
remti onkologinėmis ligomis 
sergančius vaikus.

Paskutinę mugės dieną vai-
nikavo uždarymo ceremonija, 
kurioje apdovanoti labiausiai 
nusipelnę mugės prekeiviai. 
Miestiečius ir miesto svečius 
sveikino Vilniaus vicemeras 
Linas Kvedaravičius, mugės 
„gaspadoriumi” pramintas 
Vytenis Urba, Vilniaus etni-
nės kultūros centro direktorė 
Milda Ričkutė, Žemės Ukio 
ministerijos atstovai ir kiti 
garbūs svečiai.

„Tie, kurie pirkot ir pre-
kiavot, esate tikri Vilniaus is-
torijos kūrėjai”, – ant scenos 
sakė etnologas, prof. Libertas 
Klimka.

Kaziuko mugės 
pasiekimai

Kaziuko mugės simboliu 
tapusi „pusantroko” mo-
neta susilaukė pasisekimo. 
Lietuvos Banko atstovų teigi-
mu, visi 9 tūkstančiai monetų 
buvo išparduotos paskutinės 
mugės dienos popietę.

Kovo 4 d. buvo užfik-
suotas didžiausias Klumpių 
poros rekordas. Drožėjas 
Virgilijus Vaičiūnas į rekordų 
knygą pateko išdrožęs 229 
cm ilgio ir 42 cm aukščio 
klumpių porą.

Mugėje prekiavo daugiau 
nei 1600 prekeivių, o bendras 
mugės ilgis siekė 17 kilomet-
rų.                                  LRT

Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas antradienį 
priėmė galutinę ir neskun-
džiamą nutartį „Mickiewicz” 
byloje dėl „x” ir „w” rašybos 
Lietuvos Respublikos pase, 
teigiama pranešime spaudai.

Teismas išnagrinėjęs bylą 
įpareigojo Migracijos valdybą 
išduoti Lietuvos Respublikos 
p a s ą  A l e x i a  G o r e c k i -

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS 
GALUTINAI LEIDO ĮRAŠYTI „W” IR „X” Į PASĄ

Mickiewicz, užrašant jos vardą 
ir pavardę lietuviškais rašme-
nimis ir kartu pase vardą bei 
pavardę įrašant nelietuviškais 
rašmenimis ir nesugramatin-
ta forma. Teismas pripažino 
privataus gyvenimo apsaugos 
ir originalios asmenvardžių 
rašybos reikšmę šioje byloje. 

Nemokamą teisinę pagalbą 
asmenvardžių rašybos by-
lose teikianti VšĮ „Europos 
žmogaus teisių fondas” in-
formuoja, kad garsaus poeto 
Adomo Mickevičiaus (Adam 
Mickiewicz) proproanūkis, 
gindamas savo nepilname-
tės dukters teises, jau antrus 
metus kovoja dėl savo tei-
sių teisme. Kliento (Roman 
Gorecki-Mickiewicz) dukra 
gimė Lietuvoje, atitinkamai 
nepilnametei buvo išduotas 
gimimo liudijimas, o vėliau – 
Lietuvos ir Prancūzijos pasai 
(mergaitė turi dvigubą pilie-
tybę). Visose šiose dokumen-
tuose nepilnametės vardas ir 
pavardė buvo užrašyti origi-
nalia forma, t. y. su raidėmis 
„x” ir „w”. 2010 m. išduotas 
Lietuvos Respublikos pasas 
baigė galioti. Pateikus prašy-
mą dėl naujo paso išdavimo 
Migracijos valdyba atsisakė 

tai padaryti.
Vilniaus apygardos admi-

nistracinis teismas 2016 m. 
spalio 10 d. nusprendė pa-
naikinti Migracijos valdybos 
sprendimą, kuriuo buvo atsisa-
kyta išduoti pasą nepilnametei 
Alexia Gorecki-Mickiewicz, 
ir įpareigojo išduoti naują 
pasą išlaikant originalią as-
menvardžio rašybą. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis 
teismas šį sprendimą pakeitė, 
įpareigojant įrašyti abi asmen-
vardžio versijas.

Pareiškėjai teisme atsto-
vaujančios advokato padėjėjos 
Evelinos Baliko nuomone, šios 
dienos sprendimas įneša dau-
giau klausimų nei atsakymų į 
egzistuojančią situaciją. Nėra 
aišku, koks įrašas bus įrašytas 
asmens tapatybės kortelėje, 
ar originali vardo ir pavardės 
versija laikytina oficialia, jei ne 
– kokiu pagrindu yra sukuriama 
lietuviška versija, jei Gyventojų 
registre įrašyta „w” ir „x”?

Pažymėtina, kad dar ke-
liasdešimt bylų laukia teismų 
sprendimų. Š.m. kovo pradžio-
je Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas paskelbs 
galutinius sprendimus Wardyn 
ir Pauwels bylose.            LRT

Šiaulių apygardos teismas 
vasario 28 d. kaltais dėl šni-
pinėjimo pripažino buvusį 
Lietuvos karininką ir Rusijos 
pilietį.

Rusijos piliečiui Sergejui 
Moisejenkai skirta 10 metų 
laisvės atėmimo bausmė, jis 
taip pat nuteistas už neteisėtą 
disponavimą dideliu kiekiu 
šaudmenų ir sprogstamųjų 
medžiagų bei kovinių granatų.

Buvusiam Lietuvos ka-
riuomenės Karinių oro pajėgų 
(KOP) Aviacijos bazės ka-
rininkui, kapitonui Sergejui 
Pusinui dėl šnipinėjimo skirta 
penkerių metų laisvės atėmi-
mo bausmė, žiniasklaidai pra-
nešė teismo atstovas spaudai 
Vytautas Jončas.

Teismas paskelbė, kad S. 
Pusinas Rusijos piliečiui surin-
ko ir nuo 2012 metų iki 2014 
metų pabaigos perdavė infor-
maciją apie Lietuvos kariuo-
menę bei NATO oro policijos 
misijų veiklą, karinių pajėgu-
mų dislokacijos vietas, karines 
operacijas Afganistane, apie 
nuotoliniu būdu valdomus 
žvalgybinius orlaivius, šių 
orlaivių skrydžius ir galimas 
dislokacijos vietas.

BUVĘS LIETUVOS KARIUOMENĖS 
KARININKAS IR RUSIJOS PILIETIS 

NUTEISTI DĖL ŠNIPINĖJIMO
Rusijos žvalgybai buvo 

perduotos ir Lietuvos krašto 
apsaugos ministerijos doku-
mentų kopijos, kai kurių KOP 
Aviacijos bazės karininkų 
asmens bylų kopijos. Dalis 
perduotų dokumentų buvo 
įslaptinti ir sudarė tarnybos 
paslaptį.

Bausmes nuteistieji tu-
rės atlikti pataisos namuose. 
Teismo sprendimu konfiskuo-
tas S. Moisejenkos garažas, 
automobilis, per kratas iš S. 
Pusino paimti kompiuteris, 
įkroviklis.

Lietuvos pilietis Ainas 
Kazlauskas, kuris buvo kaltina-
mas neteisėtu sprogstamosios 
medžiagos, rankinės granatos 
bei šaudmenų disponavimu, 
nuteistas lygtine dvejų metų 
ir aštuonių mėnesių laisvės 
atėmimo bausme jos vykdymą 
atidedant dvejiems metams. 
A. Kazlauskui kaltinimai dėl 
šnipinėjimo nebuvo pateikti.

Kaip pranešė teismas, šiam 
nuteistajam tai pat skirta bau-
džiamojo poveikio pareiga 
– neišvykti už gyvenamosios 
vietos miesto (rajono) ribų be 
nuteistojo priežiūrą vykdan-
čios institucijos leidimo.

Teismas konstatavo, kad 
kaltinamieji S. Pusinas ir A. 
Kazlauskas nuo sulaikymo 
pradžios pradėjo aktyviai ben-
dradarbiauti su ikiteisminio 
tyrimo pareigūnais, išsamiai 
paaiškino, kada ir kaip buvo 
padarytos nusikalstamos vei-
kos, padėjo greitai ir išsa-
miai išaiškinti nusikalstamų 
veikų padarymo aplinkybes 
ir dalyvavusius asmenis, jų 
vaidmenį, todėl tai teismas 
pripažino kaip jų atsakomybę 
lengvinančia aplinkybe.

Už šnipinėjimą Baudžiama-
sis kodeksas numato laisvės 
atėmimą nuo trejų iki penkio-
likos metų. 

Nuosprendis nėra galutinis 
ir per 20 dieną gali būti skun-
džiamas Lietuvos apeliacinis 
teismas.                           LRT

Kaziuko mugė, Gedimino prospektas, Vilnius. Edgaro Živatkausko nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos ambasada kartu su 
Turkijos lietuvių bendruomene 
vasario 28 dieną surengė se-
minarą Turkijos šeimos teisės 
tematika šioje šalyje nuolat 
gyvenantiems Lietuvos pilie-
čiams. Seminaro metu buvo de-
taliai pristatyta šeimos sąvoka 
Turkijos teisėje, skyrybų, vaikų 
globos, turto dalybų klausimai 
mišriose šeimose, užsienio pi-
liečių pensijos, laidojimo reika-

TURKIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENEI –  
SEMINARAS ŠEIMOS TEISĖS TEMATIKA

lų bei kovos su smurtu artimoje 
aplinkoje teisiniai aspektai.

Pastebima, jog didėjant 
Turkijoje gyvenančių lietuvių 
skaičiui, tiek Lietuvos amba-
sada Turkijoje, tiek lietuvių 
bendruomenė sulaukia vis 
daugiau klausimų šia tematika.

Seminarą vedė Antalijos 
advokatų asociacijos Alanijos 
padalinio Moterų teisių komi-
sijos narės. Aktualius Lietuvos 

teisės ir konsulinės pagalbos 
aspektus pristatė ambasados 
konsulinė pareigūnė Dovilė 
Paužaitė.

Remdamasi seminaro me-
džiaga, Lietuvos ambasada 
parengs lankstinuką Turkijos 
šeimos teisės tematika, kuris 
bus visiems pasiekiamas per 
Lietuvos ambasados Turkijoje 
ir Lietuvių bendruomenės tin-
klalapius.                      LR URM

Lietuvos ambasados organizuotas seminaras Turkijoje nuolat gyvenantiems Lietuvos piliečiams šei-
mos teisės klausimais.                                                                                                      LR URM nuotr.

LR užsienio reikalų minis-
tras Linas Linkevičius kovo 
2 dieną susitiko su Lietuvoje 
viešinčia JAV ir Lietuvos 
verslo tarybos (American-
Lithuanian Business Council, 
ALBC) verslo delegacija, 
aptarė Lietuvos ir JAV eko-
nominių santykių plėtros 
galimybes.

„Net 70 procentų Jungtinių 
Valstijų investicijų tenka 
informacinių technologijų, 
paslaugų centrų, finansinių 
paslaugų srityse veikian-
čioms įmonėms. JAV verslui, 

LIETUVOS IR JAV EKONOMINIS BENDRADARBIAVIMAS JUDA  
Į PAŽANGIUS EKONOMIKOS SEKTORIUS

siekiančiam būti konkuren-
cingu ES rinkoje ir aptarnauti 
savo klientus Skandinavijoje, 
Rytų Europoje, kitose ES 
šalyse, Lietuva yra galimybių 
šalis”, – kalbėjo ministras.

Tai esą patvirtina ir nese-
niai atliktos JAV prekybos 
rūmų Lietuvoje JAV įmo-
nių apklausos rezultatai –76 
proc. JAV kapitalo įmonių 
per ateinančius trejus metus 
numato plėtrą mūsų šalyje.

L. Linkevičius pastebėjo, 
kad ALBC kartu su partne-
riais įsteigtas „Lietuvos ir 

LR užsienio ministras Linas Linkevičius Vilniuje susitiko su Amerikos ir Lietuvos verslo tarybos atstovais.                                LR URM nuotr.

Baltijos ir JAV taikos fondu 
(Baltic American Freedom 
Foundation, BAFF), JAV am-
basada Vilniuje, atsižvelgiant 
į inovacijoms teikiamą svarbą 
vystant Lietuvos ekonomiką 
bei siekiant paskatinti dvišalį 
bendradarbiavimą pažangių 
technologijų srityje. Jis skiria-
mas Lietuvos asmenims, įmo-
nėms, organizacijoms ar uni-
versitetams, įgyvendinusiems 
bendrus inovatyvius projektus 
su JAV verslo, prekybos, aka-
deminių ir mokslinių tyrimų, 
medicinos ir sveikatos, aplin-
kos, energetikos ir švietimo 
srityse. Šiemetiniai apdovano-
jimai – pirmieji. Vakar, kovo 
1 d., Vyriausybėje vykusioje 
įteikimo ceremonijoje buvo 
pagerbti 5 finalistai: dr. Linas 
Mažutis (1 vieta), dr. Rimas 
Gulbinas ir dr. Virginijus 
Šikšnys su komanda (pasida-
lijo 2 vietą), UAB „Deeper”, 
Softra&Ričardas Čepas.

2016 m. duomenimis, 
JAV tiesioginės investicijos 
Lietuvoje sudarė 223,05 mln. 
eurų. 2016 m. Lietuvos ir 
JAV prekybos apyvarta buvo 
1,5 mlrd. eurų (vienuolikta 
prekybos partnerė pasaulyje 
pagal apyvartą). Lietuvos 
eksportas į JAV sudarė 1,2 
mlrd. eurų (šešta eksporto 
partnerė pasaulyje), importas 
iš JAV – 0,3 mlrd. eurų (dvi-
dešimta importo partnerė). 

LR URM

JAV inovacijų apdovanoji-
mas” yra abiejų šalių rodomo 
intereso skatinti bendrus pro-
jektus pažangių technologijų 
srityse atspindys. 

ALBC verslo misijoje 
dalyvauja tokios žinomos 
JAV kompanijos kaip „Coca-
Cola”, „General Dynamics”, 
„Orbital ATK”, „Oshkosh 
Defense”, „Strategic Staffing 
Solutions (S3)”, „Textron 
Systems”, „Thermo Fisher 
Scientific”, „Western Union”. 
Kai kurios iš šių įmonių jau 
daugelį metų dirba Lietuvoje, 

kuria naujas darbo vietas ir 
diegia naujausias technologi-
jas, kai kurios iš jų – gynybos 
pramonės kompanijos, dar 
tik žvalgosi ir planuoja savo 
veiklą mūsų šalyje. Kovo 2 
d. jos dalyvauja ir prisistato 
Lietuvos nacionalinės gy-
nybos pramonės asociacijos 
kartu su ALBC surengtame 
verslo forume.

„Lietuvos ir JAV ino-
v a c i j ų  a p d o v a n o j i m ą ” 
ALBC yra įsteigusi kartu su 

Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje Andrius Pulokas kovo 
1–2 dienomis lankydamasis Mogiliove susitiko su srities gubernato-
riumi Vladimiru Domanevskiu ir aptarė aktualius bendradarbiavimo 
ekonomikos, kultūros srityse klausimus, svarbiausius 2017 metais 
numatomus renginius.

Kovo 1 dieną Prahoje festivalio „Mene Tekel” dokumentinių 
filmų programoje buvo parodytas režisierės Julijos Ciurupos fil-
mas „Misija Sibiras: keturiolika nežinomybės dienų arba kaip mes 
gėrėme kavą su bobute”. Filmas, pasakojantis apie 2015 metais 
įvykusią jaunimo tremtinių kapų tvarkymo ekspediciją Tomsko 
krašte, užsienyje buvo parodytas pirmą kartą.

Lietuvos generalinis konsulas Los Andžele Darius Gaidys 
vasario 28 dieną dalyvavo iškilmingoje vėliavų pakėlimo ceremo-
nijoje Los Andžele, San Pedro vietovėje, kur buvo atidaryta nauja 
miestų partnerių aikštė (angl. „Los Angeles Sister Cities Plaza”). 
Tarp miestų partnerių yra ir Kaunas, kurio vėliava nuo šiol plazda 
Los Andžele.

Tradiciniame Lietuvos ambasados Pekine renginyje lietuvių 
kalbą studijuojantiems Kinijos studentams ir jų dėstytojams šiemet 
dalyvavo net 3 universitetų komandos.

Septynerius metus Pekino užsienio kalbų universitete lietuvių 
kalbą dėstantis Rokas Liutkevičius pasidžiaugė, kad net 70 iš 193 
jo studentų stažavosi Lietuvoje. Šis kursas vis populiaresnis, o 
artimiausiu metu ketinama įkurti bakalauro laipsnio lituanistikos 
studijų programą. Pernai lietuvių kalbos studijų programą įvedęs 
Hebėjaus užsienio studijų universitetas bendradarbiauja su Vytauto 
Didžiojo universitetu, kur šiemet studijuoja 10 kinų studentų. Pirmą 
kartą ambasados renginyje šiemet dalyvavusio Pekino tarptautinių 
studijų universiteto ir Vilniaus universiteto bendra studijų programa 
apima įvadines lietuvių kalbos pamokas gimnazistams, 3 metų 
lituanistikos studijas Kinijoje ir 1 metų studijas Lietuvoje. 

Nuo vasario 28 d. Lietuvos mėsos perdirbimo įmonėms, 
gaminančioms jautieną ir jos gaminius, atsiveria naujos galimybės 
Japonijos rinkoje. Japonijos žemės ūkio ministerija informavo 
Lietuvos ambasadą Tokijuje, jog užbaigtos visos procedūros, 
susijusios su eksporto leidimų išdavimu Lietuvos kilmę turinčiai 
jautienai ir jos gaminiams. Nuo š.m. sausio 27 d. Lietuvos gamin-
tojai į Japoniją jau gali eksportuoti paukštieną ir jos gaminius. 

LR URM inf.



6  . DIRVA . 2017 m. kovo 7 d. . 

2017 m. sausio 25-29 d. 
įvyko vienas svarbiausių įvy-
kių Pietų Amerikos lietuvių 
bendruomenėms - XX Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimas. Į jį susirin-
ko daugiau nei 80 jaunuolių 
iš Argentinos, Urugvajaus, 
Brazilijos, JAV ir Lietuvos. 

Tuo pat metu, 28 d. ir 29 
d., vyko ir III Pietų Amerikos 
lietuvių bendruomenių suva-
žiavimas. Jo metu jaunimas ir 
bendruomenės atstovai turėjo 
progą stiprinti tarpusavio ry-
šius, susipažinti su bendruo-
menių struktūra, Lietuvos 
istorija ir dabartine situacija.

Suvažiavimai yra Pasaulio 
lietuvių bendruomenės val-
dybos projektas, kuris tam-
pa kasmetine tradicija Pietų 
Amerikoje.

XX Pietų Amerikos lie-
tuvių jaunimo suvažiavimas 
prasidėjo sausio 25 d. Buenos 
Airių provincijos Parlamento 
kultūros salėje su Parlamento 
atstovais, Berisso miesto sa-
vivaldybės meru dr. Jorge 
Nedela, Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatu užsie-
nyje gyvenančių lietuvių sie-
lovadai, Pasaulio lietuvių ben-
druomenės Sielovados ir Pietų 
Amerikos reikalų komisijos 
pirmininku prelatu Edmundu 
Putrimu, Berisso miesto savi-
valdybės užsienio bendruome-
nių departamento koordinato-
riumi Juan Ignacio Fourment 
Kalveliu, Argentinos lietuvių 
bendruomenės (ALB ALOST) 
valdybos vicepirmininku Jorge 
Brazaičiu, LR generaliniu kon-
sulu Buenos Airėse Dr. Sergio 
Nunes, Argentinos lietuvių 
jaunimo sąjungos (ALJS) 
valdybos pirmininke Evelin 
Melnesiuk Gabriunas ir visais 
draugijos atstovais.

Ceremonijos metu visi at-
stovai tarė sveikinimo žodį su-
važiavimo dalyviams. Berisso 
miesto savivaldybės meras dr. 
Jorge Nedela įteikė prelatui 
Edmundui Putrimui ir Evelin 
Melnesiuk Gabriunas dekretą, 
kuriame kaip municipalinį 
paveldą pripažino „XX Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo 
suvažiavimą”, vykusį 2017 
metų sausio 25 – 29 dieno-
mis Buenos Airėse, Berisso 
ir Avallaneda ir Lanus Oeste 
miestuose.

Dekre te  rašoma,  kad 
Berisso miesto savivaldybei 
ir aktyviai dalyvaujančiam, 
suvažiavimą organizuojan-
čiam jaunimui yra didelė garbė 
priimti, pripažinti, stiprinti ryšį 
su visais užsienio ansambliais, 
lankančiais mūsų miestą, kuris 
oficialiai paskelbtas Buenos 
Airių provincijos Imigrantų 
provincijos sostine. Taip pat 

vo įkūrėjas ir vadovas bei šiuo 
metu - valdybos narys).          

Stovykloje vyko daug ren-
ginių ir lietuviškų žaidimų, ku-
riuos vedė profesorius Darius 
Subačius, buvęs Vasario 16–
osios gimnazijos (Vokietija) 
profesorius, šiuo metu dirban-
tis Vilniuje  spec. mokykloje 
„Viltis” (tai mokykla, skirta 
vaikams su negalia) ir SOS 

nys – Talentų vakaras, kuriame 
visos anksčiau pagal Lietuvos 
miestus pasiskirsčiusios gru-
pės turėjo suvaidinti istoriją 
pagal miestų herbus.

28 d. visa suvažiavimo 
veikla parsikėlė į sostinę. Villa 
Lugano (Buenos Airėse) esan-
čiame „Argentinos Lietuvių 
Centre” buvo surengta Studijų 
diena. Pirmiausia sveikinimo 
žodį tarė Argentinos lietuvių 
jaunimo sąjungos valdybos 
pirmininkė Evelin Melnesiuk 
Gabriunas, o po jos pasisakė 
Užsienio lietuvių departa-
mento direktorius Vytautas 
Pinkus ir prelatas Edmundas 
Putrimas, kuris papasakojo, 
kaip prieš 20 metų susiforma-
vo suvažiavimo tradicija, bei 
apie šio renginio svarbą.

Vėliau vykusiuose kraš-
tų pranešimuose kiekvienas 
bendruomenės atstovas turėjo 
pristatyti savo veiklą ir  ateities 
veiklos planus bei planuo-

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

XX PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS IR III PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENIŲ SUVAŽIAVIMAS ARGENTINOJE

profesorius Marcos Lipas iš 
Brazilijos kalbėjo apie dabar-
tinę politinę situaciją Baltijos 
ir Vakarų Europos kraštuose 
bei apie Rusijos įtaką. Buvo 
aptarta dabartinė situacija Vila 
Zelinoje, Brazilijoje, lietuvių 
rajone dėl Rusijos organizaci-
jų politikos bei informacijos 
žiniasklaidoje. Lipas šiuo 
metu dirba „Colégio Singular” 
mokykloje Brazilijoje. Po to 
visų laukė vakarienė Lietuvių 
Centre.

Sekmadienį prelatas E. 
Putrimas kartu su parapijos 
klebonu aukojo Šv. Mišias 
Aušros Vartų parapijoje 
Avellanedoje. 

Po Mišių nusidriekė pro-
cesija prie lietuviško kryžiaus 
parapijos kieme, skirta pagerb-
ti Sausio 13-osios aukų atmini-
mą ir visų dalyvių gimines, ku-
rie emigravo į Pietų Ameriką 
prieš 90 metų ir gerbdami 
savo kilmę statė bažnyčias 
bei steigė kultūros draugijas, 
kurios iki šios dienos sutelkia 
jų vaikaičius ir provaikaičius. 

Po jų vyko pietūs ir pa-
bendravimas Susivienijimo 
lietuvių Argentinoje drau-
gijos salėje, įsikūrusioje ša-
lia Buenos Airių esančiame 
Lanús mieste. Po oficialaus 
uždarymo jaunimas sportavo 
ir maudėsi baseine.

PADĖKA
-Užsienio lietuvių depar-

tamento prie Užsienio rei-
kalų ministerijos direktoriui 
Vytautui Pinkui.

-Lietuvos general inei 
konsulei Brazilijoje Laurai 
Guobužaitei.

-Pasaulio lietuvių bendruo-
menės (PLB) valdybai ir jos 
pirmininkei Daliai Henkei.

- P r e l a t u i  E m u n d u i 
Putrimui.

-Pasaulio lietuvių jauni-
mo sąjunga (PLJS) valdybai 
ir jos pirmininkui, Simonui 
Černiauskui.

-Susivienijimui Lietuvių 
Argentinoje.

-Argentinos lietuvių cen-
trui.

-Lietuvių katalikų kul-
tūros ir savišalpos draugijai 
„Mindaugas”.

-Lietuvių kultūros ir savi-
šalpos draugijai „Nemunas”.

-P. Alfredo Dulkei. 
-Aušros Vartų parapijai.
-Prof. Marcos Lipui ir prof. 

Dariui Subačiui.
-Kanados lietuvių jaunimo 

sąjungai.
-JAV Lietuvių jaunimo 

sąjungos nariui Kovui Kulbiui.
-Argentinos lietuvių jauni-

mo sąjungos valdybai (ALJS).
-Kiekvienai šeimai, kuri 

mielai priėmė į savo namus 
suvažiavimo dalyvius.

-Visiems dalyviams ir at-
stovams, kurie dalyvavo PALJ 
suvažiavime.

Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis

XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo ir III Pietų Amerikos lietuvių bendruomenių suva-
žiavimo dalyviai.                                                                                                                   Autoriaus nuotr.

paminėta, kad Berisso miesto 
savivaldybės tikslas - išlai-
kyti ir stiprinti kultūrinius, 
politinius bei ekonominius 
santykius su užsienio ben-
druomenėmis, kurios gyvuoja 
Berisso mieste. Ceremonijos 
pabaigoje šoko pora iš lietuvių 
draugijos „Nemunas”.

 Po ceremonijos visų laukė 
vakarienė Lietuvių katalikų 
kultūros ir savišalpos drau-
gijos „Mindaugas” patalpose 
Berisso mieste, kur prasidėjo 
suvažiavimas ir susipažinimo 
vakaras. Jaunimas susiskirstė 
į grupes pagal Lietuvos mies-
tus, su kuriomis dalyvavo 
žaidynėse ir darbo grupių 
užsiėmimuose. 

Kitą dieną - pusryčiai 
Lietuvių kultūros ir savišal-
pos draugijoje „Nemunas” 
Berisso mieste. Po to visa 
delegacija persikėlė į Alfredo 
Dulke vasarvietę Los Talas 
regione, Berisso apskrityje. 
(Alfredo Dulke yra buvęs 
„Nemuno” draugijos pirminin-
kas, „Nemuno” šokių kolekty-

vaikų kaime soc. darbuotoju.
Vakare vyko diskusijos. Jas 

inicijavo ir moderavo Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdy-
bos Pietų Amerikos reikalų 
komisijos pirmininkas ir PLB 
valdybos Sielovados reikalų 
komisijos pirmininkas prelatas 
Edmundas Putrimas. Viena 
tema buvo apie krikščionišką 
drąsą, tai, ko trūksta mums 
tobulinant savo krikščionišką 
gyvenimą. Vakare aplankyti 
delegaciją ir bendrauti su 
suvažiavimo atstovais atvyko 
Užsienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių departamen-
to direktorius Vytautas Pinkus, 
Lietuvos generalinė konsulė 
Brazilijoje Laura Guobužaitė, 
Berisso miesto savivaldy-
bės meras dr. Jorge Nedela. 
Penktadienį vyko diskusijos 
apie renginio ateitį, kuriame 
buvo analizuojama, kodėl 
jaunimas nori toliau dalyvauti 
ir organizuoti suvažiavimus ir 
ką jiems reiškia lietuvybė. 

Vakare vyko labai laukia-
mas jau tradiciniu tapęs rengi-

jamus renginius. Ypatingas 
dėmesys buvo skirtas 2018 
metais vyksiančiam Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio 
minėjimui.

P r a n e š i m u s  s k a i t ė 
Argentinos lietuvių bendruo-
menės (ALB ALOST) val-
dybos vicepirmininkas Ing. 
Jorge Brazaitis, Argentinos 
lietuvių jaunimo sąjungos 
(ALJS) valdybos prmininkė 
Evelin Melnesiuk Gabriunas, 
Brazilijos lietuvių bendruo-
menės (BLB) atstovas prof. 
Marcos Lipas, Brazilijos lietu-
vių jaunimo sąjungos (BLJS) 
valdybos pirmininkė Laima 
Zizas, Urugvajaus lietuvių 
bendruomenės (ULB) val-
dybos pirmininkė Veronica 
Kavaliauskas ir Urugvajaus lie-
tuvių jaunimo sąjungos (ULJS) 
valdybos atstovė Denise Jost, 
kuri pakvietė visus dalyvauti 
XXI Pietų Amerikos lietuvių 
jaunimo suvažiavime, kuris 
vyks 2018 m. sausio mėn. 17-21 
d. Montevidėjuje,  Urugvajuje.

Studijų dienos pabaigoje 
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Šventės apeigas pravedė 
tuntininkė (tn.) sesė Ramunė 
Bartuškaitė – ASD ir „Korp! 
Vytis” pirmininkė. Sesė tn. 
Ramunė pranešė, kad visi 
Klivlando akademikai ir kan-
didatų tėveliai buvo pakviesti 
į šventę. Džiaugėsi, kad ASD 
ir „Korp! Vytis” eilės didėja!

Fil. Jonas Totoraitis fi-
listerių vardu pasveikino 
susirinkusius. Pareiškė, kad 
įstojus į skautų studentų 
akademikų eiles, studentai 
galės tęsti skautavimą uni-
versiteto lygiu ir toliau prisi-
dėti prie skautų tuntų veiklos. 
Jis pabrėžė, kad filisteriai 
akademikai irgi tęsia savo 
skautavimą prisidėdami prie 
Klivlando lietuvių kultūrinio 
gyvenimo, suruošę poezijos 

vakarą, meno parodą, kon-
certą, paskaitą apie baisius 
birželio trėmimus, knygų 
pristatymus… Baigdamas 
savo sveikinimą brolis Jonas 
viliasi, kad mūsų skautų aka-
demikų eilės ir toliau klestės!

Sesė Ramunė pakvietė 
kandidatus pristatyti savo 
temas.

Kandidatė Rita Kižytė 
argumentavo, kad prekyba 
pasaulyje darosi vis globales-
nė. Lietuvos prekyba taip pat 
vystosi ir darosi globalesnė. 
Sesė Rita dabar studijuoja 
prekybą Klivlando valstijos 
universitete ir planuoja gauti 
magistro laipsnį prekybos 
srityje (MBA).

Kandidatė Renė Kižytė 
savo temoje argumentavo, 

Priesaiką duoda: Rita Kizytė ir Renė Kizytė. Vėliavininkas fil. Jonas Totoraitis.

Šventės dalyviai.

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO 
ŠVENTĖ KLIVLANDE

kad gamtos apsauga darosi 
pasauliui viena iš svarbiau-
sių uždavinių. Ji studijuoja 
taip pat Klivlando valstijos 

universitete.
Kandidatas Aras Klimas, 

kuris studijuoja Sinsinačio 
universitete, energingai pri-
statė reikalingumą page-
rinti pirmos pagalbos teiki-
mą universiteto aplinkoje. 
Universiteto medicinos stu-
dentai dabar padeda „first 
responders”. Būdami uni-
versiteto ribose, jie sužeistus 
asmenis greičiau pasiekia ir 
suteikia reikšmingą pirmą 
pagalbą. Sakė, kad taip padė-
dami jie jau nemažai sužeistų 
žmonių yra išgelbėję nuo 
mirties. Brolis Aras viliasi 
įsigyti Pirmosios pagalbos 
medicinos daktaro specia-
lybę.

Perskaitę temą, visi kan-
didatai įdomiai atsakinėjo į 
jiems pateiktus žiūrovų klau-
simus. Po sėkmingo temų 
apgynimo, sesė Ramunė 

pravedė priesaikos-įšventi-
nimo iškilmes. Sesė Julytė 
Totoraitytė, kandidačių glo-
bėja, užrišo juostas, davė 
stovyklinius kaklaraiščius ir 
prisegė ASD ženkliukus se-
sėms Ritai ir Renei Kižytėms. 
Brolis Darius Čepulis, sky-
riaus tėvūnas, užrišo „Korp!  
Vytis” juostą, davė stovyklinį 
kaklaraištį ir prisegė „Korp! 
Vytis” ženkliuką broliui Arui 
Klimui.

Dr. Giedrė Matienė pa-
sveikino naujus akademikus 
ir įteikė jiems po puokštę rau-
donų rožių. Tada sesė Giedrė 
ir brolis Jonas sudainavo 
baigtuvių dainą.

Po i šk i lmingos  sue i -
gos vis i  pavakarieniavo 
„Gintaro” restorane.

Vs. fil. Amanda Muliolienė, 
s.fil. Stepas Matas, fil. Jonas 
Totoraitis

Vasario 16-oji buvo iš 
anksto išreklamuota ame-
rikiečių spaudoje: didžiau-
sias Ohajaus dienraštis „The 
Cleveland Plain Dealer” ir 
priemiesčių laikraštis „The 
News Herald” gražiai aprašė 
Lietuvos Valstybės atkūrimui 
paminėti skirtą šventinį kon-
certą, įvyksiantį 2017-2-17, 
penktadienį 7:00 val. v. Šv. 
Kazimiero parapijos auditori-
joje. Buvo pristatyti koncerto 
atlikėjai: šaunus „Vytautas 
Magnus University Chamber 
Orchestra” iš Kauno, vyr. di-
rigentas Jonas Janulevičius, 
solistas saksafonininkas 
Liutauras Janušaitis. Taip pat 
nurodyta, kur įsigyti bilietus 
į šį koncertą.

Vasario 16-tąją Lietuvos 
Trispalvė jau plėvesavo 
virš Klivlando miesto rotu-
šės, tą pačią dieną Lietuvos 
Respublikos garbės generali-
nė konsulė Ingrida Bublienė, 
kuri rūpinosi ir informacija 
amerikiečiams apie Vasario 
16 -ą j ą ,  ka r tu  su  dukra 
Gaja Bublyte-Milevičiene 
ir Ohajaus gubernatoriaus 
Kasicho atstovais iškėlė 

APIE VASARIO 16-ĄJĄ AMERIKIEČIŲ 
SPAUDA RAŠĖ IŠ ANKSTO

Lietuvos vėliavą Ohajaus 
sostinės Kolumbuso kapito-
lijaus aikštėje.

Vasario 17 d., 5:00 po p. 
dr. V. Stankus, nors vargi-
namas plaučių uždegimo, 
sutiko ką tik iš Čikagos at-
važiavusius VDU orkestran-
tus prie Klivlando „Rock 
and Roll Hall of Fame and 
Museum”. Sutikęs pasvei-
kino atvykusius į muzikos 
miestą, kurio simfoninį or-
kestrą laikraštis „New York 
Times” apibūdino kaip „Best 
American Orchestra” - ge-
riausią Amerikos orkestrą. Tai 
miestas, kuris pasauliui davė 
du originalius populiarios 
muzikos žanrus: „rock and 
roll” ir „Cleveland style pol-
ka” (pastarąją sukūrė gausūs 
Klivlando slovėnų orkestrai, 
į tradicinę polką įtraukdami 
„jazz”,”cajun”,”ragtime” ir 
„broadway” miuziklų muzi-
ką, taip pat ir roko sąskam-
bius), kuri po II pasaulinio 
karo Amerikoje buvo vyrau-
janti muzika, iki ją pakeitė 
nauja banga iš Klivlando 
- rokas. 

Orkestrantai prieš repeti-

ciją-koncertą buvo pavaišinti, 
jiems aprodyti eksponatai 
roko salės prieangyje. Tada 
visi nuskubėjo į parapijos 
salę. Su orkestru keliaujanti 
kartu ir jį filmuojanti Venesa 
Urbienė, kino ir TV režisie-
rė bei prodiuserė, kultūros 
projektų-renginių režisierė, 
paprašė dr. V.Stankų nors 
trumpam nuvežti nufilmuoti 
Lietuvių kultūrinius darželius. 
Prašymas išpildytas, nors vos 
suspėta į minėjimo pradžią. 

Minėjimą-koncertą iškil-
mingai pradėjo Klivlando LB 
apylinkės pirmininkas Algis 
Gudėnas, JAV ir Lietuvos 
himnus užvedė Rytas Urbaitis, 
Invokaciją - angliškai ir lietu-
viškai - jausmingai atliko Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Juozas Bacevičius, buvo per-
skaitytas Lietuvių Fondo svei-
kinimas. Itin oriai ir turiningai 
Lietuvos Neprikausomybės 
švenčių prasmę klausytojams 
apibūdino LR garbės genera-
linė konsulė Ingrida Bublienė.

Garbingus svečius, val-
džios pareigūnus bei lenkų, 
estų, latvių bendruomenių 
atstovus ir „Baltic American 
Commit tee”  pr is ta tė  dr. 
Stankus, kuris priminė, kad 
jų sveikinimai atspausdinti 

ir programos leidinyje. Ypač 
gražiai laišku-proklamaci-
ja sveikino JAV senatorius 
Rob Portman, kalbėjęs, kad 
Lietuva kartu su Amerika 
gina laisvę (anksčiau už ją 
kartu kovojo Afganistane, 
dabar prieš „islamo valstybę” 
Sirijoje). Scenoje Klivlando 
miesto tarybos vardu ir as-
meniškai visus pasveikino 
miesto tarybos narys, lietuvių 
bičiulis Michael Polensek.

VDU kamerinis orkestras, 
diriguojamas vyr. dirigento 
Jono Janulevičiaus, kartu 
su saksafonininku solistu 
Liutauru Janušaičiu nuos-
tabiame koncerte „Švęskite 
Laisvę” atliko Kauno lie-
tuvių kompozitorių kūri-
nius. Klausytojus užbūrė 
lietuviškoji klasika „I like 
F. Schubert” - Vidmanto 
Bertulio veikalas (jausmingai 
smuiku solo atliko orkes-
tro koncertmeisterė Indrė 
Čepinskienė). XXI amžiaus 
skambesys - saksafonisto, 
kompozitoriaus Liutauro 
Janušaičio „Dvi skirtingos pu-
sės” („Two Different Sides”): 
tai unikaliai jungiantis kame-
rinės, džiazo, roko ir laisvos 
improvizacijos elementus 
kūrinys. Dvigubo albumo, įra-

šyto kartu su VDU kameriniu 
orkestru, muziką Liutauras 
jausmingai įtaigiai atliko ir 
scenoje kartu su orkestru. 
Skambėjo tarpukario estrada 
(1918-1939 m.), vadinamoji 
„Lietuviškoji estrados auk-
so epocha”: tai kauniečio 
Danieliaus Dolskio (ir kitų) 
muzika, aranžuota saksafonui 
ir kameriniam orkestrui. Ją 
VDU orkesras atliko meis-
triškai. 

Po sėkmingo koncerto lau-
kė vaišės, bendravimas, muzi-
ka (atliekama Lietuvių radijo 
vedėjo, gitaristo Eugenijaus 
Dicevičiaus). 

Sekmadienį buvo speciali 
Lietuvių radijo laida, vėliavų 
pakėlimas Šv. Kazimiero pa-
rapijos aikštėje, iškilmingos 
šv. Mišios, filmas „Partizano 
žmona”  Lie tuv ių  k lubo 
„Gintaro” restorane. 

Šventės metu stropiai dar-
bavosi Klivlando LB apy-
linkės valdyba: pirmininkas 
Algis Gudėnas, nariai dr. Zita 
Mascinskienė, Vincas Taraška, 
Sondra  Vaic ikauskienė , 
Nomeda Vucianienė, Virginija 
Motiejūnienė.

Dr. Viktoras Stankus, 
Klivlando LB apylinkės gar-
bės narys
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Nėra nieko blogiau, kaip 
formalus svarbios valstybinės 
datos paminėjimas – tai tiesus 
kelias į jos užmarštį. Laimė, 
kuo toliau, tuo labiau supran-
tama, kad šventė negali būti 
tiesiog neįdomi ir kad laikui 
bėgant būtina įnešti laikmečio 
dvasią atitinkančių elementų. 
Žinoma – yra švenčių, kurios 
savąja svarba ir reikšme visada 
išliks tautos švenčių panteone, 
nepaisant laikmečio.

Vasario 16-oji yra ypatinga 
mūsų tautos šventė – Valstybės 
atkūrimo diena, kuriai neprilygs-
ta jokia kita data. Nenuostabu, 
kad ir šios iškilmingos dienos 
svarba neblėsta ištisas šimtme-
tis. Viename Lietuvos rajoninia-
me laikraštyje teko perskaityti 
seno žmogaus atsiminimus, ku-
riuose jis pasakoja, kaip jo sene-
lis chruščioviniais laikais suor-
ganizavo kelis patikimus kaimo 
vyrus iškelti naktį Trispalvę virš 
„kolchozo” arklidės. Tai tik 
viena istorija iš daugelio, kai 
patriotiškai nusiteikę tautiečiai, 
rizikuodami savo ir artimųjų 
laisve, sovietinės okupacijos 
sąlygomis neatsisakė tikėjimo 
laisve, kurią įkūnijo Vasario 16-
oji. Ir šiandien Vasario 16-oji yra 
pati didžiausia metų šventė, kuri 
tą dieną suburia visą tautą mies-
tų, miestelių ir kaimų aikštėse. 
Neseniai Lietuvos Prezidentūra 
paskelbė akciją „Vasario 16-ąją 
švęsk išradingai”, ir kasmet 
matome vis gražesnių ir iš-
radingesnių reginių, kuriuos 
sukuria mūsų žmonės. 2013 
metais vieno tokio renginio 
organizatoriai buvo pakviesti į 
Prezidentūrą – Valstybės vadovė 
Dalia Grybauskaitė pasveikino 
organizatorius ir įteikė jiems 
Lietuvos Trispalvę. Nuo to 
laiko ši vėliava vasario 15 d. 
vakarą suplevėsuoja Kruonyje 
esančiame Gojaus šile. Kodėl 
čia ir kodėl vasario 15-ąją? 
Todėl, kad 1946 metais, naktį iš 
vasario 15-osios į 16-ąją, čia pa-
salon patekę žuvo trys Lietuvos 
partizanai, ketinę Kruonio mies-

GOJUS – ŠVENTOJI LIETUVIŲ GIRIA

telyje iškelti Trispalvę: tai Jurgis 
Krušinskas - Žiedelis, Antanas 
Lekavičius - Gulbinas, Pranas 
Žukauskas - Šalmas. Nuo 1990 
metų, kiekvieną vasario 15 d. 
Kruonyje vyksta kasmetinis 
renginys, skirtas atminti šiuos 
didvyrius ir visus partizani-
nio karo dalyvius, paaukoju-
sius savo gyvybę dėl Lietuvos 
Laisvės ir Nepriklausomybės. 

Žinia, pats savaime ren-
ginys neatsirado, todėl buvo 
įdomu pakalbinti vieną iš pa-
grindinių šio minėjimo orga-
nizatorių Vytautą- Aleksandrą 
Markevičių. Pasak jo, viskas 
prasidėjo Sąjūdžio laikais, 
kai Lietuvos liaudies buities 
muziejuje dirbusi mokytoja 
Aldona Rudauskienė suorga-
nizavo perlaidoti savo artimo 
giminaičio partizano palaikus, 
kurio užkasimo vietą Kruonyje 
pavyko surasti – tai buvo vienas 
iš minėtų trijų partizanų. Jų už-
kasimo vieta Gojaus šile buvo 
maždaug žinoma, ir, nors tame 
miške stribai užkasė keliasde-
šimt žuvusių  partizanų, žinota, 
jog vienoje konkrečioje vietoje 
užkasti ne daugiau kaip trys 

kūnai, todėl nesunku buvo su-
prasti, kad atkasus trijų žmonių 
kaulus bus rasti būtent Žiedelis, 
Gulbinas ir Šalmas. 1989 m. 
lapkričio 11 d. žarstant šilo 
smėlį buvo atsargiai atkapstyti 
trijų žmonių kaulai, surišti 
viela. Kartu buvo ir... šuns 
kaulai, surišti ta pačia viela. 
Pasirodo, stribai nušautą šunį 
buvo numetę miestelio aikštėje 
kartu su išniekintais partizanų 
kūnais, kuriuos vėliau, visus 
surišę viela, nutempė ir užkasė 
Kruonio pakraštyje esančiame 
Gojaus šile... Surinkę žmmonių 
kaulus artimieji juos perlaidojo 
į kapinaites Garliavoje. Bet že-
mėje amžiams liko jų kraujas... 
Todėl muziejaus darbuotojas 
Juvencijus Eligijus Morkūnas 
pasiūlė toje vietoje pastatyti 
stogastulpį. Kartu su žmona 
Dora ant pečių jis atnešė V. A. 
Markevičiui masyvią gegnę, iš 
kurios Vytautas padarė stogas-
tulpį, o Eligijus išdrožė švento-
jo skulptūrėlę. 1990 m. vasario 
15 d. stogastulpis jau stovėjo 
3 partizanų užkasimo vietoje, 
tądien jis buvo ir pašventintas. 
Tais pačiais metais Kruonio 

girininko Jono Kairiūkščio 
iniciatyva buvo pastatytas ir 
kryžius, kurį padirbino liaudies 
meistras Algirdas Šalkauskas. 
Nuo tų metų partizanų, žuvusių 
Vasario 16-osios išvakarėse, 
paminėjimas tapo kasmeti-
niu renginiu. Vėliau Leonui 
Juozoniui ir Stasiui Sajauskui, 
su virgulėmis išvaikščiojus šilą 
ir nustačius, jog čia užkasta per 
30 partizanų kūnų, kilo mintis 
pagerbti juos sukuriant po sim-
bilinį kapą – medinį kryželį. 
1995 m. V. A. Markevičius 
padirbino 30 medinių kryželių, 
kurie buvo įkelti į šilo pušis: 
baltai nudažyti kryželiai švietė 
pušyne tarsi žuvusiųjų didvyrių 
vėlės... (Šiandien, remiantis 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo cen-
tro duomenimis, žinoma, kad 
Gojaus šile turėtų būti užkasti 
36 laisvės kovotojų kūnai.)

2002 m. kovo 29 d. partizanų 
užkasimo vieta Kruonio miške 
įtraukta į Lietuvos Respublikos 
nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą (kodas L1210, dok. Nr. 
064).

Seniūno Audriaus Slavins-
ko iniciatyva 2016 m. me-
moriale buvo pastatytas gra-
nito paminklas, skirtas žuvu-
siems partizanams (autoriai 
– Romanas Kazlauskas ir 
Gvidutis Švenčionis), seniū-
naitis (ir, beje, bendruomenės 
pirmininkas) Kostas Garnys 
ir vienas, ir padedamas se-
niūnijos darbininkų, sutvarkė 
paminklo aplinką.

Taip susiklostė, kad šis kas-
metinis minėjimas vyksta vaka-
re, po 17 val. Kruonio bažnyčio-
je aukojamų šv. Mišių. Eisena 
su deglais patraukia iš miestelio 
aikštės į Gojaus šilą, kur prie 
laužų susirinkę žmonės dainuoja 
patriotines dainas, sakomos 
kalbos, maldomis ir karių šūvių 
salvėmis pagerbiamas čia už-
kastų partizanų atminimas. Po to 
visų laukia kareiviška košė – tai 
irgi viena iš idėjų, padariusių šį 
renginį ne paprastu formaliu 
veiksmu, bet artimu tautie-
čių susibūrimo vakaru. Beje, 
Kovo 11-osios akto signataras 
Vladimiras Jarmolenka vie-
nais metais į šį minėjimą buvo 
atsivežęs svečią iš Lenkijos 
Seimo – šis labai nusistebėjo, 
kad lietuviai didvyrių pagerbti 
taip gausiai susirenka į mišką 
vėlų vakarą, nepaisydami oro ir 
tamsos. Nors kasmet į minėjimą 
atvyksta garbių svečių iš Seimo 
ar Vyriausybės, nenuostabu, kad 
šiame renginyje nėra dalyvavęs 
nė vienas stribas ar kolaborantų 
partijos TSKP-LKP-LDDP-
LSDP šulas – jei ir būtų toks 
išdrįsęs atvykti, jam būtų pasa-
kyta: šventvagystė dalyvauti čia 
žmogui, kuris priklauso partijai, 
susitepusiai savo tautos krauju. 

Džiugina jaunuomenės no-
ras dalyvauti šiame renginyje 
– kasmet pėsčiųjų žygiu Gojaus 
šile užkastus partizanus pager-

bia jaunieji šauliai, jūrų skautai, 
palapines miške stato ir lieka na-
kvoti visuomeninių organizacijų 
„Vanagas” ir „ Jaunieji Lietuvos 
patriotai” nariai, moksleiviai.

Iš pradžių vietos valdžia 
į renginį žiūrėjo be ypatingo 
palaikymo, bet ir netrukdė. 
Viskas rėmėsi organizatorių 
ir padėjėjų entuziazmu. Ypač 
padėjo Kruonio girininkas J. 
Kairiūkštis. Vėliau suprasta šio 
renginio prasmė ir reikšmė, tad 
netrukus sulaukta savivaldybės 
paramos, buvęs Kaišiadorių 
meras Romualdas Urmilevičius 
garbės reikalu laikė padėti or-
ganizatoriams. Pastaruosius 
keliolika metų renginiu rūpinasi 
vietos bendruomenė ir valdžia, 
ypatingą dėmesį šiam minėjimui 
skiria ir naujasis savivaldybės 
meras Vytenis Tomkus (jis yra 
TS-LKD partijos Kaišiadorių 
skyriaus pirmininkas). Kruonio 
seniūnas Audrius Slavinskas  
renginį laiko prestižiniu mies-
telio įvykiu, todėl negaili  nei 
laiko, nei jėgų – šįmet seniūnas 
pasistengė, kad būtų atnaujinti 
kryželiai, sudūlėję per 22 metus. 
Seniūnija bendradarbiauja su 
Pravieniškių pataisos namais-
atvirąja kolonija, todėl nuteistie-
ji sutiko nemokamai pagaminti 
naujus kryželius, kurie prieš pat 
vasario 15 d. buvo pagaminti, 
nudažyti ir įkelti į pušis vietoje 
ankstesniųjų. 

Visgi pagrindinis organi-
zatorius išlieka tas pats žmo-
gus – Vytautas Aleksandras 
Markevičius. Bet metai bėga, 
Vytautas jau perkopė 80-mečio 
slenkstį, o ir formalumų vis 
daugėja, kuriuos įveikti juridi-
nio asmens statuso neturinčiam 
visuomenininkui vis sunkiau. 
Tačiau idėja - Vasario 16-ąją 
paminėti kasmetiniu žuvusiųjų 
partizanų pagerbimu Gojaus 
šile vasario 15 d. -  pastatyta ant 
tvirtų pamatų, taigi bus kam ją 
tęsti, jei sveikata Vytautui ne-
beleis taip pavydėtinai vikriai 
suktis.

Gojumi nuo seniausių laikų 
lietuviai vadina šventąsias gi-
rias. Žuvusių Lietuvos partizanų 
kraujas, susigėręs į Kruonio  
pakraštyje esančio Gojaus šilo 
smėlį, įprasmina šį šventumą 
labiau, nei galėtų kas nors kitas.

Gintaras Markevičius

Vytautas Aleksandras Markevičius Lietuvos Prezidentūroje.  
                                                                                     Autoriaus nuotr.

Naujai pagaminti kryželiai Go-
jaus šile, Kruonyje. Autoriaus nuotr.

Visuomeninių organizacijų „Vanagas” ir „ Jaunieji Lietuvos patriotai” atstovai.               Autoriaus nuotr.
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K o n c e r t a s  p r a s i d ė j o 
Lietuvos kompozitorių na-
cionalinės premijos laureato 
Vidmanto Bartulio kūriniu 
„I like F. Schubert” kame-
riniam orkestrui ir smuikui. 
Solinę smuiko dalį atliko or-
kestro koncertmeisterė Indrė 
Čepinskienė. Šis, pradžioje 
klausytojų ausies neglostan-
tis, kūrinys išsiliejo plonyte, 
tylia, atrodytų nesibaigiančia, 
kantrybę bandančia, smuiko 
rūpestingai verpiama aštroko 
garso gija. Palaipsniui prie jos 
prisijungė  žemesnieji orkestro 
instrumentai, ir pirminis įspū-
dis tuoj pat pranyko. Sodrūs 
altų, violončelių ir  kontrabaso 
įnašai greit sušvelnino smuiko 
„užsispyrusiai” brėžiamą, 
šiurkštoką liniją. Orkestro 
garsas „subrendo”, išaugo ir 
pražydo gražiomis, nelauk-
tomis spalvomis. Muzikantų 
susikaupimas ir įsiklausymas 
buvo vaizdžiai pavyzdingas 
net ir greičiausiose, ritmiškai 
painiose kūrinio dalyse. Jis 
visiškai išsklaidė per greit 
susidarytas nuomones; kūrinys 
tapo patraukliu, nors jį giliau 
pažinti reikėtų daugiau laiko. 
Tačiau mįslė - kodėl jis buvo 
pavadintas „I like F.Schubert” 
- taip ir liko neįspėta.

Pirmoje koncerto dalyje 
viešpatavo orkestras, o antroji 
jo dalis buvo talentingo sak-
sofonisto Liūtauro Janušaičio 
karalija. Šis pasaulį jau spėjęs 
apkeliauti menininkas grojo 
soprano ir tenoro saksofo-
nais (saksofonų yra šešios 
rūšys). Šį metalinį pučiamąjį, 
klarnetui giminingą, džiazo 
pasaulyje seniai įsitvirtinu-
sį, bet klasikinėje muzikoje 
retokai naudojamą, instru-

PUIKUS KONCERTAS, BET…
Vytautas Matulionis

mentą apie 1840 m. išrado 
belgas Adolphe Sax iš Dinant-
sur-Meuse. Šiame koncerte 
Janušaitis grojo kūrinius iš 
savo naujausio albumo. Jam 
akompanavo VDU kamerinis 
orkestras, diriguojamas paties 
menininko. Tai nebuvo tik 
paprastas grojimas, bet  išskir-
tinė kūno ir sielos dermė, su-
sitapatinimas su instrumentu, 
atveriantis klausytojams ne-
svajotas garsines galimybes, 
kurias Liūtauras Janušaitis 
kruopščiai meniškai ir raiškiai 

kūniškai išnaudojo. Greituose 
natų srautuose jo pirštai mir-
gėdami šokinėjo klavišais, 
ilgos, lėtos, plaukiančios me-
lodijos buvo paremtos tvirtu 
kvėpavimu, o aukštos fortissi-
mo natos nestokojo nei jėgos, 
nei skaidraus skambesio. 
Muziko rankose abu grojami 
instrumentai įgijo savitą toną 
ir spalvą. Šiomis ypatybėmis 
Janušaitis ne tik mėgavosi. Jis 
jas iki galo ir įtaigiai išnaudo-
jo, tą darė stebėtinai lengvai, 
įgudusiai, su pavydėtinu pa-
sitikėjimu ir meistriškumu. 

Toks spalvingų garsų potvynis 
klausytojus ne tik įtikino, bet 
ir įaudrino. Jų padėka meni-
ninkui, atskleidusiam jiems 
naują garsų pasaulį, buvo 
garsiai nuoširdi.

Trečioji koncerto dalis 
buvo skirta Lietuvos tarpuka-
rio estradose skambėjusioms, 
tango ar fokstroto ritmuose 
įrėmintoms dainoms-šlage-
riams. Liūtauro Janušaičio 
grojami instrumentai čia 
prabilo gryna ilgesio kalba: 
„Palangos jūroj”, „Paskutinį 

sekmadienį” ir t. t. Ši  „kalba” 
buvo ypač artima tiems, kurių 
atmintyje tie seni, geri (?) 
laikai dar nebuvo visiškai iš-
blėsę, nors tokių išeivijoje jau 
mažai beliko – jie jau seniai 
klausosi muzikos dausose. 
Tačiau išeivijos jaunimui dėl 
lengvai įsimenamų melodijų 
tos dainos buvo naujas, ma-
sinantis atradimas – kelias 
į jiems sunkiai suvokiamą 
praeitį. Šioje koncerto dalyje 
menininko bendravimas su 
klausytojais buvo glaudžiau-
sias, kaip ir klausytojų su 

Lietuvos Nepriklausomybės akto 99-ųjų metinių minėjimo „Švęskite laisvę” koncertas, 
2017.2.17., Klivlando šv. Kazimiero salėje. Koncerto atlikėjai: Kauno Vytauto Didžiojo univer-
siteto šešiolikos asmenų kamerinis orkestras (vyr. dirigentas Jonas Janulevičius) ir saksofono 
solistas, Bostono Berklee College of Music auklėtinis, Liūtauras Janušaitis. Koncerte atlikti kū-
riniai vakaro programoje neįrašyti. Minėjimą rengė LB Klivlando apylinkės valdyba. Klausytojų 
apytikriai - pusantro šimto.

orkestrui grojant Lietuvos 
himną, salė tylėjo, išskyrus 
porą drąsuolių, išdrįsusių iš-
sižioti? Buvo praleista labai 
retai pasitaikanti proga gie-
doti savo himną su orkestro 
palyda, ypač kai orkestras 
grojo „giedresniam” rakte. 
Kodėl, orkestrui jau pradėjus 
groti, buvo būtina vaikščioti 
scenoje, tarp muzikantų, ge-
sinant ar uždegant šviesas? Ir 
iš kur atsirado ta programoje 
neįrašyta, staiga iš tamsos 
išnirusi šokėjų pora? Ar tai 
buvo bandymas užpildyti 
sumaištį sukėlusią spragą, 
atsiradusią, kai atlikėjai nebu-
vo apdovanoti staiga kažkur 
dingusiomis gėlėmis? Tai 
pirmas toks atvėjis Klivlando 
lietuvių bendruomenės rengi-
niuose. Norėtųsi, kad jis būtų 
ir paskutinis. Akivaizdu, kad 
iš praeities klaidų vis dar ne-
pasimokoma. Ir kas už tai at-
sakingas? Beje, liaukimės va-
dinę Klivlando lietuvių ben-
druomenę „kolonija”. Kada 
mes kolonizavom Ameriką? 
Tačiau vienu dalyku galime 
tikrai džiaugtis: šio puikaus 
koncerto nugalėtoja buvo 
muzika.

Liūtauras Janušaitis atlieką kūrinį.                      A.V.Matulionio nuotr.

Kamerinio orkestro pristatymas.                                                                                A.V.Matulionio nuotr.

Vilniaus miesto meras 
Remigijus Šimašius kovo 1 d. 
susitiko su konkurso paminklui 
tautos patriarchui, daktarui Jonui 
Basanavičiui vienu iš pirmos 
vietos laimėtojų, skulptoriumi 
Gediminu Piekuru. Susitikimo 
metu aptartos paminklo reali-
zavimo idėjos. Skulptorius G. 
Piekuras mielai sutiko Vilniaus 
miesto savivaldybei ir visiems 
vilniečiams padovanoti skulptū-
ros projektą, pagal kurį savival-
dybė nupirks paminklo liejimo 
darbus. Tad pats projektas mo-
kesčių mokėtojams nekainuos, 
tik jo įgyvendinimas, teigiama 
Vilniaus savivaldybės praneši-
me žiniasklaidai. 

SKULPTŪROS J. BASANAVIČIUI KONKURSO NUGALĖTOJAS 
SUTINKA JOS PROJEKTĄ PADOVANOTI

Skaičiuojama, kad pamin-
klo nuliejimas kainuos apie 
100 tūkstančių eurų, o kartu 
su aikštės sutvarkymu viso 
projekto sąmata sieks apie 300 
tūkstančių eurų.

Konkursą laimėjusios 
paminklo idėjos autoriai – 
Gediminas Antanas Sakalis, 
Ged iminas  P i eku ra s  i r 
Algirdas Rasimavičius siekė 
išraiškingai įprasminti dr. 
Jono Basanavičiaus asmeny-
bę, charakterį, jo ryžtą, valią 
ir dvasingumą, anuometines 
politines peripetijas, todėl 
pasirinko klasikinį portretinį 
figūrinį sprendimą su stipriu 
vidiniu judesiu.

Praėjusį mėnesį įvykusio 
projekto penkiems konkurso 
prizininkams bus skirtos pi-
niginės premijos: pirmosios 
vietos laimėtojui – 5 tūkst. 
Eur, antrosios – 4 tūkst. Eur; 
trečiosios – 3 tūkst. Eur, dvi 
paskatinamosios premijos po 2 
500 Eur – ketvirtos ir penktos 
vietų laimėtojams.

Planuojama, kad paminklas 
dr. J. Basanavičiui ir jo vardo 
aikštė priešais Nacionalinę 
filharmoniją bus pastatyti 
2018-aisiais, Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečio 
metais, iki tautos patriarcho 
gimtadienio, kuris švenčiamas 
lapkričio 23 dieną.          LRT Vilniaus m. savivaldybės nuotr. 

menininku. Jie vienas kitą 
suprato. Nuotaika buvo puiki. 
Bet tai tik viena, spindinti, 
šio minėjimo-koncerto pusė. 
Bet yra ir kita, niūresnė – or-
ganizaciniais nesklaidumais 
pertekusi – į kurią būtina 
atkreipti dėmesį.

Kodėl vėliavos į salę buvo 
įneštos patamsyje? Tai nepa-
garba valstybiniams simbo-
liams. Kodėl koncerte groti 
kūriniai neįtraukti į spausdin-
tą programą?  Kodėl progra-
moje neįrašyta, kokioje patal-
poje koncertas vyko? Kodėl 
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Mūsų karta turi unikalią 
galimybę – žymėti atkurtos 
modernios valstybės pirmąjį 
šimtmetį. Iš 1918 metų Vasario 
16-osios signatarų rankų mes 
gavome ne tik valstybės pama-
tus, bet ir priesaką ją saugoti, 
turtinti ir gražinti.

Tai tiesa, kurią mes tarsi visi 
žinome. Tačiau ar suvokiame 
savo atsakomybę?

Galbūt dar anksti mušti pa-
vojaus varpus, nors sukaktį 
ketvirtis tautos sutinka toli nuo 
Tėvynės, o rinkiminiuose pa-
žaduose ir intrigose paskendę 
politikai valstybės jubiliejaus 
gali net nepastebėti.

Kaip mes, į Europos šeimą 
įžengusi Tauta, minėsime savo 
sukaktį? 

L i e t u v a  s i e k i a  t a p -
ti ŽMONIŲ VALSTYBE, ir 
be piliečių paramos, be visos 
Tautos dalyvavimo šis jubiliejus 
būtų beprasmis.

TAUTOS SIMBOLIS, VEDANTIS 
MUS Į ATEITĮ

Lukiškių aikštėje turi iškilti paminklas Vyčiui – 
žmonių dovana sau ir kraštui

Tėvai ir seneliai mums pa-
sakojo, kaip 1928-aisias buvo 
pažymėtas pirmasis valstybės 
dešimtmetis, koks platus, visą 
šalį apimantis judėjimas per 
Lietuvą nuvilnijo 1930-aisiais - 
Vytauto metais. Po tų sukakčių 
liko paminklai dažname kaime, 
pastatytos modernios tuo laiku 
mokyklos, prikelta atminčiai 
Lietuvos senovė. O ką paliksime 
mes?

Labai norėtųsi, kad mes 
visi, šalies bendruomenė, o 
ypač šviesuomenė, apsvarstytų 
Šimtmetį kaip NACIONALINĘ 
IDĖJĄ, kaip Valstybės viziją 
– ką visi privalome nuveikti 
valstybės istorijos slenksčiui? 
Šimtmetis turi tapti ne bepras-
mių lėbavimų ir džiūgavimų 
serija, o tautos susitelkimu, tikru 
tramplinu visokeriopam šuoliui 
į priekį.

Mūsų siekį būti žinių ir verž-
lumo valstybe turi atspindėti ir 

Valdas Adamkus, Prezi-
dentas
Regimantas Adomaitis, ak-
torius, Nacionalinės premijos 
laureatas
Vytenis Andriukaitis, EK 
komisaras, Kovo 11-osios 
akto signataras
Edmundas Armoška, kultū-
ros mecenatas
Vida Bandis, Pasaulio Lietu-
vių Bendruomenės atstovė 
Lietuvoje
Egidijus Bičkauskas, teisi-
ninkas, Kovo 11-osios akto 
signataras
Gintautas Blažiūnas, archi-
tektas, VGTU doc. 
Vytautas Bogušis, Kovo 
11-osios akto signataras, 
Vyčio kryžiaus  ordino ka-
valierius
Jurgis Brėdikis, kardiochi-
rurgas, diplomatas, rašytojas, 
LSMU profesorius
Vytautas Brėdikis, archi-
tektas, Dailės akademijos 
profesorius
Ingrida Bublys, Lietuvos 
generalinė garbės konsulė 
Klivlende
Juozas Budraitis, aktorius, 
diplomatas, Nacionalinės 
premijos laureatas
Romualdas Budrys, LDM 
direktorius
Alfredas Bumblauskas, Vil-
niaus universiteto profesorius, 
istorikas
Jonas Burokas, Lietuvos lais-
vės kovotojų sąjungos Garbės 
pirmininkas
Saulius Cicėnas, Vilniaus uni-
versiteto profesorius,  chirurgas 
onkologas
Ginas Dabašinskas, žurnalistas
Rimantas Dichavičius, grafi-
kas, fotografas
Vydas Dolinskas, dr., Naciona-

linio Valdovų rūmų muziejaus 
direktorius
Gražina Drėmaitė, paminklo-
saugininkė
Juozas Galkus, Dailės aka-
demijos profesorius, grafikas, 
Vyčio studijos autorius
Petras Geniušas, pianistas, 
Nacionalinės premijos laureatas
Kasparas Genzbigelis, Sausio 
13-osios brolijos pirmininkas
Vytautas Grigaravičius, 
Alytaus meras, Vyčio Kryžiaus 
ordino kavalierius
Romualdas Grigas, profeso-
rius, Mokslų akademijos narys 
korespondentas
Renaldas Gudauskas, prof. 
dr., Nacionalinės M. Mažvydo 
bibliotekos direktorius
Adas Jakubauskas, MRU 
profesorius, Lietuvos totorių 
sąjungos pirmininkas
Ramutis Jancevičius, teisėsau-
gininkas
Zigfridas Jankauskas, Laisvės 
kovotojų sąjungos pirmininko 
pavaduotojas
Gediminas Jankus, rašytojas, 
buvęs Šaulių sąjungos vadas
Donatas Januta, teisininkas, 
publicistas iš Kalifornijos, JAV
Česlovas Jezerskas, dim. bri-
gados generolas, Vyčio kryžiaus 
ordino kavalierius
Petras Jonušas, „Versmės” 
leidyklos vadovas
Marius Jovaiša, leidėjas, fo-
tografas
Arvydas Juozaitis, dr., filoso-
fas, rašytojas, olimpinių žaidy-
nių medalininkas
Jurgis Jurgelis, dim. generolas, 
Kovo 11-osios akto signataras
Henrikas  Juškev ič ius , 
UNESCO generalinės direkto-
rės patarėjas, Paryžius
Jurgis Kairys, lakūnas, pasau-
lio čempionas

Raimundas Kaminskas, Sąjū-
džio Kauno tarybos pirmininkas
Gediminas Karalius, skulp-
torius, Nacionalinės premijos 
laureatas
Jonas Kauneckas, Panevėžio 
vyskupas emeritas, Vyčio kry-
žiaus ordino kavalierius
Algirdas Kaušpėdas, architek-
tas, dainininkas
Vilius Kavaliauskas, žurnalis-
tas, istorikas
Giedrius Kazimierėnas, tapy-
tojas, Vilniaus dailės akademi-
jos profesorius
Faina Kukliansky, teisininkė, 
Lietuvos žydų bendruomenės 
pirmininkė
Antanas Kulakauskas, istori-
kas, Vytauto Didžiojo universi-
teto profesorius
Arnoldas Kulikauskis, Nepri-
klausomybės gynėjų sąjungos 
pirmininkas
Algirdas Kumža ,  Kovo 
11-osios akto signataras, Lietu-
vos ambasadorių klubo prezi-
dentas
Romas Kvintas, skulptorius
Mečys Laurinkus, dim. ge-
nerolas, Kovo 11-osios akto 
signataras
Gabrielius Liaudanskas-
Svaras, dainininkas
Povilas Malakauskas, dim. 
generolas, buvęs STT ir VSD 
direktorius
Danutė Mallart, kultūros me-
cenatė, Briuselis
Šarūnas Marčiulionis, olimpi-
nis čempionas
Vincė Vaidevutė Margevičienė, 
Politinių kalinių ir tremtinių są-
jungos tarybos pirmininkė
Vytautas Martinkus, rašytojas, 
profesorius
Rimantas Miknys, istorikas, 
Lietuvos istorijos instituto di-
rektorius

Marijonas Mikutavičius, dai-
nininkas
Leonas Milčius, Kovo 11-osios 
akto signataras
Alvydas Nikžentaitis, istorikas
Virgilijus Noreika, daininin-
kas, pedagogas, Nacionalinės 
premijos laureatas
Romualdas Norkus, žurnalis-
tas, leidėjas
Artūras Paulauskas, teisinin-
kas, pirmasis LR generalinis 
prokuroras
Aurimas Perednis, žurnalistas
Saulius Pilinkus, Vilniaus isto-
rijos puoselėtojas
Valdemaras Razumas, prof. 
dr., Mokslų akademijos prezi-
dentas
Petras Repšys, skulptorius, 
Nacionalinės premijos laureatas
Deivydas Rimkevičius, teisi-
ninkas, Vyčio vėliavos Lukiškių 
aikštėje iniciatorius 
Edmundas Rimša, dr., is-
torikas, heraldikos ir Vyčio 
tyrinėtojas
Benediktas Rupeika, žur-
nalistas, Kovo 11-osios akto 
signataras
Alvydas Sadeckas, teisėsau-
gininkas
Raimondas Savickas, dailinin-
kas, pedagogas
Albertas Sinevičius, LR pirmo-
sios vyriausybės ministras
Gintaras Songaila, vienas 
Atgimimo Sąjūdžio kūrėjų, 
psichiatras
Ignas Stankovičius, dim. pul-
kininkas, Atsargos karininkų 
sąjungos pirmininkas
Aloyzas Stasiulevičius, daili-
ninkas
Valentinas Sventickas, rašytojas, 
Nacionalinės premijos laureatas
Juozas Šalkauskas, žurnalistas
Pranas Šerpytis, kardiologas, 
Vilniaus universiteto profeso-

rius
Vytautas Šliūpas, Kalifornijos 
lietuvių veikėjas, aušrininko 
Jono Šliūpo sūnus
Sigitas Tamkevičius, Kauno 
arkivyskupas emeritas, Vyčio 
Kryžiaus ordino kavalierius
Algirdas Toliatas, kunigas, 
Lietuvos policijos kapelionas
Rimas Tuminas, režisierius, 
Nacionalinės premijos laureatas
Vygaudas Ušackas, ES am-
basadorius Rusijoje, buvęs UR 
ministras
Giedrius Uždavinys, kardio-
chirurgas, Vilniaus universiteto 
profesorius
Antanas Vaičekauskas, skulp-
torius
Stasys Vaitekūnas, Klaipėdos 
universiteto profesorius
Petras Vaitiekūnas, Kovo 
11-osios signataras, diplomatas, 
buvęs UR ministras
Leonardas Vaitys, architektas, 
leidėjas
Antanas Valionis, diplomatas, 
buvęs UR ministras
Benediktas Vanagas, lenkty-
nininkas
Zenonas Vegelevičius, lakūnas, 
dim. pulkininkas, buvęs karo 
aviacijos vadas
Andrius Vilkauskas, KTU 
fakulteto dekanas
Arkadijus Vinokuras, akto-
rius, publicistas 
Petras Vyšniauskas, muzi-
kantas, Nacionalinės premijos 
laureatas
Gabrielius Žemkalnis, Austra-
lijos lietuvių visuomenės vei-
kėjas
Algirdas Žebrauskas, archi-
tektas, Nacionalinės premijos 
laureatas
Stasys Žirgulis, skulptorius
Artūras Žukauskas, prof., 
Vilniaus universiteto rektorius

mūsų simboliai. Jų toli nereikia 
ieškoti. VYTIS buvo mūsų tau-
tos vedlys ištisais šimtmečiais. 
Jis buvo priekyje mūsų kovų 
vėliavose, dabar jo šuoliai turi 
įkvėpti Lietuvos jaunimą žinių 
troškimui, krašto garsinimui ir 
stiprinimui.

Visame krašte nėra nė vie-
no įsimintino paminklo mūsų 
valstybės simboliui. Mes 
KVIEČIAME PASTATYTI 
VYTĮ – paminklą mūsų gar-
bingai praeičiai ir neabejotinai 
sėkmingai rytdienai Lietuvos 
istorinės sostinės Vilniaus cen-
trinėje Lukiškių aikštėje.

Tą paminklą privalome 
pastatyti mes, visi Lietuvos 
žmonės – ne iš biudžeto, o iš 
suaukotų pinigų, paversdami 
paminklo Vyčiui statybą masi-
niu judėjimu, savo kova ir savo 
simboliniu indėliu į Lietuvos 
suklestėjimą.

Neapsiribokime Vilniumi 
– šviesios ateities laukia visa 
šalis. Kiekviename jos kampe-
lyje suraskime ir įtvirtinkime 
simbolius, kurie įpareigos mus 
žengti į priekį.

Vyčio visuomeninio komiteto vardu:
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

S.Matas,
Independence, OH ...........250
J.Čekanauskienė,
West Lake Vill., CA ........100
S.Petravičius, 
Ranch Palos Vrd, CA ........20
J.Savaitis, 
York, PA ............................20
R.Lukas, 
Interlaken, NJ ....................10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 17 d., penktadienį, 7 val. vakaro, Klivlando valstybinio 
universiteto (Cleveland State University) Waetjen Auditorium 
vyks berniukų ir jaunuolių choro „DAGILĖLIS” (Šiauliai, 
Lietuva) koncertas. Koncertą remia: Klivlando valstybinio 
universiteto Tarptautinis skyrius, choras „Exultate”, LR 
konsulatas.

BIRŽELIO 11 d., sekmadienį, 2:00 val. po p.  – Ekumeninės pa-
maldos už nuo sovietų režimo žuvusius ir nukentėjusius lietuvius, 
latvius ir estus. Taip pat už 1941 m. birželio 13-14 d. trėmimų į 
Sibirą aukas. Minėjimas vyks Šv. Kazimiero bažnyčioje. Visi yra 
kviečiami vienytis su estais ir latviais šią dieną. Po to bus vaišės.

Rengia Klivlando baltiečių komitetas

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

2017 m. vasario 22 d.  
į Amžinuosius Tėvo Namus iškeliavo

A.† A.
ALDONA AISTIENĖ

a.a. poeto JONO AISČIO žmona. Nuoširdžiai 
užjaučiame Jos vaikus, vaikaičius, artimuosius 
ir gedime kartu su jais.

Rumšiškių poeto Jono Aisčio muziejus, 
Lietuva

Lietuvių Fondas jau ne 
vienerius metus per organiza-
ciją „Vaiko vartai į mokslą” 
remia kultūrines-edukacines 
programas šios organizaci-
jos Lietuvoje globojamuo-
se pomokykliniuose dienos 
centruose ir laikinosios glo-
bos namuose, kuriuos lanko 
rizikos grupės šeimų vaikai. 
1998 metais JAV įsteigta 
organizacija remia 11 dienos 

2017 metai yra ypatingi 
magistrantūros programai 
„Diplomatija ir tarptautiniai 
santykiai”. Sukanka 15 metų, 
kai Vytauto Didžiojo univer-
sitete buvo atkurtos diplo-
matijos studijos. Prie atkūri-
mo darbų ženkliai prisidėjo 
lietuvių išeivija, visų pirma 
diplomato Stasio Lozoraičio 
bendraminčiai ir našlė Daniela 
Lozoraitienė.

Programa greitai tapo 
populiari tiek tarp politi-
kos mokslų, tiek ir tarp kitų 
krypčių bakalauro programų 
absolventų. Daug metų dės-
tomoji kalba buvo lietuvių, 
vėliau – buvo pradėta dėstyti 
anglų kalba, o programoje 
stipriai pagausėjo studentų 
iš užsienio. Politologijos ka-
tedra, kuriai priklauso šios 
magistrantūros programos 
studijos, vykdo priėmimą du 
kartus metuose – birželį ir 
gruodžio mėnesiais. 

L i e t u v i ų  F o n d u i   i r  
Lietuvos Respublikos švie-
timo ir mokslo ministerijai 
skyrus paramą, JAV lituanis-
tinių mokyklų pirmokai gavo 
puikią dovaną  – vadovėlio 
„Aš – pirmokas!” komplek-
tą. Jį sudaro: daugkartinio 
naudojimo spalvota knyga, 
du pratybų sąsiuviniai ir 
mokytojo knyga (elektroninė 
versija), kuri patalpinta JAV 
LB Švietimo tarybos tinkla-
lapyje wwwsvietimotaryba.
org/e-biblioteka. 

Visa mokomoji medžiaga 
būtų sudėta į 33 šeštadie-
nius, jame  telpa visas kal-
bos ugdymo sritis apimanti 
programa, su šiuolaikinėmis 
didaktinėmis nuostatomis ir 
lietuvių bendruomenei aktua-
liomis vertybėmis. Mokiniai 

JAV LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ 
PIRMOKAMS  – VADOVĖLIO  

„AŠ – PIRMOKAS!” KOMPLEKTAS
supažindinami su puikia lie-
tuvių literatūros klasika (su  
šiuolaikine taip pat), jiems 
pateikti taisyklingi kalbiniu 
požiūriu tekstai, suformu-
luoti šiuolaikiški ugdymo 
tikslai, tinkami  šeštadieninės 
mokyklos specifikai, aiškiai 
ir sistemingai pateiktos  visos 
kalbos ugdymo(-si) sritys, 
vienu ar kitu būdu parodyti 
jų integracijos būdai. 

Šio ilgamečio projekto va-
dovė – Laima Apanavičienė, 
autorė – Elena Marcelionienė, 
dailininkė – Marta Žuravskaja, 
redaktorė – Loreta Timukienė. 
Vadovėlį apipavidalino ir 
maketavo Skaistė Bosas, pra-
tybų sąsiuvinius – Mindaugas 
Braslauskas,  konsultavo 
Marija Marcelionytė-Paliukė. 

Pasiūlymus teikė: Čika-

gos lituanistinės mokyklos 
mokytojos Daiva Juzėnienė, 
Vitalija Mickienė, Jolanta 
Ž u r u m s k i e n ė ;  t a i p  p a t 
Lemonto Maironio litua-
nistinės mokyklos moky-
tojos Jovita Čepronienė, 
Jurita Tamošiūnienė ir Rasa 
Vydmantienė.

„Dirvos” inf.

GAUSĖJA S. LOZORAIČIO 
STIPENDININKŲ GRETOS

K a l b a n t 
apie progra-
mos steigimą, 
būtina priminti, 
kad daug pa-
galbos jai su-
teikė Danutė 
Vaičiulaitytė-
Nourse. Aktyvi 
Jungtinių Ame-
rikos Valstijų 
lietuvių bend-
ruomenės vei-
k ė j a ,  S e t o n 
Hall universi-
teto darbuotoja 
ne kartą orga-
nizavo šiai stu-
dijų programai 
tiek finansinę, 
tiek metodolo-
ginę pagalbą. 
JAV Lietuvių 
F o n d u i  p a -
rėmus, buvo 
i š l e i s t i  ke l i 

„Politikos mokslų almana-
cho” tomai, o 2010 m. buvo 
įsteigta Stasio Lozoraičio 
vardinė stipendija, kuria pa-
sinaudodami programos ma-
gistrantai gali atlikti stažuotę 
Lietuvos Respublikos amba-
sadoje Romoje. 

Per pastaruosius metus 
stipendininkais tapo šeši 
„Diplomatijos ir tarptautinių 
santykių” programos magis-
trantai: Živilė Belevičiūtė, 
Lina Leliukaitė, Mindaugas 
Norkevičius, Inga Jakaitytė 
ir Urtė Januškevičiūtė. 2016 
m. konkursą laimėjo Šarūnė 
Rimdeikytė.

Š. Rimdeikytė džiaugiasi 
galimybe stažuotę atlikti di-
plomatinėje atstovybėje. Taip 
pat pabrėžia, kad praktika 
Romoje tapo neįkainojama 
patirtimi, kuri pranoko visus 
lūkesčius. Tai gerokai daugiau 
nei oficialiame apraše pateik-
tos užduotys: analitinių Italijos 

„VAIKO VARTAI Į MOKSLĄ”  
JAU RENGIA SAVANORIUS VASARAI

centrų Lietuvoje. „Vaiko 
vartai į mokslą” vasaromis į 
jų globojamus dienos centrus 
siunčia dirbti savanoriais 
įvairaus amžiaus lietuvių 
kilmės asmenis (daugiausia 
studentus ir vyresniųjų klasių 
moksleivius), gyvenančius 
JAV. Nemaža grupelė jaunuo-
lių ruošiasi dirbti Lietuvoje ir 
šių metų vasarą. Savanoriai 
tampa centrų lankytojų „vy-
resnieji broliai ir sesės” – 
visi kartu kuria įvairiausius 
projektus, dirba, poilsiauja, 
dalyvauja išvykose, ekskur-
sijose.

„Vaiko vartai į mokslą” inf.

vidaus ir užsienio politikos 
pažymų rengimas, šalies ži-
niasklaidos priemonių apžval-
ga, darbas su konsulinėmis ir 
administracinėmis užduotimis 
bei diplomatinės atstovybės 
projektais.

„Buvo džiugu dalyvauti 
renginyje, kuris buvo skirtas 
Sausio 13-osios įvykiams 
paminėti .  Širdyje kirbė-
jo džiaugsmas matant, kaip 
mūsų tautiečiai išlieka vie-
ningi nepaisant savo buvimo 
vietos. Tautos vienybė stebino 
pačius italus. Jie su didele 
nuostaba stebėjo, kas vyko 
Lietuvoje tuo metu” , – savo 
prisiminimais dalinosi Šarūnė 
Rimdeikytė. 

Taip pat verta paminėti, 
kad S. Lozoraičio stipendijos 
laimėtoja baigė „Italistikos 
ir romanų kalbų” bakalau-
ro studijas Vytauto Didžiojo 
universitete. Žinios gautos 
pirmos pakopos studijose ir 
magistrantūroje stipriai pra-
vertė stažuotės metu Romoje. 

VDU inf.

Lietuvos Respublikos nepaprastoji ir įgaliotoji 
ambasadorė Italijoje Jolanta Balčiūnienė (kairėje) 
ir magistrantė Šarūnė Rimdeikytė. VDU arch. nuotr.

2015 metų savanoriai iš JAV Lietuvoje. „Vaiko vartai į mokslą” arch. nuotr.



12  . DIRVA . 2017 m. kovo 7 d. . 
S P O R T A S

Labai laukiam
NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet pre-

numeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta, 
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o 
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis 
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti 
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius 
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna. 
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos pa-
deda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.

„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos 
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji 
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV 
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį 
metams 87 dol.

Mieli ilgamečiai „Dirvos” skaitytojai, rėmėjai ir lietu-
viškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenume-
ruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijo-
je, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

Jei žinote asmenų Jūsų kaimynystėje ar toliau gyvenan-
čių, kurie „Dirvos” neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes 
jiems „Dirvą” pabandysime nemokamai kurį laiką siųsti, 
kad jie su laikraščiu susipažintų ir jį pamėgtų.

Mes ypač kviečiame tautiečius, naujai atvykusius į JAV, 
aktyviau įsijungti į lietuviškos spaudos puoselėtųjų gretas, 
tapti ne tik „Dirvos” prenumeratoriais, bet ir aktyviais jos 
talkininkais, rėmėjais ir bendradarbiais. 

Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksi-
me kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai 
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą. 

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą, 
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Pavardė ir vardas .....................................................

Nr. ir gatvė ................................................................

Miestas ........................Valstybė .............Zip ...........

Tel. numeris ..............................................................
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Nr. ir gatvė ................................................................

Miestas ........................Valstybė .............Zip ...........

Tel. numeris ..............................................................



Per tris dienas – šeši aukso 
medaliai. Taip Lietuvos žie-
mos plaukimo pirmenybėse 
pasirodė garsiausia jų dalyvė 
Rūta Meilutytė. Londono 

RŪTAI MEILUTYTEI – ŠEŠI AUKSINIAI MEDALIAI 

olimpinė čempionė kovo 4 d. 
gimtajame Kaune laimėjo dar 
dviejų rungčių finalus. 

50 m nugara 19-metė spor-
tininkė nuplaukė per 30,13 

sek. Šios rungties Lietuvos 
rekordas taip pat priklauso R. 
Meilutytei, 2013-aisiais įvei-
kusiai nuotolį per 28,78 sek.

Antrą vietą užėmė Meda 

Kulbač iauska i t ė  (30 ,54 
sek.), trečia finišavo Gabija 
Mankauskaitė (31,14 sek.).

200 m plaukimo lais-
vu stiliumi distancijoje R. 
Meilutytės rezultatas buvo 2 
min. 3,48 sek. 2014 metais 
užfiksuotas Lietuvos rekordas 
(2:00,11) irgi priklauso jai.

S idab rą  pe lnė  Gre t a 
Gataveckaitė (2:08,14), bron-
zą – Liepa Kluonytė (2:09,28).

P r i m e n a m e ,  k a d  R . 
Meilutytė Lietuvos žiemos 

plaukimo pirmenybių auksą 
taip pat pelnė 50 ir 100 m 
krūtine bei 50 ir 100 m laisvu 
stiliumi rungtyse.

Kauno „Girstučio” baseine 
surengtose varžybose dalyva-
vo rekordinis plaukikų skai-
čius – 297. Pirmenybės buvo 
įtrauktos į 2017 metų pasaulio 
čempionato kvalifikacinių 
varžybų kalendorių, jose buvo 
galima vykdyti normatyvus į 
visas svarbiausias šio sezono 
varžybas.                       LRT

Rūta Meilutytė.                                                                                                             Reuters/Scanpix nuotr.

AIREI PALŠYTEI 
SPINDI AUKSAS
Didžiausia pastarųjų metų 

Lietuvos lengvosios atletikos 
viltis Airinė Palšytė kovo 4 
d. vakarą Serbijos sostinėje 
Belgrade iškovojo Europos len-
gvosios atletikos uždarų patalpų 
čempionato auksą. Maža to, jau 
tapusi čempione, sportininkė 
sėkmingai šturmavo ir Lietuvos 
rekordą – 2,01 m. 

A. Palšytė užtikrintai pir-
muoju mėginimu įveikė pradinį 
1,80 m aukštį. Su šia užduotimi 
puikiai susitvarkė ir kitos šešios 
finalo dalyvės, o olimpinė čem-
pionė ispanė Ruth Beitia pirmą 
aukštį praleido.

Lengvai lietuvei pavyko 
peršokti ir 1,85 m. Tą patį pa-
vyko padaryti ir visoms kitoms 
finalo dalyvėms. 1,89 m – taip 
pat iš pirmo karto! Kaip ir 1,92 
m. Pirmaisiais mėginimais vi-
sus aukščius taip pat įveikė tik 
ukrainietė Oksana Okuneva ir 
R.Beitia.

Labai užtikrintai A. Palšytė 
įveikė ir 1,94 m – pirmoji ir visų 
dalyvių. Vienintelė kita sporti-
ninkė, kuriai pavyko – olimpinė 
čempionė. Tik trečiuoju mėgi-
nimu tai pavyko padaryti savo 
asmeninį rekordą pagerinusiai 
devyniolikmetei ukrainietei 
Julijai Levčenko.

Tačiau Airinė buvo nuos-
tabi. Nors kartelė ir suvirpėjo, 
1,96 m vėl buvo įveikta pir-
muoju bandymu. Lietuvė pirmą 
kartą karjeroje tapo Europos 
čempione. Jau 
tapusi čempi-
one, ji bandė 
š turmuot i  i r 
savo asmeninį 
bei Lietuvos re-
kordą (2,01 m). 
Tai pavyko pa-
daryti antruoju 
bandymu. LRT


