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Europos Sąjunga dar griež-
čiau įspėjo, kad valstybės narės 
gali būti nubaustos, jei atsisakys 
padėti Graikijai bei Italijai ir 
prisiimti dalį joms tekusios pa-
bėgėlių antplūdžio naštos. 

Migracijos, vidaus reikalų ir 
pilietybės klausimų komisaras 
Dimitris Avramopulas sakė, iki 
rugsėjo valstybės narės turėtų 
būti priėmusios 160 tūkst. sirų 
ir kitų pabėgėlių, įstrigusių 
Graikijoje bei Italijoje, kurios 
atsidūrė migrantų krizės epi-
centre.

Tačiau iki šiol perkelta tik 
13 500 pabėgėlių. Jų paskirsty-
mo procesą klampina bendras 
neveikimas ir prieš musulmonų 
migrantų atvykimą pasisakančių 

Ketvirtadienis ,  kovo 
16 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė susitiko su vy-
riausiuoju NATO ginkluotųjų 
pajėgų vadu generolu Curtisu 
M. Scaparrotti, kuris taip 
pat yra Jungtinių Amerikos 
Valstijų pajėgų Europoje 
vadas.

Šalies vadovės teigimu, 
keičiantis geopolitinei dina-
mikai NATO yra per lėtas, 
todėl reikalingi pokyčiai tiek 
reformuojant ir spartinant 
sprendimų priėmimą, tiek 
perkeliant karines vadavietes 
arčiau rytinių Aljanso sienų.

Pasak Prezidentės, šiuo 
metu NATO vadovaujančios 
struktūros ir karinės pajėgos 
yra vis dar išdėstytos pagal 
Šaltojo karo laikų logiką – 
Europos Vakaruose ir Pietuose. 
Šiandien stiprėjant Rusijos 
grėsmei būtina Aljanso pajėgas 
perdislokuot į Rytinį flangą.

Baltijos šalims taip pat 
reikalinga regioninė oro gy-
nyba ir priemonės, kurios už-
kirstų kelią galimai Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos karinei 
izoliacijai bei užtikrintų grei-
tą sąjungininkų pastiprinimo 
atvykimą.

Valstybės vadovė taip 
pat pabrėžė, jog vienas es-
minių atgrasymo elemen-
tų – nuolatiniu pagrindu 
Baltijos valstybėse sutelktos 
sąjungininkų pajėgos. Pasak 
Prezidentės, galingiausios 
Aljanso karinės jėgos – JAV 
karių buvimas regione yra 
stipri žinia, siekiant agrasyti 
bet kokią grėsmę.

Prezidentės teigimu, šiuo 
metu sėkmingai įgyvendina-
mos Varšuvoje sutartos at-
grasymo priemonės. Į Lietuvą 
jau atvyko NATO priešakinių 
pajėgų bataliono kariai iš 
Vokietijos ir Belgijos. Kovo 
pabaigoje laukiama Olandijos 
karių. Per šiuos ir kitus me-
tus į bataliono sudėtį turėtų 
įsijungti dar 4 valstybės – 
Norvegija, Liuksemburgas, 
Kroatija ir Prancūzija. Šiuo 
metu Lietuvoje taip pat yra 
dislokuota rotacinė JAV karių 
kuopa ir sunkioji technika.

Lietuva ir pati daug daro, 
kad užtikrintų savo saugumą. 
Sparčiai didinamas gynybos 
finansavimas – kitąmet viršy-
sime 2 % BVP. Sukurtos nuo-
latos budinčios nacionalinės 
greitojo reagavimo pajėgos. 
Atkurta šauktinių tarnyba, į 

NATO BŪTINOS REFORMOS

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su vyriausiuoju NATO ginkluotųjų pajė-
gų vadu generolu Curtisu M. Scaparrotti. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus.

kurią šalies jaunuoliai eina 
savanoriškai. Per trejus metus 
ketvirtadaliu padidintas karių 
skaičius. Lietuvos kariuome-

nėje įsteigta antroji „Žemaitijos 
brigada”. Lietuva yra NATO 
lyderė pagal karinių pajėgų 
ir technikos modernizavimo 

rodiklius. Stiprinami valstybės 
kibernetiniai ir strateginės ko-
munikacijos pajėgumai.

Prezidentės spaudos tarnyba

EK GRASINA BAUSTI VALSTYBES NARES UŽ ATSISAKYMĄ 
PRIIMTI PABĖGĖLIUS

rytinių bloko narių pasiprieši-
nimas.

„Jei iki rugsėjo nebus apčiuo-
piamų pastangų… (Europos) 
Komisija nedels pasinaudo-
ti savo galiomis”, – spaudos 
konferencijoje sakė graikas D. 
Avramopulas.

ES mėgina įtikinti valstybes 
nares „atlikti savo pareigą”, 
pažymėjo jis.

„Tačiau jei ateityje tai nebus 
padaryta, viena galimybių gali 
būtų pažeidimo procedūra”, – 
sakė eurokomisaras.

Europos Komisija, aukščiau-
sia ES vykdomosios valdžios 
institucija, turi teisę pradėti 
„pažeidimo nagrinėjimo proce-
dūrą” ir skirti baudą valstybei 
narei, pažeidusiai Bendrijos 
taisykles.

Tokios šalys kaip Vengrija 
ir Slovakija pasisiūlė mokėti 
„solidarumo” mokestį, užuot 
priėmusios migrantus.

Tačiau kitos valstybės, pir-
miausia Vokietija bei Prancūzija, 
teigia, kad nė viena šalis neturė-
tų išsisukinėti nuo pareigos pri-
imti minimalų skaičių migrantų 
pagal pabėgėlių paskirstymo 
planą, kuris buvo patvirtintas 
2015 metų rugsėjį.

Šis planas buvo parengtas 

Bendrijai susidūrus su didžiau-
siu pabėgėlių antplūdžiu per 
jos istoriją, kai 2015-aisiais į 
ją atvyko per 1,1 mln. žmonių, 
daugiausiai sirų.

Vasarį Europos Komisijos 
pirmininko pavaduotojas 
Fransas Timmermansas in-
formavo, kad Komisija pirmą 
kartą svarsto galimybę nubausti 
valstybes, pažeidžiančias bloko 
taisykles.

Europos Komisija taip pat 
paragino ES valstybes nares 
skubiai sudaryti susitarimus su 
Nigerija ir Tunisu, kad būtų pa-
spartintas deportacijų procesas.

ES sako, kad dauguma afri-
kiečių migrantų plūsta į Europą 
dėl ekonominių priežasčių, todėl 
negali pretenduoti į apsaugą, 
kuri suteikiama prieglobsčio 
prašantiems asmenims, atvy-
kusiems iš karo zonų ar bėgan-
tiems nuo persekiojimo.

„Mes norime toliau siūlyti 
pagalbą asmenims, kuriems 
reikalinga tarptautinė apsauga”, 
– sakė F. Timmermansas.

„Mūsų partneriams už ES 
ribų ir mūsų piliečiams turime 
aiškiai pasakyti: kai tikrai reikia 
– mes padedame, kai būtinybės 
nėra – turite keliauti atgal”, – 
pridūrė jis.                           LRT

JAV PREZIDENTAS LANKYSIS 
KINIJOJE

Pekinas, kovo 
19 d.  (ELTA). 
P r e z i d e n t a s 
Donaldas Trampas 
(Donald Tramp) 
nekantriai laukia 
galimybės apsi-
lankyti Kinijoje ir 
dar labiau susti-
printi dviejų šalių 
savitarpio supra-
timą, pareiškė se-
kmadienį Pekine 
JAV valstybės se-
kretorius Reksas 
Tilersonas (Rex 
Tillerson) po de-
rybų su Kinijos 
prezidentu Si Dzinpingu (Xi 
Jinping), praneša BBC.

Žiniasklaida primena, 
kad pirmas surengs vizitą 
Kinijos lyderis. Jo atvykstant 
į Vašingtoną laukiama balan-
džio mėnesį.

Atėję susitikti su žurna-
listais, Si Dzinpingas ir R. 
Tilersonas nešykštėjo malonių 
žodžių vienas kito adresu, bet 
nieko nepasakė apie konkre-
čias problemas, pavyzdžiui, 
prekybą ir Šiaurės Korėjos 
branduolines ambicijas.

„Mes abipusiškai tikimės 
naujos konstruktyvaus santy-

kių plėtojimo eros. Jūs sakėte, 
jog jie negali būti kitokie kaip 
draugiški, ir aš tai vertinu”, 
- pareiškė Kinijos vadovas, 
kreipdamasis į pašnekovą.

Rinkimų kampanijos metu 
D. Trampas griežtai kritikavo 
Kiniją, daugiausia už tai, kad 
Pekinas, jo manymu, dirbtinai 
mažina savo nacionalinės va-
liutos kursą, taip pakirsdamas 
Amerikos prekių konkuren-
cingumą.

Praėjusių metų gruodžio 
3 d. jis telefonu kalbėjosi su 
Taivano prezidente Cai Ing 
Ven (Tsai Ing-wen). To Baltųjų 

JAV valstybės sekretorius R. Tilersonas (kai-
rėje) ir Kinijos prezidentas Si Dzinpingas per 
susitikimą Pekine.                  EPA-ELTA nuotr.

rūmų šeimininkai nebuvo darę 
jau kelis dešimtmečius.

Kinija reagavo gana san-
tūriai, ir netrukus D. Trampas 
gerokai sušvelnino savo re-
toriką.

Stebėtojų nuomone, dvi 
didžiausios ir glaudžiai susi-
jusios pasaulio ekonomikos 
tiesiog negali sau leisti rimtai 
konfliktuoti.

Nuo šių metų pradžios D. 
Trampas ir Si Dzinpingas kelis 
kartus kalbėjosi telefonu. 
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Lietuvos paštas skelbia, kad auga į Lietuvą atsiunčiamų 
pinigų perlaidų kiekiai. Daugiausia jų praėjusiais metais atke-
liavo iš Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Airijos ir Rusijos. Pasak Lietuvos pašto atstovo Tomo 
Bašarovo, nepaisant to, kad iš Jungtinės Karalystės vis dar at-
siunčiama daugiausia perlaidų, jų skaičius mažėja. Iš Lietuvos 
žmonės pinigus daugiausia siuntė į Rusiją, Ukrainą, Jungtinę 
Karalystę, Vokietiją ir Ispaniją.

Lietuva pagal gaunamų prieglobsčio prašymų skaičių yra 
viena nepopuliariausių šalių Europos Sąjungoje (ES), skelbia 
Eurostatas. Nors lyginant su 2015 metais, pernai pirmą kartą 
prieglobsčio Lietuvoje siekiančių asmenų prašymų skaičius iš-
augo 51 proc. (nuo 275 iki 410), santykinai jis vienas mažiausių 
ES. 1 mln. Lietuvos gyventojų tenka 142 prašymai, vidutiniškai 
ES - 2360.Mažiau nei Lietuvoje prašymų 1 mln. gyventojų 
tenka tik Slovakijoje (18), Portugalijoje (69), Rumunijoje 
(94), Estijoje ir Čekijoje (po 114).Tarp prieglobsčio prašytojų 
Lietuvoje daugiausia sirų, rusų ir irakiečių.Bendrai ES pernai 
pirmą kartą prašančių prieglobsčio, lyginant su 2015 metais, šiek 
tiek sumažėjo (nuo 1,257 mln. iki 1,204 mln.), tačiau pernykštis 
skaičius – beveik dvigubai didesnis nei 2014 metais.

Kauno klinikų medikai vos prieš pusantrų metų pradėję 
specialias transplantacijas kraujo vėžiui gydyti jau džiaugiasi 
pasiekimais. Jiems pavyko transplantuoti kamienines ląsteles 
mielomine liga sergančiam ir dializuojamam pacientui. Tokios 
sėkmės istorijos, pasak Kauno medikų, retos ir didelę patirtį 
turinčiuose centruose. Nuo 2015-ųjų vasaros autologinės ka-
mieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos Kauno klinikose 
atliktos 28 pacientams.

Socialdemokratas Bronius Bradauskas apsisprendė grįžti 
į Seimą, kur netrukus turėtų atsilaisvinti parlamentaro kėdė. 
Rudenį į Seimą neišrinktas pagal partijos sąrašą į jį kandidatavęs 
B.Bradauskas pradžioje aiškino, kad grįžti į politiką nesiveržia: 
esą gyvena gerai ir Seime sukeliamo streso jam visai nereikia.  
Seimo nario vieta taps laisva, jeigu dabartinis parlamento 
vicepirmininkas socialdemokratas Gediminas Kirkilas išvyks 
dirbti į Europos Parlamentą. Iš pastarojo ketina trauktis tarptau-
tinę finansinę karjerą pradedantis socialdemokratas Zigmantas 
Balčytis.

Per 70 procentų viešosios nuomonės apklausos dalyvių 
įsitikinę, kad Lietuvoje reikalai krypsta į blogąją pusę. Kad 
reikalai šalyje pastaruoju metu krypsta į gerąją pusę, vasarį teigė 
27 proc. respondentų – 16 procentinių punktų mažiau nei gruodį. 
Tuo tarpu teigiančiųjų, kad Lietuvoje reikalai blogėja, skaičius 
išaugo nuo 56 proc. gruodį iki 72 proc. vasarį. Tai atskleidė nau-
jienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės 
tyrimo bendrovės „Baltijos tyrimai” atlikta apklausa. Ji parodė, 
kad padėtimi šalyje labiau už kitus nepatenkinti vyresni nei 50 
metų žmonės (80 proc. nepatenkinti), kaimų gyventojai (80 
proc.), respondentai su viduriniu ar profesiniu išsilavinimu (75 
proc.), taip pat pensininkai (80 proc.), darbininkai ir ūkininkai 
(80 proc.), lenkų tautybės gyventojai (89 proc.). Kad šalyje 
reikalai krypsta į gerąją pusę, kiek dažniau nurodė jaunimas 
iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, respondentai su aukštuoju 
išsilavinimu bei su didžiausiomis šeimos mėnesio pajamomis 
(per 900 eurų), vadovai bei studentai ir moksleiviai, dešiniųjų 
politinių pažiūrų respondentai, rusų tautybės gyventojai.

Leidimo dirbti su slapta informacija dėl savo ryšių su 
nusikalstamo pasaulio ir Rusijos energetikos kompanijos 
atstovais negavęs parlamentaras Mindaugas Bastys kreipėsi 
į Generalinę prokuratūrą, prašydamas pradėti tyrimą dėl 
Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovo Dariaus 
Jauniškio ir išvadą rengusių darbuotojų galimo piktnaudžiavi-
mo. VSD sprendimą dėl jo patikros parlamentaras M. Bastys 
taip pat skundžia Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai. 
VSD dėl M. Basčio ryšių su nusikalstamo pasaulio ir Rusijos 
energetikos kompanijų atstovais pateikė neigiamą išvadą dėl 
leidimo dirbti su slapta informacija. Seimo pirmininko V. 
Pranckiečio raginimu M. Bastys dėl to paliko Seimo vicepir-
mininko pareigas bei suspendavo narystę Socialdemokratų par-
tijoje, tačiau iš parlamento trauktis sako nematantis pagrindo. 
Jam pradėtas apkaltos procesas.

Vilniaus apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminio 
tyrimo procesą dėl galimo seksualinio priekabiavimo, gavus 
keturių galimai nukentėjusių asmenų pareiškimus apie Seimo 
nario Kęstučio Pūko elgesį. Dėl šiuose pareiškimuose minimų 
seksualinio priekabiavimo atvejų prokuratūroje taip pat gauti 
ir Seimo narių grupės bei vienos visuomeninės organizacijos 
pareiškimai, kuriuose prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą esant 
visuomeninei reikšmei, teigiama pranešime spaudai.

LRT, ELTA

JAV prezidentas Donaldas 
Trampas kovo 17 d. pasakė, 
kad jis su Vokietijos kanclere 
Angela Merkel sutaria, jog 
konfliktui Ukrainoje reikia 
„taikaus sprendimo”. 

D. Trampas sakė žurna-

JAV PABRĖŽIA TAIKAUS SPRENDIMO UKRAINOJE 
BŪTINYBĘ

Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir JAV prezidentas Donaldas Trampas.              AFP/Scanpix nuotr. 

listams vertinąs A. Merkel 
patarimus ir jos partnerystę 
stengiantis „išspręsti konfliktą 
Ukrainoje, kurioje mes idea-
liai siekiame taikaus spren-
dimo”.

Kovo 16 d. Jungtinės 

Valstijos pakartojo smerkian-
čios Rusiją, kad ši aneksavo 
Krymą, ir pažadėjo taikyti 
sankcijas, kol Maskva su-
grąžins strategiškai svarbų 
Juodosios jūros pusiasalį 
Kijevui.                           LRT

JAV prezidentas Donaldas 
Trampas kovo 18 d., kitą dieną 
po susitikimo su Vokietijos kan-
clere Angela Merkel, pareiškė, 
kad Vokietija skolinga NATO 
„didžiules pinigų sumas” ir kad 
Berlynas turėtų daugiau mokėti 
Vašingtonui už gynybą. 

Abu vadovai kovo 17 d. 
neatrodė sugebėję rasti ben-
drą poziciją dėl daugelio opių 
klausimų, įskaitant NATO ir 
gynybos finansavimą.

Kovo 18 d. D. Trampas para-
šė „Twitter”: „Vokietija skolinga 
didžiules pinigų sumas NATO, 
ir Jungtinėms Valstijoms turi 
būti daugiau mokama už galin-
gą – ir labai brangią – gynybą, 
kurią jos teikia Vokietijai!”

Kovo 17 d., penktadienį per 
bendrą spaudos konferenciją D. 
Trampas, anksčiau kritikavęs 
„atgyvenusią” NATO, pareika-
lavo, kad Amerikos sąjunginin-
kai apmokėtų „didžiules pinigų 
sumas už ankstesnius metus”.

A. Merkel sakė, kad Vokietija 

JAV PREZIDENTO NUOMONE, VOKIETIJA 
SKOLINGA NATO „DIDŽIULES SUMAS”

yra įsipareigojusi didinti karines 
išlaidas iki anksčiau sutarto 
lygio – 2 proc. bendrojo vidaus 
produkto, kaip ir kitos NATO 
sąjungininkės Europoje.

D. Trampas toną savo santy-
kiams su A. Merkel uždavė dar 
praeitais metais, kai per savo 
rinkimų kampaniją pareiškė, 
jog kanclerės sprendimas pri-
imti pabėgėlius į Vokietiją yra 
„katastrofinė klaida” ir kad ši 
lyderė „griauna Vokietiją”.

Prezidentas kovo 18 d., šeš-
tadienį dar kartą davė pylos 
žiniasklaidai. „Kad ir ką esate 
girdėję per MELAGINGAS 
ŽINIAS, mano susitikimas 
su Vokietijos kanclere Angela 
Merkel buvo PUIKUS”, – jis 
parašė „Twitter”.

Vokietijos gynybos 
ministrė prieštarauja – 
Vokietija JAV ir NATO 

neskolinga
Kovo 9 d. Vokietijos gy-

nybos ministrė Ursula von der 
Leyen paneigė JAV prezidento 

Donaldo Trampo žodžius, kad 
esą Berlynas nemažai skolingas 
Vašingtonui ir NATO už gyny-
bą, praneša „Interfax”. 

„Mes netur ime skolų 
NATO”, – sakoma ministrės 
pareiškime, kurio ištraukas 
cituoja Europos šalių žinias-
klaida.

„Gynybos išlaidos taip pat 
susijusios su Jungtinių Tautų 
taikdarių misijomis, misijomis 
Europoje ir indėliu į mūsų 
kovą su terorizmu ir „Islamo 
valstybe” (IS)”, – pažymima 
dokumente.

Išvakarėse D. Trampas 
pareiškė: „Vis dėlto Vokietija 
skolinga daug pinigų NATO ir 
Jungtinėms Valstijoms. Mums 
turi būti daugiau mokama 
už galingą ir labai brangiai 
kainuojančią gynybos sis-
temą, kurią JAV užtikrina 
Vokietijai”.

Kovo 17 d., penktadienį 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel ir JAV prezidentas 
D. Trampas vedė derybas 
Vašingtone.          LRT, ELTA

Turkijos prezidentas Rece-
pas Tayyipas Erdoganas sekma-
dienį vėl asmeniškai užsipuolė 
Vokietijos kanclerę Angelą 
Merkel, esą ši panaudojusi „na-
cistines priemones” Ankaros ir 
Berlyno ginčui kaitinti. 

Įtampa santykiuose plyks-
telėjo vokiečių valdžiai at-
sisakius leisti kai kuriems 
Turkijos ministrams agituoti 
Vokietijoje gyvenančius turkus 
per balandžio 16-osios refe-
rendumą balsuoti už Turkijos 
prezidento galių išplėtimą. Į tai 
prezidentas reagavo žodžiais, 
kad Berlynas elgiasi kaip nacių 

TURKIJOS PREZIDENTAS KALTINA 
VOKIETIJOS KANCLERĘ

Vokietijos laikais.
„Kai mes juos vadiname 

naciais, jie (Europa) pasijunta 
nepatogiai. Jie susitelkia soli-
dariai; ypač Merkel”, – kalbėjo 
R. T. Erdoganas per televiziją.

„Tu dabar pat naudoji na-
cių priemones, – sakė R. T. 
Erdoganas, kreipdamasis į 
A. Merkel per televiziją ir 
panaudodamas neoficialų as-
meninį įvardį „tu”. – Prieš 
ką? Mano brolius piliečius 
turkus Vokietijoje ir brolius 
ministrus”, atvykusius į tą šalį 
agituoti turkų balsuoti „TAIP” 
kitą mėnesį per referendumą 

dėl prezidento galių išplėtimo.
R. T. Erdoganas sakė, kad 

santykių su Europa krizė pas-
tarosiomis dienomis „rodo, 
jog atskleistas naujas puslapis 
tebesitęsiančioje kovoje prieš 
mūsų šalį”.

Kaltindamas Europą neteisė-
tų teroro grupių rėmimu, jis per-
spėjo: „Kaukių balius baigtas!”, 
bet savo minties nepaaiškino.

Anksčiau Turkija iškvietė 
Vokietijos ambasadorių, kad 
pareikštų jam savo pasipiktini-
mą dėl mitingo Frankfurte, kur 
protestuotojai demonstravo už 
įstatymų ribų Turkijoje laiko-
mos Kurdistano darbininkų 
partijos (PKK) simbolius. LRT
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SMURTAS – VALSTYBINGUMO 
DUOBKASYS

Sugedo automobilis ir teko pasinaudoti Vilniaus viešojo 
transporto paslaugomis – sėsti į troleibusą, vežantį keleivius 
iš Kalvarijų gatvės į stotį. Bevažiuojant dėmesį patraukė 
šalia sėdinti moteris ir prie jos pritūpęs vyriškis. Priešais 
moterį sėdėjo jos vaikas – maždaug 5-6 metukų berniukas. 
Dėmesio priežastis buvo ne tupintis pagirtęs vyriškis, bet tai, 
kad jis rodė moteriai savo asmens tapatybės kortelę ir suokė 
jai kažką apie „važiavimą į anglus” ir pan. Nors negražu 
klausytis svetimų pokalbių, bet kai girtas vyriškis bubina 

„ant viso troleibuso”, visi keleiviai nori nenori priversti jo 
klausytis (ausų gi neužsikimšinėsi): jis kalbino moterį išlipti 

„ties Basanavičiaus gatve” (ir eiti pas jį?), ši kažko nuogąs-
tavo, bet neatsisakinėjo. Dar perklausęs keleivių, ar toli 
stotelė „ties Basanavičium?”, vyriškis joje išlipo, o moteris, 
šypsodamasi iki ausų, išlipo iš paskos. Jai iš paskos, lyg 
kačiukas paskui katę, nuskubėjo vaikas... Ne man vienam 
pirma į galvą šovusi mintis – kur tas vaikis dėsis, juk jis 
trukdys šiems dviem rujojantiems gyviams? Ar neišgirsim, 
neperskaitysim, nepamatysim per TV dar vieno smurto prieš 
vaikus atvejo, kur „moters sugyventinis sumušė mažametį”? 
Ar atkreipėte dėmesį, kad visais pastarųjų dienų smurto prieš 
vaikus atvejais figūravo „sugyventinis”? Ne tėvas, ne patė-
vis, bet „sugyventinis”? Gamtoje įprasta, kad žvėrių patinai 
dažniausiai papjauna savo konkurento (ar net savo paties) 
palikuonis – kas nežino, kad aklo kačiuko pavojingiausias 
priešas yra katinas? Gal čia ir mes pasiekėme tokį pat lygį? 
Kodėl? Todėl, kad šeima nebėra vertybė, kad santuoka, kaip 
vyro atsakomybės už moterį prieš žmones, tapo nereikalingu 
trukdžiu pagrindiniams instinktams. Bet tai ne demokratijos 
kaltė – tai tas „modernusis pasaulis”, kuriame tarpsta nebūtų 
ir būtų teisių gynėjai, garsiai rėkiantys, bet neatsakantys už 
savo propaguojamų nesąmonių pasėkmes. 

Populiariausias šių metų pradžios žodis buvo „smurtas”. 
Tarsi iš pravertos Pandoros skrynios ėmė verstis pranešimai 
apie sumuštus mažylius. Kai kada – iki mirties. Teko imtis 
įstatymų pataisų, kuriomis dar spėjo paspekuliuoti politi-
kai ir valdininkai. Kažin, ar daug atsirado tikinčių, jog šie 
įstatymai padės tašką vaikų mušimo „praktikai”? Bet kad 
su neklaužadomis jau net jų tėvai bijo tvarkytis – faktas. 
(Man ypač patiko vienos „specialistės” patarimai, kaip elgtis, 
jeigu vaikas „ožiuojasi” – išvardijusi keletą itin veiksmingų 
(jos manymu) būdų, galiausiai, jei jie nepadeda, pataria 
kreiptis į... specialistą! Taigi jau išvardino pati specialistė, 
ką daryti, bet galiausiai pripažįsta, kad..? Nei bėgti, nei 
rėkti. Galima pagalvoti, kad iki šios „modernumo epochos” 
Lietuvoje nebūta nei vaikų, nei tėvų, nei senelių, ir, žinoma, 
jokios tūkstantmetės vaikų auklėjimo patirties.)

Kalbas apie smurtą vainikavo banditizmo atvejis - vidu-
ryje baltos dienos, viduryje didžiausios gatvės buvo užpulta, 
pagrobta ir galiausiai žvėriškai nužudyta jauna, graži mer-
gina. Banditų grobiu nusižiūrėtas jos naujas automobilis. 
Pripažinkime, kad šįkart Lietuvos policija labai operatyviai 
metėsi į paieškas (padėjo ir naujosios technologijos – aukos 

automobilyje buvo palydovinė sistema, rodanti jo buvimo 
vietą, ir galbūt pagelbėjo vaizdo registratoriai, kuriuos dabar 
savo automobilyje įsimontuoja neretas vairuotojas), deja, 
banditų aplenkti nebuvo lemta. Prabėgo kelios laukimo 
dienos ir išgirdome liūdną žinią. Ją pranešęs Lietuvos poli-
cijos generalinis komisaras Linas Pernavas kalbėjo: „Turbūt 
mums reikia kalbėti ne apie tai, kas nutiko ne taip, ne apie 
tą automobilį, o apskritai apie sistemines problemas mūsų 
valstybėje, visuomenėje. Pažiūrėkit, turbūt keli dalykai, ku-
riuos turime išskirti: tai didžiulė socialinė atskirtis, tai karta 
asmenų, užaugusių po 1990 metų, gimę nepriklausomoje 
Lietuvoje. (...) Tai žvėrys, tai yra užaugę alkoholikai, užaugę 
narkomanai”. Komisaras dar nepaminėjo vienos didžiausios 
problemos – laisvės atėmimo vietose nuteistieji nesitaiso. 
Jose kaliniai tik pagerina savo kriminalinius įgūdžius, o tų 
įstaigų administracija padėtį valdo tik iš dalies.

Kalėjimuose – nuteistieji saugomi ir prižiūrimi griežtai, 
tačiau viduje galioja nerašytos jų taisyklės. Be to, nuteistieji 
dar turi didelius pagalbininkus – tai vėl tie patys būtų nebūtų 
teisių gynėjai, verčiantys administraciją tiesiog pataikauti 
nuteistųjų įgeidžiams. Štai kodėl pirma laiko išėjęs į laisvę 
nusikaltėlis net neketina gyventi padoriai, dirbti visuomenės 
labui. Nesvarbu, kad tą daryti jį įpareigoja įstatymai, bet... 
jis turi ir teises, kurias uoliai gina minėti „teisių gynėjai”. 
Beje, o ar kam nors iš skaitytojų yra tekę ką nors girdėti apie 

„aukų teises” ir jų gynimą? Tyla? Neteko? Taigi...
Ne Lietuva, ne Europos Sąjunga kalta, kad „turime, 

ką turime” – kaltas tas sovietinio mentaliteto šleifas, kurį 
išpuoselėjo mūsų piliečiai, 1992 m. į valdžią grąžinę ko-
munistinę nomenklatūrą. Žinia, jos simpatijos visada buvo 
kriminalinio pasaulio pusėje – nuo Lenino ir Stalino laikų. 

Jei kam neaišku, kur suku – tai priminsiu paskutinį 
skandalą: socialdemokratas Mindaugas Bastys, nebe pirmos 
kadencijos Seimo narys negavo leidimo dirbti su slapta 
informacija todėl, kad VSD pranešė ne tik apie jo ryšius 
su Rusijos žvalgybininkais, bet ir su kriminalinio pasaulio 
atstovais. Bet tai jau atskira tema, kurios tęsinio tikrai su-
lauskime ir Seime – TS rengiasi šio seimūno apkaltai.

Kęstutis Šilkūnas
(Nukelta į 4 psl.)

Tai nėra premjera, jau dau-
gybė sezonų, su tam tikromis 
naujomis modifikacijomis, bet 
išlaikant pagrindinę korupcinę 
liniją Opera, demonstruojama 
Lietuvos žiūrovams.

Operos siužetas visiems 
neblogai žinomas, tačiau įdo-
miausia, kad nežinoma, koks 
bus finalinis veiksmas. Žiūrovas 
jau kaip ir lauktų Teisybės tri-
umfo, kurią personifikuoti ga-
lėtų naujoji Vyriausybė Lianos 
Ruokytės-Jonsson pavidalu. 
Tuo tarpu iki šiol pagrindinis 
veikėjas LNOBT (ar praLOBT) 
Direktorius Gintautas K. yra 
amžinasis laimėtojas, nors po-
žymių dėl jo tamsių darbelių jau 
tikrai nebetrūksta.

Opera visada prasideda 
uvertiūra, kurioje vokalinių 
arijų, pasakojančių konkretų 
tekstą, nėra, bet yra įvadas, 
suteikiantis bendrą foną netru-
kus skambėsiančiai istorijai. 
Čia telpa pagrindinio veikėjo 
Direktoriaus ankstesni paty-
rimai ir veiklos, susijusios su 
kultūros vadybos reikalais ir 
informacija apie gausius ne-
deklaruotus nekilnojamo turto 
įsigijimus. 12 metų vadovauti 
Nacionalinei filharmonijai, 
o nuo 2002 m. iki šių dienų 
tęsti direktoriavimą Lietuvos 
nacionaliniam operos ir baleto 
teatrui (LNOBT) – ilgas laikas 
ir daug istorijų. Direktorius tai 
būtų nieko, geras vadybininkas 

Opera „praLOBT”
ir visa kita, bet kaip ir daugelį 
literatūrinių (ir ne tik) veikėjų, 
taip ir jį, panašu, į savo gniauž-
tus paėmė godumas.

I veiksmas 2006 m. praside-
da Operos ir baleto teatro scenos 
rekonstrukcija. Tikslas kilnus 
ir svarbus, o dar pridėjus, kad 
Vilnius ruošėsi tapti Europos 
kultūros sostine – visiškai pa-
teisinamas. Direktorius guvus, 
organizuotas, todėl darbai pra-
sideda. Operos scenų remontai 
visame pasaulyje brangiai atsi-
eina – nėra vien tik užuolaidos 
ar lentos, yra kur kas sudėtinges-
nės konstrukcijos. Pasikviesti 
vykdytojai iš Vokietijos. Bet 
taip jau nutinka, kad lėšų pa-
naudojimas sukelia įtarimų. 
Valstybės kontrolė nustato, 
kad rekonstruojant teatrą vyko 
neskaidrūs viešieji pirkimai, už 
darbus mokėta brangiau beveik 
4 mln. eur. Vis dėlto – šiokia 
tokia suma. Kodėl permokėta? 
Kur dingo pinigai? Atsakymo 
nėra. Ketinta patikrinti rekons-
trukcijos darbų dokumentus, 
ataskaitas ir sąskaitas, bet, pa-
sirodo, kad nei originalų, nei jų 
kopijų teatre neliko, sako, kad į 
Vokietiją išvežti, nepavyko su-
gaudyti. Gūžt pečiais – ir atsitik 
tu man šitaip. Na, po šio tyrimo 
Direktorius gauna papeikimą, 
bet teatrinis ir remontinis gyve-
nimas tęsiasi toliau.

II veiksmas – sceną suren-
tus, reikia, kad ji nebūtų tuščia. 

Atvyksta pasaulio kūrėjai ir 
atlikėjai, džiugina klausytojus 
ir žiūrovus, kultūros netrūksta, 
tik juos visus atveža viena įmo-
nė, priklausanti Direktoriaus 
sūnui Martynui. „Riverside 
Music” 2016 metais laimėjo 
visus konkursus. Pasigirsta 
kalbų, kad viskas čia gerai, nes 
ir kas, kad tik viena įmonė da-
lyvauja konkursuose, bet užtat 
atveža talentingus atlikėjus. 
Direktorius sako, kad jis nusi-
šalino nuo sutarties pasirašymo, 
už jį tai padarė Pavaduotojas 
Naglis S. – supraskit, jis net gal 
nenorėjo, kad sūnaus įmonė 
laimėtų konkursą, iš tikrųjų, tai 
Pavaduotojas norėjo.

III veiksmas – Direktorius 
jaučiasi ramus, nes, nuolati-
niais savotiškais sprendimais 
pagarsėjusi Vyriausioji tarnybos 
etikos komisija (VTEK) patei-
kė savo nuomonę dėl Sūnaus 
įmonės laimėtų konkursų – vis-
kas čia gerai, nes Direktoriaus 
parašo nėra. Tebesitęsia 2015 
m. Generalinės prokuratūros at-
naujintas tyrimas dėl neskaidriai 
panaudotų „Vilnius – Europos 
kultūros sostinė 2009” pro-
gramos lėšų, skirtų tinkamam 
scenos sutvarkymui, – ramu, nes 
neprieinama išvadų.

Bet Direktorius – guvus 
žmogus, todėl supranta, kad 
nors ir lydimas sėkmės, turi 
imtis veiksmų, kad fortūna liktų 
jo pusėje. Lyg nujaučiant po-
litines permainas, 2016 metais 
Direktorius galimai susiorga-
nizuoja konkursą dėl naujos 
kadencijos, kai einamoji dar 
nepasibaigus – likę visi metai. 
Sako, kad normali praktika, 
kartais skelbiami konkursai 
anksčiau, kad laimėtojas turėtų 
laiko pasiruošti tinkamai vykdy-
ti pareigas. Išties aktualu po 14 
metų direktoriavimo. Konkursą 
Direktorius laimėjo, kadencija – 
dar penkeri metai.

IV veiksmas Išaušta 2017-
ieji, ryškumą įgauna šalutinė 
tema – naujos Vyriausybės 
suformavimas. Įgauna garses-
nį skambesį, kadangi žmonių 
pasitikėjimą pelnė kaip nauja 
politinė jėga, nešusi skaidrumo 
ir principingumo vėliavą. Anot 
teatro, scena vis dar nesutvar-
kyta, todėl reikalingas finansa-
vimas. Ankstesniais metais iš 
Valstybės investicijų programos 
(VIP) buvo skiriamos lėšos, 
Kultūros ministrė skyrė ir šįmet, 
sakydama, kad paveldėjo tokią 
situaciją ir negali neskirti 1.7 
mln. eurų. Priedo dar pridėjo 
370 tūkstančių.

Visuomenė bruzda, nes ne-
sibaigęs tyrimas dėl lėšų pa-
naudojimo scenos remontui ir 
Valstybės kontrolė jau pateikė 
neigiamą išvadą dėl to, švie-
žiai Viešųjų pirkimų tarnyba 
(VPT) pasakė, kad sandoris 
tarp LNOBT ir Sūnaus įmonės 
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neužtikrino viešųjų pirkimų 
skaidrumo. Tad kodėl turint 
svertus savo rankose, jais nesi-
naudojama – kodėl neskaidria 
veikla užsiimantis Direktoriaus 
nepaskatinamas trauktis?

Ministrė visuomenę girdi, 
todėl prašo G. Kėvišo pasiaiš-
kinti. Paaiškinimai jos neįtiki-
na, bet principingo sprendimo 
nėra. Direktoriaus temą galima 
atpažinti iš melodijoje atsikar-
tojančių neskaidrių leitmotyvų, 
išsisukinėjimo ir arogancijos.

Papildomai atsiranda verti-
nimas iš Specialiųjų tyrimų tar-
nybos (STT), kad Direktoriaus 
neva nusišalinimas nuo spren-
dimų dėl Sūnaus įmonės vis tik 
kelia abejonių dėl skaidrumo 
ir sąžiningumo. Išvadų kaip ir 
pakanka, kad susidėliotų visas 
murzinas paveikslas.

Aš nežinau, ar tai yra fina-
linis veiksmas, akivaizdu, kad 
pasiekta kulminacija, tačiau 
įdomu, kuo bus vainikuota šita 
opera. Ar pavyks Ministrei, 
kuri, manau, tikrai turi visuo-
menės palaikymą, būti princi-
pingai ir išskaidrinti LNOBT? 
O gal Sąžinės apvaizda ties 
paskutiniais akordais apšvies 
Direktorių ir jis nuspręs pasi-
traukti iš užimamų pareigų.

Radvilė  Morkūnaitė-
Mikulėnienė, TS-LKD partijos 
pirmininko pavaduotoja, Seimo 
TS-LKD frakcijos narė
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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

Opera „praLOBT”
(Atkelta iš 3 psl.)

ESTIJA PAGAL 
IŠLAIDAS GYNYBAI 
2016 METAIS YRA 
KETVIRTOJI TARP 

NATO ŠALIŲ
Estijos išlaidos gynybai 

2016 metais buvo vienos di-
džiausių tarp NATO narių, 
vertinant Bendrojo vidaus 
produkto (BVP) procentais, ir 
sudarė 2,16 proc. 

Estiją lenkė tik trys vals-
tybės: Jungtinės Amerikos 
Valstijos (3.61 proc.), Graikija 
(2,38 proc.)  i r  Jungtinė 
Karalystė (2,21 proc.), rodo 
NATO duomenys, paskelbti 
Estijos žiniasklaidoje.

NATO šalys yra sutaru-
sios dėl 2 proc. BVP skyrimo 
gynybai, bet dauguma jų to 
nesiekia; dar tik Lenkija šio 2 
proc. lygio laikosi.

Vis dėlto NATO šalių vi-
durkis yra 2,43 proc. BVP. Bet, 
atmetus JAV indėlį, Europos 
NATO narių vidurkis tėra 1,46 
BVP.

Estija 2 proc., lygį pasiekė 
2012 metais, o dabartinį – 
2015-aisiais.

Latvija gynybai 2016 me-
tais skyrė 1,45 proc., o Lietuva 
lenkia ją skyrusi 1,49 proc. 
BVP, be to rekomenduotąjį 
lygį Lietuva turėtų perkopti 
jau 2018 m., kuomet gynybai 
numatoma skirti beveik 2,1 
proc. BVP.                         LRT

„Esu tvirtai įsitikinęs, kad 
taika Baltijos šalyse, jų saugu-
mas ir stabilumas rūpi daugeliui 
žmonių visame pasaulyje. JAV 
įsipareigojimai NATO aljansui 
išlieka tvirti, o mūsų kariai stovi 
petys į petį su jumis ir kitais 
sąjungininkais. JAV toliau siųs 
rotacines pajėgas dalyvauti 
bendrose pratybose Lietuvoje 
ir kitose Baltijos šalyse”, – sakė 
kovo 16 d. Lietuvoje su pir-
muoju oficialiu vizitu lankęsis 
Jungtinių Amerikos Valstijų ge-
nerolas Curtisas M. Scaparrotti 
(Curtis M. Scaparrotti) – JAV 
pajėgų Europoje vadas (angl. 
Commander of US European 
Command ,  EUCOM )  i r 
Vyriausiasis sąjungininkų pa-
jėgų Europoje vadas (angl. 
Supreme Allied Commander 
Europe, SACEUR).

Gen. C. M. Scaparrotti pra-
nešė, kad šiais metais Lietuvoje 
rotacijos būdu treniruosis 
Minesotos Nacionalinės gvar-
dijos kariai, kurie dalyvaus 
pratybose „Kardo kirtis”, ir 
173-osios oro desanto brigados 
kariai.

Krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis ir Lietuvos 
kariuomenės vadas genero-
las leitenantas Jonas Vytautas 
Žukas susitikime su JAV gene-
rolu aptarė saugumo situaciją 
regione, tolesnius JAV ir NATO 
planus dėl atgrasymo ir gyny-
bos stiprinimo regione, NATO 
priešakinių pajėgų bataliono 
kovinės grupės kovinio rengimo 
ir panaudojimo klausimus.

„Nuolatinis JAV karinių pa-
jėgų ir technikos buvimas, kartu 
su NATO priešakinių pajėgų 

VYRIAUSIASIS JAV IR NATO PAJĖGŲ EUROPOJE VADAS GEN. C. M. SCAPARROTTI: 
„JAV TOLIAU SIŲS ROTACINES PAJĖGAS DALYVAUTI BENDROSE 

PRATYBOSE LIETUVOJE IR KITOSE BALTIJOS ŠALYSE”

Jungtinių Amerikos Valstijų generolas Curtisas M. Scaparrotti (Curtis M. Scaparrotti) – JAV pajėgų 
Europoje vadas (angl. Commander of US European Command, EUCOM) ir Vyriausiasis sąjungininkų 
pajėgų Europoje vadas (angl. Supreme Allied Commander Europe, SACEUR) ir Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas (dešinėje).    Giedrės Maksimovicz / LR KAM nuotraukos

batalionų dislokavimu Baltijos 
šalyse yra nepakeičiama atgra-
symo priemonė”, – susitikimo 
metu sakė ministras R. Karoblis.

Pasak kariuomenės vado 
gen. ltn. J. V. Žuko, nuolatinis 
JAV pajėgų buvimas ne tik 
sustiprina Aljanso priešakines 
pajėgas, bet ir prisideda prie 
šalies saugumo, o bendros tre-
niruotės kariams teikia didelę 
profesinę naudą ir tobulėjimą. 
„Susitikimo metu išreiškiau lū-
kestį, kad JAV karius matysime 
Lietuvoje tiek artėjančių Rusijos 
ir Baltarusijos pratybų „Zapad 
2017” metu, tiek ir po jų”, – sakė 
gen. ltn. J. V. Žukas.

Lietuvos krašto apsaugos 
sistemos vadovybė dėkojo JAV 
generolui už labai greitą sąjun-
gininkų reagavimą į 2014 m. 
kilusią agresiją Ukrainoje ir 
nedelsiant priėmė sprendimą 
Baltijos šalyse ir Lenkijoje 

pajėgų 4-osios divizijos 3-osios 
brigados 68-ojo sunkiojo pės-
tininkų pulko 1-ojo bataliono.

NATO priešakinių pajė-
gų bataliono kovinė grupė 
Lietuvoje dislokuota NATO 
viršūnių susitikime Varšuvoje 
pernai liepą priimtu sprendi-
mu, reaguojant į pasikeitusią 
geopolitinę situaciją ir Rusijos 
aktyvius veiksmus Ukrainoje. 
NATO priešakinių pajėgų ba-
talione Lietuvoje šiais metais 
tarnaus Vokietijos, Norvegijos, 
N y d e r l a n d ų ,  B e l g i j o s , 
Liuksemburgo, kitąmet – ir 
Kroatijos bei Prancūzijos ka-
riai. Iš viso apie 1 200 karių. 
Lietuvoje (Rukloje) dislokuotai 
bataliono kovinei grupei vado-
vauja Vokietija. Tokios kovinės 
grupės, siekiant stiprinti sąjungi-
ninkų buvimą rytiniame aljanso 
flange, nuo metų pradžios dislo-
kuojamos ir Estijoje, Latvijoje 
bei Lenkijoje.

dislokuoti rotacines pajėgas ir 
karinę techniką.

Daug dėmesio susitikimų 
metu buvo skirta ir dvišalio bei 
daugiašalio karinio bendradar-
biavimo tarp Lietuvos ir JAV 
klausimams.

Generolas C. M. Scaparrotti 
Vilniuje taip pat susitiko su 
Lietuvos Respublikos preziden-
te Dalia Grybauskaite, premjeru 
Sauliumi Skverneliu.

Apie JAV rotacines 
pajėgas ir NATO 

priešakinių pajėgų 
batalioną Lietuvoje:
JAV kariai Lietuvoje kartu 

su mūsų šalies kariais treniruo-
jasi kaip dalis JAV operacijos 
„Atlantic Resolve” Baltijos 
šalyse ir Rytų Europoje. Šią 
operaciją JAV pradėjo 2014 m. 
pavasarį, reaguodamos į pasi-
keitusią saugumo situaciją po 
aktyvių karinių Rusijos veiksmų 
Ukrainoje ir siekdamos stiprinti 
saugumo priemones rytiniame 
Aljanso flange ir taip pademons-
truoti paramą Baltijos šalims. 
Šiuo metu Lietuvoje dislokuoti 
per 120 JAV karių iš Sausumos 

Apie generolą 
C. M. Scaparrotti:

Generolas C. M. Scaparrotti, 
kaip JAV pajėgų Europoje va-
das, yra atsakingas už šių pa-
jėgų parengtį plataus spektro 
karinėms misijoms ir pratyboms 
drauge su sąjungininkais ir 
partneriais Europoje, kad ap-
saugotų JAV nacionalinius ir 
remtų Europos interesus. Šioms 
pajėgoms jis vadovauja per 
Vokietijoje (Štutgarte) esančią 
JAV pajėgų Europoje vadavietę 
(angl. US European Command, 
EUCOM).

Kaip vyriausiasis sąjungi-
ninkų pajėgų Europoje vadas, 
gen. C. M. Scaparrotti, per 
Belgijoje (Monse) dislokuo-
tą Vyriausiąjį sąjungininkų 
pajėgų Europoje štabą (angl. 
Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe, SHAPE), 
vadovauja visoms NATO stra-
teginio lygmens operacijoms 
ir pratyboms Europoje bei 
nustato strateginę karinę kryptį 
pagal NATO vadovavimo 
struktūrą pavaldiems vadams.   

LR KAM
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Lietuvos ambasadorius 
JAV Rolandas Kriščiūnas 
kovo 7 dieną dalyvavo JAV 
Senato Asignavimų komiteto 
Valstybės departamento, užsie-
nio operacijų ir su tuo susijusių 
programų pakomitečio posė-
dyje. Pakomitečio pirmininko 
senatoriaus Lindsey Grahamo 
kvietimu, Lietuvos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos ir Gruzijos 
ambasadoriai bei Ukrainos 
užsienio reikalų ministras da-
lijosi vertinimais apie Rusijos 
keliamas grėsmes, papasakojo, 
kokius darbus kiekviena šalis 
atlieka, siekdama sumažinti 
šias grėsmes, ir aptarė galimą 
glaudesnį bendradarbiavimą 
su JAV.

Šio Senato pakomitečio, 
skirstančio lėšas JAV valstybės 
departamento kuruojamoms 
programoms, klausymų tikslas 
– ruošiantis 2018 metų JAV 
biudžeto svarstymams įvertinti 
Rusijos keliamas grėsmes ir 
suvokti lėšų, reikalingų šioms 
grėsmėms atremti, poreikį tiek 
JAV, tiek Europoje. Ypatingą 
senatorių susirūpinimą ke-
lia ne tik didinamas Rusijos 
karinis potencialas Baltijos 
regione, planuojamos didelio 
masto karinės pratybos, bet ir 
intensyvūs Rusijos veiksmai 
informacinėje ir kiberneti-

LIETUVOS AMBASADORIUS JAV SENATE  
KALBĖJO APIE RUSIJOS KELIAMAS GRĖSMES

Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas.  
                                           C-SPAN video stop kadras

nėje erdvėse, 
p r o p a g a n -
dos ir dezin-
f o r m a c i j o s 
kampanijos. 
Pakomitečio 
nariai domėjo-
si, kokią įtaką 
Rusijos poli-
tika daro de-
mokratinėms 
visuomenėms, 
ir išreiškė įsi-
tikinimą, kad 
bet kokie prie-
šiški veiksmai 
n e g a l i  l i k -
ti be atsako. 
Taip pat buvo pabrėžta JAV ir 
Europos vienybės svarba.

Lietuvos ambasadorius pa-
teikė pavyzdžius, kaip Rusija 
veikia Lietuvoje, pabrėž-
damas Lietuvos įsipareigo-
jimus rūpintis ir investuoti 
į savo saugumą ir gynybą, 
didinti visuomenės atsparu-
mą hibridinėms grėsmėms. 
Pagyrimo sulaukė Lietuvos 
darbai siekiant užtikrinti savo 
energetinį saugumą ir nepri-
klausomybę.

R. Kriščiūnas pasiūlė kon-
krečius projektus Lietuvos ir 
JAV bendradarbiavimui ko-
vojant su propaganda, efekty-
viau ginantis nuo kibernetinių 

atakų, saugant Lietuvos, o tuo 
pačiu ir NATO išorines sienas. 
Diplomatas pažymėjo, kad 
JAV Kongreso finansuojamo 
Laisvosios Europos radijo 
/ Laisvės radijo (RFE/RL) 
per Lietuvą retransliuojami 
signalai turėtų būti sustiprinti 
siekiant pateikti alternatyvią 
nuomonę sistemingai sklei-
džiamai Rusijos propagandai 
ir melagingoms naujienoms.

Ambasadorius taip pat iš-
sakė Lietuvos susirūpinimą 
dėl Astrave pažeidžiant tarp-
tautines konvencijas statomos 
atominės elektrinės keliamų 
grėsmių.

LR URM

Kovo 15 dieną užsie-
nio reikalų ministras Linas 
L i n k e v i č i u s  d a l y v a v o 
Popiežiaus Pranciškaus ben-
drojoje audiencijoje Vatikane.  
Ministras kartu su Lietuvos paš-
to vadove Lina Minderiene pri-
statė Popiežiui pirmą kartą is-
torijoje išleistą bendrą Lietuvos 
ir Vatikano pašto ženklą, skirtą 
Žemaičių (Medininkų) vysku-
pijos įkūrimo 600 metų jubilie-
jui pažymėti.

L. Linkevičius pasveiki-
no Popiežių Pranciškų su 
ketvirtosiomis jo pontifikato 

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS YRA LAUKIAMAS 
LIETUVOJE 

metinėmis ir palinkėjo tvirty-
bės jo ganytojiškame kelyje, 
skleidžiant gailestingumo, 
socialinės atsakomybės, susi-
taikymo ir taikos žinią, atkrei-
piant pasaulio bendruomenės 
dėmesį į skaudžiausias šių 
dienų problemas.

„Lietuvos ir Šventojo Sosto 
ryšiai mums visada buvo ir 
bus ypatingi. Labai tikimės, 
kad rasite galimybę aplankyti 
Lietuvą, kur esate labai laukia-
mas”, – sakė ministras.

Popiežius Pranciškus sakė, 
kad širdyje jis trokšta aplanky-

ti Lietuvą.
Bendras pašto ženklas pra-

dėtas platinti Lietuvoje ir 
Vatikane šių metų vasario 10 
dieną. Dailininko Vaclovo 
Butrimo sukurtame pašto žen-
kle vaizduojamas Lietuvos 
didysis kunigaikštis Vytautas 
ir pirmasis Žemaičių vyskupas 
Motiejus Vilnietis (Trakiškis). 
Valdovo rankose – bažnyčios 
pastatas kaip tikėjimo ir kul-
tūros simbolis. Lietuvoje jis 
išleistas 200 tūkst., Vatikane – 
360 tūkst. egzempliorių tiražu.

LR URM

Popiežius Pranciškus ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. LR URM nuotr.

Kovo 16 d. Ženevoje Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tary-
bos 34-osios sesijos metu buvo svarstomi Visuotinės periodinės 
peržiūros dėl Lietuvos ataskaitos žmogaus teisių srityje rezultatai. 
Naujajame penkerių metų cikle Lietuva priėmė vykdymui 153 
(iš 172 pateiktų) JT valstybių narių rekomendacijų. Jos apima 
prisijungimą prie tarptautinių konvencijų, reglamentuojančių 
įvairius žmogaus teisių įgyvendinimo aspektus, pakantumo ir 
nediskriminacijos užtikrinimą, pagarbą moterų ir neįgaliųjų asme-
nų teisėms, įstatymo viršenybę ir kitas susijusias sritis. Žmogaus 
teisių padėtis Lietuvoje JT Visuotinės periodinės peržiūros sesijoje 
pirmą kartą svarstyta 2011 m. spalio - 2012 m. kovo mėnesiais. 
Visuotinės periodinės peržiūros mechanizmas yra įsteigtas JT 
Žmogaus teisių tarybos ir veikia nuo 2008 metų. Jis taikomas 
rotaciniu būdu visoms JT narėms. Juo siekiama pagerinti žmogaus 
teisių padėtį kiekvienoje šalyje pasitelkiant kitų JT valstybių narių 
ir nevyriausybinių organizacijų rekomendacijas. Kiekvieno ciklo 
pabaigoje JT šalis pateikia ataskaitą apie prisiimtų rekomendacijų 
įvykdymą ir bendrą pažangą žmogaus teisių srityje.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius 
kovo 17 dieną susitiko su Lietuvos garbės konsulu Japonijoje 
Shigehiro Komaru. Konsulas yra vienos didžiausių Japonijoje 
logistikos įmonių „Fukuyama Transporting” prezidentas, ku-
ris į Lietuvą atvyko lydimas gausios verslininkų delegacijos. 
Ministras pasveikino garbės konsulą su naujomis pareigomis ir 
palinkėjo sėkmės darbuose. „Shigehiro Komaru patirtis neabejo-
tinai prisidės prie tolesnės Lietuvos ir Japonijos dvišalių santykių 
plėtros. Kviečiu išnaudoti palankią Lietuvos geografinę padėtį ir 
puikią transporto bei logistikos infrastruktūrą Japonijos produk-
cijos distribucijai Europoje”, – sakė L. Linkevičius. Shigehiro 
Komaru Lietuvos garbės konsulu Japonijoje, Hirošimos pre-
fektūroje, paskirtas 2017 m. sausio 5 d. Konsulato atidarymas 
planuojamas šių metų gegužės mėnesį.

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kovo 15 
dieną susitiko su Šventojo Sosto valstybės sekretoriumi kardino-
lu Pietro Parolinu ir aptarė Lietuvos ir Šventojo Sosto dvišalio 
bendradarbiavimo, Europos Sąjungos ateities bei tarptautinių 
konfliktų klausimus.

LR užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius 
kovo 16 dieną susitiko su Vokietijos ambasadore Lietuvoje Jutta 
Schmitz. Susitikimo metu aptartos dvišalio bendradarbiavimo 
gilinimo perspektyvos, saugumo padėtis regione, Vokietijos 
lyderystė formuojant NATO priešakines pajėgas Lietuvoje, 
situacija Ukrainoje, santykių su Rusija, Rytų kaimynystės, 
energetinio saugumo ir kiti tarptautinės darbotvarkės klausimai.

Kovo 16 dieną Osle vykusiame  Šiaurės ir Baltijos valstybių 
(Nordic Baltic Eight, NB8) tradiciniame Užsienio reikalų minis-
terijų valstybės sekretorių susitikime aptarti bendradarbiavimo 
Jungtinių Tautų  organizacijoje, padėties Ukrainoje,  santykių 
su Rusija bei regiono saugumo klausimai, taip pat „Brexit”, 
Europos ateities ir migracijos iššūkiai.

Europos Sąjungos delegacija Baku pranešė, kad 
Prancūzijos ir Lietuvos konsorciumas įgyvendins ES Dvynių 
programos projektą „Parama diegiant privalomojo sveikatos 
draudimo sistemą Azerbaidžane”. Dvejus metus Lietuvos 
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinio socia-
linio draudimo fondo valdybos ir Valstybinės ligonių kasos 
ekspertų komanda kartu su partneriais iš Prancūzijos stiprins 
Azerbaidžano valstybinės privalomojo sveikatos draudimo 
agentūros administravimo gebėjimus fondų kaupimo, finansų 
kontrolės ir sveikatos paslaugų pirkimo klausimais. Projekto 
metu bus kuriama privalomojo sveikatos draudimo įvedimui 
būtina teisinė bazė, finansinio valdymo sistema, bus įdiegti 
sistemai valdyti reikalingų informacinių technologijų pagrindai. 
Projektui įgyvendinti Europos Komisija skiria 1,1 mln. eurų.

Lietuvos institucijų paramą per ES Dvynių programą 
Azerbaidžanas pasitelkia jau septintą kartą. Bendradarbiavimas 
prasidėjo dalijantis parlamentų kovos su korupcija patirtimi, 
vėliau stiprinome Azerbaidžano radiacinės saugos infrastruk-
tūrą, Kultūros ir turizmo ministerijos Turizmo departamento 
gebėjimus. Pernai laimėtas Azerbaidžano valstybės tarnybos 
modernizavimo, o šių metų pradžioje – valstybinių įdarbinimo 
paslaugų tobulinimo projektas.

Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis 
kovo 16 dieną Miunchene pasakė kalbą renginyje apie 
Holokaustą Lietuvoje. Renginį tarptautinės savaitės prieš rasiz-
mą proga inicijavo Nacionalsocializmo dokumentacijos centras, 
bendradarbiaudamas su Žydų muziejumi ir Lietuvos garbės 
konsulu Benjaminu Wittstocku. Diskusijoje dalyvavo knygos 
„Mūsiškiai” autoriai Rūta Vanagaitė ir Efraimas Zuroffas.

LR URM inf.
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Šių metų kovo 12 d. 
Čikagos lietuviai šventė savo 
tėvynės nepriklausomybę, 
ir tai buvo ypatinga diena – 
centrinėmis miesto gatvėmis 
vingiavo 30 metrų trispalvė, 
kuri vidurdienį įnešta į pa-
grindinę Čikagos laisvalaikio 
ir pramogų erdvę Navy Pier, 
kur aidint lietuvių liaudies mu-
zikai, šokant tautiniais kostiu-
mais pasipuošusiems šokėjams 
pradėtas jau šeštasis keturių 
valandų festivalis „Celebrate 
Lithuanian Independence”.

11 val. ryto lietuviai rinkosi 
prie Lietuvos Respublikos ge-
neralinio konsulato Čikagoje 
pastato,  išskleidė 30 m vėliavą 
ir nešini ja pajudėjo link Navy 
Pier. Beveik valandą trukusi 
eisena sulaukė aplinkinių dė-
mesio: akį traukė ryški trispal-
vė, ausiai neįprastai skambėjo 
lietuviškos dainos. „Įspūdingo 
dydžio vėliavos Lietuvoje įvai-
rių švenčių ar renginių metu 
nešamos miestų gatvėmis, o 
eisenoje žygiuojantys patiria 
ypatingą pasididžiavimo savo 
Tėvyne, jos istorija ir vieny-
bės jausmą. Jau keletą metų 
svarsčiau, kad Čikaga, kur 
daugiau nei 100 metų gyvena 
ypač gausi ir galinga lietuvių 
bendruomenė, veikia daugybė 
organizacijų, parapijų, moky-
klų, o šis miestas neretai yra 
tituluojamas lietuvių diasporos 
sostine, galėtų taip pat turėti 
savo vienybės vėliavą. Tikiu, 
kad ši vėliava taps dar vienu 
simboliu, bursiančiu čia gy-
venančius lietuvius ir skatin-
siančiu kiekvieną atrasti savo 
individualų kelią kaip prisidėti 
kuriant stiprią ir klestinčią 
Lietuvą” - sakė  eisenos prie-
kyje ėjęs, idėjos sumanytojas 
generalinis konsulas Čikagoje 
Marijus Gudynas.

Iškilmingai įnešus Lietuvos 
trispalvę šventės programa pra-
dėta solistės Agnė Giedraitytės 
atliekamais Lietuvos ir JAV 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ ČIKAGOJE 
KUPINA ĮSPŪDINGŲ NAUJOVIŲ

himnais, vėliau į renginio 
dalyvius kreipėsi generalinis 
konsulas Čikagoje Marijus 
Gudynas, nepriklausomybės 
proga visus sveikino itin gar-
bingas svečias – lietuviškų 
šaknų turintis JAV senatorius 
Richard (Dick) Durbin. „Per 
daugelį metų aš ne vieną kartą 
lankiausi Lietuvoje ir stebėjau 
jos įspūdingą pažangą. Dabar 
ji puiki valstybė su nuostabiais 
žmonėmis, kurie vertina savo 
šeimas, tikėjimą ir laisvę, 
o šiandien aš švenčiu kartu 
su gausia Amerikos lietuvių 
bendruomene ir didžiuojuosi 
būdamas jos dalimi”– sakė 
senatorius D. Durbin.

Lietuvą ir lietuvius laiš-
kais pasveikino ir Ilinojaus 
valstijos gubernatorius Bruce 
Rauner, Čikagos meras Rahm 
Emanuel bei Ilinojaus genera-
linė prokurorė Lisa Madigan.

(vad. G. Elekšytė-Knieža),   
„Lietuvos vyčiai” (vad. L. 
Ringus), „Rusnė” (vad. N. 
Černiauskienė), „Grandis” 
(vad. D. Bilaišytė-DeMuth ir G. 
Grinkevičius) ir „Laumė” (vad. 
V. Indriliūnas). Čikagos choras 
„Dainava” (vad. D. Polikaitis) 
šiais metais koncertavo su 
renginio svečiais iš Lietuvos 
– Šiaulių miesto berniukų ir 
jaunuolių choru „Dagilėlis” 
( v a d .  R .  A d o m a i t i s ) . 
Aštuoniasdešimties balsų 
jungtinis choras atliko puikią 
programą, sulaukusią nuošir-
džių publikos ovacijų.

Š ia i s  me ta i s  Crys ta l 
Gardens lietuvių skautų ir 
ateitininkų dėka puikavosi 
Gedimino bokšto dekoracija, 
prie jo budėjo šarvais vilkintis 
viduramžiškas riteris ir būrelis 
vaidilučių („Suktinio” šokė-
jai), kurių apsuptyje norinčius 

tautodailės bei nepelno sie-
kiančių lietuviškų organiza-
cijų mugė, kurioje dalyvavo 
Lietuvių tautodailės institutas 

Čikagos lietuviai nuo Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Čikagoje pastato, išskleidę 30 m 
vėliavą ir nešini ja, po beveik valandą trukusios kelionės pasiekė Navy Pier, kur pradėjo šeštąjį ke-
turių valandų festivalį „Celebrate Lithuanian Independence”.                      Sandros Ščedrinos nuotraukos.

LR generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas pasveikino 
visus Lietuvos nepriklausomybės proga.

Gerą šventės nuotaiką už-
tikrino svečiai iš Indianapolio 
– kapela  „Biru Bar” (vad. 
O. Balčiūnas) bei Čikagos 
lietuvių mylimi vaikų pop 
choras „Svajonė” (vad. A. 
Šimkuvienė), tautinių šo-
kių kolektyvai „Suktinis” 

profesionaliai fotografavo 
Nijolė Shuberg. Netoliese lan-
kytojai turėjo galimybę susi-
kurti savo nuotrauką vilkint 
pasirinktą lietuvišką tautinį 
kostiumą.

Renginio metu tradiciškai 
šurmuliavo verslo, meno, 

Čikagoje, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus, meninin-
kai: Agnė Sabonis, Jolanta 
Koller, Audronė Babich ir 
kiti. Parduotuvė „Monique 
Boutique” siūlė lietuvių di-
zainerių sukurtų papuošalų, 
„AmberBay” – juvelyrinių 
dirbinių su gintaru, „Manilla” 
– lietuviškos rankų darbo 
kosmetikos. Savo veiklą mu-
gėje pristatė Čikagos apylin-
kių lietuvių Rotary klubas, 
JAV Lietuvių Bendruomenė, 
Nacionaliniai Amerikos lie-
tuvių šlovės rūmai, Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio au-
klėjimo ir sporto sąjunga, filmo 
„Game Changer: Lithuania’s 
Nonviolent Revolution” pro-
jektą – jo kūrėja Rima Gungor. 

L i e t u v i ų  d a i l ė s  m u -
ziejaus galerijos „Siela” 
nariai tęsė meno projektą 
„Pražydusi trispalvė” (aut. 
S. Kazimieraitienė), kuomet 
šventės dalyviai savo ranko-
mis iš molio gamino mažas 
trimates plokšteles simboli-
nei trispalvei mozaikai, 2018 
m., minint Respublikos 100-
metį, visam laikui papuošian-

čiai Pasaulio lietuvių centrą. 
Čikagos, Gedimino, Maironio 
ir Rasos lituanistinės moky-
klos mokytojos bei praktikan-
tės kvietė mažuosius renginio 
dalyvius pačius pasigaminti 
lietuviškų suvenyrų, kurti 
įdomias trispalves bei sveiki-
nimus Lietuvai, jiems padėjo 
ir Lietuvių skautų sąjungos 
nariai. 

Į šventę iš Vilniaus atvyku-
si „Kurk Lietuvai” programos 
koordinatorė Agila Barzdienė, 
pasakojo kaip JAV jauni pro-
fesionalai gali prisijungti prie 
strateginio lygmens darbą su 
aukščiausiais šalies vadovais 
siūlančios programos ir tu-
rėti galimybę savo žiniomis 
bei idėjomis kurti modernią 
Lietuvą.  

Šventėje dėmesio skirta ir 
lietuviškam kulinariniam pa-
veldui – įmonė „Bravo Bites” 
pristatė unikaliuosius šalti-
barščius, mokė juos gaminti, 
dalino receptus, davė paragau-
ti, restoranas „Kunigaikščių 
užeiga” kaip ir kasmet siūlė 
įvairių lietuviškos virtuvės 
patiekalų bei sukūrė įspūdin-
gą šakočių pristatymą, kurio 
puošmena tapo metro aukščio 
šakotis, vėliau padovanotas 
visiems renginio svečiams 
paskanauti.

„Celebrate Lithuanian 
Independence”  surengė 
Lietuvos generalinis konsulatas 
Čikagoje bendradarbiaudamas 
su laisvalaikio centru Navy 
Pier, parėmė LR Užsienio rei-
kalų ministerija. Nuoširdžiai 
dėkojame fotografei Sandrai 
Ščedrinai („Studio Light”), 
meno kolektyvams, atlikėjams, 
savanoriams, dalyviams ir vi-
siems kitiems, prisidėjusiems 
prie šventės parengimo ir įvyk-
dymo. Tik naudojant daugybės 
žmonių laiką ir talentą, nuošir-
džiai ir vieningai dirbant, buvo 
surengta dar viena ypatinga 
Lietuvos nepriklausomybės 
diena Čikagoje.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje inf.
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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

2017 m. kovo 11 dieną 
Berisso miesto (Argentina) 
lietuvių bendruomenė, ku-
rią sudaro lietuvių draugijų 
„Nemunas” ir „Mindaugas” 
nariai kartu su lietuviška radijo 
valandėle „Ecos de Lituania”, 
šventė Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atkūrimo 
dieną.

Ceremonija vyko prie lietu-
viško paminklo „Rūpintojėlis” 
pačiame Berisso miesto centre. 
Lietuvių šventėje dalyvavo 
Berisso miesto savivaldybės 
užsienio bendruomenių depar-
tamento koordinatorius Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis, 
lietuvių draugijos „Nemunas” 
atstovė Viviana Santucci 
Gabriunas, lietuvių draugijos 
„Mindaugas” valdybos pirmi-
ninkas Raul Petronis, radijo 
valandėlės „Ecos de Lituania” 
atstovai ir kiti bendruomenės 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo dalyviai Berisso mieste Argentinoje.  
                                                                                                                                    Organizatorių nuotr.

KOVO 11-OSIOS – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIMAS BERISSO MIESTE 

ARGENTINOJE

nariai.
Lietuvos Respublikos 

Nepriklausomybės atkūrimo 
sukakties 27-ųjų metinių 
šventė prasidėjo Argentinos 
ir Lietuvos himnais. Po to J. 
I. Fourment Kalvelis visus 
susirinkusius pasveikino 
Berisso miesto savivaldy-
bės mero vardu. Apie šią 
Lietuvai istorinę datą kalbą 
pasakė Ramunė Augustė 
Mickevičiūtė, Vilniaus uni-
versiteto Komunikacijos fa-
kulteto praktikantė. Taip pat 
„Nemuno” vardu kalbėjo 

MŪSŲ VYTIS
J AV s e n a t o r i u s  R o b 

Portman - Estijos, Latvijos, 
Lietuvos, Ukrainos ir Rytų 
Europos užtarėjas - susirūpinęs 
vis didėjančia Rusijos grės-
me skubiai sušaukė Tautybių 
Są jūdž io  (Nat ional i t ies 
Movement), kurio pirmininkas 
yra teisėjas Ralph J. Perk Jr., 
susirinkimą adresu Cafe 55, 
Klivlando Slovėnų rajone. Iš 
lietuvių dalyvavo LR garbės 
generalinė konsulė Ingrida 
Bublienė, Gražina Kudukienė 
ir dr. Viktoras Stankus.

Senatorius, kuris yra JAV 
Senato užsienio reikalų ko-
miteto (Foreign Relations 
Committee) narys, apibūdino 
savo ryžtingas pastangas re-
aguoti į Rusijos agresiją ir 
dezinformaciją, kuri kenkia 
Amerikai, NATO, Ukrainai, 
Rytų Europai ir apskritai vi-
sam pasauliui. Senatorius 
Portman senato apklausoje 
gavo registruotą pažadą iš 
JAV Valstybės sekretoriaus 
Rexo Tillersono, kad jis suteiks 
Ukrainai  kovinius („lethal”) 
ginklus  apsiginti. Jis patvir-

Senatorius Rob Portman su tautybių atstovais. Priekyje Ukrainos konsulas Andrew Futey; slovėnų atstovas; „United Ukrainian Organizations” 
pirmininkė Marta Liscynesky; už jų - LR garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė; dr. Viktoras Stankus; dešiniau (pačiam centre) JAV 
senatorius Rob Portman.                                                                                                                              Dan Hanson nuotr. / clevelandpeople.com

tino, kad JAV ambasadorė 
Jungtinėms Tautoms Nikki 
Haley ir Amerikos Gynybos 
sekretorius generolas James 
Mattis tvirtai palaiko Ukrainą ir 
Baltijos valstybes prieš Rusijos 
agresiją. Jisai toliau darbuo-

jasi JAV senato ukrainiečių 
rinkėjų skyriuje (Ukrainian 
Caucus), prisidėjo jį įkūriant. 
Senatorius viešai kalba, kad 
Lietuva kartu su Amerika glo-
baliai gina laisvę (anksčiau dėl 
jos kovojo Afganistane), dabar 

kaunasi prieš „Islamo valstybę” 
Sirijoje. Senatorius R. Portman 
žadėjo kreiptis į prezidentą 
Donaldą Trampą ir prašyti 
paskirti iš Tautybių Sąjūdžio 
atstovą palaikyti ryšius su 
Baltaisiais Rūmais, kaip buvo 

prezidento Reagano ir Busho 
administracijose. Jis ragino 
tautybių atstovus prašyti JAV 
Kongresą užstoti laisvę.

Dr. Viktoras Stankus, JAV 
LB, Ohajaus apygardos vice-
pirmininkas

Viviana Santucci Gabriunas. 
Vėliau pasisakė „Mindaugo” 
atstovas Facundo Salvatierra. 
Ce remon i jo s  paba igo je 
Lietuvos universiteto prak-
tikantė Emilija Salomėja 
Pakalnytė pagrojo kanklė-
mis. Šventė tęsėsi lietuvių 
draugijos „Mindaugas” pa-
talpose, kur buvo padengtas 
šventinis stalas, visi dalyviai 
kartu sudainavo „Ilgiausių 
metų”!

Lietuvių savišalpos ir kul-
tūros draugija „Nemunas” 
inf.

Lietuvos  ambasadorė 
Airijoje Rasa Adomaitienė 
kovo 11 d., dalyvaudama 
vienos iš seniausių Airijoje 
Monaghano lietuvių bendruo-
menės ir lituanistinės mokyklos 
jubiliejinėje šventėje, gausiai 
susirinkusiems Monaghano 
apylinkėse gyvenančioms lie-
tuvių šeimos, bendruomenės 
aktyvistams, ilgamečiams na-
riams, mokytojams ir moki-
niams perdavė užsienio reikalų 
ministro Lino Linkevičiaus 
sveikinimą gražios 10 metų 
sukakties proga. Vieną didžiau-
sių regione diasporų pagerbė 
regioną atstovaujantys sena-
torius Robbie Gallagheris ir 
parlamentaras Caoimhghínas Ó 
Caoláinas, Monaghano meras 
Davidas Maxwellas ir miesto 
tarybos nariai Raymondas 
Aughey, Seánas Conlonas ir 
daug kitų svečių airių.

MONAGHANO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ  
IR LITUANISTINĖ MOKYKLA MINĖJO  

10-IES METŲ SUKAKTĮ

„Nepriklausomybės atkūri-
mo dienos sutapimas su gražiu 
bendruomenės ir lituanistinės 
mokyklos išeivijoje organi-
zuotos veiklos dešimtmečio 
šventimu, - pažymėjo amba-
sadorė Rasa Adomaitienė, - 
liudija apie tai, kad lietuviai, 
kurie pasinaudojo atkurtos 
nepriklausomybės suteikta 
pasirinkimo laisve, nepamiršo 
savo šaknų, prigimtinių ver-
tybių ir  jas puoselėja net ir 
gyvendami toli nuo tėvynės.” 
Meras Davidas Maxwellas 
šiltai sveikindamas darbščius 
ir talentingus lietuvius pabrė-
žė, kad Monaghane lietuviai, 
atvykę į regioną  ir dirbantys 
svarbiose regiono pramonės 
įmonėse, tapo svarbia ir ne-
atsiejama Airijos visuomenės 
dalimi ir sukuria reikšmingą 
pridedamosios vertės dalį.

LR URM

Lietuvos ambasadorė Airijoje Rasa Adomaitienė Monaghano lietu-
vių bendruomenės ir lituanistinės mokyklos jubiliejinėje šventėje.  
                                                                                      LR URM nuotr.
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TEMPORARY POSITION OPENING
“LITHUANIAN COMMUNITY RESOURCE DIRECTOR”

The Cleveland Lithuanian Development Fund “Plėtra” is seeking an individual 
to work on a temporary project for the foundation.

This person would be responsible for coordinating and implementing a line 
of communication with Lithuanian organizations in Cleveland and the State 
of Ohio. It would include assembling and maintaining a directory listing of as 
many members of the Ohio Lithuanian American community as possible, espe-
cially email addresses for purposes of disseminating information pertinent to 
the community. This person would establish and supervise a Greater Cleveland 
as well as State of Ohio information website. The website should include but 
not be limited to a monthly calendar of events for the Lithuanian communities. 
This position would identify and implement opportunities for Lithuanian par-
ticipation in cultural, education and religious events in the broader American 
community. The position reports directly to the Board of Trustees.

A working knowledge of the Lithuanian language is helpful but not manda-
tory. We are looking for someone who is disciplined and a self starter as well 
extremely well organized.

Position funding Salary will determined by experience and educational back-
ground. The initial length of the project is six months. After review the position 
could be extended. Deadline for applications is April 1, 2017.

If interested please send a cover letter and resume to:

The Cleveland Lithuanian Development Fund “Plėtra”
880 East 185th Street
Cleveland, Ohio 44119
Att. “Directors Position”

No Phone calls please.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
kovo 15 dieną Romoje įtei-
kė Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Riterio kryžių dai-
lininkei ir restauratorei, bu-
vusio Lietuvos diplomato, 
ambasadoriaus prie Šventojo 
Sosto Kazio Lozoraičio su-
tuoktinei/našlei Giovannai 
Pignatelli-Lozoraitis.

„Labai džiaugiuosi įteik-
damas šį valstybinį apdova-
nojimą, skirtą G. Pignatelli-
Lozoraitis už jos išskirtinį 
indėlį kartu su vyru diploma-
tu Kaziu Lozoraičiu ginant 
Lietuvos interesus okupa-
cijos laikotarpiu, garsinant 
Lietuvos vardą, politinius 
siekius bei remiant Lietuvai 
reikšmingą kultūrinę veiklą”, 
– sakė L. Linkevičius.

Valstybinis apdovanoji-
mas jai paskirtas Lietuvos 
Respublikos Prezidento de-
kretu Lietuvos valstybės die-
nos atkūrimo proga už aktyvų 
Lietuvos interesų gynimą 
Italijos Respublikoje.

Ordino įteikimo ceremo-

nijos metu ministras taip pat 
pagerbė kitus Italijos pilie-
čius ir Lietuvos bičiulius, 
prisidedančius prie Lietuvos 
vardo Italijoje garsinimo.

Ministras išreiškė savo 
padėką Milano universiteto 
profesoriams Alessandro 
Vitale ir Claudio Barna už jų 
mokslinius darbus Lietuvos 
istorijos, kultūros ir literatū-
ros srityse, abiejų šalių politi-
nių, akademinių ir kultūrinių 
ryšių plėtojimą bei Lietuvos 
žinomumo Italijos visuome-
nėje stiprinimą.

L. Linkevičius taip pat 
padėkojo Lietuvos garbės 
konsu lams  F lorenc i jo je 
Enrico Palasciano ir Palerme 
Alessandro Palmigiano už 
jų indėlį skatinat Lietuvos 
ir Italijos kultūrinius ir eko-
nominius ryšis bei garsinant 
Lietuvos vardą. Šių Lietuvos 
garbės konsulų pastangomis 
praėjusiais metais Lietuvos 
vardu buvo pavadinta gat-
vė Florencijoje bei aikš-
tė Palerme, įvyko Mykolo 
Kleopo Oginskio jubilie-

LR užsienio reikalų ministras L. Linkevičius ir Giovannai Pignatelli-Lozoraitis.           LR URM nuotr. 

MINISTRAS L. LINKEVIČIUS ĮTEIKĖ  
VALSTYBINĮ APDOVANOJIMĄ  

GIOVANNAI PIGNATELLI-LOZORAITIS 

jaus paminėjimo renginiai 
Florencijoje, kur kompozi-
torius yra palaidotas.

Ministras vizito Romoje 
metu aplankė La Sapienza 
universitetą, kur diskutavo su 
universiteto akademine ben-
druomene ir perskaitė prane-
šimą „Partnerystė krizių aki-
vaizdoje: atsakas į kylančias 
grėsmes iš rytų ir pietų”. Jis 
taip pat dalyvavo Lietuvos 
ambasados Italijoje šventi-
niame renginyje, skirtame 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai pažymėti.

      LR URM

„Užsienio reikalų mi-
nisterija visada buvo atvira 
bendradarbiavimui su verslo 
organizacijomis ir siekia, 
kad toks bendradarbiavi-
mas būtų nuoseklus, nuo-
latinis ir būtų naudingas ne 
tik įmonėms, bet ir visiems 
Lietuvos gyventojams”, – 
sakė užsienio reikalų minis-
tras Linas Linkevičius, susi-
tikęs su Amerikos prekybos 
rūmų (American Chamber of 
Commerce) nariais.

Susitikime aptarta Lietuvos 
ir JAV ekonominio bendradar-
biavimo dinamika, verslo vysty-
mo Lietuvoje planai ir lūkesčiai, 
susiję su Vyriausybės darbu. 

Amerikos prekybos rūmai 
– tarptautinė verslo organiza-
cija, Lietuvoje veiklą pradė-
jusi 1993 metais ir šiuo metu 

SUSITIKIMAS SU LIETUVOJE 
VEIKIANČIŲ JAV ĮMONIŲ ATSTOVAIS

atstovaujanti daugiau nei 120 
JAV kompanijų bei versli-
ninkų, dirbančių Lietuvoje. 
Jų nariai yra tokios žinomos 
JAV įmonės, kaip „UBER”, 
„3M”, „Western Union”, 
„Deloitte”, „IBM”, „Moog”, 
„Pfizer”, „AIG”, „Nasdaq” 
ir kitos.

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

P a r y ž i u j e  k o v o  1 6 –
19 dienomis vykstančioje 
Pasaulinėje turizmo parodoje 
(Salon Mondial du Tourisme) 
prancūzų keliautojams, turiz-
mo sektoriaus profesionalams 
ir žurnalistams tradiciškai 
pristatomos turizmo Lietuvoje 
galimybės.

A t r a s t i  g r a ž i a u s i a s 
Lietuvos vietas šiais metais 
prancūzus kviečia Valstybinio 
turizmo departamento bei 
Vilniaus ir Kauno miestų tu-
rizmo profesionalai.

P a r o d o j e  a p s i l a n -
kęs Lietuvos ambasadorius 
Prancūzijoje Dalius Čekuolis 
pasidžiaugė gražia tradicija 
tapusiu Lietuvos dalyvavimu 
didžiausioje Prancūzijoje ren-
giamoje turizmo parodoje bei 
išreiškė viltį, kad Prancūzija ir 
toliau išliks viena prioritetinių 
Lietuvos turizmo rinkų. Pasak 
ambasadoriaus, konkretus įro-
dymas, kad einama teisingu ke-
liu – beveik penktadaliu išaugę 
turistų iš Prancūzijos srautai į 
Lietuvą, kurie, panašu, turėtų 
didėti ir ateityje.

Lietuvos ambasados atsto-
vai parodoje taip pat susitiko 
su Valstybinio turizmo depar-
tamento ir prancūzų agentūros 
„TQC Agency”,  nuo šių metų 
vasario 1 d. atstovaujančios 

LIETUVA TRADICIŠKAI PRISTATOMA 
PASAULINĖJE TURIZMO PARODOJE 

PARYŽIUJE
mūsų šaliai Prancūzijos rin-
koje, specialistais. Susitikimo 
metu aptartos bendradarbia-
vimo galimybės pristatant 
Lietuvą plačiajai publikai skir-
tuose renginiuose (visų pirma 
– „Europos dienose” Paryžiaus 
regione ar „Konsulinėse die-
nose” Lione, Prancūzijos re-
gionuose vykstančiose turizmo 
parodose), taip pat organizuo-
jant Prancūzijos žurnalistų ir 
turo operatorių keliones po 
Lietuvą, vykdant Lietuvos 
reklamos akcijas socialiniuose 
tinkluose ir žiniasklaidoje.

Paryžiaus parodos lankytojų 
interesas apsilankyti Lietuvoje 
žadinamas naujais virtualios 
realybės filmais, jau pirmąją 
parodos dieną sulaukusiais ne-
mažo publikos susidomėjimo. 

Aktyviam laisvalaikiui bei 
draugiškumui gamtai didelį 
dėmesį skiriantiems prancūzų 
keliautojams Lietuvos turizmo 
specialistai pristato kelionių 
kemperiais mūsų šalyje gali-
mybes, platų pramogų gamtoje 
spektrą, taip pat unikalius pės-
čiųjų žygius Kuršių nerijoje.

Pernai Lietuvoje apsilankė 
36 tūkst. turistų iš Prancūzijos, 
t. y. 19,6 proc. daugiau nei 
2015 m. Tuo tarpu nakvynių 
skaičius ūgtelėjo net 36,9 proc.

LR URM
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K U L T ŪR A

124
(Mintimis iš 1990 metų kovo 11-osios šiandieną 
ir prisimenant 124 signatarus, pasirašiusius Lie-
tuvos Nepriklausomybės atkūrimo Aktą)

Šimtas dvidešimt keturi parašai,
Šimtas dvidešimt keturi vardai...
Dar tiktai kovas, dar pavasaris jaunas,
Verčiamas puslapis istorijos naujas.

Dar vėjuota ir sninga, tik širdyse šviesu,
Tūkstančiai šviečia viltingų veidų,
Skanduoja minia: Lietuva, Lietuva,
Nuo šiolei vaikams Tu pakilki laisva!

Pakilki gyvenimui, darbui ir laimei.
Suprantam gerai — neateis ji savaime.
Reikės eilės metų, tikrai ne dienos,
Galbūt ir lietuvio gyvybės aukos. 

Naujas Aktas, po juo nauji signatarai
Tautos įgalioti duris atidaro.
Tai tik durys, tik didelio kelio pradžia
Su viltim, svajone išsapnuota, gražia. 

....................................................
Bėgo metai. Kaip greitai, o Dieve, jie bėgo,
Tiktai laimė ... Neskubėjo, ėjo iš lėto.
Nekantrūs, jos ieškot išvažiavo kitur.
Išvažiavo, gimtinę palikę, svetur.

O pavasariai aušta ir laisva Lietuva,
Plaikstos vėjy trispalvė, ta pati vėliava.
Tik dalis signatarų nebemato jau jos,
Ilsis smėlio kalnely, amžinybės sapnuos.

Tirpsta skaičiai lyg ledas, saulei kylant aukščiau.
Metai ragina, gena juos užsimiršti greičiau.
Naujas laikas ir žmonės nebe tie, jau kiti,
Jiems tik laimės linki. Laimės savo šaly.

    Leonas Milčius
    2017-03-10, Raudondvaris

Kovo 9 d. Lietuvos am-
basadoje Paryžiuje buvo su-
rengtas iškilmingas Lietuvos 
nepriklausomybės šventės 
– Kovo 11-oios minėjimas ir 
M. K. Čiurlionio kvarteto bei 
akordeonisto Kazio Stonkaus 
koncertas „Netikėtas susi-
tikimas Paryžiuje”. Gausiai 
susirinkusius prancūzų kul-
tūros bendruomenės, diplo-
matinio korpuso, tarptautinių 
organizacijų atstovus pasvei-
kino Lietuvos ambasadorius 
Prancūzijoje Dalius Čekuolis 
ir pasidžiaugė, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę 
Prancūzijoje švenčiame kartu 
su vienu profesionaliausių ir 
įdomiausių Lietuvos kvartetų, 
koncertavusiu garsiausiose 
pasaulio koncertinėse salėse 
– M. K. Čiurlionio kvartetu, šį 
kartą parengusiu programą su 
talentingu akordeonistu Kaziu 
Stonkumi.

Koncer t e  da lyvavus i 
Lietuvos nacionalinės fil-
harmonijos direktorė Rūta 
Prusevičienė svečius supažin-
dino su koncerto metu skam-
bėjusių kūrinių kompozitorių 
E. Šosono, M. K. Čiurlionio ir 
A. Piazolos kūryba bei jų są-
sajas su Lietuva ir Paryžiumi.

Neatsitiktinai koncertas 
buvo pavadintas „Netikėtas 
susitikimas Paryžiuje”, nes 
būtent taip pavadintas ką tik 
bendromis Lietuvos amba-
sados Prancūzijoje, kultūros 
atašė, Lietuvos filharmonijos 
ir Lietuvos instituto pastango-
mis išleistas muzikinis diskas, 
pristatantis lietuvių kompozi-
toriaus M. K. Čiurlionio ir jo 
amžininko, prancūzų kompo-
zitoriaus E. Šosono, kūrybą 
bei dabartinės Lietuvos am-
basados Prancūzijoje pastato 
istoriją.

Ernes tas  Chaussonas 
(1855–1899) ir Mikalojus 
Konstant inas  Čiur l ionis 
(1875–1911) – du to paties 
laikmečio kompozitoriai – 
niekada nebuvo susitikę, ta-
čiau jų muziką suvedė laikas. 
Kertinė lietuvių nacionalinės 
kultūros figūra ir vienas ryš-
kiausių prancūzų romantizmo 
muzikos meistrų netiesiogiai 
susitinka koncertų salėse, kur 
jų kūriniai, skambėdami greta, 

KOVO 11-OSIOS PROGA – ĮSPŪDINGAS KONCERTAS 
„NETIKĖTAS SUSITIKIMAS PARYŽIUJE”

susieja ne tik kūrėjus, bet ir 
dviejų kraštų kultūras.

Nuo 2002 metų Lietuvos 
Respublikos Ambasada yra 
įsikūrusi Paryžiuje, Courcelles 
bulvare, 22 numeriu pažymė-
tame pastate, kuris anksčiau 
priklausė garsiajam prancū-
zų kompozitoriui Ernestui 
Šosonui ir buvo jo šeimos 
namai. Dabartinės Lietuvos 
ambasados Prancūzijoje patal-
pos, kadaise buvusios kompo-
zitoriaus E. Šosono šeimos re-
zidencija, XIX a. garsėjo kaip 
Paryžiaus kultūros salonas. 
Žymūs kompozitoriai Klodas 
Debusy, Paul Dukas, Gabriel 
Fauré ir Issac Albéniz, poetas 
Stéphane Mallarmé, tapytojas 
Claude Monet nuolat lanky-
davo iniciatyvų ir menininkų 
draugiją mėgusį tuometinį 
Prancūzijos Société Nationale 
de Musique generalinį sekre-
torių Ernestą Šosoną. Todėl 
nenuostabu, kad pagrindines 
pastato erdves, didžiąją salę E. 
Šosono prašymu ištapė žymūs 
prancūzų menininkai Maurice 
Denis ir Odilon Redon.

Vienas iškiliausių lietuvių 
menininkų, dailininkas ir kom-
pozitorius M.K. Čiurlionis 
(1875-1911) gyveno ir kūrė 
tuo pačiu laikotarpiu, kaip ir 
žymusis prancūzų kompozi-
torius Ernestas Šosonas (1855 
-1899). Tarpukaryje, nuo 1925 
m., Lietuvos pasiuntinybė 
Prancūzijoje buvo įsikūrusi 
Fournier rūmuose Paryžiuje 
(Place General Catroux 14), 
tačiau 1940 metais Lietuvos 
diplomatinės misijos reziden-
cija buvo užgrobta Sovietų 
Sąjungos ir, Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, susigrąžinti 
pastato nepavyko.

Koncerto Ambasadoje 
metu M.K. Čiurlionio kvar-
tetas grojo E. Šosono ir M.K. 
Čiurlionio bei A. Piazolos 
kūrinius. Susibūręs 1968 
metais Čiurlionio kvartetas 
tebegarsėja kaip išradingas 
ir techniškai pažangus ko-
lektyvas. 1990 m. Čiurlionio 
kvartetui pirmajam iš mūsų 
šalies menininkų buvo suteik-
tas aukščiausias apdovanoji-
mas – Lietuvos nacionalinė 
kultūros ir meno premija. 
2004 m. tarptautiniame ka-

merinės muzikos konkurse 
Šveinfurte (Vokietija) ansam-
blis laimėjo II premiją, buvo 
apdovanotas Lietuvos muzikų 
sąjungos „Auksiniu disku”. 
2005 m. didelio užsienio 
publikos ir spaudos susido-
mėjimo sulaukė Čiurlionio 
kvarteto koncertai pasauli-
nėje parodoje „EXPO Aichi” 
Japonijoje ir pristatymas VCD 
formatu pasaulinėje „MIDEM 
2005” mugėje Prancūzijoje. 
Kvartetas koncertavo visoje 
Europoje: nuo Islandijos iki 
Rusijos ir nuo Norvegijos iki 
Italijos; taip pat Kanadoje, 
J A E ,  J AV,  M e k s i k o j e , 
Japonijoje bei Kinijoje, griežė 
tokiose salėse kaip Leipcigo 
„Gewandhaus”, Amsterdamo 
„Concertgebouw”, Bonos 
„Beethovenhaus”, Berlyno 
„Schauspielhaus”, Paryžiaus 
„Musée d’Orsay” ir daugelyje 
kitų. Po debiuto garsiojoje 
Londono „Royal Festival 
Hal l”  kul tūros  žurnalas 
„Musical Opinion” rašė apie 
nuostabią, tiesiog genialią 
kūrinių interpretaciją, kuri 
Londono kamerinės muzi-
kos mėgėjams priminė, kaip 
turi būti atliekama kvarteto 
muzika. Per visus 2011 me-
tus, skirtus M. K. Čiurlionio 
mirties 100-osioms metinėms, 
kvartetas pagrojo 100 kon-
certų įvairiose Lietuvos ir 
užsienio scenose, į jų progra-
mas įtraukdamas Čiurlionio 
kūrinius, turą baigė UNESCO 
salėje Paryžiuje.

Kazys Stonkus – žymus lie-
tuvių akordeonistas, Vytauto 
Didžiojo universiteto Muzikos 
akademijos docentas, akorde-
ono skyriaus vedėjas. 1992 m. 
baigė Lietuvos muzikos ir tea-
tro akademiją, 1992 – 1993 m. 
stažavosi Paryžiaus Muzikos 
akademijoje. K. Stonkus – 
nuolatos koncertuojantis akor-
deonistas – solistas ir įvairių 
ansamblių dalyvis. Jo koncer-
tinės gastrolės driekiasi per 
visą pasaulį,

Kazys Stonkus sukūrė ir 
įrašė muziką A. Griškevičiaus 
filmui „Mikališkių stebuklai” 
(demonstruotas Niujorke, San 
Franciske, Tokijuje, Berlyne), 
muziką V. Gerulaičio jubilie-
jui. Dalyvavo koncertiniuo-

se turuose su dainininkais 
Asta Krikščiūnaite, Virgilijum 
Noreika, Gintare Skėryte, 
Judita Leitaite, Rasa Rapalyte, 
Egidijumi Sipavičiumi, M. K. 
Čiurlionio kvartetu. Atliko 
į rašus  Vilniaus,  Kauno, 
Klaipėdos, Amsterdamo, 
Maskvos, Romos, Eindhoveno, 
Paryžiaus, Varšuvos, Rygos, 
Pekino, Briuselio įrašų studijo-
se. Įrašė muziką spektakliams, 
kurią kūrė kompozitoriai G. 
Puskunigis, B. Kutavičius, A. 
Martynaitis – iš viso 65 spek-
takliams. Dalyvavo įrašant 14 
kompaktinių plokštelių. Taip 
pat įrašė Lietuvos kompozito-

rių – J. Tamulionio, F. Bajoro, 
O. Balakausko, A. Kučinsko, 
O. Narbutaitės, S. Dikčiūtės, 
A. Martynaičio, K. Stonkaus 
kūrinius solo akordeonui.

Lie tuvos  ambasadoje 
Paryžiuje siekiama atgaivinti 
paryžietiško kultūros salono 
tradicijas, dažnai rengiami 
įvairūs kultūros renginiai, kon-
certai, meno parodos, knygų 
pristatymai, intelektualų dis-
kusijos siekiant supažindinti 
prancūzų ir tarptautinę publiką 
su lietuvių kultūros ir meno 
pasiekimais.

Kul tūros  a tašė  Vida 
Gražienė

M. K. Čiurlionio kvartetas ir akordeonistas Kazys Stonkus Lietuvos ambasadoje Paryžiuje. LR URM nuotr.
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Š.m. vasario 3 d. Naisiuose 
(Šiaulių r.) vyko konferencija 
„Mažųjų Lietuvos kultūros 
sostinių (MLKS) gerosios 
praktikos pavyzdžiai”, į kurią 
susirinko buvusių bei esamų 
mažųjų kultūros sostinių at-
stovai iš 21 Lietuvos kaimo 
bei miestelio. Mažosios kul-
tūros idėja gimė Naisiuose, 
todėl 2015 m. čia suplevė-
savo pirmosios sostinės vė-
liava. 2016 m. geroji žinia ir 
mažosios sostinės vėliavos 
iškeliavo jau į dešimtį kaimiš-
kų Lietuvos vietovių: Alantą 
(Molėtų r.),  Gelgaudiškį 
( Š a k i ų  r. ) ,  J o s v a i n i u s 
(Kėdainių r.), Juknaičius 
(Šilutės r.), Merkinę (Varėnos 
r.), Miežiškius (Panevėžio 
r.), Pagramantį (Tauragės 
r.) ,  Šeduvą (Radviliškio 
r.), Veprius (Ukmergės r.), 
Žemaičių Kalvariją (Plungės 
r.). Numatyta, kad projektą kas-
met tęs vis kitas miestelių de-
šimtukas, todėl 2017-ųjų sosti-
nėmis tapo Gasčiūnai (Joniškio 
r.), Labanoras (Švenčionių r.), 
Paežeriai (Vilkaviškio r.), 
Palūšė (Ignalinos r.), Priekulė 
(Klaipėdos r.), Punia (Alytaus 
r.), Raudondvaris (Kauno 
r.), Ukrinai (Mažeikių r.), 
Vabalninkas (Biržų r.) ir 
Vilkyškiai (Pagėgių sav.).

Būsimųjų mažųjų Lietuvos 
kultūros sostinių vėliavos jų 
atstovams įteikiamos liepos 
mėnesį „Naisių vasaros” fes-
tivalio metu. Rugsėjo mėnesį 
„Mažųjų Lietuvos kultūros 
sostinių dienose Vilniuje” kie-
kvienas miestelis pristato savo 
kraštą: Vilniaus Katedros aikš-
tėje pasirodo meno kolektyvai, 
bendruomenių atstovai pasa-
koja apie lankytinas vietas, 
vykdomas veiklas, projektus, 
dovanoja knygas, lankstinu-
kus, žemėlapius, vaišina ku-
linarinio paveldo patiekalais. 
2016 m. spalio mėnesį kai 
kurių mažųjų sostinių atstovai 
susitiko Telšiuose vykusiame 
kultūros vadybos seminare 

KONFERENCIJA „MAŽŲJŲ LIETUVOS KULTŪROS 
SOSTINIŲ GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI”

„Projektų valdymas”, kur ir 
kilo mintis surengti bendrą 
visų mažųjų sostinių atstovų 
susitikimą, kurio rezultatas – ši 
konferencija.

Naisių vasaros teatro ir 
bendruomenės kultūros rū-
muose visus konferencijos 
dalyvius pasitiko Naisių – 
pirmosios mažosios Lietuvos 
kultūros sostinės – bendruo-
menės atstovai. Su konferen-
cijos programa ir numatyta 
dienos veikla supažindino jos 
vedėja bei projekto „Mažosios 
Lietuvos kultūros sostinės” 
kuratorė Živilė Vyštartaitė-
Mediekšienė.

Asociacijos „Naisių ben-
druomenė” pirmininkės Ritos 
Žukauskienė pranešimo tema 
buvo „Naisių – pirmosios ma-
žosios Lietuvos kultūros sos-
tinės – gerosios praktikos pa-
vyzdžiai”. Prisimindama ma-
žųjų sostinių judėjimo pradžią, 

ji apžvelgė 2015 m. Naisiuose 
vykusius renginius, įprasmin-
tas senąsias bei naujai atsi-
radusias tradicijas. Pranešėja 
kalbėjo apie bendruomenės 
laukusius iššūkius, naują pa-
tirtį ir sėkmingai įgyvendin-
tus sumanymus, pabrėždama 
projekto tęstinumo svarbą. 
Pristatymas buvo iliustruotas 
renginių nuotraukomis, kurio-
se užfiksuoti švenčių akcentai 
jau liko Naisių bendruomenės 
istorijos metraštyje.

Konferencijos dalyviai 
įdėmiai klausė akademinio 
pranešimo, kurį buvo paren-

gusi ir pristatė Aleksandro 
Stulginskio universiteto Verslo 
ir kaimo plėtros vadybos ins-
tituto profesorė dr. Vilma 
Atkočiūnienė. Pranešime 
„Kaimo bendruomenių gy-
vybingumo stiprinimo mode-
lis”, paremtame moksliniais 
tyrimais, lektorė analizavo 
Lietuvos kaimo vietovių si-
tuaciją, iššūkius pokyčių val-
dymui, kaimo vietovių gyvy-
bingumo kriterijus. Pabrėžė, 
kad labai svarbu stiprinti ge-
bėjimus per ekonominį ir 
socialinį konkurencingumą, 
būtina kovoti dėl kiekvieno 
vietos žmogaus, o posakis 
„čia verta gyventi” turėtų tapti 
vertybine nuostata. Baigdama 
pranešimą profesorė akcen-
tavo, kad energija turėtų būti 
nukreipta į kaimo vietovių 
potencialą: tobulėjimą kuriant 
vertybes, gyventojų įtraukimą 
į visuomeninę veiklą, darbas 

turėtų vykti ne kabinetuose, 
kiekvienas gyventojas turėtų 
būti skatinamas suprasti savo 
norus, lūkesčius.

Lietuvos Respublikos 
S e i m o  n a r ė s  G u o d o s 
Burokienės pranešimo „Ar 
pavyko iššifruoti MLKS iš-
siųstą žinutę?” pagrindinis 
teiginys – kaimas yra gyvas 
ir gražesnis negu dažnai būna 
pristatomas. Būdama Lietuvos 
kaimo bendruomenių asocia-
cijos prezidente G. Burokienė 
kuravo ir rūpinosi mažųjų sos-
tinių projektu, bendradarbiavo 
su vietos bendruomenėmis, 

lankėsi daugelio jų renginiuo-
se. Pranešime ji apžvelgė 2016 
m. mažųjų sostinių veiklą, at-
kreipdama dėmesį į kiekvienos 
originalumą, išskirtinumą, at-
radimus ir gebėjimą susidoroti 
su iššūkiais.

A n t r ą j ą  k o n f e r e n c i -
jos dalį pradėjo Lietuvos 
Respublikos kultūros minis-
terijos Regionų kultūros sky-
riaus vyriausioji specialistė 
Jadvyga Lisevičiūtė, įteikda-
ma Kultūros ministrės Lianos 
Ruokytės-Jonsson padėkas 
visoms 2016 m. mažosioms 
Lietuvos kultūros sostinėms. 
J. Lisevičiūtės pranešimas 
„Mažųjų Lietuvos kultūros 
sostinių pasiekimai ir pro-
blemos” – tai atlikto tyrimo, 
kuriame dalyvavo visos ma-
žosios sostinės, apžvalga. 
Analizuodama atsakymus į 
pateiktus klausimus, ji džiau-
gėsi, kad buvo patvirtinta 
patarlė „Daug rankų didžią 
naštą pakelia”. Tyrimo daly-
viai pildydami klausimynus 
apžvelgė visų metų renginius, 
iškilusias problemas (patirties 
stoką, finansavimą, partnerių 
paiešką), įgytą patirtį, būdus 
rasti išeitį, galimybę keisti 
bendruomenės kultūrinį gyve-
nimą. Apibendrindama gautus 

atsakymus pranešėja pasi-
džiaugė, kad mažųjų sostinių 
projektas sutelkia bendruo-
menes, skatina savanorystę, 
Lietuvos turizmo atgimimą, 
suteikia galimybę savo gimtą-
sias vietas aplankyti po pasaulį 
pasklidusius kraštiečius.

Po šios apžvalgos vyko 
diskusija, kuriai vadovavo Ž. 
Vyštartaitė-Mediekšienė ir J. 
Lisevičiūtė. Jos metu 2016 
m. mažųjų sostinių atstovai 
trumpai apžvelgė nuveiktus 
darbus, pasidžiaugė pasiektais 
rezultatais, dalijo patarimus 
šių metų projekto dalyviams. 
Renginio pabaigoje muzikinę 
programą dalyviams dovanojo 
„Naisių vasaros teatro” akto-
riai.

Į konferenciją atvykę visų 
buvusių ir esamų mažųjų 
Lietuvos kultūros sostinių at-
stovai patvirtino, kad projek-
tas yra svarbus ir reikalingas, 
puoselėjantis regionų kultūrą, 
meilę ir pagarbą savam kraš-
tui, skleidžiantis turiningą 
kaimo bendruomenių gyve-
nimą. Rengėjai tikisi, kad 
mažosios kultūros judėjimas 
bus tęsiamas, o į susitikimus 
kasmet rinksis vis daugiau jo 
dalyvių.

Alina Šalavėjienė

Žydrūno Budzinausko nuotraukos.

Kovo 10 d.  Lietuvos 
Respublikos ambasadoje 
Ukrainoje paminėtos Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
27-osios metinės. Ambasadoje 
gausiai susirinkusi Ukrainos lie-
tuvių bendruomenė, padedama 
iš Lietuvos atvykusios Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus 
Išeivių literatūros skyriaus ve-
dėjos, humanitarinių mokslų 
daktarės Virginijos Babonaitės-
Paplauskienės, prisiminė tautos 
šauklį Joną Mačiulį-Maironį. 
Buvo pristatyta V. Babonaitės-
Paplauskienės sudaryta kny-
ga „Maironis. Pavasario bal-
sai”, autorė papasakojo apie 
Maironio gyvenimą, jo būdą ir 
kūrybą.

„Simboliška, kad minėdami 
Kovo 11-ąją prisimename šį 
iškilų lietuvybės puoselėtoją, 
kurio vardu pavadinta ir Kijevo 
lietuvių kultūros draugija”, – 
sakė Lietuvos Respublikos am-
basadorius Marius Janukonis.

Po pristatymo susirinkusiuo-
sius savo dainomis džiugino 

Reginos Maleckaitės vadovau-
jamas Lietuvos radijo ir televizi-
jos vaikų choras. Taip pat Kovo 
10-osios rytą šventiškai nusi-
teikę Kijevo lietuviai prisiminė 
Lietuvos istoriją dalyvaudami 
konkurse „Lietuvos istorijos 
žinovas”.

Šiemet Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo die-
na Ukrainoje minima net ke-
liais renginiais. Kovo 15 d. 19 
val. Ukrainos nacionaliniame 
operetės teatre vyko šventinis 
koncertas, kuriame su jungti-
ne programa pasirodė Kauno 
valstybinio muzikinio teatro ir 
Ukrainos nacionalinio operetės 
teatro atlikėjai. Koncerte skam-
bėjo žinomų operečių, operų 
ir miuziklų arijos, Ukrainos 
ir Lietuvos autorių muzikos 
kūriniai, baleto kompozicijos.  
Lietuvos teatro atlikėjų daly-
vavimą rėmė Lietuvos kultūros 
taryba ir Lietuvos Respublikos 
ambasada Ukrainoje.

Jurgis Giedrys, kultūros 
atašė, LR ambasada Ukrainoje

UKRAINOJE PAMINĖTA KOVO 11-OJI
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

R.Mulokas, 
Ventura, CA .....................100
B.Taoras, 
Findlay, OH .......................55
G.Miglinas, 
Chicago, IL ........................50
R.Aidis, 
Bethesda, MD ...................45
A.Jucaitis, 
Bay Village, OH ................45
V.Memėnas,
Bloomfield Hills, MI .........45
I.Mickūnienė, 
Centerville, MA .................45
A.Strazdas, 
Placentia, CA .....................45
K.Marcinkevičius, 
Chagrin Falls, OH .............25
V.Plečkaitis, 
Richmond Hts, OH............25
K.Žiedonis, 
Highland Hts, OH .............21
O.Adomavičius, 
Centerville, MA .................20

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS

LAIŠKAS

GEGUŽĖS 21 d. sekmadienį, 12 val., kviečiame į Klivlando 
lietuvių darželių gegužinę prie ežero East Park patalpoje.

Rengia Klivlando kultūrinių darželių valdyba

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

SVEIKINU  
KOVO 11-OSIOS 

PROGA
Gerbiamas Redaktoriau, 

pone Algirdai Matulioni, mieli 
„Dirvos” kūrėjai ir skaity-
tojai, nuoširdžiai sveikinu 
visus Kovo 11-osios, Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
Akto priėmimo 27-ųjų metinių 
proga. Praėję metai, gal ir ne 
visos išsipildžiusios svajonės, 
vis tebesitęsiantis nesugebė-
jimas tinkamai pasinaudoti 
laisve, jos galimybėmis, negali 
užtemdyti viso tautos gyveni-
mo, jos Laisvės. Tai, kad tiek 
metų esame laisvi nuo Rusijos 
imperinės valdžios, galime 
nepaisyti jos gniaužtų, galime 
puoselėti savo kalbą, kultūrą, 
tradicijas, naudotis civilizuoto 
pasaulio vertybėmis, turėti 
Tikėjimo laisvę  - yra labai 
daug. Tikiu Lietuvos ateitimi, 
tikiu jos išlikimu, lietuvių 
tautos gyvybingumu, jos iš-
skirtine misija būti pavyzdžiu 
kitiems, taikiai kovojant už 
savo ateitį, nepriklausomybę. 
Suprantu, kad ji nėra absoliuti, 
bet tai, ką turime, šiais laikais 
yra pats geriausias mūsų li-
kimas.

Linkiu  Jums vis iems 
sėkmės, sveikatos, laimės. 
Labai gera žinoti, kad toli nuo 
Gimtinės yra tokia graži salelė 
lietuviškumo, kurioje pačiais 
gražiausiais „Dirvos” pusla-
piais kyla ir kyla lietuviškas žo-
dis. Ilgų Jums gyvavimo metų!

Nuoširdžiai
Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo Akto signataras 
Leonas Milčius

2017-03-09, Raudondvaris

Vasario 19 d. istoriniame 
Brazilijos lietuvių bendruo-
menės rajone Vila Zelinoje 
buvo  min ima  L i e tuvos 
Valstybės atkūrimo diena. 
LR generalinė konsulė San 
Paule Laura Guobužaitė savo 
sveikinimo kalboje pakvietė 
Lietuvos Valstybės atkūri-
mo šimtmečio išvakarėse 
susimąstyti, kokią Lietuvą 
prisimename, ką visi kartu 
vardan jos nuveikėme, ir ko-
kią norėtumėme ateinančiais 
jubiliejiniais metais švęsti.

Vasario 19 d. istoriniame 
Brazilijos lietuvių bendruo-
menės rajone Vila Zelinoje 
buvo  min ima  L i e tuvos 
Valstybės atkūrimo diena. 
Šventinis sekmadienis pra-
sidėjo mišiomis Šv. Juozapo 
bažnyčioje. Po jų trispalvėmis 
gėlėmis nešinų lietuvaičių 
eisena patraukė Lietuvos 
Respublikos aikštėje esan-
čio Laisvės paminklo link. 
Po gėlių padėjimo prie pa-
minklo ceremonijos šven-
tinis minėjimas persikėlė 
į San Miguel de Arcanjo 

BRAZILIJOS LIETUVIAI VASARIO 
16-ĄJĄ MINĖJO SAN PAULE

mokyklą, kur buvo sugie-
doti Lietuvos ir Brazilijos 
valstybiniai himnai, vėliau 
sekė Lietuvos Respublikos 
generalinės konsulės San 
Paule Lauros Guobužaitės bei 
Brazilijos lietuvių bendruo-
menės pirmininkės Rosana 
Tumas sveikinimai Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dienos 
proga. Generalinė konsulė 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 
šimtmečio išvakarėse pakvie-
tė susimąstyti, kokią Lietuvą 
prisimename, ką visi kartu 
vardan jos nuveikėme, ir ko-
kią norėtumėme ateinančiais 
jubiliejiniais metais švęsti.   

Kaip ir kasmet, taip ir šiais 
metais buvo apdovanoti la-
biausiai lietuvių bendruomenei 
nusipelnę asmenys. Šįkart nu-
sipelniusio Brazilijos lietuvių 
bendruomenei asmens apdo-
vanojimas už aktyvią veiklą 
lietuvybės Brazilijoje išlaiky-
mo labui buvo skirtas Reginai 
Prokopas. Taip pat generalinė 
konsulė L.Guobužaitė už ypa-
tingą atsidavimą Brazilijos lie-
tuvių bendruomenei, pastangas 

ją stiprinti bei vienyti padėkojo 
įteikdama atminimo dovanėlę 
Brazilijos lietuvių bendruome-
nės pirmininkei R. Tumas.

Vėliau šventę tęsė Šv. 
Juozapo lietuvių katalikų 
bendruomenės choro, šven-
čiančio 80-mečio jubiliejų, 
taip pat naujai suburto mu-
zikinio kolektyvo „Laisvė” 
bei tautinių šokių ansamblio 
„Nemunas” bei „Rambynas” 
pasirodymai. Po renginio 
bendruomenė skanavo šven-
tinį lietuviško tortą, žvalgėsi 
visą sekmadienį veikusioje 
lietuviškų rankdarbių mu-
gėje bei bendravo. Malonu 
pasidžiaugti, kad kiekvienais 
metais lietuviški renginiai 
pritraukia vis naujų lankytojų, 
svečių, Lietuvos draugų.

LR URM

– ypatinga šventė, todėl ir 
Indijoje ją norėjosi paminėti 
artimiausių bičiulių rate.

Lietuvių bendruomenės 
Indijoje pirmininkė Eglė 
Janulevičiūtė Raie Dey džiau-
gėsi sumanymu iš užmaršties 
prikelti užstalės tradiciją.

„Besiruošdama šventei 
ilgai ieškojau informacijos 
apie lietuvišką užstalę. Mūsų, 
keturiasdešimtmečių, gretose 
mažai kas ją beprisimena, su 
visais atributais. Kažkokios 
nuotrupos iš vaikystės išli-
ko, bet tik tiek. Tad šiandien 
atėjusi į Lietuvos ambasadą 
Delyje pasijutau, kaip grįžusi 
pas močiutę į kaimą. Be galo 
smagu”, - džiaugėsi vienam 
vakarui stalo svočia tapusi 
lietuvių bendruomenės pir-
mininkė.

Šįmet Kovo 11-osios šven-
te Lietuvos ambasada Indijoje 
pradėjo Lietuvos valstybės 
atkūrimo Šimtmečiui skirtų 
renginių programą. Ją vaini-
kuos didelis priėmimas 2018 
metų vasario 16 dieną.

LR URM

KOVO 11-OJI DELYJE PAMINĖTA 
PRIE LIETUVIŠKO TAUTINIO STALO

Šiemet Delyje, Indijoje 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo proga surengta lietu-
viška užstalė, o ambasada virto 
senovine kaimo gryčia.

Prie daugiau nei dešimties 
metrų ilgio stalo šeštadienį 
susėdo lietuvių bendruomenės 
nariai, Indijos valstybės parei-
gūnai, Europos Sąjungos šalių 
ambasadoriai. Svečiai buvo 
pakviesti pasipuošti etninių 
motyvų turinčiais drabužiais, 
paskanauti tradicinių užkan-
džių, palinguoti skambant iš 
vaikystės pažįstamoms melo-
dijoms.

„Šįkart jums norėjome 
pristatyti lietuvišką užstalės 
tradiciją. Reikšmingos šven-
tės Lietuvoje visada buvo 
švenčiamos kartu, į jas bū-
davo sukviečiami kaimynai, 
giminės, ištraukiamos puoš-
niausios staltiesės, gražiausios 
lėkštės, paruošiami skaniausi 
valgiai”, - sakė Lietuvos am-
basadorius Indijoje Laimonas 
Talat-Kelpša.

Jis pabrėžė, kad kiekvie-
nam lietuviui Kovo 11-oji 

Brazilijos lietuvių bendruomenė Vila Zelinoje šventė Vasario 16-ąją, Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dieną.                                                                                                                                  LR URM nuotr.

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATKŪRIMO DIENA  
TEL AVIVE 

Tel Avivo parke Ha-Yarkon 
pasidabinę lietuviška simbo-
lika gausiai rinkosi litvakai, 
lietuvių bendruomenės bei 
ambasados atstovai. Šventės 
metu sutelktos litvakų ir lie-
tuvių bendruomenės, aptarti 
tolesnio bendradarbiavimo 
planai. Minėjimo metu buvo 
vaišinamasi Izraelio religinės 
mažumos - drūzų - virtuvės 
patiekalais.              LR URM

KOVO 11-OJI 
ISPANIJOJE 

PAMINĖTA EINANT 
PILIGRIMŲ KELIU 
Kovo 11 d. Lietuvos am-

basada Madride kartu su 
Ispanijos lietuvių bendruome-
ne paminėjo Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo dieną 
eidami piligriminiu Šv. Jokūbo 
keliu (Camino de Santiago 
isp. k.).

Žygio dalyviai įveikė 
simbolinę 20 km atkarpą 
nuo Pedrouzo miestelio iki 
Santjago de Compostela 
katedros. Vakare šioje ka-
tedroje buvo laikomos Šv. 
Mišios, kurių metu paminėta 
Lietuvos piligrimų kelionė 
už tautos laisvę. Ambasadorė 
Skaistė Aniulienė susitiko 
su Santjago de Compostela 
arkivyskupu Mons. Julianu 
Barrio. Nepriklausomybės 
minėjimo renginiai baigėsi 
lietuvių bendruomenės vaka-
rone, kurioje koncertavo Ainis 
ir Gediminas Storpirščiai.       

LR URM
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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 ..............................................................



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

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

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

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



Kovo 15 d. Lietuvos amba-
sadorė Loreta Zakarevičienė 

SUSITIKIMAS SU SPECIALIOSIOSE ŽIEMOS OLIMPINĖSE 
ŽAIDYNĖSE DALYVAUJANČIAIS LIETUVOS SPORTININKAIS

LR ambasadorė Austrijoje Loreta Zakarevičienė susitiko su Specialiosiose žiemos olimpinėse žai-
dynėse dalyvaujančiais Lietuvos sportininkais.                                                            Susi Berger nuotr.

Z a l c b u rg e  s u s i t i k o  s u 
Specialiosiose žiemos olim-

pinėse žaidynėse dalyvaujan-
čiais Lietuvos sportininkais, 
treneriais ir delegacijos vado-
vais bei palinkėjo komandai 
iškovoti kuo daugiau medalių. 
Lietuvos sportininkai dalyvaus 
trijų sporto šakų varžybose. 
Tai bus ketvirtosios olimpinės 
žaidynės, kuriose dalyvauja 
Lietuvos atstovai.

Specia l ios ios  ž iemos 
olimpinės žaidynės Austrijoje 
vyksta kovo 14-25 dienomis. 
Likus kelioms dienoms iki 
žaidynių pradžios, Lietuvos 
sportininkai viešėjo Zalcburge 
komandos globėjų - šios žemės 
ir miesto vadovybių bei Rotary 
klubų - kvietimu. Susipažinę 
su miestu, pagerbti Zalcburgo 
žemės ir miesto administra-
cijos vadovų, pasitreniravę 
Zalcburgo sporto komplekse, 
Lietuvos sportininkai išvyko 

į Štirijos žemę, kur vyksta 
žaidynės. 

Ypatingas Lietuvos ir 
Zalcburgo bendradarbiavi-
mas prasidėjo 1970-aisiais 
metais kultūriniais mainais. 
Paskelbus Lietuvos nepriklau-
somybę, bendradarbiavimą 
sustiprino mokslo, ekonomi-
niai ir švietimo ryšiai. Vėliau 
juos dar labiau sutvirtino tarp 
Vilniaus ir Zalcburgo miestų 
pasirašyta partnerystės su-
tartis.                      LR URM

KOVO 11-OJI PAMINĖTA 
ŽAIDŽIANT KREPŠINĮ 

SU BRAZILIJOS 
LIETUVIAIS

Brazilijos lietuviai antrąją 
Lietuvos gimtadienio datą - 
Kovo 11-ąją - antrus metus 
paminėjo dalyvaudami LR 
generalinio konsulato San 
Paule organizuotame krepšinio 
turnyre.

Saulėtą šeštadienio rytą 
San Paulo pagrindiniame 
miesto parke susirinko išti-
kimiausi Lietuvos mylėtojai. 
Visi dalyviai buvo apdovanoti 
lietuviškomis sporto riešėmis 
su Vyčiu, o laimėtojų koman-
da buvo apdovanota specia-
liuoju prizu, gautu tiesiai iš 
Lietuvos!

LR URM

B. VANAGAS PARDAVĖ 
DAKARO AUTOMOBILĮ

Lenktynininkas Benediktas 
Vanagas pardavė „Toyota 
Hilux” bolidą, su kuriuo starta-
vo šių metų Dakare. Automobilį 
įsigijo ir sportinėje programoje 
naudos „Toyota Portugal”. 

Sportinį automobilį prieš 
šių metų Dakarą komanda 
gavo vėluojant ir ne naują, 
kaip buvo aprašyta pirkimo 
sutartyje. Automobilio surin-

kimo klaida už-
kirto B. Vanagui 
ir jo šturmanui 
S e b a s t i a n u i 
Rozwadowskiui 
galimybę fini-
šuoti sudėtin-
giausiame pa-
saulio ralio ma-
ratone.       LRT


