
LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

ŠIMTAS ANTRIEJI METAI

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119

VOL. CII  2017 MAY – GEGUŽĖS 2, NR. 9.

SECOND CLASS USPS 157-580

Balandžio 26 d. Seime po-
sėdžiavusi Seimo ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės ko-
misija svarstė  Lietuvos pilie-
tybės išsaugojimo klausimą. 
Visi pranešėjai ir diskusijos 
dalyviai neneigia dvigubos pi-
lietybės įteisinimo būtinumo. 
Išsiskiria tik nuomonės, kokiu 
būdu dviguba pilietybė turėtų 
būti įteisinta: referendumo 
keliu, keičiant Konstitucijos 
12 straipsnį, ar įteisinant šią 
galimybę Pilietybės įstatymo 
pakeitimu.

Pasirinkus pirmąjį kelią, 
turėtų būti šaukiamas referen-
dumas, jame turėtų dalyvauti 
daugiau kaip pusė balsavi-
mo teisę turinčių rinkėjų ir 
daugiau nei pusė balsavimo 
teisę turinčių rinkėjų turėtų 
pasisakyti už Konstitucijos 
straipsnių nuostatų pakeiti-
mus. Antrąjį kelią šiuo metu 
yra numatę net 114 Seimo 
narių, kurie savo parašais 
parėmė ir Seime registravo 
Pilietybės įstatymo pakeiti-
mo projektą (Nr. XIIIP-551), 
kuriuo siūloma įteisinti dar 
vieną dvigubos pilietybės 
įteisinimo išimtį, t.y. ją suteikti 
Lietuvos Respublikos pilie-
čiams, išvykusiems iš Lietuvos 
po 1990 m. kovo 11 d. ir 
įgijusiems Europos Sąjungos 
ar Šiaurės Atlanto Sutarties 

SEIMO IR PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KOMISIJA SVARSTĖ,  
KOKIU BŪDU TURĖTŲ BŪTI ĮTEISINTA DVIGUBA PILIETYBĖ

Pasaulio lietuvių bendruomenės ir Seimo komisija.                                                                 Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – O.Posaškova)

Organizacijos valstybės narės 
pilietybę.

Seimo Teisės ir teisėtvar-
kos komiteto pirmininko pava-
duotojas, buvęs Konstitucinio 
Te i smo  t e i sė j a s  S tasys 
Šedbaras, apžvelgęs visų nuo 
1991 metų Lietuvoje vykusių 
referendumų patirtį, rinkėjų 
aktyvumą juose ir referendu-
mų sėkmingumą, konstatavo, 
kad negalime teigti, jog refe-
rendumas dėl dvigubos pilie-

tybės yra pasmerktas žlugti ar 
bus nesėkmingas, nes pačiais 
svarbiausiais klausimais refe-
rendumai mūsų šalyje buvo 
sėkmingi. Tokiais jis įvar-
dijo: 1991 m. referendumą 
dėl Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės atkūrimo, 
kuriame dalyvavo beveik 85 
proc. rinkėjų ir 90 proc. da-
lyvavusių pritarė nepriklau-
somybės atkūrimui; 1992 m. 
referendumas dėl Sovietų 

Sąjungos kariuomenės išve-
dimo, kuriame dalyvavo 76 
proc. visų rinkėjų ir 90 proc. 
atėjusių balsuoti pritarė refe-
rendumo nuostatai; 1992 m. 
referendumas dėl pritarimo 
Konstitucijos projektui, ku-
riame dalyvavo 75 proc. bal-
savimo teisę turinčių piliečių 
ir už Konstituciją pasisakė 75 
proc. dalyvavusių; 2003 m. 
privalomasis referendumas dėl 
Lietuvos narystės ES, kuriame 

dalyvavo 63 proc. visų rinkėjų 
ir net 91 proc. jų pasisakė už 
stojimą į ES.

S. Šedbaras reziumavo, 
kad jei yra politinių parti-
jų susikalbėjimas, tai turi 
būti ir politinių partijų pasi-
rašytas susitarimas, kuriuo 
būtų sutarta, kaip keičiamas 
Konstitucijos 12 straipsnis, 
kaip bus reguliuojamas ki-
tos šalies pilietybę turinčių 

(Nukelta į 4 psl.)

Penktadienis, balandžio 
28 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė gavo Jungtinių 
Amerikos Valstijų Prezidento 
Donaldo Trampo laišką, kuria-
me pabrėžiama, kad Lietuva 
yra patikima Jungtinių Valstijų 
draugė ir sąjungininkė. 

Prezidento D.Trampo teigi-
mu, transatlantiniai santykiai 
yra gyvybiškai svarbūs, ir JAV 
išlieka tvirtai įsipareigojusi 
NATO bei dvišaliam saugumo 
bendradarbiavimui su Lietuva. 

JAV Prezidentas pabrėžė, 
kad labai vertina Lietuvos įsi-
pareigojimą 2018 m. gynybai 

LIETUVĄ IR JAV SIEJA YPATINGAS 
RYŠYS

skirti 2 proc. nuo valstybės 
BVP. Todėl ir Lietuvos pa-
laikymas stiprinant NATO 
vaidmenį kovoje su terorizmu 
yra svarus atsakomybės pa-
sidalijimo tarp sąjungininkų 
pavyzdys. 

Savo laiške Prezidentei 
JAV vadovas taip pat akcen-
tavo tvirtą savo šalies paramą 
Lietuvos laisvei, nepriklau-
somybei ir valstybingumui. 
Pasak Prezidento D.Trampo, 
Jungtines Valstijas ir Lietuvos 
žmones sieja ypatingas ry-
šys, kurį dar labiau išryškino 
Lietuvos-Amerikos bendruo-
menė, raginusi kovoti už laisvę 
sovietinės okupacijos metais. 

Prezidentas D.Trampas 
teigia, kad šiandien jis di-
džiuojasi, galėdamas dar kartą 
patvirtinti JAV įsipareigojimą 
kurti stiprią draugystę ir są-
jungininkių saitus su Lietuva. 

JAV Prezidentas taip pat 
padėkojo už Lietuvos indėlį 
saugumo palaikymo operaci-
jose Afganistane ir Irake.

Prezidentės spaudos tarnyba

Šeštadienis, balandžio 
29 d. (Briuselis). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskai tė  dalyvauja 
Europos Vadovų Taryboje, kur 
27 ES šalių lyderiai tariasi dėl 
gairių deryboms su Jungtine 
Karalyste, rengiantis šios ša-
lies pasitraukimui iš ES. 

„BREXIT” DERYBŲ GAIRĖSE – IR LIETUVOS INTERESAI

Prez iden tės  t e ig imu , 
Jungtinė Karalystė liks svar-
bia Europos dalimi, net ir 
nebūdama ES nare. Tai – ar-
tima politinė ir ekonominė 
partnerė, patikima gynybos 
sąjungininkė, su kuria esame 
susieti ir tvirtais žmogiškai-
siais saitais. Todėl derybose 

svarbu ir apginti savo inte-
resus, ir rasti naujus spren-
dimus, leisiančius glaudžiai 
bendradarbiauti ateityje.  

Pagrindinis Lietuvos tiks-
las – užtikrinti, kad Jungtinei 
Karalystei pasitraukus iš 
ES šioje šalyje gyvenantys 
Lietuvos piliečiai išsaugo-
tų turimas teises ir nebūtų 
diskriminuojami. Galimybe 
laisvai gyventi, mokytis ir 
dirbti Jungtinėje Karalystėje 
pasinaudojo daugiau nei 3 
milijonai europiečių, todėl 
jų teisių apsauga – ir  vienas 
svarbiausių ES derybinių pri-
oritetų. Šalių vadovai sutarė 
siekti, kad JK esančių ES 
piliečių padėtis nepablogėtų.  

Derybose su Jungtine 
Karalyste taip pat bus siekiama 
užtikrinti, kad jai pasitraukus iš 
Europos Sąjungos neatsirastų 
teisinis vakuumas, apsunki-
nantis sąlygas verslui. JK yra 
reikšminga Lietuvos eksporto 
partnerė ir penkta didžiausia 
pasaulio ekonomika, todėl 
Lietuvai svarbu išlaikyti glau-
džius ekonominius ryšius, ap-

saugant pamatines ES laisves. 
ES vadovai taip pat pa-

brėžė, kad derybose sieks 
tvirtų ir konstruktyvių atei-
ties santykių, kurie apimtų 
ne tik prekybą, bet ir glaudų 
bendradarbiavimą gynybos, 
užsienio, saugumo politi-
koje, kovoje su tarptautiniu 
terorizmu. 

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su Airijos 
Premjeru Enda Kenny. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 
nuotr. / Robertas Dačkus
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Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centras svetainėje kgbveikla.lt paviešino Lietuvos ypatin-
gajame archyve saugomus dokumentus, liudijančius LSSR 
KGB veiklą 1974 – 1985 m. Iš viso paviešintas 81 naujas 
dokumentas, atspindintis LSSR KGB 1-o (žvalgybos) sky-
riaus ir 2-osios valdybos veiklą.

Balandžio 29 d. Kaune su Darbo partijos nariais susitikti 
atvykęs šios partijos įkūrėjas europarlamentaras Viktoras 
Uspaskichas ragino bendražygius ryžtis pokyčiams Darbo 
partijoje ir keisti partijos vadovybę. Jis taip pat ragino šalinin-
kus burtis į asociaciją, kuriai vadovautų pats V. Uspaskichas, 
jos steigimą patikėta organizuoti eksparlamentarui Vytautui 
Gapšiui.

Vilniaus apygardos teismas atmetė dar vieną Evaldo 
Rimašausko, kuris jis įtariamas iš dviejų JAV tarptautinių 
kompanijų sukčiaujant išviliojęs 100 mln. dolerių (beveik 93 
mln. eurų), skundą dėl kardomojo suėmimo pratęsimo. Kaip 
balandžio 29 d. pranešė britų nacionalinis transliuotojas BBC, 
dėl kompiuteriniu sukčiavimu kaltinamo lietuvio veiksmų 
100 mln. dolerių (91,5 mln. eurų) žalą pripažino patyrusiuos 
ir JAV interneto milžinės „Google” ir „Facebook”. 48 metų 
įtariamasis buvo sulaikytas kovo 16 dieną, Vilniaus miesto 
apylinkės teismas ledo jį suimti vienam mėnesiui. Kaip skelb-
ta, Jungtinių Valstijų teisėsauga pateikė kaltinimus lietuviui 
dėl sukčiavimo, pinigų plovimo ir tapatybės vagystės. JAV 
Teisingumo departamento duomenimis, E. Rimašauskas suk-
čiavimo schemą organizavo nuo 2013 iki 2015 metų.

Generalinė prokuratūra balandžio 28 d. pranešė baigusi 
ikiteisminį tyrimą dėl dar dviejų įtariamųjų Sausio 13-osios 
byloje. Artimiausius du mėnesius su tyrimo medžiaga galės 
susipažinti byloje nukentėjusiaisiais pripažinti asmenys. 
Prokuratūros atstovė Elena Martinonienė žiniasklaidai sakė, 
kad minėti du įtariamieji yra Rusijos piliečiai. Jie įtariami 
nusikaltimais žmoniškumui ir karo nusikaltimais. „Įtariamieji 
bus teisiami už akių”, – teigė ji. Prokuratūros atstovė atsisakė 
įvardinti įtariamųjų tapatybes. Jų atžvilgiu tyrimas nuo di-
džiausios apimties Sausio 13-osios bylos buvo atskirtas 2014 
metais. Šioje atskirtoje byloje iš viso buvo devyni įtariamieji.

Seimo specialioji komisija siūlo pradėti apkaltos pro-
cesą seksualiniu priekabiavimu apkaltintam Seimo nariui 
Kęstučiui Pūkui. Tokį sprendimą komisija priėmė balandžio 
28 d. šešiais balsais „už” ir dviem komisijos nariams susilai-
kius. Po komisijos posėdžio išvadą pristačiusi D. Šakalienė 
žurnalistams patvirtino, kad apkaltą Seimo nariui siūloma 
pradėti dėl priesaikos sulaužymo ir šiurkštaus Konstitucijos 
pažeidimo. „Komisija, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, 
padarė išvadą – konstatuoti, kad yra pagrindas pradėti K. 
Pūkui apkaltos procesą Seime”, – sakė D. Šakalienė.

Liberalų sąjūdžio valdyba išsakė aiškią poziciją, jog as-
muo, sulaukęs oficialių įtarimų baudžiamojoje byloje, turėtų 
trauktis ne tik iš partijos, bet ir iš užimamų pareigų, teigia 
partijos vadovas Remigijus Šimašius. Anot jo, apie šią priimtą 
poziciją informuotas Gintaras Steponavičius, kuriam balan-
džio 27 d.  pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo siekiant 
naudos. G. Steponavičius traukiasi iš partijos ir frakcijos, bet 
Seimo nario posto nepalieka.

Buvęs Seimo narys Vytautas Gapšys tyrime dėl dabar 
buvusios Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorės Ritos 
Aliukonienės turi specialiojo liudytojo statusą, žiniasklaidai 
patvirtino Specialiųjų tyrimų tarybos atstovė spaudai Renata 
Endružytė. Jos teigimu, V. Gapšys balandžio 28 d. buvo ap-
klaustas kaip specialusis liudytojas. Kaip skelbta, V. Gapšį 
kaip specialųjį liudytoją šioje byloje norėta apklausti anksčiau 
– dar vasarį, bet tada jis nesutiko būti apklaustas. Pas buvusį 
„darbietį” tuomet buvo atliktos kratos, iš V. Gapšio paimtas 
telefonas, kompiuteris. Pats V. Gapšys neigia, kad buvo 
apklaustas, jis sako, kad ir toliau atsisako duoti parodymus.

Teisingumo ministrė Milda Vainiutė sako, kad reika-
lingas įstatymas reglamentuoti asmenvardžių rašybą doku-
mentuose nelietuviškais rašmenimis. Šį klausimą ji aptarė 
su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininke Daiva 
Vaišniene. Anot ministerijos, teismams atskirose bylose 
priėmus sprendimus leisti rašyti vardus ir pavardes nelietu-
viškomis raidėmis, dėl asmenvardžių rašybos kyla problemų. 
Šiuo metu Seime įregistruoti keli įstatymų projektai dėl as-
menvardžių rašymo lotyniškais rašmenimis asmens tapatybės 
dokumentuose. Pasak ministerijos, D. Vaišnienė susitikime 
teigė, jog būtina užtikrinti, kad lotyniškos asmenvardžių 
formos niekaip nepaveiktų lietuviško raidyno.

ELTA, LRT

Cheminio ginklo uždrau-
dimo organizacijos ekspertai 
tiria pranešimus, kad nuo 
antrosios praėjusių metų pusės 
cheminis ginklas Sirijoje galė-
jo būti panaudotas 45 kartus, 
penktadienį pranešė šios orga-
nizacijos vadovas, juo remiasi 
naujienų agentūra AFP. 

OPCW generalinis di-
rektorius Ahmetas Uzumcus 
žurnalistams sakė, kad jo 
vadovaujamai organizacijai 

KIEK KARTŲ SIRIJOJE GALĖJO BŪTI PANAUDOTAS 
CHEMINIS GINKLAS? 

OPCW generalinis direktorius Ahmetas Uzumcus.                                                Reuters

buvo pranešta apie 30 antroje 
2016 metų pusėje įvykusių su 
cheminio ginklo panaudojimu 
susijusių incidentų. Šiemet jų 
buvo užfiksuota dar 15.

Į cheminio ginklo panau-
dojimo atvejų sąrašą įtraukta 
ir balandžio 4 d. sukilėlių kon-
troliuojamame Chan Šeichūno 
mieste įvykdyta zarino dujų 
ataka. Pranešama, kad per 
ataką žuvo 88 žmonės, 31 iš 
jų buvo vaikas.

Šiuo metu OPCW stengia-
si įsitikinti, ar į miestą būtų 
pakankamai saugu siųsti savo 
duomenų rinkimo komandą, 
kuri atliktų papildomus ty-
rimus. A.Uzumcui praėjusią 
savaitę teigė, kad „nenuginči-
jami” iš aukų paimtų mėginių 
tyrimų, atliktų OPCW paskir-
tose laboratorijose, rezultatai 
parodė, jog per ataką buvo 
panaudotos zarino dujos ar į 
jas panaši medžiaga.     ELTA

Pietų Korėja paskelbė, kad 
Jungtinės Valstijos patvirtino 
prisiimsiančios priešraketinės 
gynybos sistemos THAAD 
dislokavimo kaštus. Prieš 
kelias dienas JAV prezidentas 
Donaldas Trampas buvo pa-
reiškęs, kad tai Seulas turėtų 
padengti milijardo dolerių 
išlaidas, praneša „Reuters”. 

Balandžio 30 d. vykusio 
pokalbio telefonu metu D. 
Trampo patarėjas nacionalinio 
saugumo klausimais Herbertas 
Raymondas McMasteris Pietų 
Korėjos nacionalinio sau-
gumo tarybos vadovą Kim 
Kwan-jiną patikino, kad JAV 
ir Pietų Korėjos aljansas yra 
svarbiausias Jungtinių Valstijų 
prioritetas Azijos ir Ramiojo 

JAV PATVIRTINO PADENGSIANTI PRIEŠRAKETINĖS GYNYBOS 
SISTEMOS DISLOKAVIMO IŠLAIDAS

vandenyno regione.
Interviu naujienų agentūrai 

„Reuters” D. Trampo balan-
džio 27 d. išsakyti komentarai, 
kad jis norėtų, jog už THAAD 
dislokavimą sumokėtų Seulas, 
nustebino Pietų Korėją ir iš-
kėlė klausimų dėl JAV vado-
vo įsipareigojimo dvišaliam 
aljansui.

Pietų Korėjos pareigūnai 
reagavo pareikšdami, kad, 
pagal dvišalį susitarimą, su 
THAAD dislokavimu susiju-
sios išlaidos tenka Jungtinėms 
Valstijoms.

„Nacionalinio saugumo 
patarėjas MakMasteris paaiš-
kino, kad naujausius pareiš-
kimus prezidentas Trampas 
padarė bendrame kontekste, 

atsižvelgdamas į JAV visuo-
menės lūkesčius dėl gynybos 
išlaidų naštos pasidalijimo su 
sąjungininkais”, – teigiama 
Pietų Korėjos Mėlynųjų rūmų 
išplatintame pranešime. Jame 
taip pat priduriama, kad šis po-
kalbis įvyko H. R. McMasterio 
prašymu.

Priešraketinės gynybos 
sistemos dislokaciją JAV pra-
dėjo trečiadienį: tuomet į Pietų 
Korėją buvo atgabenti pirmieji 
jos komponentai.

Dislokuoti THAAD sis-
temą nuspręsta dėl Šiaurės 
Korėjos keliamos grėsmės. 
Tam priešinasi Kinija ir Rusija. 
Pekinas skydą laiko pavojumi 
regiono saugumui.

LRT

Europos Sąjungos vadovai 
balandžio 29 d. vienbalsiai 
pritarė griežtoms gairėms, kaip 
turi būti vedamos dvejus me-
tus truksiančios derybos dėl 
Didžiosios Britanijos išstojimo 
iš Bendrijos. 

Tokiu būdu 27 Bendrijoje 
pasiliekančios šalys pademons-
travo neįprastą vienybę artėjant 
daug prieštaravimų kurstančiam 
„Brexit”.

„Gairės priimtos vienbal-
siai. ES-27 tvirtas ir sąžiningas 
politinis mandatas „Brexit” 
deryboms parengtas”, – sakoma 
Europos Vadovų Tarybos pirmi-
ninko Donaldo Tusko „Twitter” 
žinutėje, paskelbtoje po bal-

ES VADOVAI VIENINGAI PRITARĖ „BREXIT” 
DERYBŲ GAIRĖMS 

savimo specialiame viršūnių 
susitikime Briuselyje, kuriame 
nedalyvauja Britanijos ministrė 
pirmininkė Theresa May.

Per itin trumpą viršūnių su-
sitikimą 27 ES šalių vadovams 
Briuselyje pavyko be vargo 
patvirtinti savo bendrą poziciją. 
Šis susitikimas surengtas praė-
jus mėnesiui po kovo 29-osios, 
kai britų premjerė oficialiai ini-
cijavo išstojimo procesą pagal 
ES sutarties 50-ąjį straipsnį. 
Tačiau realiai derybos prasidės 
tik po pirmalaikių parlamento 
rinkimų Britanijoje birželio 8 d.

D. Tuskas pabrėžė, kad ne-
gali būti jokių kalbų apie ateitį, 
kol neišspręsti tam tikri svarbūs 

klausimai, įskaitant sąskaitas, 
kurias Britanija turės apmokėti 
pasitraukdama iš Bendrijos. 
Be to, jis pridūrė, kad derybų 
prioritetas bus Britanijoje gy-
venančių kitų ES šalių piliečių 
bei kitose ES šalyse gyvenančių 
britų gerovė.

Tokiu būdu D. Tuskas su-
žlugdė Britanijos viltis tuo pat 
metu derėtis ir dėl išstojimo, 
ir dėl būsimų prekybinių san-
tykių.

Kai kurie politikai jau pra-
kalbo, kaip reikėtų reaguoti į 
Britanijos taktiką. „Galbūt britų 
vyriausybė stengsis suskaldyti 
27 šalis, ir tai yra spąstai, į 
kuriuos neturėtume pakliūti”, 
– perspėjo Belgijos premjeras 
Charlesas Michelis.           LRT



3. DIRVA . 2017 m. gegužės 2 d. . 

TEL. (216) 531-8150
FAX (216) 531-8428

E-mail: dirva@ix.netcom.com
P.O. BOX 19010 CLEVELAND, OHIO 44119-0010 

19807 CHEROKEE AVENUE . CLEVELAND, OHIO . 44119
Leidžia Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugija „Viltis”, Inc.

Algirdas V. Matulionis, pirmininkas / president
Gediminas Markevičius, redaktorius / editor

2713 West 71St St, Chicago, IL 60629-2005
E-mail: dirva.redaktorius.chicago@gmail.com

DIRVA (USPS 157-580)
Postmaster: Send address changes to DIRVA

19807 Cherokee Ave. Cleveland, OH. 44119-0010
Periodicals postage paid at Cleveland, Ohio and additional mailing offices. 
Published bi-weekly by American Lithuanian Press & Radio Assn. 
VILTIS, INC. - Subscription per year - $55.00, first class - $78. Single 
copy - $2.00. Air mail overseas - $130.00.

Pre nu me ra ta me tams - $55.00, pu sei me tų - $40.00, pir ma kla se - $78. 
Oro pa štu į už sie nį me tams - $130.00. At ski ro nu me rio kai na - $2.00. 
Straips niai, pa si ra šy ti pa var de, ini cia lais ar sla py var džiu, ne vi sa da 
sutampa su redakcijos nuo mo ne. Ne spaus din ti straips niai grąži na mi 
tik au to riui pra šant. Už skel bi mų tu ri nį re dak ci ja ne at sa ko. Ne pa si ra šy tų 
raši nių ne spaus di na me.

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

 DIRVA

KLAMPŪS RUSIJOS VORATINKLIAI
Ar pamenate, kaip buvo šaipomasi ir tyčiojamasi iš 

Tėvynės sąjungos atstovų, kai šie prabildavo apie Rusijos 
„minkštąsias galias”, apie šios valstybės specialiųjų tarnybų 
pastangas apraizgyti savo voratinkliais ne tik mūsų, bet 
ir Vakarų valstybių politikus? „Rusai puola” – žvengda-
mi „oponentai” pirštais rodė į susirūpinusius A. Kubilių,  
R. Juknevičienę... Kas buvo teisus, parodė laikas – šian-
dien retas išdrįsta juokauti „rusai puola” tema, o tie, kurie 
kažkada šaipėsi, bando „pakeisti plokštelę” palikdami tą 
patį motyvą: atseit, „nereikia gąsdinti karu, niekas mums 
negrasina”. Su tokiais Rusijos įtakos agentais ginčytis be-
prasmiška, bet juos įsidėmėti verta – kad žinotume, kieno 
interesams jie  atstovauja. Deja, žmonių atmintis trumpa, 
arba trukdo įgimtas „žemažiūriškumas”: pastarosiomis 
dienomis ėmė aiškėti seimūno Mindaugo Basčio vaidmuo 
žlugdant Lietuvos energetinę nepriklausomybę, o šiame 
kontekste vertindami visos socialdemokratų partijos vei-
klą, suvokiame ir apgailėtiną Lietuvos rinkėjų naivumą, 
ištisus dešimtmečius rinkusių šią Lietuvai kenkusią partiją 
į valdžią. 

Bet nebūkime tokie griežti sau – ne tik pas mus, bet 
ir senbuvėse Europos Sąjungos šalyse rusų agentūra 
darbuojasi, kad ten atsirastų basčių. Štai ką apie pasku-
tinę Europos Tarybos Parlamentinę Asamblėją (ETPA) 
pasakoja TS-LKD partijos narys Kęstutis Masiulis savo 

„Facebook” paskyroje. 
Pasak jo, Strasbūre prasidėjusi ETPA buvo ypatinga 

vien tuo, kad prasidėjo didžiausiu skandalu – pasiro-
do, Asamblėjos prezidentas, Ispanijos senatorius Pedro 
Agramuntas, kartus su kitais 20 parlamentarų iš Ispanijos, 
Belgijos, Italijos, Čekijos, Serbijos 2017 m. vasarį buvo 
nuvykęs į Rusiją, o iš ten su Rusijos parlamentarais bei 
diplomatais Rusijos karo lėktuvu nukako į Siriją, pas patį 
Bašarą al-Asadą... „Įvairių šalių parlamentarai, kurie ir 
sudaro Parlamentinę Asamblėją, pasmerkė šį vizitą, o 
dabar mes pirmą kartą susirinkome į sesiją. Jos pradžioje 
kilo karšti debatai. Jų metu kalbėjau ir aš. Pareiškiau, kad 
P. Agramuntas toliau nebegali likti savo poste, kad jis nėra 
nei mano, nei Europos demokratiškai rinktų parlamentų 
atstovybių atstovas. Taip pat pareiškiau, kad jis nebegali 
būti laikomas ir Europos Liaudies Partijos (taip vadinasi 
konservatorių frakcija čia ir apskritai Europos institucijo-
se) atstovu. Jis savo vertybėmis atsistojo šalia V. Putino ir 
suteikė progą jam bandyti legitimizuoti Rusijos invaziją ir 
al-Asado nusikaltimus, ir to negalima pateisinti jokiomis 
tariamomis klaidomis ar prisidengti naivumu, ką jis bando 
daryti.” - pasakoja K. Masiulis.

Mūsų parlamentaras sulaukė Europos parlamentų atsto-
vų plojimų, tačiau kartu su bendraminčiais jam nepavyko 
išsireikalauti balsavimo dėl pasitikėjimo P. Agramuntu: 
tam buvo reikalinga surinkti dviejų trečdalių daugumą, 
deja, pritrūko tik 4 balsų, nes kai kas susilaikė, o pagal 
skaičiavimo tvarką susilaikiusieji neįsklaičiuojami visai 
(pas mus įprasta susilaikiusius priskirti prie balsavusių 

prieš). Taigi bent kol kas ETPA lieka vadovauti žmogus, 
kuriam neaišku kokią įtaką ir kokiais būdais padarė Rusijos 

„diplomatai”. 
Tai tik vienas pavyzdys, kaip veikia Rusijos „diploma-

tija”, siekdama daryti įtaką Vakarų politikams. Žinoma, 
pas mus atsiras teigiančių, kad visa ES viršūnėlė susikom-
promitavusi dėl neaiškių ryšių su Rusijos spec. tarnybo-
mis, todėl, girdi, neverta jomis pasitikėti. Ką gi – tai irgi 
rezultatas Rusijos naudai: jei ne jai dirbs ES pareigūnas, 
tai bent jau juo nepasitikės jo atstovaujami ES piliečiai. 
Kaip sakoma, skaldyk ir valdyk.  

Kęstutis Šilkūnas

„Balandžio 29-ąją sueis 100 
dienų, kai Donaldas Trampas 
sėdi Baltuosiuose Rūmuose, 
- rašė Londono konservatorių 
dienraštis „Telegraph”, – ir 
per tą laiką naujasis prezidentas 
susidūrė akis į akį su apribo-
jimais, varžančiais jo galią 
įgyvendinti daugelį per rinkimų 
kampaniją duotų savo pažadų. 

Vienas drąsiausių – įsiparei-
gojimas sumažinti mokesčius 
iki istoriškai žemų normų, ir 
kaip tik balandžio 25-ąją jis 
pristatė savo plano ta linkme 
metmenis.

Ar jam tai pavyks geriau, 
nei sekėsi (greičiau nesisekė) 
jo ligšiolinėms pastangoms ap-
riboti musulmonų įvažiavimą ir 
imigraciją, pastatyti sieną tarp 
Jungtinių Valstijų ir Meksikos, 
pakeisti ir pertvarkyti savo 
pirmtako B. Obamos sveika-
tos apsaugos politiką, parodys 
ateitis.

Bet kol kas D. Trampas nu-
brėžė tik keliavimo kryptį. Net 
jeigu jis Kongrese prastumtų tik 
pusę savo planų, tai jau reikštų 
didžiulį mokestinį palengvė-
jimą JAV verslui, pramonei ir 
uždirbantiesiems”, - rašė dien-
raščio „Telegraph” redaktoriai 
ir toliau aiškino taip:

„Tarp D. Trampo siūlomų 
reformų yra dramatiškas įmo-
nių mokesčių sumažinimas 
nuo 40 iki 15 procentų, kartu 
su paskatomis JAV įmonėms 
į Ameriką grąžinti užjūriuose 
dėl aukštų dabartinių mokesčių 
Amerikoje laikytą turtą.

Dėl didelio poveikio JAV 
iždo įplaukoms daugelis eko-
nomistų tai laiko tik pirmuoju 
D. Trampo judesiu sunkiose 
derybose net ir su respublikonų 
kontroliuojamu  Kongresu.

Tačiau kaip geras derybi-
ninkas prezidentas anksčiau 
ar vėliau gaus kažką panašaus 
į tai, ko jis siekia”, – įsitikinę 
britų konservatyvaus laikraščio 
redaktoriai.

Tą pačią nuomonę reiš-
kė taip pat konservatyvus, 
dešiniųjų liberalų pozicijas 
ginantis Vokietijos dienraštis 
„Frankfurter Allgemeine”. 
Anot jo, „kaip tik nepaprastai 
ambicinga įmonių apmokesti-
nimo reforma turi potencialą 
gerokai sustiprinti investicijų 
tvirtovės, Jungtinių Amerikos 

PO ŠIMTO DIENŲ D. TRAMPO VALDŽIOS AMERIKA 
DAR STOVI

Valstijų, konkurencingumą.
Per praėjusį dešimtmetį 

Amerikos koncernai daug ener-
gijos išliejo tam, kad savo 
pelnus perneštų į mažiau juos 
apmokestinantį užsienį. Jie 
norėjo išvengti beveik 40 pro-
centų siekiančios mokesčių 
naštos, kokios netaiko jokia 
kita pramonės šalis.

Net jei kol kas D. Trampo 
komanda pateikė tik pasiū-
lymo juodraštį, kurį parla-
mentinis procesas gerokai 
pakeis, pagrindinė kryptis aiš-
ki. Respublikonai abiejuose 
Kongreso rūmuose, kaip ir 
pats prezidentas, būtinai nori 
mokesčių reformos.

Tai gali būti vienintelis di-
delis politinis projektas, kurį jie 
šiemet spės paversti tikrove”, 
– rašė Frankfurto nuosaikių 
dešiniųjų laikraštis.  

Visiškai priešingai D. 
Trampo siūlymą dėl mokesčių 
reformos vertino kairiųjų libe-
ralų pozicijas ginantys „New 
York Times`o” redaktoriai. 
Pasak jų,  „tai tik juokingas 
grupelės plutokratų, siekiančių 
pralobti šalies ateities sąskaita, 
triukas”.

Girdi, „du iš D. Trampo ar-
timiausių patikėtinių, Stevenas 
Mnuchinas ir Gary Cohnas – 
buvę banko „Goldman Sachs” 
vadovai, jau ir taip multimilijo-
nieriai – sugalvojo planą kaip 
sumažinti mokesčius firmoms 
ir pasiturinčioms šeimoms.

Iš to pelnytųsi ir D. Trampo 
šeima. Tam, kad korupcijos 
kvapelis nevirstų smarve, jie 
pasiūlė kelis palengvinimus 
ir vidutinių pajamų šeimoms. 
Tačiau nesvarbu, kas galutinai 
iš to išeis.

D. Trampas šiuo savo planu 
parodė, kas jam iš tikrųjų rūpi 
– ne tie milijonai darbininkų, 
kurie jį išrinko, bet tie dešimt 
tūkstančių viršūnėje stovinčių-
jų, kuriais jis pats apsisupęs”, 
– teigė įtakingiausio Niujorko 
dienraščio redaktoriai.  

Anot Meksiko Sičio dien-
raščio „Economista” „didysis 
klausimas tas, kaip Jungtinių 
Amerikos Valstijų vyriausybė 
kompensuos dėl sumažėjusių 
mokestinių įplaukų susidariu-
sius nuostolius biudžetui. Šie 
būgštavimai pagrįsti ir dėl to, 
kad per pirmąjį šimtadienį par-

eigose D. Trampą ištisai lydėjo 
anaiptol ne laimė. 

Savo planuojamais mo-
kesčių sumažinimais jis pats 
sau kaip verslininkas suteikia 
didelę dovaną. Ironiška tai, 
jog kaip tik mažiau išsilavi-
nę ir ekonomiškai silpnesni 
JAV piliečiai D. Trampą ir jo 
plutokratiją įkėlė į valdžią”, – 
rašė Meksikos sostinės verslo 
laikraštis.

S t a m b u l o  d i e n r a š t i s 
„Aksam” teigė, jog „istorija 
moko, kad mokesčių mažini-
mais nepasiekiamas joks ūkio 
augimas. Tai reiškia, kad D. 
Trampui nepavyks turčiams 
taikomais mažesniais valstybi-
niais mokesčiais išjudinti eko-
nomiką. Žlugs ir šis jo planas. 
Reikia tik palaukti”.

Pasak Miunchene leidžiamo 
dienraščio „Süddeutsche”, 
„iš to, ką ligi šiol sužinojome, 
galime daryti išvadą, jog D. 
Trampo reformos branduolį 
sudaro radikalus mokesčių su-
mažinimas įmonėms ir vienas 
kitas mokesčių palengvinimas 
vidutinių pajamų amerikie-
čiams.

Beveik dar svarbiau tai, ko 
reformoje nėra. D. Trampas, 
atrodo, atsisakė ketinimo riboti 
importą, o tai tokioms ekspor-
to šalims, kaip Vokietija, yra 
gera žinia. Tačiau drauge su 
tuo trūksta būdų kaip užkišti 
dėl sumažėjusių įplaukų atsi-
radusią skylę, kuri jau ir taip 
deficitiniame JAV biudžete 
bus dar  didesnė”, – rašė Pietų 
Vokietijos dienraštis. 

Panašiai atsiliepė ir Ispanijos 
sostinės dienraštis „Mundo”. 
Jo žodžiais, „paskutinis didelis 
valstybinių mokesčių sumaži-
nimas įvyko 1986-aisiais prezi-
dendaujant Ronaldui Reaganui. 
Tai buvo naujojo liberalizmo 
laikai, kai lengvesne mokesčių 
našta norėta paspartinti ekono-
mikos augimą.

Tuo pačiu betgi ūgtelėjo ir 
biudžeto deficitas, ir aukštyn 
šovė valstybės skolos. Tai ga-
lėtų pasikartoti ir šį sykį. Vis 
dėlto dar neaišku, ar dauguma 
Kongrese tikrai parems D. 
Trampo siūlymus dėl mokesčių 
sumažinimo ir dėl investicijų į 
infrastruktūrą ir į kariuomenę.

Juk visa tai beveik neįma-
noma finansuoti, o valstybės 
įsiskolinimas Amerikoje jau 
ir taip sudaro 106 procentus 
bendrojo vidaus produkto, ir tai 
negali neraminti”, – teigė kon-
servatyvus Madrido dienraštis.

Abejones, ar sumažinus 
mokesčius ir tuo pačiu vals-
tybines įplaukas ir padidinus 
išlaidas kariuomenei ir infras-
truktūrai, grėsmingai nepadidės 
Amerikos valstybinis įsiskoli-
nimas, reiškė ir daugelis kitų 
laikraščių.

Mykolas Drunga, LRT
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S e i m o  P i r m i n i n k a s 
Viktoras Pranckietis balan-
džio 24–27 dienomis su dar-
bo vizitu lankėsi Ženevoje. 
Kartu su Seimo Pirmininku 
susitikimuose taip pat daly-
vavo Seimo narys Eugenijus 
Gentvilas.

Balandžio 25 d. Seimo 
P i rmin inko  vadovau ja -
ma delegacija susitiko su 
Tarpparlamentinės Sąjungos 
(IPU) generaliniu sekreto-
riumi Martinu Čungongu 
(Martin Chungong), kurį 
Seimo Pirmininkas pasvei-
kino su perrinkimu antrai 
kadencijai (2018–2022 m.) š. 
m. balandžio mėn. vykusioje 
IPU Asamblėjoje Dakoje, 
Bangladeše. Susitikimo metu 
V. Pranckietis pabrėžė, jog, 
glaudžiai bendradarbiaudama 
su Jungtinėmis Tautomis, ši or-
ganizacija prisideda prie tarp-
tautinių problemų sprendimo 
būdų, žmogaus teisių gynimo 
ir parlamentinės demokratijos 
skatinimo. Praėjusiais me-
tais Lietuva minėjo narystės 

SEIMO PIRMININKAS ŽENEVOJE APTARĖ 
BRANDUOLINĖS SAUGOS, UKRAINOS IR 

LIETUVOS DALYVAVIMO CERN KLAUSIMUS

E. Gentvilas, M. Čungongas, V. Pranckietis, M. Krivas.                                LRS

Tarpparlamentinėje Sąjungoje 
atnaujinimo 25-metį.

Balandžio 26 d. Seimo de-
legacija susitiko su Jungtinių 
Tautų biuro Ženevoje genera-
liniu direktoriumi Michaeliu 
Mioleriu (Michael Møller). 
Seimo Pirmininkas padėkojo 
M. Mioleriui už dalyvavimą 
praėjusiais metais Lietuvoje 
surengtoje konferencijoje, 
skirtoje Lietuvos narystės 
Jungtinėse Tautose 25-me-
čiui paminėti. Susitikime 
aptarta situacija Sirijoje ir 
Ukrainoje bei šių konfliktų 
sprendimas, branduolinės 
saugos ir Astravo AE klau-
simai, Darnaus vystymosi 
darbotvarkės iki 2030 m. 
įgyvendinimas bei Lietuvos 
kandidatavimas į JT Žmogaus 
teisių tarybą 2022–2024 m. 
kadencijai.

Balandžio 26 d. Seimo 
Pirmininko vadovaujama dele-
gacija taip pat lankėsi Europos 
branduolinių mokslinių tyrimų 
organizacijoje (bendrai va-
dinama CERN), kur susitiko 

su CERN gene-
raline direktore 
p rof .  Fab io la 
Džianoti (Fabiola 
Gianotti) ir susi-
pažino su CERN 
veikla. Lietuva 
ruošiasi asoci-
juotai narystei 
CERN, susitari-
mas dėl asocijuo-
tos narystės arti-
miausiu metu bus 
teikiamas ratifi-
kavimui Seime.

C E R N  – 
technologijų ir 
inovacijų gau-
blyje – Seimo 
Pirmininkas ir 
jo delegacija su-
sitiko su Vakarų 
Šveicarijos lie-
tuviais ir disku-
tavo užsienyje gyvenantiems 
lietuviams aktualiais klausi-
mais: apie dvigubos piliety-
bės įteisinimą, asocijuotos 
narystės CERN perspektyvą, 
kovą už sveiką visuomenę 

Lietuvoje, objektyvaus ir 
subalansuoto Lietuvos realy-
bės pateikimo žiniasklaidoje 
poreikį. Pirmininkas kvietė 
bendrapiliečius užsienyje 
aktyviai dalyvauti Lietuvos 

rinkimuose ir referendumuo-
se, išlaikyti asmeninį ryšį su 
Lietuva, visada turėti Lietuvą 
širdyje.

Nuolatinis atstovas Žene-
voje Andrius Krivas 

Lietuvos Respublikos piliečių 
pareigų Lietuvai (pvz., karinė 
tarnyba) vykdymas, pilietinių 
teisių (pvz., teisės rinkti ir būti 
renkamam) įgyvendinimas. 
Tuomet turi būti nustatoma 
tinkama referendumo data, 
kad būtų pakankamai laiko 
užtikrinti kuo didesnį rinkė-
jų aktyvumą ir sudaryti kuo 
palankesnes sąlygas balsuoti, 
ypač ne Lietuvos teritorijoje 
esantiems lietuviams.

Mykolo Romerio uni-
versiteto profesorius, buvęs 
Konstitucinio Teismo teisėjas 
Vytautas Sinkevičius pažy-
mėdamas, kad Lietuva yra 
viena iš nedaugelio valstybių 
griežtai ribojančių dvigubos 
pilietybės atvejus, teigė, kad 
ginčas turėtų vykti ne dėl 
to, ar reikia įteisinti dvigubą 
pilietybę, o kaip tai padaryti, 
laikantis esminių demokrati-
jos principų. „Konstitucijos 
kūrėja ir steigėja yra Tauta, 
tai Tauta nustatė šitą taisyklę, 
vadinasi, nei Seimas, nei vi-
suomeninė organizacija, nei 
Vyriausybė su savo programa 
negali perimti tų įgaliojimų, 
kurie priklauso Tautai. Tauta 
nustatė tą taisyklę, tauta ją 
gali ir pakeisti”, – pasisaky-
damas už dvigubos pilietybės 
įteisinimą konstituciniu keliu 
sakė prof. V. Sinkevičius.

Teisininkas kvietė neat-
mesti Konstitucinio Teismo 

išaiškinimų. „Ar mes galime 
atmesti, ką sako Konstitucinis 
Teismas? Tai mes daugy-
bę dalykų tada galime at-
mesti, tarkim, Konstitucinis 
Teismas pasakė, kad Seimo 
nariais negali būti renka-
mi asmenys, kurie turi kitą 
pilietybę, bet kadangi ne-
mažai lietuvių turi dvigu-
bą pilietybę, atmeskim šitą 
Konstitucinio Teismo aiški-
nimą. Konstitucinis Teismas 
pasakė, kad mirties bausmė 
net už sunkiausius nusikal-
timus negalima, nusikaltimų 
padaugėjo, žiaurūs, prieš 
vaikus, prieš moteris, atmes-
kim Konstitucinio Teismo 
aiškinimą, priimkim įstatymą 
ir nustatykim, kad mirties 
bausmė galima”, – ironizavo 
prof. V. Sinkevičius.

Komisijos posėdyje pra-
nešimą skaičiusi teisingumo 
ministrė Milda Vainiutė ak-
centavo, kad Teisingumo mi-
nisterija, kartu su Vyriausybe 
sieks, kad teisėtu būdu būtų 
siekiama pilietybės išsaugo-
jimo užsienyje gyvenantiems 
lietuviams.

Kitokį požiūrį  prista-
tė  te i s in inkas  Ramūnas 
Petravičius, nagrinėdamas, 
kokiais atvejais galėtų keistis 
Konstitucinio Teismo dok-
trina. Jo teigimu, „doktrinos 
keitimas siejamas su naujų 
bylų nagrinėjimu, ir naujų 
precedentų sukūrimu jose, bet 
ne su Konstitucinio Teismo 
nutarimų, kitų baigiamųjų 
aktų nuostatų oficialiu aiš-
kinimu”. Pranešėjo teigi-
mu, „2013 m. Konstitucinio 

Teismo sprendimas ir yra 
aiškinimo procedūra. Pagal 
tokią procedūrą net negalėjo 
keisti doktrinos, nes dok-
trinos keitimas galimas tik 
naujoje byloje. Tai pripažįsta 
pats Konstitucinis Teismas, 
nepaneigdamas doktrinos ko-
regavimo galimybės.” Be to, 
R. Petravičius pasiūlė galimas 
minėto Pilietybės įstatymo 
pakeitimo projekto modifika-
cijas (papildomus ribojimus): 
lietuvių kilmės reikalavimą ir 
pilietybės įgijimą gimstant. 
Taip pat teisininkas pasisakė 
referendumo tema, akcentuo-
damas, kad „esama referendu-
mo „kartelė” yra per aukšta, 
todėl klausimo nusiuntimas 
į referendumą pagal esamas 
taisykles iš esmės reiškia 
jo sužlugdymą.” Pranešėjo 
teigimu, „visiškai įmanomas 
referendumo „kartelės” nulei-
dimas iki bendrųjų privalomo 
referendumo reikalavimų (turi 
ateiti balsuoti daugiau kaip 
pusė rinkimo teisę turinčių 
piliečių, kad referendumas 

būtų laikomas įvykusiu) dėl 
tam tikrų 1 skirsnio straipsnių 
(pvz., 11, 12, 13, 15 ir 16 str.) 
pakeitimo”. Tuo pačiu buvo 
pripažinta, kad „skirtingų 
reikalavimų taikymą užpro-
gramuoja pati Konstitucija, 
reikalaudama 1 skirsnio 1 
straipsnio keitimui ne ma-
žiau kaip 3/4 visų turinčių 
rinkimų teisę turinčių piliečių 
dalyvavimo”. Pranešėjo teigi-
mu, „referendumas tikslingas 
daug platesnei išimčiai pa-
daryti, Izraelio, Italijos arba 
Airijos pavyzdžiu – visiems 
lietuvių kilmės asmenims”. 
R. Petravičius taip pat pa-
žymėjo, kad „referendumas 
taip pat galėtų būti tikslingas 
balsavimo teisei apriboti (nu-
matyti galimybę tai padaryti 
įstatymu, jei asmuo būdamas 
piliečiu ilgą laiką negyvena 
Lietuvoje).”

Seimo ir PLB komisi-
jos pirmininkas Rimvydas 
Baltaduonis buvo linkęs pa-
remti dvigubos pilietybės įtei-
sinimą per Pilietybės įstatymo 

pataisas. „Mes, Pasaulio lie-
tuvių bendruomenė, džiaugia-
mės, kad pastaraisiais metais 
Seimas rado politinės valios 
įteisinti atskiruosius atvejus, 
leidžiančius turėti dvigubą 
pilietybę emigravusių lietuvių 
vaikams, tarpukariu išvyku-
siems mūsų tėvynainiams 
litvakams, Pilietybės įstatymu 
išplėsdami numatytų išimčių 
sąrašą iki 10. Tad malonu 
matyti, kad Seimas pagaliau 
ėmėsi iniciatyvos įteisinti ir 
galimybę išsaugoti pilietybę 
Lietuvoje gimusiems, augu-
siems, bet dėl įvairių priežas-
čių po 1990 m. išvykusiems ir 
kitų šalių pilietybes įgijusiems 
lietuviams”, – kalbėjo jis.

Pasak Seimo ir PLB ko-
misijos pirmininko ir posė-
džių moderatoriaus Antano 
Vinkaus, tarp svarbesnių 
darbotvarkės klausimų – dėl 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio renginių, dėl pro-
gramos „Globali Lietuva” ir 
glaudesnio užsienio lietuvių 
ryšių su Lietuva stiprinimo, 
dėl lituanistinio švietimo 
(Lietuvoje ir užsienyje), stra-
tegijos lietuvių kalbos išsau-
gojimui, dėl reemigracijos 
skatinimo. Balandžio 26 d. 
13 val. vyko komisijos ir 
Seimo Migracijos komisi-
jos bendras posėdis dėl šių 
komisijų bendradarbiavimo 
perspektyvų.

Balandžio 28 d. įvyko 
spaudos konferencija, kurioje 
buvo pristatyti komisijos pa-
siūlymai ar priimtos rezoliuci-
jos dėl svarbiausių klausimų.

LRS

SEIMO IR PLB KOMISIJA 
SVARSTĖ, KOKIU BŪDU 
TURĖTŲ BŪTI ĮTEISINTA 
DVIGUBA PILIETYBĖ

(Atkelta iš 1 psl.)

Rimvydas Baltaduonis.     Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. – O.Posaškova)
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Š. m. kovo 26 d. Vydūno jau-
nimo fondas pakvietė fondo na-
rius ir svečius į savo 65 metų vei-
klos jubiliejų, kuris vyko Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, IL.

Fondo istorija
Pabėgė l i ų  s t ovyk lose 

Vokietijoje daug Lietuvos jauni-
mo siekė mokslo, bet susidurdavo 
su dideliais finansiniais sunku-
mais. Akademiniame skautų 
sąjūdžio (ASS) suvažiavime 
Scheinfelde 1949 m. vasario 
18-20 dienomis buvo nutarta 
steigti Studenčių skaučių drogo-
vės ir Korp! Vytis bendrą šalpos 
fondą, tačiau prasidėjus emi-
gracijai iš Vokietijos pabėgėlių 
stovyklų, fondo steigimas buvo 
atidėtas, nes kartu reikėjo padėti 
Vokietijoje sergantiems sąjūdžio 
nariams. 

1949 m. rugsėjo mėnesį buvo 
įkurti pirmieji Korp! Vytis ir 
Akademikių skaučių draugovės 
(ASD) vienetai Čikagoje. Tuo 
pačiu metu buvo pavienių asmenų 
pastangomis finansiškai remiami 
Vokietijoje dar likę ASS skyrių 
nariai.

1951 m. rugpjūčio 18-19 
dienomis Klivlande ASS nariai 
suvažiavime kviečiami išplėsti 
aukų rinkimą. 

1952 m. pradžioje aukų rin-
kimo mintį pradėjo skleisti du 
studentai: senj. Albertas Vengris ir 
senj. Algirdas Stepaitis. Tais me-
tais Čikagos ASS skyrius surengė 
kaukių balių ir gautas pelnas (300 
dol.) buvo paskirtas šalpai.

1952 m. kovo 23 d. Čikagos 
ASS skyriaus posėdyje nutarta 
steigti šalpos fondą ir pavadinti 
didelio skautų bičiulio ir Korp! 
Vytis garbės nario dr. Vydūno 
vardu. Dr. Vydūnui sutikus, fondą 
pavadino „Lietuvių akademikų 
skautų dr. Vydūno vardo šalpos 
fondu”.

1952 m. gegužės 18 d. su-
daryta pirmoji dr. Vydūno vardo 
šalpos fondo valdyba (pirminin-
kas prof. Steponas Kolupaila, 
pavaduotoja fil. Ona Ščiukaitė, 
reikalų vedėjas senj. Vytautas 
Mikalavičius-Mikūnas, iždinin-
kas senj. Leonas Maskaliūnas, 
sekretorė t.n. Amalija Kalvaitytė-
Jagutienė).

1952 m. balandžio mėnesį 
priimtas fondo statutas, kurio 
pagrindinė mintis - remti aukš-
tuosius mokslus studijuojančius 
lietuvius, skiriant stipendijas, 
paskolas, pašalpas ir kt. finansinę 
paramą. Tikslas - paruošti nepri-

VYDŪNO JAUNIMO FONDO 65-METIS

Iš kairės: raštinės administratorius Šarūnas Rimas, sekretorė Vida Brazaitytė, ryšininkė su visuomene Jūratė Variakojienė, investicijų 
vedėjas Leopoldas von Braun, iždininkas dr. Arūnas Draugelis, vicepirmininkė Aldona Rauchienė, jaunimo atstovė Alina Meilytė 
ir pirmininkas Gintaras Plačas.

Dalis knygų, kurių išleidimą finansavo Vydūno jaunimo fondas.

Vydūno jaunimo fondo sekretorė Vida 
Brazaitytė.

klausomai Lietuvai įvairių sričių 
specialistų. 1953 m. vasario 13 
d. suteiktos pirmosios paskolos.

Fondas nuo pat pradžios buvo 
nepriklausomas nuo tuomet ASD 
ir Korp! Vytis sąjūdžio reikalus 
tvarkiusių valdybų. Tai dar kartą 
įtvirtinta 1962 m., kai Vydūno 
šalpos fondas buvo įregistruotas 
Ilinojaus valstijoje kaip pelno 
nesiekianti organizacija. Nuo 
tos dienos fondas tapo atskira, 
nepriklausoma organizacija, tik 
buvo pageidaujama, kad Vydūno 
šalpos fondo valdybą ir tarybą 
sudarytų ASS nariai.

1969 m. gruodžio 5 d. perre-
gistruotas (dėl laiku nesumokėtų 
valstybinių mokesčių Ilinojaus 
valstijoje) ir jam buvo pripažinta 
teisė kaip atskira nuo ASS ne-
priklausoma pelno nesiekianti 
organizacija. Oficialus fondo 
vardas „Vydunas Youth Fund 
Inc.” – Vydūno jaunimo fondas 
(VJF). Nors fondo pavadinimas 
keitėsi, tačiau išlaikyti fondo 
tikslai, pagal įstatymus buvo 
sudaryta fondo taryba ir valdyba 
iš ASS narių.

Fondo veikla
Vydūno jaunimo fondas vado-

vaujasi keturiais punktais: lėšas 
telkia jas uždirbant; finansuoja 
fondas tik studentų studijas; litu-
anistinių studijų studentams skiria 
stipendijas, kurių vėliau nereikia 
grąžinti; visi darbai fonde atlie-
kami savanoriškai - nemokamai. 
Šie keturi punktai vykdomi buvo 
ir yra vykdomi ir šiandien fondo 

veikloje.
VJF valdybai nutarus, studen-

tai turi grąžinti paskolas, kurias 
suteikė fondas, kad vėliau būtų 
galima grąžintomis paskolomis 
paremti kitus studentus. 

Fondas skiria grąžinamas ir 
negrąžinamas paskolas, kartu su 
pasklomomis skiria ir kasmetines 
premijas lietuviškoje veikloje 
pasižymėjusiam asmeniui, finan-
suoja knygų leidybą. 

Lietuviškos organizacijos yra 
gavę finansinę paramą lituanisti-
niam švietimui. VJF remia skautų 
ir kitų organizacijų stovyklas.

Fondo pagrindinai pajamų 
šaltiniai buvo ir yra: aukos iš 
pavienių asmenų ir organizacijų, 
banko ir investicijų palūkanos, 
palikimai, uždarbis už įvairius 
leidinius, paskolos sugrąžintos 
iš baigusių aukštųjų mokslų stu-
dijas. Pats pagrindinis Vydūno 
fondo pajamų šaltinis – atvirukų 
leidyba ir platinimas.

Vydūno jaunimo fondo 
šventė

Fondo jubiliejaus šventę pra-
dėjo Vydūno jaunimo fondo 
valdybos pirmininkas fil. Gintaras 
Plačas, sakydamas, jog Vydūno 
fondas yra apie žmones, jų dar-
bus, jų norus, jų pastangas pras-
mingai patobulinti save ir savąjį 
pasaulį, jaunus žmones, pilnus 
ateities, kurie ruošiasi sukurti 
savo ateitį. (...) Suteikti vilčių, 
kad bendromis jėgomis, bendrais 
resursais galime padėti lietuviš-
kam jaunimui pasiekti aukštųjų 

mokslų užsimoji-
mus ir skatinti lie-
tuvišką visuome-
ninę veiklą. Vien 
tik praeitų devy-
nerių metų bėgyje 
Vydūno jaunimo 
fondas parėmė 
Lietuvos studentus 
ir lietuvių skautų 
studentus 2,5 mln. 
dolerių stipendijų 
ir paramos (...).

VJF valdybos 
pirmininkas fil. 
Gintaras Plačas pa-

kvietė į sceną ypač 
daug prisidėjusius 
prie Fondo veiklos 
ir dirbančius Fondo 
valdyboje: vicepir-
mininkę fil. Aldoną 
Rauchienę, fil. Vidą 
Brazaitytę - vicepir-
mininkę, valdybos 
sekretorę, fil. Arūną 
Draugelį - valdybos 
iždininką, fil. Šarūną 
Rimą - raštinės 
administratorių, fil. 
Leopoldą von Braun 
- finansinių reikalų 
administratorių, fil. 
Jūratę Variakojienę 
- ryšininkę su vi-
suomene, fil. Aliną 
Meilytę - jaunimo atstovę. Šių 
darbuotojų VJF įnašas į išeivijos 
lietuvybę yra didžiulis. Visiems 
įteiktos gėlių puokštės. Jūratė 
Variakojienė yra ilgiausiai dirbusi 
Vydūno jaunimo fondo valdy-
boje. Valdybos pirmininkas fil. 
Gintaras Plačas pakvietė visus 
paploti padėkojant jiems už re-
zultatyvų darbą.

Vėliau VJF jubiliejaus šven-
tės vedimą valdybos pirmi-
ninkas fil. G. Plačas suteikė 
VJF valdybos sekretorei fil. 
Vidai Brazaitytei. Ji pakvietė 
tylos minute pagerbti mirusius 
Vydūno jaunimo fondo steigė-
jus, narius ir rėmėjus. Vėliau ji 
pristatė garbės svečius: jo eks-
celenciją Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministrą 
Liną Linkevičių, Lietuvos 
Respublikos generalinį kon-
sulą Čikagoje Marijų Gudyną 
su žmona Gintarija, LR gene-
ralinio konsulato darbuotoją, 
kultūros klausimais ir ryšiams 
su visuomene Agnę Vertelkaitę, 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos 
direktorių tėvą Algį Baniulį, 
Pal. Jurgio Matulaičio misi-
jos seseles Juditą Zabitaitę ir 
Laimutę Kabišaitytę, Lietuvių 
Fondo tarybos narį fil. Rimantą 
Griškelį, Vydūno draugijos 
Lietuvoje atstovą JAV Rimantą 
Gurauską, Klivlando laikraščio 

„Dirva” redaktorių Gediminą 
Markevičių, spaudos atstovus 
iš laikraščių „Čikagos Aidas” 
ir „Draugas”.

Pakviestas kalbėti LR už-
sienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius pabrėžė, jog didelė 
garbė dalyvauti šioje šventė-
je ir kartu malonumas dalintis 
įspūdžiais apie nueitą kelią, kurį 
nuėjo Vydūno jaunimo fondas. 
Ministras prisiminė kaip išva-
karėse lankėsi Jaunimo centre 
Čikagoje, Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro archyve matė 
Vydūno rankraščius. Kokia di-
džiulė prasmė Vydūno žodžiuo-
se, darbuose, kuris norėjo siekti 
idealo. „Vydūno jaunimo fondas 
visa tai įkūnija”, - pabrėžė L. 
Linkevičius. 

Per tautiškumą, patriotizmą 
VJF investavo į žinias, į moks-
lą, knygų leidimą. Visa tai pati 
geriausia gyvenimo investicija, 
kartu ir prasmingiausias Vydūno 
vardo įamžinimas. 

Šiais laikais naujai įsiklauso-
me į nepriklausomybės, į laisvės 
turinį. Todėl kai kalbame apie to-
kius žmonės kaip Vydūnas, kuris 
apie tuos kilnius žodžius kvietė 
pagalvoti ir suprasti jų prasmę.

LR užsienio ministras Linas 
Linkevičius dar kartą pabrėžė 
Vydūno jaunimo fondo svarbą, 

(Nukelta į 6 psl.)
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kuris dirba toli nuo Lietuvos ir 
dar kartą primena, kad Lietuva 
yra ten, kur gyvena lietuviai, kur 
plaka lietuviška širdis, kur yra lie-
tuviškos tradicijos, jos puoselėja-
mos. „Lietuva nėra nužymėta tik 
sienomis, tai nėra mažas lopinėlis 
Žemės rutulyje, Lietuva yra ten, 
kur esate jūs, kur esame mes visi 
kartu”, - kalbėjo ministras. „Tik 
būdami kartu būsime stiprūs. Tik 
būdami kartu išsaugosime tas 
tradicijas, tik tai būdami visada 
kartu nugalėsime, net tada, kai 
bus sunku”, - kalbėjo jis.

Pabaigoje LR užsienio reikalų 
ministras L. Linkevičius Vydūno 
jaunimo fondo vadovams įteikė 
simbolišką dovaną - lietuvišką 
verpstę. 

Vėliau rengenio vedėja Vida 
Brazaitytė pakvietė sveikinimo 
žodį tarti LR generalinį konsulą 
Čikagoje Marijų Gudyną. Jis 

priminė Vydūno jaunimo fondo 
prasmę, jo veiklą, kad visa tai 
labai gerai suvokiama Lietuvoje, 
jog investicija į jaunus žmones, 
jų kultūrą, jų ateitį yra labai 
svarbi. „Ir visa tai yra pamoka, 
kurią labai svarbu išmokti ir 
įsisavinti Lietuvoje”, - kalbėjo 
M. Gudynas. Po to jis perskaitė 
sveikinimą iš Lietuvos:

„Gerbiamieji Vydūno jau-
nimo fondo nariai, nuoširdžiai 
sveikinu jus fondo įkūrimo me-
tinių proga. Jau 65-kerius metus 
jūsų bendruomenė įgyvendina 
prasmingą tikslą, drauge puose-
lėja, skleidžia lietuvybės dvasią. 
Ilgametė visuomeninė, kultūrinė 
ir akademinė veikla, svari para-
ma mokslui ir knygų leidimui, 

(Atkelta iš 5 psl.)

VYDŪNO JAUNIMO 
FONDO 65-METIS

LR užsienio reikalų ministras Linas Lin-
kevičius įteikė dovaną, kurią priėmė  Vydūno 
jaunimo fondo valdybos pirmininkas Gintaras 
Plačas.

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas.

O koks jubiliejus be šventinio torto? Vydūno jaunimo fondo val-
dybos pirmininkas Gintaras Plačas (kairėje) kartu su Vydūno jau-
nimo fondo tarybos pirmininku prof. Romu Viskanta dalina tortą.  
                                                 Visos nuotraukos Gedimino MakrevičiausTautinių šokių grupės „Spindulys” jaunių ratelis, mokytoja Audra Lintakienė. 

Vydūno draugijos Lietuvoje atstovas JAV 
Rimantas Gurauskas.

reikšmingas jūsų įnašas palaikant 
išeivijos pilietiškumą ir išsaugant 

stiprų jaunos kar-
tos ryšį su tėvyne. 

Dėkoju jums, 
kad telkiate sve-
tur gyvenančius 
mūsų tautiečius ir 
išliekate aktyviais 
Lietuvos kūrėjais. 

Linkiu jums 
gyvuot i  i lgai 
i r  sėkmingai . 
Gražios jubilie-
jinės šventės vi-
siems. Jos eksce-
lencija Lietuvos 
R e s p u b l i k o s 
Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.”

Po LR gene-
ralinio konsulo 
M. Gudyno kal-
bėjo Lietuvių 
Fono tarybos na-

rys fil. Rimantas Griškelis. Jis 
pasidžiaugė galimybe pasveikinti 
Lietuvių Fondo vardu. Paminėjo, 
jog per paskutinius penkerius 
metus 98200 dol. Lietuvių Fondas 
parėmė Vydūno jaunimo fondą. 
Šie pinigai skirti prašymams, 
projektams su mokslu. Pakvietė 
skautų vienetus kreiptis finansi-
nės paramos, nes „jeigu neprašai, 
tai ir negauni“... 

Asmeniška i  R imantas 
Griškelis Vydūno jaunimo fondui 
įteikė Vydūno knygelę „Tauresnio 
žmoniškumo užtekėjimas: kada 
karų nebus”, 1948 m. išleistą 
Vokietijoje, kurią jam perdavė 
dr. Edmundo Vasiliausko žmo-
na Marytė, kurią ji pati gavo 
iš Vydūno antros eilės pusse-

serės. Knygelėje 
buvo dvi Vydūno 
nuotraukos, kurias 
taip pat perdavė 
Vydūno jaunimo 
fondui ir palinkėjo 
laimingai tęsti visą 
darbą toliau.

Vėliau kalbėjo 
Vydūno draugijos 
Lietuvoje atstovas 
JAV Rimantas 
Gurauskas, kuris 
perskaitė Lietuvos 
Vydūno draugijos 
sveikinimą:

„ V y d ū n o 
draugijos vardu 
sveikinu jus visus 
Vydūno jaunimo 
fondo 65-mečio 
proga. 

Per visus šiuos 
metus Fondas, 
teikdamas paramą 

mokslo siekiančiam lietuvių 
jaunimui, ženkliai prisidėjo prie 
tautiškumo gaivinimo ir palai-
kymo išeivijoje, o atkūrus nepri-
klausomybę - ir Lietuvoje.

Fondas reikšmingai prisi-
dėjo ir prie Vydūno atminimo 
įamžinimo bei jo idėjų sklaidos, 
paremdamas Vydūno knygų 
leidimą, rengdamas Vydūno 
minėjimus, parodas, sukaupęs 
daug su Vydūnu susijusios 
medžiagos, kurios didžiąją dalį 
padovanojo Vilniaus universite-
to bibliotekai.

Vydūno jaunimo fondo veikla 
ir šiandien ženkliai prisideda prie 
nepriklausomos Lietuvos stipri-
nimo ir jos dvasinio ugdymo ir 
yra gražus pasiaukojamo darbo 
Tėvynės labui pavyzdys.

Beveik prieš septynis dešim-
tmečius Vydūnas, sveikindamas 
lietuvių skautus išeivijoje, sakė: 
„Prašau Visagalio, kad būtų su 
Jumis ir stiprintų Jūsuose kilnų 
žmoniškumą, kad būtut kaip lie-
tuviai ir kitiems pavyzdys, kuris 
ragina eiti tauresniu žmoniškumo 
taku”. Tuo taku Vydūno jaunimo 
fondas ir eina jau šešiasdešimt 
penkerius metus. Linkime Jums 
ir toliau nenuilstamai darbuotis 
Lietuvai, auginant jos tautiškumą 
bei žmoniškumą, tuo pasitarnau-
jant ir žmonijos pažangai. Tomas 
Stanikas, Vydūno draugijos pir-
mininkas, Vilnius, 2017 m. kovo 
13 d.”

Straipsnio apie Vydūną, 
paruoštą filosofo dr. Vaclovo 
Bagdonavičiaus, skirtą Vydūno 
jaunimo fondo 65-mečiui, ištrau-
ką perskaitė fil. dr. Ribertas Vitas. 
Visą straipsnį galima rasti jubilie-

jiniame VJF leidiny-
je „Vydūno jaunimo 
fondo 65-metis”.

Apie Vydūno fon-
do atsiradimą ir vardo 
suteikimą, jo darbus 
trumpai apžvelgė 
fil. Vida Brazaitytė. 
2010 m. VJF įkū-
rė naujas stipendijas 
tiek Lietuvoje studi-
juojantiems studen-
tams, tiek Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, 
Kanadoje, Europoje 

ir Australijoje. 
Padėkojo auko-
tojams, be kurių 
fondas nebūtų 
sulaukęs gražaus 
jubiliejaus.

P r o f .  d r . 
Tomo Remeikio 
vardinės stipen-
dijos sutarties 
p a s i r a š y m a s 
įvyko 65-me-
čio jubiliejaus 
metu. Stipendija 
bus  te ik iama 
prof. dr. Tomo 
Remeikio šei-
mos pavedimu. 
Ji skiriama kas-
met vienam studentui, kuris 
yra Lietuvių skautų sąjungos 
(LSS) Akademio skautų sąjū-
džio (ASS) skautas akademikas 
ar Lietuvos studentų skautų or-
ganizacijos (SSO) narys. Sutartį 
pasirašė Remeikių šeimos ats-
tovė dr. Ginta Remeikytė-Gedo 
ir Vydūno jaunimo fondo val-
dybos pirmininkas fil. Gintaras 
Plačas.

Renginio metu taip pat pa-
sirašyta sutartis dėl fil. a.a. 
Antano Dundzilos vardo fondo 
steigimo Vydūno jaunimo fondo 
rėmuose. A.a. Antanas Dundzila 
savo palikime nurodė, jog skiria 
pinigų remti mokslinius tyrimus 
ir išsaugojimą istorinių medžia-
gų, susijusių su lietuvių tautos 
sovietų okupacijos laikotarpiu 
1940-1941 m. ir 1944-1990 m. 
Jis prašė, kad būtų atkreiptas 
ypatingas dėmesys į sunkų lie-
tuvių likimą Sibiro lageriuose. 
Sutartį pasirašė VJF pirminin-
kas fil. Gintaras Plačas ir VJF 
tarybos narys Romas Dundzila. 

Vydūno jaunimo fondas įkūrė 
fil. Vytauto Mikūno premiją, kuri 
bus skiriama pasižymėjusiems 
Akademinio skautų sąjūdžio 
nariams. Vienkartinė 1500 dol. 
premija bus skiriama kiekvienų 
metų rudenį.

Akademinės dalies pabai-
goje kalbėjo fil. prof. Romas 
Viskanta, kuris padėkojo garbės 
svečiui LR užsienio reikalų 
ministrui Linui Linkevičiui už 
dalyvavimą VJF pagerbime. 

Vėliau savo kalboje prisiminė, 
kaip prasidėjo Fondo kūrimas 
ir kaip augo jo gebėjimas remti 
akademinį lietuvišką jaunimą.

Pasibaigus pranešimams visi 
svečiai ir VJF nariai galėjo pasi-
džiaugti menine programa, skirta 
65-mečio jubiliejui. Mykolo 
Kleopo Oginskio polonezą A-moll 
„Atsisveikinimas su Tėvyne” pa-
grojo sl. Albertas Kerelis. Pagal 
Andriaus Mamontovo muziką 
„Kregždutės kregždutės” šoko 
kand. Austėja Stanevičiūtė ir 
Domas Vaitkus. Koncertą tęsė 
vyr. sk. Rasa Kerelytė, pagrodama 
Edvardo Griego „Wedding day ar 
Trodhaugen”. Meninėje progra-
moje dalyvavo ir tautinių šokių 
grupės „Spindulys” jaunių ratelis 
(mokytoja Audra Lintakienė), 
kuris atliko Elenos Morkūnienės 
choreografiją. Koncertą užbaigė 
Vydūno eilėraščių deklamavimu 
kand. Erista Butkevičiūtė, t.n. 
Goda Orentaitė ir kand. Monika 
Ringytė. 

Po koncerto buvo vaišės, ku-
rių metu buvo galima pabendrauti 
ir pakalbėti dar kartą apie VJF nu-
veiktus darbus ir ateities planus. 

Tad neužmirškime ir mes 
Vydūno žodžių – „Tautos augimui 
reikia visas aukotis”.

Gediminas Markevičius
Naudotasi „Vydūno jaunimo 

fondo 65-metis” leidiniu, kurį 
išleido Vydūno jaunimo fon-
das, redagavo Vida Brazaitytė. 
Redakcinė grupė - Aldona 
Rauchienė ir Gintaras Plačas.
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Š. m. balandžio 26 d. įvy-
ko Lietuvių bendruomenės 
Klivlando apylinkės organi-
zuotas susirinkimas, kuriame 
dalyvavo daugiau nei dvide-
šimt Klivlando lietuvių orga-
nizacijų atstovų. Susirinkimo 
tikslas: gauti nuomonių ir 
siūlymų kaip 2018 metais 
tinkamai paminėti ir atšvęsti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo šimtmetį. Prieš 
pradedant diskusijas, susi-
rinkusiems buvo išdalinta 
susirinkimo dienotvarkė ir 
visų Klivlando lietuvių orga-
nizacijų sąrašas.

Maloniai nustebino, kad kai 
kurie atstovai atvyko gerai pa-
siruošę išsakyti savo nuomones 
įvairiomis temomis. Taip pat 
paaiškėjo, kad buvo ir tokių, 
kurie šiai ypatingai svarbiai ir 
minėtinai sukakčiai didesnės 
reikšmės nepriskyrė. Vienas at-
stovas po to, kai buvo pasiūlyta 
įtraukti į šį minėjimą vieno isto-
riškai svarbaus asmens pavar-
dę, neadvejodamas atkirto, kad 

Pavasaris bunda, šven-
čiame ir džiaugiamės at-
gimstančia gamta!  Praeitą 
Šeštadienį, balandžio 22 
dieną, Klivlando Ohajaus 
Lietuvių kultūrininiame dar-
želyje šventėme Atvelykio 
šventę.  Susirinko didelis ir 
gražus mokinukų būrys iš 
Šv. Kazimiero lituanistinės 
mokyklos. Kad visiems būtų 
gera ir smagu, daug darbo 
įdėjo Kultūrinio darželio ko-
miteto nariai, parūpino dau-
gybę margučių su saldainiais 
ir papuošimais. Šią šventę 
finansavo fondas „Plėtra”, už 
tai esame jiems labai dėkingi.  
Kiekvieno indėlis yra reika-
lingas ir labai vertinamas.  
Buvo išspausdinti kvietimai, 
užsakytas autobusas, šiltos 

PAVASARIS ATEINA
Po žingsnelį, patyliukais,
Su varveklių lašeliukais
Vis pavasaris arčiau…
Brinkstant pumpurus mačiau!

Šypt! Prie griovio minkštučiukai
Blindžių skleidžiasi kačiukai.
Snieguolytės galvas kelia…
Dar truputis - tuoj bus žalia!

Birutė Lenktytė

picos vaikams ir svečiams bei 
karšta kava, kad vyresnieji 
nesuragėtų nuo pavasarinio 
šaltuko. Lietuvių klubas taip 
pat papuošė Birutės fontaną 
dideliais mediniais zuikiais 
su lietuviškomis juostomis 
ir spalvinga gėlių puokšte. 
Noriai prisidėjo mokytojai, 
tėveliai, seneliai ir svečiai su 
savo vaikučiais.

Nors nosytes dar kuteno 
pavasarinis vėjas, visiems 
buvo malonu kartu pasi-
džiaugti pavasario švente. 
Vaikai skubėjo kuo spar-
čiau surasti ir prisipildyti 
savo krepšelius margučių su 
saldainiais, juos linksmino 
Velykų bobutė ir Zuikis. 
Vaikai joms dainavo daine-
les ir deklamavo eilėraštu-

kus, kad gautų dar daugiau 
gardumynų.  Vaikai galė-
jo pasidžiaugti spalvingais 
piešinukais bei įspūdingais 
ornamentais ant veidukų ir 
rankyčių. 

Taigi šventė tapo tikrai 

miela ir šilta. Mūsų vaikai su 
džiaugsmu prisimena iškylą į 
Lietuvišką kultūrinį darželį. 

Didžiuojamės ir džiau-
giamės, kad mūsų lietuvių 
bendruomenė yra tokia stipri, 
palaikanti vieni kitus, ir tik 

taip toliau galime išlaikyti 
lietuvybę, saugoti savo lietu-
viškas tradicijas ir kad mūsų 
vaikučių veiduose spindėtų 
šypsenos. Sveikiname visus 
pavasario proga!

Jurgita Dicevičienė

Atvelykio šventė Lietuvių kultūriniame darželyje.                                                            Autorės nuotr.

DIDŽIULIS ĮSIPAREIGOJIMAS
ta pavardė nėra priimtina, nors 
siūlytas asmuo buvo vienas iš 
1918 metų Nepriklausomybės 
Akto signatarų.

Viena Klivlando apylinkės 
LB valdybos narė pareiškė, 
kad valdyba neturi nei pakan-
kamo personalo, nei finansi-
nių išteklių, kad galėtų viena 
įsipareigoti šiam didžiuliam 
užmojui. Jos nuomone, būtina 
sudaryti šios šventės-minė-
jimo komitetą, į kurį turėtų 
įeiti visos Klivlando lietuvių 
organizacijos ar jų atstovai.

Susirinkųsių nutarimu, šį 
šventė turėtų vykti 2018 me-
tais, vasario 18-19 dienomis. 
Kitas susirinkimas šiuo reikalu 
įvyks gegužės 24 d. „Gintaro” 
restorane. Tikimasi, kad jo 
metu bus sudarytas minė-
tas komitetas, kuris tuoj pat 
pradės išsamias diskusijas ir 
šventės ruošos darbus, kad 
iškilmingas šimtmečio minė-
jimas būtų sėkmingas, įdomus 
ir didingas.

Algirdas V. Matulionis

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė: WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com
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2017 m. balandžio 20 d. 
Lietuvos ambasada JAV kartu 
su partneriais  - JAV Valstybės 
departamentu, Japonijos ir 
Izraelio ambasadomis JAV - 
surengė Holokausto dienos – 
Yoma HaShoah minėjimo ren-
ginį, skirtą Japonijos generali-
nio konsulo Kaune 1939-1940 
m. Čiune (Sempo) Sugihara, 
1940 m. liepos – rugpjūčio 
mėnesiais išduotomis vizomis 
išgelbėjusio 6000 žydų kilmės 
asmenų, atminimui.

Renginį pradėjęs JAV 
Va l s t y b ė s  d e p a r t a m e n -
to specialusis pasiuntinys 
Holokausto  klausimams 
Thomas Yazdgerdi, svei-

HOLOKAUSTO ATMINIMO DIENOS MINĖJIMAS VAŠINGTONE – 
PIRMĄ KARTĄ ISTORIJOJE BENDRAS JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTO, LIETUVOS, 

JAPONIJOS IR IZRAELIO AMBASADŲ JAV RENGINYS

kindamas susirinkusius ir 
dėkodamas renginio par-
tneriams bei garbės svečiui, 
Čiune Sugihara vizos išgel-
bėtam Leo Melamed, sakė: 
„Šiandien mes prisimena-
me drąsų iškilaus humanisto 
Čiune Sugiharos, Yad Vašem 
pripažinto Pasaulio Tautų 
teisuoliu, žygdarbį. Noriu 
padėkoti Lietuvos, Japonijos 
ir Izraelio ambasadoms, dir-
busioms su mumis prie šio 
renginio pastaruosius du mė-
nesius. Kuomet Lietuvos 
ambasada kreipėsi į mano 
biurą su šia puikia idėja, mes 
buvome apstulbinti Čiune 
Sugiharos žygdarbio ir pa-

LR URM nuotr.

jutome, kad tai puiki tema 
Valstybės departamento me-
tiniam Holokausto minėjimo 
renginiui”.

Lietuvos ambasadorius 
JAV Rolandas Kriščiūnas, 
dėkodamas renginio partne-
riams ir pristatydamas garbės 
svečią Leo Melamed bei filmo 
apie Sugiharą režisierių Cellin 
Cluck, pabrėžė, kad teisingas 
pasirinkimas kartais yra labai 
sudėtingas. „Čiunė Sugihara 
žodžiais „Darykime teisingą, 
nes tai teisinga” ir niekada 
nepamirškime Holokausto 
siaubų, tam, kad jie daugiau 
niekada nepasikartotų,” - sakė 
Lietuvos ambasadorius JAV 

R. Kriščiūnas.
Renginio metu atsimini-

mais dalinosi garbės svečias 
Leo Melamed - Čikagos ak-
cijų biržos įkūrėjas, litvakas, 
7 metų išgelbėtas 1940 m. 
Kaune Sugiharos išduotos 
vizos Leo Melamed šeimai. Į 
renginį ponas Melamed atvy-
ko iš Čikagos kartu su žmona 
Betty ir dukra Idelle.

„Tu tiesiog jauti kas yra 
teisinga. Visi turime tai vi-
duje, tik kartais teisingas 
pasirinkimas reikalauja ne-
paprastos drąsos,”- sakė Leo 
Melamed paklaustas, kaip 
žinoti, kas yra teisinga?

Renginį apibendrinęs JAV 
Valstybės sekretoriaus pava-
duotojas ambasadorius Chacon 
teigė, kad „gyvų liudininkų 
liudijimai apie jų išgyvenimus, 
tokie kaip Leo Melamed, ir drą-
sūs veiksmai, kaip kad Čiune 
Sugihara, mums primena apie 
Holokausto siaubą, bet taip pat 
įkvepia mokytis iš šių iškilių 
žmonių, ir tai suteikia ypatingą 
prasmę metiniam Holokausto 
dienos Yom Hashoah minėji-
mui Valstybės departamente”.  

Renginio metu buvo pa-
rodytas 2015 m. Japonijos 
televizijos sukurtas filmas 
„Persona non Grata”, pasa-
kojantis apie Čiune Sugiharos 
žygdarbį. Į gausius renginio 
dalyvių klausimus atsakė fil-
mo režisierius Cellin Gluck.

Tai pirmasis JAV Valstybės 
departamento metinis rengi-

nys, skirtas Holokausto atmi-
nimo dienai, rengiamas kartu 
su partneriais – Lietuvos, 
Japonijos ir Izraelio ambasa-
domis. Tai taip vienas dides-
nių Valstybės departamento 
renginių 2017 m., kuriame 
dalyvavo gausus būrys gar-
bių svečių, daugiau nei 200 
Valstybės departamento dar-
buotojų.

Šis  renginys  pradėjo 
Holokausto dienos minėjimo 
Vašingtone ciklą.

Lietuvos ambasada JAV 
taip pat rengė:

- b a l a n d ž i o  2 4  d . 
Lietuvos ambasadoje JAV 
vyko Vilniaus geto dainų va-
karas. Dainas, akomponuojat 
pianistui Edvinui Minkštimui, 
atliko Jerome Barry.

- b a l a n d ž i o  2 6  d . 
Lietuvos ambasada JAV kartu 
su Japonijos ir Izraelio am-
basadomis Vašingtone rengė 
filmo apie Japonijos gene-
ralinį konsulą Kaune 1939-
1940 Čiune Sugiharą prista-
tymą ir diskusiją Džordžtauno 
universiteto studentams. 
Diskusijoje dalyvavo JAV 
Holokausto memorialinio 
muziejaus ekspertas Arthur 
Berger, Džordžtauno uni-
versiteto Žydų civilizacijos 
centro direktorius Jacques 
Berlinerblau, filmo direkto-
rius Cellin Gluck ir Alyza 
Lewin - Sugiharos išgelbėto 
Nathano Lewino dukra.

LR URM

Balandžio 23 d. minima 
Pasaulinė knygos ir autorių tei-
sių diena (Giornata Mondiale del 
Libro e dei Diritti d’Autore), ta 
proga Romoje, minint garsiojo 
Don Kichoto autoriaus Miguel 
de Cervantes mirties metines, 
vyko tradicinis renginys, skirtas 
skatinti susidomėjimą autorių iš 
viso pasaulio kūriniais.

Šiais metais balandžio 27 
dieną Cervantes institute tarp-

ROMOJE BUVO SKAITOMI ANTANO VAIČIULAIČIO  
„ITALIJOS VAIZDAI”

tautinio vakaro dalyviai skaitė 
savo šalies autorių tekstus 
originalo bei italų kalbomis. 
Visus tekstus vienijo bendra 
tema – Romos miestas.

Romoje  s tud i juo jan -
ti Elena Nora Jucytė skaitė 
Antano Vaičiulaičio knygos 
„Italijos vaizdai” (sud. Virginija 
Barbonaitė-Paplauskienė, 
2015) ištrauką, „Žaismingi 
Celimontanos Vartai”, italų 

bei lietuvių kalbo-
mis (tekstą išvertė 
Alessandra Calli).

Lietuvių litera-
tūros klasikas, di-
plomatas Antanas 
Vaičiulaitis dirbo ir 
rašė dar nepriklau-
somoje tarpukario 
Lietuvoje, studija-
vo Prancūzijoje bei 
keliavo po Vakarų 
Europą. 1940 jis 
buvo išsiųstas su 
diplomatine misija 
į Vatikaną, kurios 
metu buvo paskir-
tas antros kategori-
jos atašė Lietuvos 
pasiuntinybėje prie 

Šventojo Sosto. Kartu su šiuo 
postu Vaičiulaitis gavo ir lei-
dimą lankytis muziejuose, ku-
riuose jis liko užburtas miesto 
istorijos ir grožio. Vaičiulaičio 
susižavėjimas puikiai atsispindi 
„Italijos vaizdų” puslapiuose, 
kurie primena meilės laišką 
Romos miestui.

Ambasada dėkoja Elenai 
Norai Jucytei ir Alessandra Calli 
už gražią iniciatyvą. LR URM

Elena Nora Jucytė skaitė Antano Vaičiulaičio knygos „Italijos vaizdai” iš-
trauką.                                                                                                    LR URM

2017 m. balandžio 29 d. 
Jungtinės Karalystės lietuvius 
subūrė tradiciniai Maldos pusry-
čiai ambasadoje. Labdaros ren-
ginio garbės svečias - specialiai 
į Londoną atvykęs Vilniaus ar-
kivyskupas metropolitas Juozas 
Grušas. Maldos pusryčiuose 
paaukotos lėšos skirtos Vaikų 
dienos centrui Ginkūnuose. 
Šiaulių rajono Ginkūnų kaime 
veikiantis Vaikų dienos centras 
rūpinasi socialinės rizikos šei-
mose augančiais nepilnamečiais 
iš aplinkinių savivaldybių.

„Didžiuojuosi, jog Jungtinės 
Karalystės lietuviai puoselėja 
labdaros tradicijas. Aukodami 
pažeidžiamiausiems mūsų vi-
suomenės nariams, tvirtina-
me bendruomenes, stipriname 
mūsų valstybę. Apsaugodami 
vaikus, padėdami jiems pasi-
ruošti gyvenimui, atliekame 
savo bendražmogišką, krikščio-
nišką ir pilietinę pareigą”, sakė 
ambasadorė Asta Skaisgirytė.

Šių metų Maldos pus-
ryčių tema - „Kaip užaugti 
Žmogumi”. Maldos pusry-
čius rengė Lietuvos ambasada 
Jungtinėje Karalystėje kartu 
su Londono Šv. Kazimiero ir 
Lietuvių krikščionių bažny-
čiomis, Jungtinės Karalystės 
Lietuvių Bendruomene bei 
įmone „Lituanica Retail 
Ltd”. Renginyje muzikinius 
kūrinius atliko saksofonistė 
Rusnė Mikiškaitė, vokalistė 
Violeta Sky ir choras „Gausa”, 
Ginkūnų vaikų dienos centro 
veiklą pristatė vadovė Solveiga 
Čužiauskienė. Šių metų Maldos 
pusryčiuose paaukota 4000 
svarų.                          LR URM

TRADICINIUOSE MALDOS PUSRYČIUOSE 
– PARAMA VAIKŲ DIENOS CENTRUI 

GINKŪNUOSE 

Saksofonistė Rusnė Mikiškaitė.  
                                      LR URM
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K U L T ŪR A

2017 m. kovo 22-23 d. Vilniuje ir Kaune buvo pristatytas 
dokumentų rinkinys „Sovietinių represinių struktūrų veikla 
prieš lietuvių ir lenkų pogrindį 1944-1945” (serija „Lenkija ir 
Lietuva XX amžiuje. Specialiųjų tarnybų archyvų dokumentai”, 
tomas Nr. 1). Leidinys parengtas bendradarbiaujant Lenkijos 
Tautos atminties institutui (IPN), Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrui bei Lietuvos ypatingajam archyvui. 
Į leidinio pristatymą iš Lenkijos atvyko Lenkijos Tautos atmin-
ties instituto direktorius dr. Jarosław Szarek, Tautos atminties 
instituto archyvo direktorė Marzena Kruk ir kiti svečiai. 

Balandžio 6 d. Ugdymo plėtotės centras Tuskulėnų rimties 
parko memorialiniame komplekse organizavo renginį „Menų 
dūzgės: mokinių mokymosi edukacinėse aplinkose galimybės”. 
Mokyklų atstovai buvo supažindinti su muziejine ekspozicija 
„Tuskulėnų dvaro paslaptys” (koncepcija ir išpildymu), atliko 
edukacines užduotis, savarankiškai gilindamiesi į ekspozicijos 
medžiagą ieškojo atsakymų į pateiktus anketinius klausimus, 
aptarinėjo muziejų ir savo įspūdžius jame. Taip pat turėjo ga-
limybę susipažinti su muziejuje vykdoma edukacine veikla ir 
sužaisti edukacinį žaidimą „Sovietinis inkubatorius”. 

Balandžio 11 d., antradienį, Panevėžio kraštotyros muzie-
juje (Vasario 16-osios g. 23) įvyko renginys skirtas paminėti 
tarptautinę koncentracijos stovyklų kalinių išlaisvinimo dieną. 
Jo metu vyko LGGRTC ir muziejaus drauge organizuojamas 
politinės kalinės Onos Bujevičiūtės-Padvarietienės knygos 
„Sumokėta jaunyste” pristatymas.

Balandžio 19 dieną Berlyne pristatyta vieno svarbiausių 
Lietuvių literatūros modernisto, išeivijos rašytojo Antano 
Škėmos knyga – „Balta drobulė”. Renginio metu, kuris vyko 
knygyne „Ocelot”, romano ištraukas skaitė romano vertėja 
Claudia Sinnig, renginyje taip pat dalyvavo leidėjas Sebastian 
Guggolz (Guggolz leidykla).

Balandžio 24 d. Čekijos kultūros centre Berlyne 
„DokuMontag” filmų ciklo renginyje pristatytas lietuvių 
režisieriaus Manto Kvedaravičiaus dokumentinis filmas 
„Mariupolis”. Pasibaigus peržiūrai publika turėjo galimybę 
virtualioje erdvėje pabendrauti su režisieriumi.

Gegužės 4 d. 20 val. Paryžiaus Pompidou meno centre 
bus rodomas režisieriaus Šarūno Barto dokumentinis filmas 
„Praėjusios dienos atminimui”, minint dokumentinių filmų, 
rodomų Paryžiaus Pompidou centro bibliotekos, 40-ąsias 
metines. Šis 1990 metais režisieriaus sukurtas dokumentinis 
filmas, pasak kino kritikų, tarsi alegorinė žmogaus kelionė 
per metų laikus ir miestą, kurį palieka praeitis ir su ja susiję 
kultūros bruožai. Žmogaus kelionė paženklinta laikinumo 
pojūčiu. Filmas buvo rodytas įvairiuose tarptautiniuose kino 
festivaliuose Olandijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. 
Kijeve 1990 m. vykusiame kino festivalyje „Molodist” buvo 
apdovanotas didžiuoju prizu, o Amsterdamo tarptautiniame 
dokumentinių filmų festivalyje pelnė specialųjį žiuri ir žiūro-
vų prizą.                                                                       LR KM

KULTŪROS KRONIKA

Kinijoje Beišan pasaulio 
muzikos festivalyje dalyva-
vo ir lietuvių folkroko grupė 
„Žalvarinis”. Balandžio 22-
23 d. daugiau nei trisdešimt 
atlikėjų bei grupių iš dešim-
ties skirtingų šalių koncertavo 
Zhuhajaus miesto aikštėje.

„Grupė „Žalvarinis”, atsto-
vaujanti Baltijos regionui, yra 
garsi savo modernaus folk-ro-
ko muzika, kuri užburia savo 
žaisme ir unikalumu jungiant 
skirtingus stilius”, – rašoma 
organizatorių pranešime spau-
dai. Pasirodžiusi festivalyje 
balandžio 22 d., vėliau grupė 
„Žalvarinis” keliavo į Baodingo 
miestą, kur balandžio 27-28 d. 
koncertavo DJD tarptautiniame 
muzikos festivalyje.

7-ajame Beišan pasaulio 
muzikos festivalyje drauge 

FOLKROKO GRUPĖ „ŽALVARINIS” 

Folkroko grupė „Žalvarinis”.                                                                                             Autorės nuotr.

su „Žalvariniu” koncertavo 
grupė iš Prancūzijos „Celtic 
Social Club”, italų atlikėjas 
Boris, „Soul Sangam” grupė 
iš Nyderlandų, mongolų gru-
pė „Hanta”, „Tonolec” trio iš 
Argentinos. Ypatingasis festiva-
lio svečiais, trijų Grammy apdo-
vanojimų laimėtojas – Ricardo 
Vogt, kuris surengė pasirodymą 
kartu su „Lovely ducks”.

Du pagrindiniai Beišane 
vykstantys pasaulio muzikos 
ir džiazo muzikos festivaliai, 
organizuojami nuo 2010 m., 
kartu pritraukė daugiau nei 
400 muzikantų iš 6 konti-
nentų bei 50 skirtingų šalių. 
Festivalis rekomenduojamas 
Azijos menų asociacijos kaip 
vienas iš 10-ties svarbiausių 
festivalių Kinijoje.

Fes t iva l į  o rgan izavo 

muzikos įrašų kompanija 
„Guangdong Starsing Culture 
Transmitterd CO., Ltd”, esan-
ti svarbiausių Kinijos mu-
zikos agentūrų penketuke. 
Kompanija specializuojasi ne 
tik muzikos produkcijoje, įra-
šuose, skaitmeninės muzikos 
įrašų sklaidoje, vaizduojamojo 
meno projektuose, autorinių 
teisių apsaugoje, bet kartu su 
partneriais ir steigėjais dik-
tuoja muzikos madas muzikos 
industrijoje.

Grupės „Žalvarinis” gas-
troles Kinijoje iš dalies fi-
nansavo Lietuvos kultūros 
taryba, gastroles organizuoti 
padėjo Lietuvos kultūros atašė 
Kinijoje.

Agnė Biliūnaitė, Lietuvos 
Respublikos kultūros atašė 
Kinijos Liaudies Respublikoje

Vokietijos fotografijos 
asociacija (DGPh) balan-
džio 7 d. paskelbė dr. Erich 
Salomon premijos laureatą. 
Juo tapo lietuvių fotomeninin-

ANTANUI SUTKUI SUTEIKTA DR. ERICH SALOMON PREMIJA
kas Antanas Sutkus. 
Premijos įteikimo ce-
remonija vyks birže-
lio 23 d. „Berlinische 
Galer ie”  erdvėse 
Berlyne.

Nuo  1971-ų jų 
metų premija ski-
riama menininkams 
bei organizacijoms 
už išskirtinę reporta-
žinę veiklą. Premija 
pavadinta iškilaus 
Veimaro Respublikos 
fotografo dr. Erich 
Salomon vardu, pa-
dariusio didelę įtaką 
šiuolaikinei spaudos 
fotografijai. Ji su-
teikta tokiems žy-
miems fotografams 

kaip Martin Parr, René Burri, 
Robert Frank, Sebastiao 
Salgado, Mary Ellen Mark 
taip pat  ir  periodiniams 
leidiniams, kaip „Stern”, 

„Frankfurter Allgemeine 
Z e i t u n g ” ,  „ N a t i o n a l 
Geographic Magazin” ir ki-
tiems.

Antanas Sutkus (1939 m.), 
gimęs Kluoniškiuose (Kauno 
rajone), yra vienas iškiliausių 
humanistinės fotografijos 
atstovų Europoje ir pasau-
lyje. Nuo 1950-ųjų m. savo 
darbuose menininkas fiksavo 
tuomet Sovietų Sąjungos 
okupuotos Lietuvos žmones. 
Kelis dešimtmečius kūręs 
seriją, pavadintą „Lietuvos 
žmonės”, A. Sutkus doku-
mentuoja to meto realijas, jas 
perteikdamas per jautrią hu-
maniškumo prizmę, aktualią 
ir šių dienų žmogui.

Vokietijos fotografijos aso-
ciacija pažymi, kad A.Sutkaus 
darbai nepataikauja sovieti-
niams idealams, jo žmogaus 
bei visuomenės portretas 
atskleidžia alternatyvų gy-

venimą, nuoširdų bei kuklų 
džiaugsmą. Savo darbu kū-
rėjas siekė sukurti vizualinį 
pasakojimą apie Lietuvą – ge-
ografinį Europos centrą, kuris 
tuo metu Vakarų Europai 
buvo beveik nepasiekiamas.

A.Sutkus po žurnalistikos 
studijų Vilniuje dirbo laikraš-
tyje „Literatūra ir menas”, 
žurnale „Tarybinė Moteris”, 
atstovavo 1969 m. įkurtai 
Lietuvos fotomenininkų są-
jungai, ilgą laiką jai vado-
vavo. Nuo 1996 m. jis tapo 
naujai įsikūrusios Lietuvos 
meninės fotografijos asoci-
acijos vadovu bei nuo 2009 
m. paskelbtas šios institu-
cijos Garbės prezidentu. Jo 
nepagražinta, emocionali 
bei tiesmuka meninė kal-
ba neatspindi nei sovietinio 
laikotarpio, nei po 1990 m. 
nepriklausomybę atgavusios 
valstybės vertybių. Tačiau 
jautri bei realistiška meninės 
fotografijos įtaka jaučiama 

nuo pat menininko kūrybinio 
kelio pradžios.

A.Sutkus yra vienas ryš-
kiausių menininkų Lietuvoje. 
Fotografas  apdovanotas 
Nacionaline Lietuvos kultūros 
premija bei Didžiojo Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino IV 
laipsnio ordinu. Visame pa-
saulyje surengta virš 200 per-
sonalinių parodų, dauguma 
eksponuotų fotografijų tapo 
kolekcijų dalimi.

Iniciatyva,  nominuoti 
dr. Erich Salomon premi-
jai A.Sutkų, kilo 2016 m. 
Kauno fotografijos galerijos 
rezidencijoje viešint kura-
toriui iš Vokietijos Thomas 
Schirmböck.

D a u g i a u  a p i e  d r . 
Erich Salomon Vokietijos 
Fotografijos asociacijos ap-
dovanojimą galite sužinoti: 
www.dgph.de

LR kultūros atašė Vo-
kietijos Federacinėje Res-
publikoje Rita Valiukonytė

Antanas Sutkus.                 Jurga Graf nuotr.
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Ministras Pirmininkas 
Saulius Skvernelis Vyriausybės 
rūmuose susitikęs su Pasaulio 
lietuvių bendruomenės (PLB), 
Seimo ir Pasaulio lietuvių ben-
druomenės komisijos atstovais 
diskutavo vienu aktualiausiu 
išeivijai klausimu – į Lietuvą  
su šeimomis grįžtančių vaikų 
integracija švietimo sistemoje.

„Visi suprantame, kad 
vaikai yra svarbiausias intere-
sas šeimoje. Jie turi didžiulę 
reikšmę sprendžiant persi-
kėlimo klausimą. Mes, kaip 
Vyriausybė, turime išspręsti 
problemą, varžančią tėvus 
grįžti į Lietuvą bei keliančią 
nežinomybę dėl to, ką jų vai-
kai veiks šalyje, kaip šiems 
seksis integruotis mokykloje. 
Mums labai svarbu, kaip 

VYRIAUSYBĖS PLANUOSE – IŠ UŽSIENIO GRĮŽTANČIŲ VAIKŲ 
INTEGRACIJA ŠVIETIMO SISTEMOJE

čia žmonės jaučiasi, todėl 
norime sudaryti sąlygas, kad 
jie galėtų dirbti ir gyventi 
savoje šalyje, o išvažiavę 
– turėtų visas galimybes grį-
žus sėkmingai integruotis. 
Noriu pažymėti, kad mūsų 
Vyriausybės uždavinys yra 
daryti tuos žingsnius, kurie 
neleistų žmogui tapti socia-
linės atskirties dalimi ar emi-
grantu dėl nepritekliaus. Taip 
pat turime išnaudoti įrankius, 
padedančius žmonėms apsi-
spręsti dėl sugrįžimo į tėvy-
nę”, – pabrėžė S. Skvernelis.

Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos turima informacija, 
praėjusiais metais Lietuvoje 
užregistruota net 2643 vaikai 
ir jaunuoliai (iki 19 metų am-
žiaus), kurie sugrįžo į Lietuvą 

iš užsienio. Susitikime da-
lyvavusi švietimo ir mokslo 
ministrė Jurgita Petrauskienė 
pristatė priemones, kuriomis 
jau dabar bus siekiama pa-
lengvinti vaikų integraciją 
Lietuvos mokyklose. Anot 
jos, viena iš tokių priemonių 
– šiais metais ministerijos 
interneto svetainėje planuo-
jama platforma, kur vieno 
langelio principu bus teikiama 
informacija apie Lietuvos 
mokyklas, jų pasiekiamumą, 
bus galima užduoti klausimus 
ir sulaukti specialistų atsaky-
mų. Be to, ruošiamasi sukurti 
lietuvių kalbos testavimo 
sistemą, kuri leis grįžtantiems 
įsivertinti lietuvių kalbos 
lygį ir numatyti tolesnius 
integracijos etapus. Taip pat 
numatyta patobulinti finan-
savimą papildomų specialistų 
paruošimui, kurie mokyklose 
padės emigrantų vaikams 
greičiau adaptuotis Lietuvos 
mokyklose.

„Švietimo sistema privalo 
prisitaikyti prie besitęsiančio 
gyvenimo. Turime akcentuo-
ti, kokia pagalba yra reikalin-
ga mokykloms, kurios priima 
šiuos vaikus. Mūsų siekis, 
kad geras mokymosi sąlygas 
turėtų ir svetur esantys, ir 
sugrįžtantys į Lietuvą. Todėl 
mielai lauksime Jūsų pasiū-
lymų ir priimsime pagalbą. 
Ilgametis darbas kartu rodo, 
kad kylančias problemas 
galime lengvai išspręsti”, – 
susitikimo dalyviams sakė J. 
Petrauskienė.

Socialinės apsaugos ir dar-

Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis.                               LRV

PLB Valdybos pirmininkė Dalia Henkė.                                    LRV

bo ministras Linas Kukuraitis 
pažymėjo, kad jo vadovaujama 
įstaiga yra išsikėlusi tikslus sti-
printi Lietuvos šeimų finansinę 
padėtį skiriant didesnes pini-
gines lėšas jose augantiems 
vaikams. Taip pat ministras 
pabrėžė kompleksinių pas-
laugų, teikiamų savivaldybė-
se, prieinamumą šeimoms, 
vaikų dienos centrų diegimą, 
kuris leistų mažiesiems būti 
saugioje aplinkoje, tinkamai 
socializuotis.

PLB Valdybos pirminin-
kė Dalia Henkė įžanginėje 
kalboje pažymėjo, kad šis 
posėdis yra neeilinis, kadangi 
į jį susirinko visas pasaulis – 
lietuvių bendruomenės atsto-
vai iš Australijos, Jungtinių 
Amerikos Valstijų, Europos 

šalių. Pirmininkės nuomone, 
didžiausios problemos vai-
kams integruojantis moky-
klose yra patyčios, tapatumo 
išlaikymas.

S u s i t i k i m o  m e t u 
Vyriausybės vadovas S. 
Skvernelis taip pat akcenta-
vo ir kitas užsienio lietuvių 
bendruomenei svarbias temas 
– asmenvardžių rašymą, pilie-
tybės klausimą.  PLB Valdybos 
pirmininkė Dalia Henkė teigė 
tikinti, kad lietuviai, kad ir 
kur jie bebūtų, turės galimybę 
išlaikyti tai, ką įgijo gimdami 
– Lietuvos pilietybę.

PLB vienija visus už 
Lietuvos ribų gyvenančius 
lietuvius, siekia išlaikyti mūsų 
tautos kalbą, kultūrą, papro-
čius, tradicijas. Ją sudaro lie-
tuvių bendruomenės, esančios 
44 šalyse.

LRV

Balandžio 19 d. Vyriausybės 
posėdyje ministrų kabinetas 
patvirtino naujos redakcijos 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio minėjimo progra-
mą, kurioje aiškiai įvardinti 
šios šventės tikslai, pagrindinės 
veiklos kryptys (pažink, švęsk, 
kurk) bei kertiniai projektai.

Minint Valstybės atkūrimo 
šimtmetį numatoma sutelkti 
Lietuvos žmones švęsti atkurtos 
Lietuvos gimtadienį, skatinti 
didžiuotis savo valstybe, būti 
svarbiais ir aktyviais savo ša-
lies gyvenimo dalyviais, taip 
pat didinti Lietuvos žinomumą 
užsienyje. 

Programos „Pažink” veiklos 
orientuotos į praeitį ir dabartį: 
kvies pažinti šalį, jos pasieki-
mus ir herojus, skleidžiančius 
Šimtmečio istorinį naratyvą. 
„Švęsk” iniciatyvos, orientuotos 
į dabartį – pakvies visuomenę 
prasmingai švęsti Vasario 16-
ąją. „Kurk” projektai, orientuoti 
į ateitį: skatins įsitraukti ir akty-
viai dalyvauti kuriant dabartį ir 
ateitį, įprasmins kertinę šimtme-
čio istorinio naratyvo nuostatą, 

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ PATVIRTINO 
ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMĄ

kad svarbiausias Šimtmečio 
herojus – kiekvienas kuriantis 
Lietuvos žmogus.

Didžiausią dėmesį nuspręsta 
skirti visuomenę suburiančioms 
masinėms iniciatyvoms, sti-
prinančioms pasididžiavimą 
Lietuva (Vasario 16-ajai skir-
ti renginiai, Liepos 6-osios 
iniciatyva „Tautiška giesmė” 
aplink pasaulį”, Dainų šventė) 
ir tęstinėms visuotinėms kam-
panijoms.

Planuojama, kad oficialus 
Šimtmečio šventės startas įvyks 
liepos 6 d. pakvietus Lietuvos 
žmonės giedoti Tautišką giesmę 
ant šimto šalies piliakalnių.  

Tikimasi, kad  įgyvendinus 
atnaujintą programą padidės 
Vasario 16-osios, kaip reikšmin-
gos Lietuvos žmonėms datos, 
svarba, bus užtikrintas Lietuvos 
žmonių įsitraukimas į jos šven-
timą, visuomenė bus tinkamai 
supažindinta su šimtmečiu ir jo 
pasiekimais, padidės Lietuvos 
žmonių dalyvavimas socialinėse 
ir pilietinėse veiklose, taip pat 
Lietuvos žinomumas užsienyje. 

LRV

George Butter-
wor th  p remi ja 
kasmet skiriama 
jauniems kompo-
zitoriams, dalyvau-
jantiems Jungtinės 
Karalystės orga-
nizacijos „Sound 
and Music” ren-
giamose kompo-
zitorių tobulėjimo 
programose, už 
labiausiai dėme-
sį pritraukiančius 
kūrinius.  Šiais 
metais įvertintas 
lietuvės Egidijos 
Medekšaitės dar-
bas „Megh Malhar”.

Pripažinimą atnešusio kūri-
nio skambesį autorė apibūdina 
kaip „besipinančius lietaus 
lašus ar krintančią rasą”. Šią 
muzikinę kompoziciją autorė 
įrašė kartu su eksperimentinės 
muzikos virtuozais – styginių 
kvartetu Quatuor Bozzini.

„Esu labai dėkinga už šį 
profesinį pripažinimą, jis man 
suteikia daugiau pasitikėjimo 
savimi ir tikėjimo tuo ką da-

KOMPOZITORĖ EGIDIJA MEDEKŠAITĖ APDOVANOTA 
GEORGE BUTTERWORTH PREMIJA

rau”, teigė Egidija.
Kūrinį „Megh Malhar” 

galite išgirsti adresu - https://
soundcloud.com/egidija_me-
deksaite/megh-malhar.

Egidija Medekšaitė (gim. 
1979) baigė kompozicijos 
studijas Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje. 2003 – 
aisiais dalyvavo kompozici-
jos ir muzikos technologijų 
programoje Tampere mieste 
Suomijoje. 2004 – aisiais lankė 

meistriškumo kursus Lenkijoje, 
Latvijoje ir Prancūzijoje. 2006 - 
aisiais Egidija pradėjo studijas 
Štutgarto muzikos akademijoje. 
Praėjusiais metais įgijo kompo-
zicijos filosofijos doktorantūros 
laipsnį Durhamo Universitete 
Jungt inė je  Kara lys tė je . 
Kompozitorė dalyvauja dau-
gybėje tarpdisciplininių meno 
projektų, kuria muziką šokių 
pasirodymams, dramos teatrui 
bei filmams.              LR URM

Egidija Medekšaitė.                                                                                 LR URM



11. DIRVA . 2017 m. gegužės 2 d. . 

„DIRVAI” 
AUKOJO:

F.Šiaučiūnas, 
Mississauga, CAN.............80
L.Jarašūnas-Francel, 
Willowick, OH ..................45
A.Muliolis, 
Euclid, OH ........................35
V.Miselis, 
Monroeville, PA ................25
C.Senkevičius, 
Etobicote, CAN .................22
A.Giedraitienė, 
Willowick, OH ..................20
J.Slapelis, 
Euclid, OH ........................20
A.Raulinaitienė, 
Twinsburg, OH ..................15

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
GEGUŽĖS 20 d. 2017 šeštadienį, 1:00 po p. kviečiame į 
tautinių šokių festivalį „JUVENTUS - 2017”. Shore Cultural 
Center, Euclid, Ohio. 

Rengia tautinių šokių grupė „Švyturys.”

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

Kviečiame išeivijos lietuvių 
jaunimą stažuotis Lituanistikos 
tyrimo ir  studijų centre 
Čikagoje. Šią vasarą priimsime 
1-2 studentus stažuotojus, kurie 
galės susipažinti su darbo ar-
chyvuose ypatumais. Stažuotės 
metu studentai turės galimybę 
susipažinti su Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centre saugo-
mais dokumentais, knygomis 
bei periodika, susipažinti su 
dokumentų saugojimo ypatu-
mais. Stažuotės trukmė – 6–8 
savaitės, per savaitę numa-
toma 25–30 darbo valandų. 
Planuojama keletas darbo kryp-
čių – stažuotojai turės galimybę 
skenuoti bei kataloguoti senas 
ir svarbias archyvines nuotrau-
kas bei dokumentus, bendrauti 
su LTSC svečiais ir lankytojais, 
padėti kataloguoti ir tvarkyti 
LTSC knygas. 

KVIETIMAS
Stažuotės metu bus moka-

ma stipendija, įsteigta LTSC 
rėmėjų.

1 diena: susipažinimas su 
LTSC archyvais, saugyklomis, 
darbo pobūdžiu, saugumo 
reikalavimais ir archyvų tai-
syklėmis. 

2 diena: planuojamų darbų 
specifika, reikalavimai, darbų 
pradžia.

Paskutinė stažuotės diena: 
darbų apibendrinimas, rezul-
tatai. 

Laisvos formos paraišką 
stažuotei siųsti ir dėl išsa-
mesnės informacijos teirautis 
el. paštu info@lithuanianre-
search.org arba tel. 773-434-
4545. LTSC adresas 5620 S. 
Claremont Ave, Chicago, IL 
60636 (Jaunimo centre).

Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centro inf.

2017 m. kovo 29 d. prie 
paminklo sovietinės okupacijos 
aukoms atminti (Vilnius, Aukų 
g. 2A) įvyko 1946 m. vasario 
mėnesio ir 1949 m. kovo 25–29 
d. trėmimų operacijos „Priboj 
(„Bangų mūša”) metinių mi-
nėjimas. 

Renginyje dalyvavo ir kal-
bėjo LR Seimo narys, Seimo 
Pasipriešinimo okupaciniams 
režimams dalyvių ir nuo oku-
pacijų nukentėjusių asmenų 
teisių ir reikalų komisijos pir-
mininkas Juozas Olekas, prof. 
Vytautas Landsbergis, Lietuvos 
istorijos insituto mokslo darbuo-
toja dr. Vitalija Stravinskienė, 
LR Seimo narys ir istorikas 
dr. Arvydas Anušauskas, 
Tarptautinės komisijos nacių 

OPERACIJOS „PRIBOJ („BANGŲ 
MŪŠA”) METINIŲ MINĖJIMAS

ir sovietinio okupacinių režimų 
nusikaltimams Lietuvoje įver-
tinti sekretoriato vykdomasis 
direktorius Ronaldas Račinskas, 
LR Seimo narė Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, pro-
jekto „Misija Sibiras’16” vado-
vas Ignas Rusilas. 

Minėjime dalyvavo buvę 
politiniai kaliniai ir tremtiniai, 
Laisvės kovų dalyviai, jaunimo 
ir nevyriausybinių organizacijų 
atstovai, mokyklų bendruome-
nių atstovai, choras „Laisvė”. 

Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo centrą 
atstovavo, kalbą sakė ir aukų 
atminimą uždegdama žvakelę 
pagerbė Genocido aukų mu-
ziejaus Istorijos skyriaus vedėja 
Ramunė Driaučiūnaitė. 

Trėmimų aukos buvo pa-
gerbtos prie paminklo padedant 
vainikus. Renginio organi-
zatoriai – Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių Vilniaus 
skyriai. Renginio partneriai 
– LGGRTC Genocido aukų 
muziejus, Tarptautinė komisi-

ja nacių ir sovietinio okupa-
cinių režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti.

LGGRTC

Po minėjimo įvyko jaunimo koncertas.                                                                              LGGRTC nuotr.

Lietuvos Respublikos 
Seimas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, skirtą paminėti 
Lenkijos Karalystės ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
1794-ųjų sukilimo vado, ge-
nerolo, kovų už Jungtinių 
Amerikos Valstijų nepriklauso-
mybę dalyvio Tado Kosciuškos 
200-ąsias mirties metines.

Rezoliucija, kurios autorius 
– Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius, krei-
piamasi  į valstybės ir savivaldy-
bių institucijas, nevyriausybines 
organizacijas, gyventojus ir 
užsienio lietuvių bendruomenes 
kviečiant 2017-aisiais minėti 
Tado Kosciuškos metus ir ak-
tualizuoti šios iškilios istorinės 
asmenybės vertybinį palikimą.  

Pasak L. Linkevičiaus, da-
bartinėje geopolitinėje situaci-
joje verta prisiminti Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidento, 
pagrindinio JAV nepriklauso-

KVIEČIAMA PRISIMINTI LEGENDINĮ KOVOTOJĄ  
UŽ LAISVĘ TADĄ KOSCIUŠKĄ 

mybės deklaracijos autoriaus 
Tomo Džefersono apie Tadą 
Kosciušką pasakytus žodžius, 
kad tai yra tyriausias laisvės 
sūnus, kurį jam yra tekę pažinti.

„T. Kosciuškos gyvenimas 
mums dar kartą liudija, kad 
laisvė nėra duotybė, už ją reikia 
kovoti, ją reikia įprasminti”, – 
sako užsienio reikalų ministras.

Rezoliucijoje pažymima, 
kad T. Kosciuškos istorinis 
palikimas ir jo liudytos ver-
tybės – kova už Laisvę ir 
Nepriklausomybę – yra uni-
versalios, telkiančios Lietuvos, 
Lenkijos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų visuomenes, stiprinan-
čios transatlantinės bendruome-
nės saitus. 

Lietuvos diplomatijos va-
dovas teigia, jog T. Kosciuškos 
istorinis palikimas turi ne tik 
simbolinę reikšmę, bet yra ypač 
aktualus ir šiandienėje geopoli-
tinėje aplinkoje, kai priešiškos 

jėgos siekia jėga pavergti lais-
vą valstybių apsisprendimą, 
pažeisti teritorinį vientisumą 
ir skaldyti transatlantinės ben-
druomenės vienybę.

Tadas Kosciuška (lenk. 
Andrzej Tadeusz Bonawentura 
Kościuszko; 1746 m. vasa-
rio 4 d., Kosava – 1817 m. 
spalio 15 d., Zoloturnas) – 
Lenkijos Karalystės ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės karo 
inžinierius, generolas, kovų už 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
nepriklausomybę dalyvis (1775 
- 1783 m.), vyriausiasis 1794 m. 
sukilimo vadas. 1792 m. apdo-
vanotas Baltojo erelio ordinu.

Tado Kosciuškos 200-osios 
mirties metinės yra įtrauktos 
ir į Jungtinių Tautų Švietimo, 
mokslo ir kultūros organiza-
cijos (UNESCO) 2016–2017 
metais minimų sukakčių są-
rašą. 

LR URMTado Kosciuškos paminklas Milvokyje, JAV.                    wikipedia.lt
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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 ..............................................................
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Nr. ir gatvė ................................................................
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Lietuvos beisbolininkas 
Marius Balandis pradėjo se-
zoną JAV „St. Laurence” mo-
kyklos komandoje. Vienas 
iš Lietuvos jaunųjų beisbolo 
talentų tvirtai žengia į prie-
kį savo svajonės link, rašo 
beisbolo federacija pranešime 
spaudai. 

Šiuo metu prasidėjęs sezo-
nas rodo, kad buvo pasirinktas 
teisingas kelias. Tai patvirtina 
rezultatai, kuriuos demons-
truoja M. Balandis.

Nors Balandis turi nemažą 
varžybų patirtį, jo didžiausias 
testas laukia – St. Laurence 
komanda vyks į MountCarmel 
dalyvauti CatholicBlue ko-
vose.

Jis gerai žino, kad žaidi-
mo intensyvumas ir atmos-
fera ten gali būti tokie, kokių 
jis dar nebuvo patyręs. Šiame 
turnyre dalyvauja visos ge-
riausios pietinio regiono ko-

BEISBOLININKAS M. BALANDIS PRADĖJO SEZONĄ JAV

Lietuvos beisbolininkas Marius Balandis.   
                                            stlaurencebaseball.com

mandos kartu su 
atkakliausiais 
j ų  ž a i d ė j a i s . 
Marius mano, 
jog jis yra pa-
sirengęs šiam 
iššūkiui.

„ N ė r a  k ą 
lyginti šių var-
žybų su tomis, 
kokias aš turėjau 
iki šiol, – sakė 
M. Balandis. – 
Čia yra kur kas 
geriau. Aš turiu 
atsipalaiduoti ir 
mesti „straikus”. 
Aš  esu  laba i 
konkurencingas. 
Manau, kad tai 
bus nuostabus 
turnyras.”

Prieš dvi sa-
vaites paskelb-
tuose Ilinojaus valstijos rei-
tinguose M. Balandis tarp 

abiturientų užėmė septintą 
poziciją. LRT

Turkijoje vykstančio Teniso 
profesionalų asociacijos (ATP) 
„World Tour 250” serijos turny-
ro „Istanbul Open” vienetų at-
rankos varžybų lemiamame, an-
trajame, atrankos rate balandžio 
30 d. lietuvis Laurynas Grigelis 
2:6, 1:6 pralaimėjo 25-erių metų 
italui Riccardo Bellottui (204-
oji pasaulio raketė). 

Mačas truko 1 val. 14 min.

L. GRIGELIS TURKIJOJE NEPATEKO Į PAGRINDINĮ 
TURNYRĄ 

25-erių metų L. Grigelis, 
kuris pasaulio reitinge yra 249-
as, šiame susitikime neatliko 
nei vieno neatremiamo pada-
vimo ir padarė tris dvigubas 
klaidas.

Už patekimą į antrąjį atran-
kos ratą L. Grigeliui atiteko šeši 
ATP reitingo taškai.

Turnyro prizų fondą sudaro 
439 tūkst. eurų.                    LRT

BAIDARININKAS  
A. AMBOTAS 

IŠKOVOJO 6 AUKSO 
MEDALIUS 

Naujojoje Zelandijoje vyks-
tančiose pasaulio veteranų žai-
dynėse Lietuvos baidarinin-
kai Sigitas Bulovas, Gintautas 
Šlaškus ir Aleksandras Ambotas 
iškovojo net 11 medalių. 

Šešis kartus šių žaidynių 
čempionu tapo A. Ambotas. Jis 
60–64 metų amžiaus grupėje 
buvo nepralenkiamas 1000, 
500 ir 200 m rungtyse vienviete 
baidare ir kartu su G. Šlaškumi 
– dviviete. G. Šlaškus bronzą 
iškovojo 55–59 metų amžiaus 
grupės 200 m distancijoje.

S. Bulovas iškovojo aukso 
medalius 1000, 500 ir 200 m 
distancijose irkluodamas dvi-
vietę su australu Darrenu Lee 
50–54 metų amžiaus grupėje. 
Vienviete baidare mūsiškis pel-
nė bronzą 1000 m distancijoje.

Naujojoje Zelandijoje kovas 
taip pat pradėjo ir Lietuvos 
lengvaatlečiai. Moterų (65–70 
metų) rutulio stūmimo var-
žybose triumfavo Genovaitė 
Kazlauskienė, o vyrų 3000 m 
barjerinio bėgimo varžybose si-
dabro medalį iškovojo Gubertas 
Trubila (55–60 metų).     ELTA

A. TREBAITĖ PALIEKA 
DIDĮJĮ SPORTĄ 

Triskart Europos dvira-
čių treko čempionė Aušrinė 
Trebaitė nusprendė baigti savo 
sportinę karjerą. Apie tai 28 

metų panevė-
žietė balandžio 
27 d. oficialiu 
raštu informavo 
Lietuvos dvi-
račių sporto fe-
deracijos prezi-
dentą Romualdą 
Bakutį.

LRT


