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Vilnius, vasario 16 d. 
Valstybės atkūrimo 100-mečio 
proga pasveikinti Lietuvos 
žmonių ir drauge paminėti šią 
sukaktį į Lietuvą atvyko visi 
kviesti kaimyninių draugiškų 
šalių vadovai, kiti garbingi 
užsienio svečiai.

Lietuvos gimtadienio ren-
giniuose dalyvavo šiemet taip 
pat šimtmetį švęsiančių Baltijos 
šalių vadovai – Latvijos ir 
Estijos Prezidentai Raimondas 
Vėjuonis ir Kersti Kaljulaid. 
Lietuvoje viešėjo ir  Lenkijos 
Prezidentas Andrzejus Duda, 
su kuriuo Vasario 17 d. įvyko 
atskiras Prezidentės susitiki-
mas. Į Lietuvą taip pat atvyko ir 
Vokietijos Prezidentas Frankas-
Walteris Steinmeieris. Vasario 
16-osios Nepriklausomybės 
Aktą išsaugojusi šalis – pati-
kima Lietuvos partnerė ES ir 
NATO. Vokietijos kariai vado-
vauja NATO batalionui mūsų 
šalyje ir skyrė jam daugiausia 
karių.

Vasario 16-osios rytą į 
Lietuvą atskrido prieš kelias sa-
vaites antrai kadencijai perrink-
tas Suomijos Prezidentas Sauli 
Niinistö ir Islandijos – pirmosios 
valstybės, pripažinusios atkurtą 
Lietuvos nepriklausomybę, 
vadovas Gudnis Thorlacius 
Johannessonas. Jubiliejiniuose 
renginiuose taip pat dalyvavo ir 

PASVEIKINTI LIETUVOS ATVYKO UŽSIENIO ŠALIŲ VADOVAI

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su Valstybės atkūrimo 100-mečio proga pasveikinti Lietuvos žmonių 
ir drauge paminėti šią sukaktį į Lietuvą atvykusiais kaimyninių draugiškų šalių vadovais, kitais garbingais užsienio svečiais.  
                                                                                                                        Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

strateginės regionino partnerės – 
Švedijos kronprincesė Viktorija.

Pasveikinti Lietuvos atvy-
ko ir Ukrainos bei Gruzijos 
šalių vadovai Petro Porošenka 
ir Georgijus Margvelašvilis. 
Lietuva visada aktyviai pa-
laikė šių šalių teritorinį vien-

tisumą ir siekį tapti vienin-
gos Europos šeimos dalimi. 
Ukrainos Prezidentas Lietuvos 
vadovei įteikė specialią dova-
ną – Lietuvos Statuto, sudaryto 
1566 m., Lucko nuorašo kopi-
ją. Šis Ukrainos nacionalinėje 
bibliotekoje saugomas statutas 

įtvirtino administracines-po-
litines Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės reformas: 
administracinį-teritorinį vals-
tybės suskirstymą į apskritis 
bei numatė platesnes bajorijos 
ekonomines ir politines teises.

Iškilminguose mūsų vals-

tybės atkūrimo šimtmečiui 
skirtuose renginiuose taip pat 
dalyvavo Europos Vadovų 
Tarybos pirmininkas Donaldas 
Tuskas ir Europos Komisijos 
pirmininkas Jeanas-Claude‘as 
Junckeris.

Prezidentės spaudos tarnyba

Vi l n i u s ,  v a s a r i o  1 6 
d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
sulaukė pasaulio lyderių sveiki-
nimų, skirtų Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui. Užsienio 
šalių vadovai Lietuvai ir visiems 
jos žmonėms linki klestėjimo 
bei visokeriopos sėkmės.

Lietuvos žmones pasveikino 

LIETUVAI – PASAULIO LYDERIŲ SVEIKINIMAI

Popiežius Pranciškus. „Jums 
švenčiant Nepriklausomybės 
dieną šiais reikšmingais 
Lietuvos nepriklausomybės 
deklaracijos šimtmečio me-
tais, siunčiu jums sveikinimus 
ir meldžiuosi, kad visa tauta 
išliktų vieninga, kartu siek-
dama bendro gėrio. Širdingai 
laiminu visus Lietuvos žmones 

Visagalio Dievo vardu”, – rašo-
ma Šventojo Tėvo sveikinime.

Vasario 16-osios išvakarėse 
su šimtąja Lietuvos valstybės 
atkūrimo sukaktimi visus šalies 
žmones pasveikino Jungtinių 
Amerikos Valstijų Prezidentas 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump). „Didžiuojamės ilga 
draugyste su Lietuva ir daugeliu 

partnerystės metų kartu atre-
miant iššūkius mūsų bendroms 
vertybėms”, – rašoma JAV va-
dovo laiške. Donaldas Trumpas 
padėkojo Lietuvai už atsidavimą 
NATO, indėlį saugant Aljanso 
teritorinį vientisumą ir kovojant 
su tarptautinio terorizmo kelia-
momis grėsmėmis.

„Nuoširdžiai sveikinu na-
cionalinės šventės proga, ypač 
šiais metais, kai Lietuva švenčia 
valstybės atkūrimo šimtmetį, 
ir siunčiu geriausius linkė-
jimus Lietuvos žmonėms”, 
– savo sveikinimo laiške rašo 
Didžiosios Britanijos Karalienė 
Elžbieta II. Šiltus linkėjimus 
Lietuvai siunčia ir Japonijos 
imperatorius Akihito.

Su valstybės atkūrimo 
šimtmečiu Lietuvą taip pat 
sveikina Nyderlandų Karalius 
Wi l l e m a s - A l e x a n d e r i s , 
Lenkijos Prezidentas Andrzejus 
Duda, Italijos Prezidentas 
Sergio Mattarella, Turkijos 
Prezidentas Recepas Tayyipas 
Erdoğanas, Kroatijos vado-
vė Kolinda Grabar-Kitarović, 
Korėjos Prezidentas Moon 
Jae-Inas, Austrijos Prezidentas 
Alexanderis Van Bellenas, 
Meksikos Prezidentas Enrique 

Peña Nieto,  Šveicari jos 
Konfederacijos Prezidentas 
Alainas Bersetas, Vengrijos 
Prezidentas Jánosas Áderis, 
Egipto Prezidentas Abdelis 
Fat tah  Al-Sis i ,  Rusi jos 
Prezidentas Vladimiras Putinas, 
Arabų Emyratų Prezidentas 
ir kitų aukšti Jungtinių Arabų 
Emyratų pareigūnai, Belgų 
Karaliui Philippe, Kinijos 
Prezidentas Xi Jinpingas, 
Maroko Karalius Mohammedas 
VI, Tailando Karalius Maha 
Vajiralongkornas, Australijos 
Generalinis Gubernatorius 
Peteris Cosgrove, Naujosios 
Zelandijos Ministrė Pirmininkė 
Jacinda Ardern ir kiti.

Vasario 16 dienos vakarą iš-
skirtine Lietuvai proga geltonai 
žaliai ir raudonai bus apšvies-
ti pasaulio miestų svarbiausi 
objektai. Ponte Estaiados tiltas 
San Paule, Lenkijos Prezidento 
rūmai Varšuvoje, „Empire 
State” pastatas Niujorke ir kiti 
žymūs statiniai.

Vaizdo sveikinimą savo ir 
šalies vardu Lietuvai atsiuntė 
ir šiuo metu NATO oro polici-
jos misiją atliekantys Danijos 
kariai.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos Respublikos Prezidentūra.      Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pareiškė užuojautą mirus akademikui, buvusiam švietimo ir 
mokslo ministrui profesoriui Zigmui Zinkevičiui. Pasak šalies 
vadovės, Lietuva neteko iškilaus kalbininko, baltisto, dialekto-
logo, žymiausio istorinės kalbotyros tyrinėtojo. Fundamentalūs 
ilgamečio Vilniaus universiteto profesoriaus mokslo darbai leido 
pažinti mūsų kalbos ir tautos praeitį, suvokti jos kilmę, stiprinti 
lietuvybę ir tautinę savigarbą. Visą savo erudiciją, žinias, patirtį 
akademikas sudėjo ir į knygas – parašė Lietuvos kalbotyrai reikš-
mingų monografijų, publikacijų, mokslinių leidinių. Prezidentės 
užuojautoje pažymima, kad Zigmo Zinkevičiaus nuopelnus 
valstybei ir žmonėms patvirtina gauti svarūs apdovanojimai.

Migracijos departamentas pranešė užkirtęs kelią Lietuvoje 
nelegaliai apsigyventi maždaug 100 užsieniečių, kai išaiškino 
piktnaudžiavimo schemą, pagal kurią į šalį neva savanoriauti 
atvykdavo apsimetėliai. Daugiausiai Rusijos piliečiai nuo 
2015 metų teikdavo prašymus išduoti leidimus laikinai gyven-
ti Lietuvoje tuo pagrindu, kad jie atvyksta į šalį savanoriauti 
Švedijos ne pelno siekiančios organizacijos „Didaktik“ Lietuvos 
filiale. Užsieniečiai deklaruodavo Lietuvoje užsiimantys savano-
ryste – apmokantys senjorus naudotis kompiuteriais, teikiantys 
paramą ir apsaugą gyvūnams.

Vilniuje ketinama išbandyti naują projektą, kad negalią 
turintys žmonės galėtų namuose gauti odontologinės priežiūros 
paslaugas, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Bandomasis 
projekto etapas, kurio metu pacientus lankys dvi medikų bri-
gados, bus vykdomas Vilniaus mieste ir rajone. Jame dalyvaus 
Vilniaus rajono centrinė ir Naujininkų poliklinikos bei Vilniaus 
universiteto ligoninės Žalgirio klinika. Šis projektas būtų finan-
suojamas Europos Sąjungos (ES) lėšomis, tam numatyta apie 
70 tūkst. eurų.

Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas vasario 
23 d. patvirtino buvusios Seimo narės Neringos Venckienės 
sulaikymą, bet informavo, kad daugiau detalių neteiks. Apie N. 
Venckienės sulaikymą Lietuvos ambasadą amerikiečiai informa-
vo vasario 21 d., trečiadienį. Vasario 22 d., ketvirtadienį įvyko 
teismo posėdis. Jame N. Venckienė buvo pateikusi prašymą dėl 
paleidimo už užstatą, tačiau teismas jį atmetė. Anot prokura-
tūros, procesas vyksta Čikagoje. Jei bus perduota Lietuvai, N. 
Venckienei gali būti pateikti kaltinimai dėl teismo sprendimo 
perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto 
informacijos rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis 
ir kitų nusikaltimų.

Vasario 23 d., penktadienio popietę konservatoriui Tadui 
Langaičiui pareiškus, kad atsisako Seimo nario mandato, 
galimybė patekti į Seimą atsivėrė 2016 m. rinkimuose pir-
majam už brūkšnio likusiam Kauno miesto tarybos nariui 
Andriui Kupčinskui. Šis pripažino, jog žinia buvo netikėta. A. 
Kupčinskui perėjus dirbti į Seimą, jo vietą Kauno miesto tarybo-
je turėtų užimti Jonas Guzavičius, Kauno krašto pramonininkų 
ir darbdavių asociacijos bei UAB „Kauno liftų“ vadovas.

Praėjus porai metų nuo pirmųjų pabėgėlių perkėlimo į 
Lietuvą, daugiau nei 70 proc. visų perkeltųjų jau spėjo iš šalies 
išvykti, o nuo liepos į šalį neatvyko nė vienas naujas pabėgėlio 
statusą turintis asmuo. Vidaus reikalų viceministras Giedrius 
Surplys sako, kad didžioji dalis šių migrantų nuo pat pradžių de-
klaravo norintys vykti gyventi į Skandinavijos šalis ar Vokietiją, 
nes ten jau įsikūrę jų giminės, bendruomenės.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duo-
menimis, nuo 2015-ųjų gruodžio, kada į Lietuvą dėl Europą 
ištikusios migracijos krizės buvo perkelta pirmoji pabėgėlių 
šeima, į šalį atvyko 468 asmenys, o išvykti jau suspėjo 341 
asmuo. Dalį išvykusiųjų Lietuva susigrąžino. SADM Lygių 
galimybių skyriaus žiniomis, šiuo metu Lietuvoje gyvena 16 
grąžintų perkeltų asmenų.

Laura Matjošaitytė nesirengia trauktis iš Vyriausios rinki-
mų komisijos (VRK) pirmininkės pareigų ir tikina, kad „Naisių 
vasaros“ reikalai bus ištirti kvalifikuotai, o ji pati į tyrimą nesikiš. 
VRK vadovė informavo, kad nagrinėjant, ar „Naisių vasara“ 
buvo politinė reklama, svarstoma, ar reikėtų pažiūrėti ne tik 
septintą serialo sezoną, bet ir kitus sezonus. 

Seimo narė Aušra Maldeikienė įregistravo Lietuvos na-
cionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisas, kurios 
uždraustų komercinę reklamą LRT interneto svetainėje. Pasak 
parlamentarės, 2015-ųjų sausio 1 dieną įsigaliojo LRT įstatymo 
pataisos, uždraudusios komercinės reklamos transliavimą LRT 
radijo ir televizijos kanalais, o įstatyminis neapibrėžtumas vie-
nam iš LRT informacinių kanalų suteikia galimybę pardavinėti 
komercinę reklamą.

Rusijos karinė žvalgyba 
įsilaužė į šimtus Pjongčango 
žiemos olimpinių žaidynių 
organizatorių naudotų kom-
piuterių ir bandė sudaryti 
įspūdį, kad tai Šiaurės Korėjos 
darbas, vasario 25 d. pranešė 
JAV dienraštis „Washington 
Post”, cituodamas amerikiečių 
žvalgybos šaltinius.

Pietų Korėja kiek anksčiau 

Jungtinės Valstijos įveda 
naujas sankcijas Š. Korėjai. 
JAV Prezidentas Donaldas 
Trumpas (Donald Trump) 
sako, kad tai didžiausios 
kada nors buvę sankcijos, 
rašo BBC.

Sankcijos paveiks 50 laivų 
ir kompanijų ne tik Šiaurės 
Korėjoje, bet ir Kinijoje, ir 
Taivane.

Š. Korėjai jau yra taikomos 
JAV sankcijos dėl jų branduo-
linės programos bei raketų 
bandymų, tačiau šios sankci-
jos nedavė vaisių ir Š. Korėja 
tęsė savo karinius bandymus, 
įskaitant branduolinio ginklo ir 

JAV TAIKYS DIDŽIAUSIAS ISTORIJOJE SANKCIJAS 
ŠIAURĖS KORĖJAI

JAV Prezidentas Donaldas Trumpas (Donald Trump).          Reuters

tolimųjų balistinių raketų, ga-
linčių pasiekti JAV teritoriją.

JAV teigia, kad naujosios 
sankcijos yra skirtos dar 
labiau suvaržyti Š. Korėją 

nutraukiant pajamų šaltinius, 
degalų gabenimą jų bran-
duolinei programai.Taip bus 
sustiprinti jau egzistuojantys 
ribojimai.                         LRT

RUSIJOS ŽVALGYBA ĮSILAUŽĖ Į OLIMPIADOS 
ORGANIZATORIŲ KOMPIUTERIUS

Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių metu nesibaigia ir Rusijos 
sportininkų dopingo skandalai.                                       youtube.com

paskelbė, kad tiria informaciją 
apie su olimpinėmis žaidynė-
mis susijusių interneto pus-
lapių ir transliavimo sistemų 
užgrobimą.

„Washington Post” prane-
šė, jog Rusijos karinė žvalgyba 
(GRU) vasario pradžioje už-
valdė apie 300 olimpiados or-
ganizatorių kompiuterių. Dėl 
to daug į žaidynių atidarymo 

ceremoniją bilietus nusipir-
kusių žmonių buvo užkirstas 
patekimas į renginį, nes jie 
negalėjo atsispausdinti bilietų.

Dienraštis nurodė, kad ru-
sai nulaužė Pietų Korėjos 
kompiuterių maršrutizatorius 
ir įrašė ten kenkėjiškas progra-
mas, kurios leido jiems rinkti 
informaciją ir paralyžiuoti 
tinklą.

Rusijos pareigūnai naudo-
josi Šiaurės Korėjos interneto 
tiekėjo paslaugomis, jog at-
rodytų, kad ataka susijusi su 
Pchenjanu.

Anot kai kurių kalbintų 
analitikų, kibernetinė ataka ga-
lėjo būti surengta kerštaujant 
už draudimą Rusijai dalyvauti 
olimpinėse žaidynėse. Kai ku-
riems šios šalies sportininkams 
leista dalyvauti olimpiadoje tik 
kaip „olimpiniams atletams iš 
Rusijos”.                          LRT

Vasario 23 d. per viršūnių 
susitikimą Briuselyje Europos 
Sąjungos lyderių nuomonė dėl 
Bendrijos biudžeto po to, kai 
iš jos išstos Didžioji Britanija, 
išskyrė. Nesutariama dėl ragini-
mų didinti šalių įnašus į biudžetą 
siekiant užkimšti skylę, kuri 
atsivers po Jungtinės Karalystės 
išstojimo.

Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas Donldas Tuskas 
sakė, kad 27 lyderiai, susitikę 
be Britanijos aptarti ateities 
planų, nori daugiau lėšų skirti 
gynybos, migracijos ir saugumo 
klausimams. Tačiau nerandama 
konsensuso dėl to, ar šalims 
reikia mokėti daugiau į bendrą 
biudžetą, kad būtų padengtas 
lėšų trūkumas iki 15 mlrd. eurų 
per metus, kai iš Bendrijos pa-
sitrauks JK.

„Daugelis yra pasirengę dau-
giau mokėti į biudžetą po 2020 
metų“, – per spaudos konferen-
ciją sakė D. Tuskas, pridūręs, 
kad „mums reikia spręsti lėšų 
trūkumo klausimą, kurį sukėlė 

ES VADOVAI NESUTARIA DĖL BIUDŽETO 
PO JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMO

„Brexit“.
Europos Komisijos pir-

mininkas Jeanas-Claude`as 
Junckeris sakė, kad maždaug 
14–15 šalių sutinka padidinti 
savo įnašus į ES biudžetą. Tai 
reiškia, kad beveik pusė šalių 
yra neapsisprendusios arba to 
nenori.

„Šie debatai buvo ne tokie 
konfliktiški, kaip aš maniau“, 
– sakė J-C. Junckeris. Tačiau 
tuo pačiu jis perspėjo: „Jeigu 
namuose nėra pinigų, meilė 
išskrenda pro langą.“

Didžiosios Europos ekono-
mikos – Vokietija, Ispanija ir 
Prancūzija – yra pasirengusios 
mokėti daugiau.

„Prancūzija yra pasirengusi 
didinti mūsų biudžetą“, – žurna-
listams sakė Prancūzijos prezi-
dentas Emmanuelis Macronas.

Ispanijos ministras pirmi-
ninkas Mariano Rajoy pridūrė: 
„Manau, kad Ispanija privalo 
būti atvira galimybei skirti dau-
giau lėšų.“

Tačiau opozicijos prieša-

kyje yra Nyderlandai, Danija, 
Švedija ir Austrija, kurios į ES 
biudžetą sumoka daugiau, nei 
gauna.

„Mes nenorime jausti nuo-
lat didinamų išlaidų svorio“, 
– pareiškė Austrijos kancleris 
Sebastianas Kurzas.

Dabartinis beveik 1 trln. eurų 
apimties ES septynerių metų 
biudžetas bus įgyvendinamas 
iki 2020 metų. Šalių vadovams 
reikia susitarti dėl naujos dau-
giametės finansinės perspekty-
vos nuo 2021 metų.

Didžioji Britanija sutiko 
vykdyti savo įsipareigojimus 
pagal dabartinį biudžetą, nors 
šalis išstos iš ES ateinančių 
metų kovą.

Europos Komisija siūlo kitą 
Bendrijos biudžetą didinti nuo 
dabar esamo 1 proc. BVP iki 
1,1–1,2 proc. ES šalių BVP. 
Briuselis siūlo mažinti finan-
savimą žemės ūkiui ir tai tikrai 
supykdys ūkininkus didelį že-
mės ūkio sektorių turinčioje 
Prancūzijoje. Taip pat siūloma 
mažinti išmokas varginges-
niems regionams, o tam nepri-
tars Rytų Europos narės.   LRT
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 DIRVA

ŠVENTINĖS DRUMZLĖS
Filosofai sako: istorija yra gyvenimo mokytoja; nežinanti 

savo istorijos tauta yra priversta ją pakartoti; tauta, gerbianti 
savo istoriją, turi ateitį ir t. t. Štai kodėl nuolat kalbame apie 
istorinės atminties svarbą – žmogumi, žinančiu savo valsty-
bės istoriją, sunku, arba išvis neįmanoma, manipuliuoti, jį 
nelengva mulkinti ir apgauti. Ir atvirkščiai - akivaizdu, kad 
nelabai mielos širdžiai laidos „Klausimėlis” personažai, tei-
giantys, jog „Antanas Basanavičius buvo rašytojas, jis parašė 

„Kliudžiau”, tikrai netaps tautos valstybinės minties stuburu. 
(Ką ten stuburu – jie tiesiausias kelias priešui!). Tad savaime 
suprantama, kodėl Lietuvai priešiškai nusiteikusi putinistinė 
Rusija pirmiausia taikosi į mūsų istorinę atmintį – atimk ją 
ir atimsi ateitį. Tai tarsi sunaikinti nuosavybės dokumentus: 
prisiminkime, kaip atgavus nepriklausomybę ir atkūrus teises 
susigrąžinti tėvų ir senelių turėtą nuosavybę, žmonės puolė 
ieškoti bidonuose ir stiklainiuose paslėptų dokumentų... O 
juk atsirado ir tokių, kurie neišsaugojo, manė, jog tai berei-
kalinga makulatūra, galinti pritraukti sovietų valdžios dėmesį. 
Tas pats ir su mūsų tautos istorija – ji didžiausias turtas, kurį 
prarasti yra labai lengva, tereikia patiems ją nuvertinti. 

Švenčiant šimtąją Vasario 16-ąją, šimtąsias Lietuvos vals-
tybės atkūrimo metines, kilo įvairių minčių. Galima drąsiai 
teigti – tai tikrai buvo nuostabi šventė, kuria džiaugėsi visa 
Lietuva. Labiausiai džiugina tai, kad tai netapo tik didžiųjų 
miestų ar sostinės švente – iškilmės vyko visuose miestuose 
ir miesteliuose. Ir, tiesą sakant, širdžiai netgi mieliau atrodė 
provincijos ūkininkų paradas provincijos miestelio gatvėmis 
riedant tautine atributika išpuoštais traktoriais nei tradiciniai 
paradai didžiuosiuose miestuose. Socialiniuose tinkluose pa-
sirodė galybė užfiksuotų džiugių šventės momentų, kur kaimų, 
miestelių ir miestų gyventojai rengė nuostabias instaliacijas, 
tautine simbolika ir spalvomis puošė gyvenvietės įžymybes, 
leido į dangų trijų spalvų balionus ir t. t. Visoje Lietuvoje 
tą dieną pusę pirmos suskambo bažnyčių varpai. Ir visa tai 
vyko pačių žmonių iniciatyva, be ypatingų lėšų. Lietuva 
nuoširdžiai šventė savo šimtąją Vasario 16-ąją!

 Atrodytų, tuo metu netgi putinistinė propaganda buvo 
pritilusi ar bent jau ne tokia pastebima. Bet tai nereiškia, kad 
jos nebuvo. Kai kada net netikėtose vietose... 

Štai vieno pakaunės miestelio gyventojai Vasario 16-osios 
šventę pradėjo tradiciškai, taip, kai ją šventė mūsų tėvai ir 
seneliai – šv. Mišiomis miestelio bažnyčioje. Be to, buvo 
laukiama ir varpų skambėjimo, nes Bažnyčios varpinėje – du 
varpai, skaičiuojantys ne pirmą šimtmetį. Ir ką jūs manot – 
klebonas šias iškilmingas šv. Mišias pavertė niūriu skundu ir 
barimu! Per pamokslą atrodė, lyg skaitytum R. Pakso partijos 
rinkiminį bukletą, kur su purvais maišoma Lietuvos šiandiena, 
kur koneveikiama „viena patriotų partija”, kur teigiama, kad 

„nereikia nei NATO, nei stipriausių kariuomenių”... Jokio 
iškilmingumo, jokio džiaugsmo Lietuvos pasiekimais, na, o 
suskambus varpams klebonas lyg niekur nieko pylė tiradą 
apie blogą gyvenimą Lietuvoje, net neradęs progos atkreipti 
dėmesį į Laisvės varpų skambėjimą (jei Bažnyčioje buvo 
žmonių, nežinančių apie šią varpų skambėjimo akciją, tai jie 

tikrai nesuprato, kodėl viduryje šv. Mišių pradėjo skambėti 
varpai...). Buvo apmaudu ir nyku, kad šitokia šimtmečio 
šventė dvasiškajam tėveliui tebuvo proga paniekinamai 
kalbėti apie Tėvynės šiandieną. Žinoma, negali teigti, jog 
klebonas sąmoningai užsiėmė putiniška propaganda, sie-
kiančia įteigti lietuviams, jog nepriklausomybė jiems nieko 
nedavė, jog politinė valstybės valdžia yra visiškai supuvusi 
ir neverta pasitikėjimo, kad NATO yra ne saugumo garantas, 
bet atvirkščiai, ir kad toji „patriotų partija” (anot klebono) 
yra Lietuvos nelaimė. Bet kam pasitarnavo toks kunigėlio 
pamokslas, klausimų nekyla. Štai čia ir supranti pažodžiui 
mūsų literatūros klasikės Žemaitės posakį „kunigo naudą 
velniai gaudo”.

Panašių minčių kilo pasižiūrėjus, ką socialiniame tinkle 
„Facebook” rašo vieno žinomo leidinio redaktorius,  Sąjūdžio 
pradžioje išgarsėjęs kaip tikras persitvarkymo sąjūdžio akty-
vistas. Tiesiog klasikinis Kremliaus propagandinių taikinių 
rinkinys ir šaudymas į juos! Skaitai ir galvoji – ar dar yra kur 
nors tokia šalis, kur antivalstybinė propaganda lietųsi taip 
laisvai ir atvirai? O juk ji kaip vanduo į sausą žemę geriasi į 

„Klausimėlio” (LRT televizijos laida, – red.) personažų ne-
mąstančias galvas! Tad nėra ko stebėtis, kad paskui į valdžią 
išrenkami žmonės, kuriems Valstybės saugumo departamen-
tas nelabai nori išduoti leidimus dirbti su slapta informacija.

Nepaisant šių pastebėtų negatyvų, Lietuvos šventė nesi-
baigė. Ne už kalnų Kovo 11-oji. Laukiama kartu su pavasariu!

Kęstutis Šilkūnas

Naujame Estijos užsienio 
žvalgybos departamento pra-
nešime teigiama, kad Rusija 
mėgina diskredituoti Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos nepriklau-
somybės 100-mečiui skirtas iš-
kilmes, praneša portalas ERR.

„2018 metais Estija, Latvija 
ir Lietuva pažymi savo valsty-
bingumo 100 metų jubiliejų. 
Istorijos propagandistai platina 
Kremliaus pareiškimus, o ta-
riami analitiniai centrai visaip 
stengiasi sumenkinti ir apjuo-
dinti šiuos įvykius”, – sakoma 

Lietuvos pasipriešinimą 
ir laisvės kovotojus, pačią 
Lietuvos laisvės idėją nūnai 
vis labiau dergia profesionalūs 
mėšliai. 

Mums skauda, tad geriau-
siai pajuntame šiuo kampu 
kaip Lietuvos puolimą (pvz., 
per A. Ramanauską-Vanagą), 
bet iš tikrųjų tai didžiojo glo-
balaus karo dalis. 

Mėšliai turi milžinišką 
darbdavio – laisvės priešo – 
palaikymą. Tai neribota finan-
sinė agresijos bazė ir strateginė 
organizacinė melasklaidos 
fronto parama. Trolynų troly-
nai. Nebeliko žinių – norima 
to pasiekti. 

Įsiskverbė net į teismus; 
čia irgi frontas ir ginklas. 
Prisisamdys šio karo šunų 
tiek, kiek reiks jų griausmin-
gai skalijamai „pergalei”, kuri 
būtų nauja, aukštesnė „pa-
vergto proto” versija. Nejau 
nematom? Užjūriuose jau 
praregi. Ginčytis su šiuo nesu-
skaitomu Kremliaus samdinių 
choru yra klaida, net pagalba 
priešui. 

Jis turi būti statomas už 

SUSIVOKIM. KARAS YRA KARAS,  
ARBA KOKIAIS KELIAIS ATEINA PAVERGIMAS

svarstymo ir vertinimo ribų, 
tiksliai į negarbės puvėsių 
sąvartyną. Kai tiesiam kvai-
lio ranką „dialogui”, armija 
mėšlių tik trina delnus – už-
kibo! Supyko! Ginčija! – o to 
mums ir tereikėjo, tovarišči. 
Jau tapom „diskusijos” vei-
kėjais, legitimizavomės. Jau 
Kremliaus mėšlą kramto net 
vargšė „Laisvoji Europa”. 

Viena tolesnės apgavystės 
ir pavergimo versijų būtų 
rusų „taikdariai” Donbase. 
Gruzija brangiai sumokėjo 
už tokį moną, kol atsikabino 
nuo NVS. Ukraina, ko gera, 
ligi šiol tebėra formalioj 
„sąjungoj” su agresorium. 
Dabar šmėžuojantys nauji 
taikdariai, ar jie būtų Krymo 
marsiečiai, ar padabinti bal-
tarusiškais trinyčiais, skristų 
iš tos pačios juokų kepurės: 
„mūsų ten nėra”. Tuo patikėti 
galėtų nebent Vokietijos vai-
kų darželio „suprantantieji 
Putiną”. Juk nebesitveria 
tiesiog, kaip čia atšaukus 
sankcijas agresoriui. 

Matykim, jog siaučia sena-
sis neapykantos kultas (aplink 

priešai), apskaičiuotas ir plūste 
plūstantis iš teroristų valsty-
bės. Jos tikslas tebėra paverg-
tas protas. 

Įvardijimas, kodėl nelipam 
į mėšlių ringą, užuojauta susi-
teršusioms nebe žiniasklaidos 
struktūroms, nulis dėmesio ap-
simetusių fundamentalistų me-
lasklaidai (nekenktų perspėjąs 
tarptautinis sąrašas kartu su 
garsiais kremlizijos tūzais), 
tokia būtų normalaus demo-
kratijų reagavimo priemonė. 
Neliečiam, net neragaujam 
jūsų sviestamėšlio produkci-
jos. Out – ir viskas. 

O dar jei matom, kaip stra-
tegiškai parinktu laiku teplio-
jasi tuo produktu (pusė mėšlo, 
pusė sviesto) – Kalėdoms, 
Naujiesiems Metam, tautinėms 
iškilmėms, dabar jau rengia 
Velykoms... Pastebėkime tai, 
manipuliuojami vergai, ir at-
sikovosime laisvę! 

Sutarkim, kad nedera nė 
kalbėti apie jų šlamštą, juolab 
cituoti. Tespringsta patys, 
urodai.

Vytautas Landsbergis, TS - 
LKD garbės pirmininkas

RUSIJA MĖGINA DISKREDITUOTI BALTIJOS 
ŠALIŲ ŠIMTMEČIŲ ŠVENTES

dokumente.
„Aktyviai ieškoma istorikų 

iš Baltijos šalių, kurie būtų 
pasirengę savo dalyvavimu 
įteisinti Kremliaus propagandą 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos at-
žvilgiu. Kartu reikia pažymėti, 
jog Rusija nesiekia konstruk-
tyvaus dialogo ar diskusijos, 
nenori sudaryti platformos 
akademiniam bendravimui, o 
tiesiog mėgina panaudoti įsi-
vaizduojamo priešininko atsto-
vus”, – pažymima pranešime.

Pasak pranešimo autorių, 

Kremlius vienareikšmiškai 
nepasmerkė sovietinio reži-
mo nusikaltimų Rusijoje ir 
kitose šalyse ir, naudodamas 
valstybines įstaigas, taip pat 
specialiąsias tarnybas, mėgina 
manipuliuoti svarbių istorijos 
temų svarstymu.

„Kremliaus nuomone, ka-
daise SSRS okupuotos ir/arba 
pajungtos kaimyninės šalys 
tebėra pagrįstų Rusijos inte-
resų sritis”, – konstatuojama 
Estijos užsienio žvalgybos de-
partamento pranešime.    ELTA

JT SAUGUMO TARYBA 
UŽ PALIAUBAS 

SIRIJOJE
Jungt in ių  Tautų  (JT) 

Saugumo Taryba vasario 24 
d. vieningai pritarė 30 parų 
paliauboms Sirijoje, o naujau-
si antskrydžiai dar padidino 
civilių aukų Rytų Gutje skai-
čių, kuris per septynias paras 
viršijo 500.

Rusi ja i  palaikius ,  JT 
Saugumo Taryba patvirtino 
rezoliuciją, raginančią „nea-
tidėliotinai” skelbti paliaubas, 
kurios leistų atnaujinti huma-
nitarinės pagalbos teikimą ir 
nukentėjusiųjų evakavimą.

Didžiojoje Britanijoje įsi-
kūrusi nevyriausybinė orga-
nizacija „Syrian Observatory 
for Human Rights” (SOHR) 
skelbia, kad mažiausiai 127 
vaikai yra tarp 513 žuvusiųjų 
per režimo pajėgų bombar-
davimo kampaniją pradėtą 
vasario 17 d. Rytų Gutoje greta 
Damasko. SOHR nurodo, kad 
antskrydžius vykdo Sirijos ir 
Rusijos pajėgos.               LRT
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Lietuvos valstybės atkūri-
mo 100 metų jubiliejaus proga 
Adelaidės lietuvių bendruome-
nė parengė Lietuvai išskirtinę 
dovaną, sakoma Užsienio rei-
kalų ministerijos pranešime 
spaudai.

Tai – bendruomenės išsau-
gotos, kaip manoma, Lietuvos 
prezidentams priklausiusios 
relikvijos – prezidento Antano 
Smetonos rankraštis ir vaikš-
čiojimo lazda bei prezidento 
Aleksandro Stulginskio si-
dabrinis samtis ir barome-
tras. Šie istoriniu požiūriu 
vertingi daiktai bus perduoti 
Lietuvai ir eksponuojami is-
torinėje Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje Kaune.

„P i rmos ios  L ie tuvos 
Respublikos Prezidentų as-
meniniai daiktai yra svarbūs ne 
tik vietos lietuviams. Jie reikš-
mingi visai Lietuvos valstybei, 
todėl visuomenė turi turėti 
galimybę su jais susipažinti. 
Nėra tinkamesnės progos nei 

KŪRĖJAMS – ŠIMTMEČIO ĮPRASMINTOS NACIONALINĖS PREMIJOS

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vasario 16-osios išvakarėse kartu su me-
nininkais, gavusiais Nacionalines kultūros ir meno premijas, paskirtas už reikšmingus kūrinius.  
                                                                  Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Vi l n i u s ,  v a s a r i o  1 5 
d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Vasario 16-osios išvakarė-
se  men in inkams  į t e ikė 
Nacionalines kultūros ir meno 
premijas, paskirtas už reikš-
mingus kūrinius, sukurtus 
pastaraisiais metais ir per visą 
gyvenimą.

Šalies vadovė, sveikinda-
ma ceremonijos dalyvius, pa-
brėžė, kad šiemet Nacionalinę 
premiją vainikuoja pats valsty-
bės atkūrimo šimtmetis. 

„Šis jubiliejus mums vi-
siems primena, koks neiš-
matuojamai didelis kultūros 
žmonių indėlis valstybės kūri-
mo istorijoje. Žodis „kūryba” 
šiame kontekste yra svarbiau-
sias – tai raktas, kuriuo galime 
atrakinti bet kurią mūsų gy-
venimo sritį. Nors gyvename 
dvidešimt pirmame amžiuje, 
nuolat kintančioje tikrovėje, 
valstybės kūrimas nesibai-
gia nė vieną dieną”, – sakė 
Prezidentė sveikinimo kalboje.

Kreipdamasi į Nacionalinės 
premijos laureatus valsty-
bės vadovė išreiškė viltį, kad 

kūrybos žmonės aktyviai da-
lyvaus Lietuvos gyvenime 
kaip asmenybės, kurių balsas, 
mintys ir idėjos visuomenėje 
turi ypatingo svorio.

Lietuvos nacionalinės kul-
tūros ir meno premijos, kurias 
skiria šių premijų komisija, 
įteiktos šešiems kūrėjams. 
Aktorei Eglei Gabrėnaitei – už 
sceninio charakterio ryškumą 
ir profesinį maksimalizmą 
bei viso gyvenimo kūrybą. 
Kompozitorei Justei Janulytei 
– už vizualiųjų metaforų mu-
zikinį įprasminimą, rašytojai 
Danutei Kalinauskaitei – už 
mažųjų meninės kalbos for-
mų turiningumą, scenografui 
Gintarui Makarevičiui – už 
scenovaizdžio kūrybišką šiuo-
laikiškumą, vizualaus meno 
kūrėjams Svajonei ir Pauliui 
Stanikams – už estetinį kūry-
bos provokatyvumą.

Prezidentė laureatams ir jų 
talentui palinkėjo daugybės iš-
tikimų gerbėjų tiek Lietuvoje, 
tiek pasaulyje, kuriame me-
nininkai tampa savo šalies 
kūrybiniais ambasadoriais.

Prezidentės spaudos tarnyba

ADELAIDĖS LIETUVIAI ŠIMTMEČIO 
PROGA PADOVANOJO LIETUVAI 

IŠSKIRTINĘ DOVANĄ

šimtoji Vasario 16-oji įteikti 
Lietuvai šią dovaną”, – sakė 
Adelaidės bendruomenės pir-
mininkas Aleksas Talanskas.

„Tai – Lietuvos istorijos 
požiūriu unikali dovana, už 
kurią esame dėkingi Adelaidės 
lietuviams, kaip ir už jų aktyvų 
lietuvybės puoselėjimą ir bu-
vimą neatsiejama globaliosios 
Lietuvos dalimi”, – teigė do-
vaną Lietuvos vardu priėmęs 
Lietuvos užsienio reikalų vice-
ministras Darius Skusevičius.

Dovana Lietuvai įteikta 
šventiniame Vasario 16-osios 
minėjimo renginyje, kuriame  
dalyvavo Adelaidės lietu-
vių choras „Šypsena”, Irena 
Kalibatas, tautinių šokių grupė 
„Žilvinas” ir lietuvių kalbos 
mokyklos grupė „Žiburėlis”. 
Susirinkusiems poeziją skaitė 
čia gyvenanti lietuvių poetė 
Lidija Šimkutė, kurios kūry-
ba yra išversta į 16 užsienio 
kalbų.

LR URM

Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejaus proga Adelaidės 
lietuvių bendruomenė įteikė dovaną.                                 LR URM

Kovą bus minimos šim-
tosios partizanų vado Adolfo 
Ramanausko-Vanago gimimo 
metinės. Jo gyvenimas, kovos 
už laisvę ir mirtis prisiminta 
Alytaus Adolfo Ramanausko-
Vanago gimnazijoje vykusioje 
konferencijoje. 

Kovotojas už Nepriklauso-
mybę, partizanų vadas, brigados 

A. RAMANAUSKO-VANAGO DUKTĖ PASIDALINO 
PRISIMINIMAIS APIE TĖVĄ

generolas sovietų saugumo 
buvo suimtas, kankintas, ga-
liausiai nužudytas. Iki šiol ne-
surasta vieta, kur jis palaidotas. 
Tikimasi ją aptikti padės pava-
sarį planuojami tyrimai Vilniuje, 
Antakalnyje. Tokia tikimybė, 
pasak Seimo nario, istoriko 
Arvydo Anušausko labai didelė, 
ypač, kai pastaraisiais mėnesiais 

apie Vanago gyvenimą ir mirtį 
sužinoma vis daugiau faktų.

Konferencijoje prisimin-
ta ir Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio 1949-ųjų  metų va-
sario 16-osios deklaracija. A. 
Ramanausko-Vanago dukra 
pasakojo, kaip jos tėvas kelia-
vo į suvažiavimą Radviliškio 
rajone.                               LRT

Gerbiami Lietuvos žmo-
nės, brangūs svečiai,

sveikinu visus su švente!
Lietuvos Valstybė žengia 

į naują šimtmetį!
Šįryt trispalvė kilo prie 

daugelio laisvę branginančių 
namų.

O tai reiškia vis stipres-
nę Valstybę, kurios žmo-
nės supranta atsakomybę už 
savo Laisvės kūrinį, kurios 
dvasios nesuvaržys nei savi 
draudimai, nei svetimi rei-
kalavimai.

Šiandien su dėkingumu ir 
pasididžiavimu prisimename 
visus, kurie kėlė mūsų šalį iš 
užmaršties, kurie klojo mūsų 
dabarties pamatus.

Tai buvo nepaprastai verž-
lus skrydis į ateitį, į šviesą – į 
laisvą pasaulį.

Mus  mėg ino  s t abdy-
ti ir naikinti. Jėga ištrinti 
bet kokį prisiminimą apie 
Pirmąją Respubliką. Kol 
tauta dar kartą pakilo kovai 
už Nepriklausomybę.

M e s  t ę s i a m e  p i r m ų -

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS DALIOS 
GRYBAUSKAITĖS KALBA TRIJŲ BALTIJOS VALSTYBIŲ 

VĖLIAVŲ PAKĖLIMO CEREMONIJOJE S. DAUKANTO AIKŠTĖJE
jų Valstybės kūrėjų darbą. 
Turime begalę šimtmečio 
įkvėptų idėjų ir aiškų supra-
timą: viskas – mūsų rankose.

Jau beveik trečdalis am-
žiaus – Valstybė ir vėl yra 
mūsų atsakomybė. Ir mes 
daug ką išdrįsome.

Turime šimtus žmonių, 
vertų savo Valstybės padėkos 
už tai, kad nesusvyravo, kad 
patikėjo, kad bandė, mokė, 
tyrė ir apgynė, kad sąžinės 
nepardavė. Kad rinkosi, kaip 
geriau Lietuvai.

Praeito amžiaus pradžioje 
su didele viltimi ieškoję nors 
menkiausio palaikymo, šian-
dien mes aiškiai žinome, kas 
yra draugo ir sąjungininko 
petys.

Džiugu, kad dalis mūsų 
draugų šiandien čia, su mu-
mis! Dėkoju visiems, kurie 
švenčia kartu.

Mielieji,
mums pasisekė, kad esa-

me šimtmečio liudininkai.
Tegul jis paliks mūsų 

atmintyje gilų ir prasmingą 

pėdsaką.
Lietuvos Valstybės jubi-

liejus vertas, kad minėtume 
jį visus metus ir visur, kur tik 
yra mūsų tautiečių.

Netrukus varpų skambėji-
mas, kaip šimtmečio sąšauka, 
sujungs visą Lietuvą ir mūsų 
širdis.

Kiekvienas esate Lietuva.
Nuo to, ką darote ir kaip 

gyvenate, priklauso, pakelta 
ar nuleista galva stovės mūsų 
Valstybė.

Tai vienintelis Lietuvos 
m u m s  d u o t a s  l a i k a s . 
Galvokime, kaip jį išnaudo-
sime ir ką sukursime.

Būkime matomi ir girdi-
mi, būkime drąsūs ir patiki-
mi. Metai iš metų, karta po 
kartos.

Tegul Lietuvos Valstybė 
skamba visada išdidžiai ir 
garbingai.

Su švente!
Su atkurtos Valstybės šim-

tmečiu!
Prezidentės spaudos

 tarnyba
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Vilnius, vasario 22 d. 
Lietuvos Respublikos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė balan-
džio 3 d. Vašingtone dalyvaus 
Baltijos valstybių ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų viršūnių 
susitikime.

Aukščiausio lygio susitiki-
mas Vašingtone demonstruoja 
ypač artimus Baltijos šalių ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
ryšius bei egzistuojantį glaudų 
Lietuvos bendradarbiavimą su 
JAV. Pasak Prezidentės, toks 
susitikimas Lietuvos šimtmečio 
metais leis įtvirtinti strateginę 
partnerystę su Jungtinėmis 
Valstijomis ir nubrėžti tolesnes 
bendradarbiavimo gaires atei-
nantiems metams.

Lietuvos vadovė kartu 
Latvijos Prezidentu Raimondu 
Vėjuoniu, Estijos Prezidente 
Kersti  Kaljulaid ir  JAV 
Prezidentu Donaldu Trampu 
(Donald Trump) aptars aktua-
lius regiono ir transatlantinius 
klausimus. Susitikime daug 
dėmesio bus skiriama gynybos, 
energetinio saugumo ir verslo 
ryšių stiprinimui.

Valstybių vadovai kalbės ir 
apie pasirengimą artėjančiam 
NATO viršūnių susitikimui, 
kuriame bus siekiama tolesnių 
sprendimų reformuoti Aljanso 
gynybą ir stiprinti rytinį jo 
flangą.

Jungtinės Amerikos Valstijos 
– Lietuvos strateginė karinio ir 
energetinio saugumo partnerė. 
Šios valstybės kariai dvišaliu 
pagrindu regione padeda užti-
krinti Baltijos šalių ir Lenkijos 
saugumą. JAV trečdaliu didina 
finansavimą Europos atgra-
symo iniciatyvai (European 

Briuselis ,  vasario 23 
d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
dalyvauja tarptautinėje aukšto 
lygio konferencijoje dėl pagal-
bos Sahelio regionui Afrikoje. 
Susitikimo tikslas – spręsti, 
kaip padėti pietų Sacharos 
regiono šalims kovoje su te-
rorizmu, organizuotu nusikals-
tamumu ir neteisėta migracija, 
taip užkertant kelią naujiems 
nekontroliuojamiems atvykė-
lių srautams į Europą.

Prezidentė pabrėžė, kad 
stabilumo užtikrinimas šiame 
Afrikos regione yra svarbus 
visai Europai siekiant spręsti 
pamatines migracijos priežastis 
ir užkirsti kelią naujiems pabė-
gėlių srautams. Šalies vadovės 
teigimu, norint, kad žmonės 
nustotų bėgti iš gimtosios ša-
lies, būtina daugiau investuoti 
ir padėti neramumų, karų ir 
skurdo alinamam Sahelio regi-
onui, iš kurio kyla didžiausias 
pabėgėlių antplūdis.

Susitikime patvirtintas spe-
cialus Europos Sąjungos para-

PAGALBA SAHELIUI – NAUJIEMS PABĖGĖLIŲ SRAUTAMS IŠVENGTI

Tarptautinėje aukšto lygio konferencijoje dėl pagalbos Sahelio regionui Afrikoje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.                                                                                                Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

mos fondas Sahelio regionui 
padės stiprinti ekonomiką, 
kovoti su skurdu, kurti darbo 
vietas, gerinti švietimo siste-
mą, sveikatos ir socialinę ap-
saugą. Pernai Jungtinių Tautų 
Saugumo Taryba leido steigti 
5000 karių jungtines Afrikos 
šalių pajėgas, kurios padės 
saugoti išorines sienas, kovoti 
su terorizmu ir nusikalstamu-

mu regione. Konferencijoje 
sutarta skirti 50 mln. eurų iš ES 
lėšų šioms pajėgoms paremti. 
Prie finansavimo prisidės ir 
kitos pasaulio valstybės.

Lietuva aktyviai prisideda 
prie tarptautinių pastangų 
užtikrinti taiką, stabilumą ir 
vystymąsi Sahelyje. Mūsų 
šalies taikdariai dalyvauja 
JT taikos palaikymo misijoje 

Malyje, įgyvendiname vys-
tomojo bendradarbiavimo 
projektus, prisidedame prie 
ES pagalbos fondo Afrikai 
bei teikiame humanitarinę 
pagalbą per Raudonąjį Kryžių 
ir Pasaulio maisto programą.

Aukšto lygio renginyje 
taip pat dalyvauja Vokietijos, 
Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, 
Lenkijos ir kitų ES šalių va-

dovai, Malio, Burkina Faso, 
Mauritanijos, Nigerio, Čado 
lyderiai, JT, Pasaulio banko 
vadovai ir Afrikos sąjungos 
atstovai. Saheliu vadinamas 
pietinis Sacharos dykumos 
pakraštys, kuris tęsiasi per 
Afrikos žemyną nuo Atlanto 
vandenyno iki Raudonosios 
jūros ir apima 9 valstybes.

Prezidentės spaudos tarnyba

Detterence Initiative), pagal 
kurią finansinės lėšos skiriamos 
ir Lietuvos gynybos stiprinimui.

Lietuva per Klaipėdos ter-
minalą viena pirmųjų pradėjo 
importuoti JAV suskystintas 
dujas. Šiuo metu dujas iš JAV 
perka aštuonios Europos vals-
tybės. Tai padeda diversifikuoti 
energijos tiekimo šaltinius ir 
mažinti Europos priklausomybę 
nuo „Gazprom” dujų.

Lietuvos Prezidentė su JAV 
Prezidentu Donaldu Trampu 
susitiko 2017 m. Briuselyje ir 
Varšuvoje. Pernai taip pat įvyko 
Baltijos šalių Prezidentų susi-
tikimai su JAV viceprezidentu 
M. Pencu Miunchene ir Taline.

Prezidentės spaudos tarnyba

BALANDĮ VAŠINGTONE – BALTIJOS 
ŠALIŲ IR JAV VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMAS

Vasario 24 d. Estija mi-
nėjo Nepriklausomybės šim-
tmetį. Ta proga Vilniuje, 
Lukiškių aikštėje, vyko vė-
liavų pakėlimo ceremonija. 

VILNIUJE PAMINĖTAS ESTIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMETIS

Lietuvos ir Estijos vėliavas 
iškilmingai pakėlė Lietuvos 
kariuomenės Garbės sargy-
bos kuopos kariai, skambėjo 
abiejų valstybių himnai.

Minint Estijos Nepriklausomybės šimtmetį, Vilniuje, Lukiškių 
aikštėje, vyko vėliavų pakėlimo ceremonija.            A. Pliadžio nuotr.

Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerija, atsižvelgdama į 
NATO ir sąjungininkų prašy-
mus, nusprendė padidinti savo 
karinį indėlį į NATO vado-
vaujamą tarptautinę operaciją 

LIETUVA DIDINA SAVO KARINĮ 
DALYVAVIMĄ AFGANISTANE

Afganistane „Tvirta parama” 
(angl. „Resolute Support”).

Planuojama, jog į disloka-
cijos vietą Kandahare Lietuvos 
kariuomenės Specialiųjų ope-
racijų pajėgų kariai išvyks 

balandį. Jie, veikdami kartu 
su Jungtinių Amerikos Valstijų 
kariais, vykdys mokymo ir 
paramos vietinės saugumo 
pajėgoms užduotis. Bendras 
Afganistane dislokuotų ka-
rių skaičius atitiks Lietuvos 
Respublikos Seimo nustatytą 
leistiną ribą ir nebus didesnis 
nei 50 karių.

„Tai – Lietuvos indėlis į 
tarptautinio saugumo stiprini-
mą. Lietuva sulaukia didelės 
sąjungininkų paramos, todėl 
pagal galimybes turi įnešti ir 
savo indėlį kovoje su globa-
liomis problemomis, užkertant 
kelią terorizmo plėtrai”, - sako 
krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis.

Šiuo metu NATO operaci-
joje „Tvirta parama” tarnauja 
21 Lietuvos karys. Lietuva 
2018-2020 m. Afganistano na-
cionalinio saugumo pajėgoms 
išlaikyti ir vystyti kasmet taip Lietuvos Respublikos karys Afganistane. Srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotr.

Nepriklausomybės die-
na vasario 24-ąją – svar-
biausia Estijos valstybinė 
šventė, kai minimas šalies 
Nepriklausomybės deklara-
cijos paskelbimas.

„Labiau nei geografinis 
atstumas mus sieja panaši 
istorija ir kovos už nepri-
klausomybę, o šiandien - ir 
tie patys saugumo iššūkiai, 
- vasario 24 d. minint Estijos 
nepriklausomybės šimtmetį 
sako krašto apsaugos mi-
nistras Raimundas Karoblis. 
- Linkiu visiems estams dar 
daug šimtmečių gyventi sti-
prioje ir saugioje valstybėje, 
o Estijai - išauginti laisvas, 
išsilavinusias, patriotiškas 
ir okupacijos nepažįstančias 
naujas kartas.” 

       LR KAM

pat skirs po pusę milijono 
JAV dolerių (beveik 415 tūkst. 
eurų). Į specialų patikos fondą, 
kuriam daugiausiai pinigų 
skiria amerikiečiai, Lietuva 
įmokas skiria nuo 2015 metų.

Lietuva taip pat tęsia da-
lyvavimą JAV vadovaujamos 
koalicijos pajėgų, kovojančių 
su ISIS/Daesh, operacijoje 
Irake, tačiau kol kas papil-
domų pajėgumų į šią ope-
raciją nesiųs. Toks sprendi-
mas priimtas po konsultacijų 
su koalicijos partnerėmis ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
atstovais.

Šiuo metu be tarptautinių 
operacijų Afganistane ir Irake, 
Lietuvos kariai dalyvauja ope-
racijose Kosove, Ukrainoje, 
Malyje, Centrinės Afrikos 
Respublikoje, Viduržemio jū-
roje ir Indijos vandenyne – iš 
viso apie 120 Lietuvos karių.

 LR KAM
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Prieš keletą metų Kruonio 
miestelio pakraštyje, Gojaus 
šile, buvo pasodinta 50 ąžuo-
liukų. Jie pasodinti sakralio-
je vietoje – ten, kur po karo 
buvo užkasami nužudytų 
Lietuvos laisvės kovotojų kūnai. 
Sumanymas tokiu būdu įamžinti 
Lietuvos partizanų atminimą 
kilo  Vytautui  Aleksandrui 
Markevičiui, kurio dėka Vasario 
16-osios minėjimai Kruonio šile 
virto respublikinės reikšmės 
renginiu. Šioje atminimo įam-
žinimo akcijoje dalyvavo vietos 
valdžia ir Kruonio gimnazistai. 
Kiek tos istorinės atminties buvo 
tądien pasėta vietinių jaunuolių 
galvose ir širdyse, sunku pasa-
kyti, tačiau šiandien matome, 
kad Vasario 16-osios išvakarėse 
vykstantis  renginys Kruonyje 
tapo žinomas visoje Lietuvoje 
ir į jį mielai renkasi moksleiviai, 
jaunimo organizacijų atstovai, 
taip pat dvasininkai, valstybės 
pareigūnai ir valdininkai, Seimo 
nariai. Labiausiai džiugina tai, 

spėjama, kad čia buvo užkasami 
ir už Nemuno, Pakuonio apylin-
kėse, žuvusių Dainavos apygar-
dos partizanų palaikai. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, gi-
rininko Jono Kairiūkščio, in-
žinieriaus Vytauto Aleksandro 
Markevičiaus ir muziejininko 
Eligijaus Juvencijus Morkūno 
iniciatyva pasistengta dera-
mai įamžinti žuvusiųjų dėl 
Tėvynės atminimą. 1990 m. 
J. Kairiūkščio iniciatyva buvo 
pastatytas ąžuolinis tautodai-
lininko Algio Šalkausko kry-
žius. 1995 m. vasario 15 d. 
aplink kryžių pritvirtinta V. 
A. Markevičiaus pagamintų 
baltai dažytų kryželių, simbo-
lizuojančių čia užkastus par-
tizanus. Paėjus miško taku į 
šilelio gilumą, kairėje stovi V. A. 
Markevičiaus ir E. J. Morkūno 
sukurtas stogastulpis, pastatytas 
pažymėti vietai, kurioje buvo 
užkasti 1946 m. vasario naktį 
iš 15 į 16-ąją žuvę 3 partizanai. 
Tą naktį laisvės kovotojai, per-

riai ir pagrindiniai organiza-
toriai Vytautas Aleksandras 
Markevičius  i r  El igi jus 
Juvencijus Morkūnas buvo 
pakviesti į Prezidentūrą , 
kur valstybės vadovė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino or-
ganizatorius ir įteikė jiems 
Lietuvos Trispalvę – tokia 
brangia dovana apdovanojami 
Prezidentūros paskelbtos akci-
jos „Vasario 16-ąją švęsk išra-
dingai” laureatai. Nuo to laiko 
ši Prezidentės dovanota vėliava 
kasmet vasario 15 d. vakarą 
suplevėsuoja Gojaus šile.

Seniūno Audriaus Slavinsko 
iniciatyva 2016 m. memoriale 
buvo pastatytas granito pamin-
klas, skirtas žuvusiems parti-
zanams (autoriai – Romanas 
Kazlauskas  i r  Gvidut i s 
Švenčionis), seniūnaitis (ir, 
beje, bendruomenės pirminin-
kas) Kostas Garnys ir vienas, ir 
padedamas seniūnijos darbinin-
kų, sutvarkė paminklo aplinką. 
Kitais metais buvo pakeisti 
sutrūniję simboliniai kryželiai 
– Kruonio seniūnija bendradar-
biauja su Pravieniškių pataisos 
namais-atvirąja kolonija, todėl 
nuteistieji sutiko nemokamai 
pagaminti naujus kryželius, ku-
rie prieš pat vasario 15 d. buvo 
pagaminti, nudažyti ir įkelti į 
pušis vietoje ankstesniųjų. 

Kruonyje šimtoji Vasario 
16-oji ir šįmet buvo pami-
nėta tradiciškai: šventė pra-
sidėjo šv. Mišiomis Kruonio 
Švč. Mergelės Marijos Angelų 
Karalienės bažnyčioje ir, joms 
pasibaigus, eisena iš mies-
telio aikštės patraukė į šilą, 
kur vyko pagrindinė minėjimo 
dalis. Pakeliui eiseną pasiti-
ko degantys laužai ir dainos, 
dainuojamos folklorinių an-
samblių „Kupolė”, „Praviena”, 
„Verpeta”.  Minėjimo metu 
kritusiųjų už Lietuvos laisvę 
garbei buvo atlikta salvė, kurią 
iššovė KASP Dariaus ir Girėno 
apygardos 2-osios rinktinės 
Kaišiadorių savanorių kuopos 
kariai. Šie kariai surengė ir 
inscenizaciją – suvaidino isto-

VASARIO 16-OSIOS IŠVAKARĖS GOJAUS ŠILE

rinę situaciją, kuri buvo dažna 
pradinio partizaninio karo etape: 
NKVD grupė šukuoja mišką, 
ieškodama partizanų, ir patenka 
į pastarųjų pasalą; kilus susišau-
dymui baudėjai patiria nuostolių 
ir atsitraukia. Nors tai tebuvo 
vaidinimas, miško tamsoje 
supokšėję šūviai, sugriaudėję 
sprogimai ne vieną šventinio 
renginio dalyvį privertė gūžtis 
iš nejaukumo ir susimąstyti, kad 
pagrindinis Lietuvos pokario 
patriotų palydovas buvo mirtis...

Kaip bebūtų, virš Gojaus 
šilo, nutilus šūviams ir užgęsus 
signalinėms raketoms, vyravo 
šventinė, pakili nuotaika – to-
kia, kokia spinduliuoja vilties 
vedama tauta. Ta viltis – mūsų 
jaunuomenė, aktyviai daly-
vaujanti šiame renginyje – ir šį 
kartą pėsčiųjų žygiu partizanus 
pagerbė jūrų skautai, vadovau-
jami nenuilstančio Algimanto 
Malkevičiaus, atėjo jaunieji 
šauliai, dalyvavo Divizijos ge-
nerolo Stasio Raštikio Lietuvos 
kariuomenės kariūnai. Būta ir 
svečių - dalyvavo NATO prie-
šakinių pajėgų bataliono šalių 
kariai.

Po oficialių kalbų ir ansam-

blių dainų sušalusių žmonių 
laukė gardi kareiviška košė, o 
kam buvo per šalta, galėjo su-
šilti visuomeninės organizacijos 
„Vanagas” pastatytoje kariškoje 
palapinėje su krosnele. 

Pastaruosius keliolika metų 
renginiu rūpinasi vietos ben-
druomenė ir valdžia, ypatingą 
dėmesį šiam minėjimui skiria 
ir savivaldybės meras Vytenis 
Tomkus, ir Kruonio seniūnas 
Audrius Slavinskas, negailin-
tis nei laiko, nei jėgų. Kaip 
sakė pagrindinis renginio ini-
ciatorius ir organizatorius V. 
A. Markevičius, jei jėgos jau 
neleis kitąmet, bus kam ir be jo 
surengti Vasario 16-osios minė-
jimą Gojaus šile: šiemet orga-
nizatorių sąraše – Kaišiadorių 
saivivaldybė, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjunga, 
Kaišiadorių vyskupijos kurija, 
Kruonio seniūnija, kultūros 
centras, gimnazija ir kitos įstai-
gos, pagal galimybes prisidėju-
sios organizuojant šį nepapras-
tai gražų ir prasmingą Vasario 
16-osios minėjimą Kruonyje, 
partizanų aukos paženklintoje 
vietoje.

Kęstutis Šilkūnas

Kariūnų rikiuotė.                                                                                            Živilės Grigonytės nuotraukos

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Kruonio Švč. Mergelės Marijos 
Angelų Karalienės bažnyčioje ir, joms pasibaigus, eisena iš mies-
telio aikštės patraukė į šilą, kur vyko pagrindinė minėjimo dalis.

2016 m. Gojaus šile pastatytas granito paminklas, skirtas žuvu-
siems partizanams (autoriai – Romanas Kazlauskas ir Gvidutis 
Švenčionis).

kad į minėjimą miške, apgaubta-
me vakaro tamsos, susirinkusių 
žmonių absoliučią daugumą 
sudaro jaunimas. Gražu, kad 
Vasario 16-osios minėjimai sie-
jami su Lietuvos partizanais – jų 
pasiaukojimas dėl Tėvynės tapo 
pavyzdžiu vėl laisvę atgavusios 
Lietuvos jaunajai kartai, kuri 
supranta ir vertina šią auką. 

Kruonio apylinkėse kovojo 
Didžiosios kovos apygardos 
partizanai. Žuvusiuosius stribai 
išniekindavo Kruonio miestelio 
aikštėje, o paskui  atsainiai už-
kasdavo Gojaus šile. Žinoma, 
kad čia užkasti žuvusių Alfonso 
Aliukevičiaus-Saulės ir Antano 
Praškevičiaus-Narsuolio būrio 
partizanų palaikai. Manoma, kad 
Gojuje jų yra apie 30. Taip pat 

sikėlę per Nemuną, Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos proga 
Kruonio miestelyje ketino iš-
kelti Lietuvos Trispalvę, tačiau 
Darsūniškio miške susidūrė su 
rusų kareiviais. Kautynėse žuvo 
Jurgis Krušinskas-Žiedelis, 
Stasys Lekavičius-Gulbinas ir 
Pranas Žukauskas-Šalmas. Šių 
trijų partizanų žūties data buvo 
pasirinkta kaip  kasmet išvaka-
rėse rengiamo Vasario 16-osios 
minėjimo Kruonyje data. 

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

2013  meta i s  minė j i -
mo Kruonio miške iniciato-
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ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

Prieš 100 metų drąsūs si-
gnatarai paskelbė, kad po 
123 metus trukusios carinės 
Rusijos priespaudos Lietuva, 
kuri buvo pasiglemžta 1795 
metais per paskutinį Lietuvos 
ir Lenkijos valstybės pasida-
lijimą tarp Rusijos, Prūsijos 
ir Austrijos, atsikelia vėl kaip 
nepriklausoma ir demokra-
tinė valstybė. Ta Lietuva, 
kuri pirmą kartą paminėta 
Kvedlinburgo kronikoje 1009 
m., Vasario 16 dieną, 1918 
metais sugrįžta!

Lietuvos Nepriklausomy-
bės akto signatarų  pagerbimas 
vyko prie Prezidento Antano 
Smetonos (kuris žuvo 1944 m. 
per gaisrą namuose Klivlande, 
kai bandė išgelbėti  Lietuvai 
svarbius diplomatinius raštus) 
kapo 2018 m. vasario 10 d. 2:00 
val. po p., Visų Sielų kapinėse 

Lietuvos Vasario 16-osios 
klubo atstovas, Klivlando 
lietuvių kultūros dokumen-
tavimo centro ir archyvų 
archyvaras bei patikėtinis 
Andris Jonas Dunduras su-
darė turiningą pagerbimo 
dienos leidinį. Jame išspaus-
dintas  Lietuvos Tarybos 
istorinis Nepriklausomybės 
nutarimo akto pavyzdys; 
Lietuvos Tarybos 1918 m. 
Nepriklausomybės akto si-
gnatarų nuotrauka, išvar-
dinti nariai. Toliau pateikta 
Pagerbimo iškilmių eiga:  
proces i ja  į  Mauzol ie jų; 
sveikinimo žodis – dr. Zita 
Masčinskienė  (LB vardu); 
vėliavų įnešimas - Neringos ir 
Pilėnų tunto skautai; Lietuvos 
himnas; Invokacija – Šv. 
Kazimiero parapijos klebo-
nas kun. Juozas Bacevičius; 

PAGERBTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI

Signatarų pavardžių skaity-
mas - Nomeda Vucianienė 
(Klivlando LB); Tylos minutė; 
gėlių padėjimas A. Smetonai 
(ir žmonai) – „Ilsėkis ramy-
bėje, lietuvių tautos milžine!” 
(antkapinės puokštės paruoš-
tos Eglės Janusauskaitės, neša 
jaunimas ir vaikai); eilėraštis 
„Skriski, Vyti, per Lietuvą 
laisvą” – deklamuoja aktorė 
Ona Pučkoriūtė - Zalensienė,  
žodžiai Leono Milčiaus, Kovo 
11-osios akto signataro; su-
giedojama „Lietuva brangi”.

Leidinyje pateiktos visų si-
gnatarų asmeninės nuotraukos, 
jų pavardės, apibūdinimai, jų 
pasisakymai laisvės tema. Yra 
Prezidento A. Smetonos por-
tretinė nuotrauka, išsamesnis 
jo veiklos apibūdinimas, ne-
priklausomybės laikų istorinė 
jo su šeima nuotrauka (prezin-
dentienė Sofija Smetonienė, 
s ū n u s  J u l i u s  S m e t o n a , 
Prezidentas Antanas Smetona, 
žentas Generalinio štabo. plk. 
Aloyzas Valušis, duktė Marija 
Smetonaitė-Valušienė (visi jie 
palaidoti Visų Sielų kapinėse, 

įskaitant ir Juliaus Smetonos 
žmoną Birutę Nasvytytę 
Smetonienę ir jų sūnus), pre-
zidento vaikaitis, pianistas 
Antanas Smetona. Leidinyje 
atspausdinta Lietuvos Tautos 
himno 1918 - 1940 metų at-
vaizdas, Signatarų namų nuo-
trauka, Nepriklausomybės 
akto paskelbimas „Lietuvos 
aide” 1918 m. vasario 19 d.

Taip garbingai buvo pa-
gerbti signatarai, dirbę atsta-
tant ir kuriant nepriklausomą 
Lietuvą. 

Vyko  i r  k i t i  Vasa r io 
16-osios renginiai. Vasario 
16 d. įvyko LB valdybos ir 
LR garbės konsulės Ingridos 
Bublienės susitikimas su 
Kl iv lando meru  Franku 
Jacksonu, virš Klivlando 
rotušės buvo iškelta Lietuvos 
vėliava, Terminal Tower dan-
goraižis apšviestas Lietuvos 
Trispalvės spalvomis. Vasario 
17 d. vyko iškilmingas minė-
jimas - koncertas Klivlando 
universiteto auditorijoje, 
kuriame dalyvavo ansam-
bliai iš Klivlando, Toronto, 
Monrealio.  Iškilmingas po-
kylis vyko „Crown Plaza” 
– miesto centre, istoriniame 
Play House Square teatrų 
apygardoje (po Niujorko 
tai antra didžiausia erdvė 
Amerikoje). Vasario 18 d. Šv. 
Kazimiero parapijoje įvyko 
iškilmingas vėliavų pakėli-
mas bei aukotos šv. Mišios. 
Vasario 24 d.  Šv. Kazimiero 
parapijos auditorijoje  vyko 
Šimtmečio šventinis kon-
certas, kurį dovanojo svečiai 
menininkai iš Lietuvos – tai 
atkurtas muzikinis Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtme-
čio metraštis, sudėtas iš re-
pertuaro, vedusio į šių dienų 
Nepriklausomą Lietuvą. Jį 
kūrė Lietuvoje ir išeivijoje 
gyvenantys muzikai.

Dr. Viktoras Stankus, 
Klivlando lietuvių bendruo-
menės valdybos garbės narys

Iš priespaudos miglų atsikėlė Lietuva. Visų Sielų kapinėse: Skautų akademikų filisterė Amanda Muliolienė, 
Akademikų ir baltų komiteto pirm. Milyta Nasvytienė, Klivlando LB vicepirm. dr. Zita Maščinskienė, 
Klivlando LB kultūriniams reikalams narė Nomeda Vucianiene, Šv. Kazimiero parapijos klebonas Juozas 
Bacevičius, aktorė Ona Pučkoriūtė-Zalensienė, tuntininkas Remigijus Belzinskas, Klivlando LB spec. 
projektams narė Virginija Motiejūnienė, Danutė Belzinskienė, Jurga Dicevičienė, dr. Stankus Viktoras.  
                                                                                                                                                  Tauro Vucianis nuotr.

Klivlando lietuvių radijo vedėjas Eugenijus Dicevičius, dr. Viktoras Stankus, Jurga Dicevičienė, 
Klivlando lietuvių namų-klubo pirmininkė Rūta Degutienė, aktorė Ona Pučkoriūtė -Zalensienė, 
Klivlando LB vicepirmininkė dr. Zita Maščinskienė, Klivlando LB spec. projektams narė  Virginija 
Motiejūnienė, Vytautas Nasvytis, skautė Emilė Dicevičiūtė, skautė Livija Maščinskaitė. (Nesimato 
Klivlando LB pirmininko Algio Gudeno).                                                        Aleksandros Kudukis nuotr.

(All Souls) prie Klivlando, 
Čardono, Ohajus (Cleveland, 
Chardon, Ohio). Pagerbimo 
proginis leidinys „1918 - 2018 
– 100 metų” rašė, kad pagerbi-
mą rengia JAV LB Klivlando 
apylinkės valdyba bei garbės 
rengėjai  Lietuvos Vasario 
16-osios klubo nariai (Vasario 
16-osios akto signatarų giminės 
ir artimieji): Sigutė Smetonaitė 
- Petrauskienė (Kaunas), 
Regina Smetonaitė (Vilnius), 
dr. Ingrida Jakubavičienė 
(Kaunas) - istorikė prie Istorinės 
prezidentūros Kaune, parašiusi 
istorinių knygų apie Prezidentą 
Antaną Smetoną ir jo šeimą. 
Šiame leidinyje Remigijus 
Gulbinas, klubo pirmininkas, 
apibūdino klubo Kaune veiklą, 
o aplankyti  Signatarų namus 
Vilniuje kvietė jų direktorė 
Meilė Peikštenienė.

 „Ilsėkis ramybėje, lietuvių tautos milžine!” - Lietuvos laukų gėlių antkapinės puokštės Prezidentui 
Antanui Smetonai ir jo žmonai Sofijai. Jas paruošė Eglė Janušaukaitė.         Aleksandros Kudukis nuotr.
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Lietuvos fotomenininkų 
sąjungos Prospekto foto-
grafijos galerijoje vyksta 
Klaudijaus Driskiaus fo-
tografijų paroda „Laisvųjų 
testamentai”. Parodoje eks-
ponuojami Lietuvos parti-
zanų ir ryšininkų portretai, 
kurie 1944–1958 m. kovojo 
visose devyniose partizanų 
apygardose, o dabar gyvena 
Aukštaitijoje, Suvalkijoje, 
Dzūkijoje, Žemaitijoje, taip 
pat Lenkijoje, Vokietijoje ir 
Latvijoje. 

„Įamžinti veidus tų, kurie 
kūrė mums laisvę, akis, ku-
riose visada žibėjo laisvė ir 
viltis – manau, yra idėja verta 
valstybės šimtmečio. Tai man 
didžiausią įspūdį ir susiža-
vėjimą sukėlęs pastarojo 
meto projektas”, – sako prie 
parodos atsiradimo prisidė-
jęs ambasadorius Vygaudas 
Ušackas.

Algimanto ir Vytauto apygardų partizanų ryšininkės, pranešimo autorių nuotr.

PARODOJE „LAISVŲJŲ TESTAMENTAI” – LIETUVOS 
PARTIZANŲ IR RYŠININKŲ PORTRETAI 

Anot Vytauto Ališausko, 
neįsigilinus prabėgant K. 
Driskiaus fotoportretus, ga-
lima pamanyti, kad tai dar 
viena tradicinė lietuviškos 
fotografijos serija, skirta 
minėtoms senolių godoms. 
Veiduose šmėkšteli ir minėtas 
paprastumas, ir gudrios ironi-
jos šypsena, ir į metafizinį ho-
rizontą nukreiptas žvilgsnis. 
Tačiau tai veikiau atsitiktinu-
mas. Fotografo tikslas nebuvo 
atkartoti lietuvišką (dar prieš-
kariu pradėtą ręsti ir sovie-
tmečiu ištobulintą) senatvės 
poetizavimo schemą. Galima 
drąsiai sakyti, kad daugelis 
veidų ir situacijų tik atsitikti-
nai yra „poetiški”. Apskritai 
tai, kas tų žmonių gyvenime 
svarbiausia, neatsispindi jų 
veiduose ar povyzose. Jie visi 
buvo kariai. Arba bent karo 
dalyviai, rašoma pranešime 
žiniasklaidai.

Partizanai, jų rėmėjai, ry-
šininkai. Šešios dešimtys 
metų – tai visas dažno, ypač 
ankstesnės kartos, žmogaus 
gyvenimas šioje žemėje. Bet 
maždaug tiek prabėgo nuo jų 
karo pabaigos iki šiandien. 
Jie nugyveno dešimtis metų 
kitaip, negu daugelis Antrojo 
pasaulinio karo veteranų. Jie 
negavo pensijų, specialios 

socialinės ir psichologinės 
pagalbos. Atvirkščiai, dau-
gelis jų kalinti, negalėję įgyti 
išsilavinimo, daryti karjeros. 
Jų šeimos engtos. Portretų 
žmonės ne tik išgyveno, bet 
išliko nepalūžę, orūs, nepra-
radę vilties, tik savo vidinių 
galių, semiamų iš Dievo, 
savęs ir savo idealų tikėjimo, 
dėka. Tai skamba patetiškai, 
bet portretuose tos patetikos 
neįžvelgsime – juose tik kukli 
buitis, dažniausiai provinci-
jos, tokie pat kuklūs partiza-
niškos praeities atributai, kai 
kada šilti, kai kada ironiški, 
kai kada prigesę žvilgsniai. 
Tai dabartis. Bet joje neabe-
jotinai aišku viena – jie yra il-
game kare nugalėjusioji pusė.

Paralelinė parodos dalis – 
tekstai. Jie mus iš dabarties 
nukelia į praeitį. Pailiustruoti 
mažomis senomis nuotrau-
komis, tarsi dokumentiniu 
įrodymu, jog tie žmonės 
kadaise buvo jauni ir tikrai 
dalyvavo istorijose, kurias 
pasakoja. Pirmu asmeniu 
pasakojama viena istorija 
irgi primena praeities foto-
grafiją – fragmentišką, kiek 

aptrupėjusią ar apiblukusią, 
bet nepaprastai išraiškingą. 
Daugelis tų istorijų žiaurios. 
Antra vertus, pasakotojai 
nesistengia gyvenimo dra-
matizuoti, nebijo humoro ar 
buitiškos intonacijos. Jose 
beveik nėra to, ką paprastai 
vadiname „romantika”. Nėra 
jose ir patoso ar mėgavimosi 
savo didvyriškumu. „Niekad 
negalvojau, kad pateksiu 
gyvas priešui į rankas – būtų 
pasitaikius galimybė, būčiau 
pats nusišovęs”, – taip bai-
giamas vienas pasakojimas. 
Asmeninė refleksija daž-
niausiai užgriebia santykį 
su kovos draugais. „Jie visi, 
partizanai, man buvo kaip 
broliai”, – tokie vienos ryši-
ninkės žodžiai tiktų daugeliui 
pasakojimų.

Ši praeities ir dabarties 
portretų – žodinių ir vaizdi-
nių – seka nieko neįrodinėja. 
Tiesiog skaitant liudijimus 
ir žvelgiant tiems žmonėms 
į veidus, tegul tik fotogra-
finius, savaime išryškėja 
daugelio šiandienos disku-
sijų beprasmybė. Moterys 
ir vyrai, tyliai žvelgiantys 
iš šių fotografijų pačiu savo 
buvimu, savo praeities pasa-
kojimais ir kasdienos papras-
tumu nesileidžia įtraukiami į 
ideologines grumtynes, į mo-
ralizuojančius graudinimus, 
anot kurių, visi žuvusieji yra 
lygūs, į svarstymus apie gin-
kluotojo priešinimosi prasmę 
ir etinį pateisinamumą. Tie 
žmonės tiesiog yra. Savo 
visą gyvenimą jie atidavė 
Lietuvai. Paprasčiau sakant 
– mums, sako parodai tekstą 
parašęs V. Ališauskas.   LRTPartizanas Laivas, pranešimo autorių nuotr.

Londone at-
kurtos Lietuvos 
šimtmečio šventė 
sostinės gyvento-
jams ir miesto sve-
čiams priminė, jog 
Lietuvos valstybė 
šiemet mini išskir-
tinę sukaktį. Visą 
praėjusią savaitę 
šimtai tūkstančių 
žmonių miesto ga-
tvėse, aikštėse ir 
viešajame transpor-
te turėjo galimybę 
išvysti Lietuvos 
valstybės jubiliejų skelbiančių 
ženklų.

Dalyje Londono metro 
traukinių, kuriais kasdien 
pravažiuoja beveik 5 mln. 
žmonių, pasirodė lietuvių po-
eto Antano Šimkaus eilėraštis 
„Pasimatymas sekmadienį”.

Artėjanti Lietuvos valstybės 
šventė buvo juntama ir Londono 
gatvėse, kai judrioje miesto da-
lyje esantis Lietuvos ambasados 
pastatas buvo papuoštas atkurtos 
Lietuvos simbolika. Skirtingose 

ŽINIA APIE ATKURTOS LIETUVOS ŠIMTMETĮ SKLIDO  
PO DAUGIAMILIJONINĮ LONDONĄ

Londono miesto dalyse beveik 
50 skaitmeninių ekranų sužibo 
Lietuvos trispalvė, dvi dienas 
praeiviams skleidusi žinią apie 
šimtmetį ir kvietusi aplankyti 
šiemet jį švenčiančią Lietuvą. 
Londono širdyje esančioje „St 
Martin-in-the-Fields” bažny-
čioje vyko ambasados rengtas 
akordeonisto Martyno Levickio 
šventinis rečitalis, rašoma pra-
nešime žiniasklaidai.

Valstybei svarbią datą mi-
nėjo ir dauguma Jungtinės 

Karalystės lietuvių bendruome-
ninių organizacijų. Seniausia jų 
– Jungtinės Karalystės lietuvių 
bendruomenė – gausiai lietuvių 
gyvenamo Londono Barkingo 
ir Dagenhamo rajono rotušės 
skvere surengė Lietuvos vė-
liavos iškėlimo ceremoniją, po 
kurio visus pakvietė į Vasario 
16-osios šventinį minėjimą.

Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmetis minėtas ir 
kituose Jungtinės Karalystės 
miestuose.                       LRT

Londonas.                                                                           Pranešimo autorių nuotr.

Sankt Peterburgo Nacio-
nalinės bibliotekos fonduose 
saugoma nemažai dokumentų 
ir knygų, atspindinčių Lietuvos 
istoriją. Valstybės atkūrimo 
šimtmečio proga atidarytoje 
parodoje eksponuojamos ir 
pirmojo Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos bei pirmojo 
ministro pirmininko Augustino 
Voldemaro laiškų kopijos.

Eksponuojama pati seniau-
sia fonduose Sirvydo pamoks-
lų knyga „Punktai sakymų”, 
išleista 1629-aisiais, Pirmasis 
Lietuvos statutas, metrikai, 
spaudos draudimo metais iš-

SANKT PETERBURGE SURENGTOJE 
PARODOJE – ISTORINIAI LIETUVOS 

DOKUMENTAI 
leista literatūra, visuomeni-
nių organizacijų dokumentai. 
Nemažai vietos skirta litera-
tūrai apie signatarus. Daugelis 
kūrinių išleisti 19-ojo amžiaus 
pradžioje Sankt Peterburge.

Ypatingą ryšį su šio miesto 
visuomenės veikėjais atspin-
di Antano Smetonos laiškas, 
rašytas 1905-aisiais filologui 
Aleksandrui Aleksandrovui. 
Jame pasakojama apie sunku-
mus leidžiant „Aušros” laikraš-
čio priedą „Žvaigždė.”

Ateityje ketinama Lietuvos 
ir Sankt Peterburgo knygų 
mainų fondo paroda.          LRT

Paroda Sankt Peterburgo Nacionalinėje bibliotekoje, kurios fonduo-
se saugoma nemažai dokumentų ir knygų, atspindinčių Lietuvos 
istoriją.                                                                             Stop kadras
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K U L T ŪR A

Aš jau nekalbu apie Valstybės 
prezidentą, ministrus, ka-
riuomenės vadus... O man gi 
ne vienas iš jų buvo kelrodė 
žvaigždė! Jie didžiavosi savo 
tautos praeitimi, jos didybe, 
suprato ir mokė mus, kokiais 
privalome būti, kurdami to-
limesnę savo valstybės ge-
rovę ir istoriją. Aš ir mano 
bendraminčiai buvome pasi-
ryžę tęsti jų pasiektų darbų 
aukštumas, o kai staiga viską 
atėmė? Kai išvydome ištisų 
kaimų deginimus ir beginklių 
žmonių žudymus, turtinges-
nių sodybų išbuožinimus, 
tikinčiųjų persekiojimą...

Povilas ir visi jo ben-
dražygiai išėjo į partizanų1 

1  1944 11 13 sovietų 
Lietuvos prokuroras M. 
Baliasnikovas SSRS pro-
kurorui ir A. Sniečkui Lie-
tuvos partizanus įvardijo 
„banditais”, tvirtindamas, 

gretas tvirtai tikėdami, kad 
jų svarbiausias tikslas – ne-
priklausomos Lietuvos atkū-
rimas! 

Aš ir šiandien prisime-
nu, su kokiu ryžtu ir dvasia 
Povilas vis grįždavo namo. 
Motina kiekvieną kartą pa-
keisdavo jam apatinius dra-
bužius, visuomet įdėdavo 
maisto atsargų, o atsisveikin-
dama visuomet pabučiuoda-
vo ir palaimindavo kryžiaus 
ženklu. Ji nuoširdžiai tikėjo 
jo kova ir šventa išlaisvintos 
tėvynės ateitimi.

Neišdyla iš atminties pa-
skutinis partizanų apsilan-
kad pagrindinė jų masė – 
vietiniai gyventojai, besi-
slapstantys savo namuose 
ir miškuose. (Lietuvos 
naikinimas ir tautos kova. 
1940-1998, sudarė Izido-
rius Ignatavičius, V., 1999, 
p.115.).

kymas namuose, kai drau-
ge su Povilu atėjo dar šeši 
kovotojai. Visi ginkluoti, 
jauni ir gražūs. Tėvai jiems 
suruošė nuo vaišių lūžtančio 
stalo vakarienę. Visą vakarą 
namai skambėjo nuo linksmų 
nutikimų ir juoko. O kai jau 
ruošėsi išeiti į naktį, visi su-
stojo ratu vidury kambario ir 
kad užtrauks:

Oi neverk, motušėle, kad 
jaunas sūnus

Eis ginti brangiosios tė-
vynės!

Kad pavirtęs kaip ąžuolas 
girių puikus

Lauks teismo dienos pa-
skutinės...

Povilas buvo dainos ve-
dlys. Man priminė Vėlinių 
vakarą, kai visas kaimas ei-
davo nuo šv. Jono paminklo 
į kapines susitikti su išėju-
siais mylimaisiais. Tuomet 
žmonės giedodavo giesmes. 
Povilas su tėvu būdavo ve-
dliai...

O dabar, nors už langų 
alsavo nerami pokario naktis, 
partizanai gražiais sąskam-
biais tęsė:

Ten už upių plačių žiba 

mūsų pulkai;
Jie mylimą Lietuvą gina;
Kam nusviro galva, tam 

dangaus angelai
Va i n i k ą  i š  d e i m a n t ų 

pina2...
Šitoje dainoje tie mūsų 

namus aplankę septyni vyrai 
man pasiliko jauni amžinai...

Jau kitą dieną, 1946 m. 
birželio 19–tąją ta didžioji 
partizaninė ugnis ir ryžtas 
mūsų namuose staiga užgeso. 
Tuomet Janonių miške, rusų 
čekistams ir Vyžuonų stri-
bams susprogdinus partizanų 
bunkerį, ten buvęs mano bro-
lis Povilas drauge su bičiuliu 
Jonu Patumsiu iš Virpuškių 
kaimo, žuvo.

Išdavystė? Tą pačią die-
ną išgirdome ir supratome, 
kokia galinga yra partizanų 
Dvasia. Vos tik nutilo granatų 
sprogimai ir automatų pa-
pliūpos Janonių miške, ir kai 
tik išgabeno lavonus, tą patį 
vakarą lyg aidu atsiliepė dar 
baisesnis automatų tratėjimas. 
Kaimynai mums tik kitos die-
nos ryte paaiškino, kad parti-

2  Maironis. Oi ne-
verk, matušėle! 

zanų Dvasia tais siaubo gar-
sais atsiskaitė su išdavikais: 
eiguliu, kuris dar prieš metus 
tėvui ir Povilui maloniai padė-
jo ruošti medieną miške mūsų 
namų statybai, ir jo broliu, 
gyvenusiu už kelių kilometrų 
prie Varniškių ežero. Drauge 
su jais iš gyvųjų tarpo išnyko 
eigulio motina ir brolio žmona 
su dviem vaikais... Plačiai vil-
nijo kalbos, kad buvo išbyrėję 
visi eigulio namelio langai, iki 
galo atlapotos durys, grindys 
nusidažiusios raudonai...

Kalbėjo žmonės tyliai, 
kad toji išdavystė buvusi 
lengvai pastebima: netoli 
Povilo ir Jono bunkerio buvo 
nulaužtos neaukštų eglaičių 
viršūnės. Todėl čekistams, 
ieškant partizanų, net nerei-
kėjo durtuvais badyti žemės, 
kaip jie kad buvo išsispeci-
alizavę tokius darbus dirbti 
Lietuvos miškuose.

Kiek kartų, kiek kartų prie 
to bunkerio likučių Janonių 
miške tau, Povilai, pasakojau 
ir tvirtinau, kad visi mano 
gyvenimo darbai ir įvykiai 
visuomet buvo tampriai su-
siję su tavimi. 

ALEKSANDRAS GUOBYS

TENAI GIMTINĖ, VAIKELI...
Esė

(Tęsinys, pradžia „Dirvos” sausio 2 d. laidoje)

(Bus daugiau)

RESTAURUOTAS POPULIARIAUSIAS 
VISŲ LAIKŲ LIETUVIŠKAS FILMAS

Lietuviško filmo „Skrydis per Atlantą” stop 
kadras.

2018 m. vasario 11 die-
ną Dubline, Šv. Andriejaus 
bažnyčioje Airijos lietuvių 
sielovados kapeliono kunigo 
Egidijus Arnašius aukoto-
mis Šv. Mišiomis ir tenoro 
Edgaro Montvido koncertu 
buvo paminėtas Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtme-
tis.

Šventiniame koncerte, 
kurį pasaulyje garsus operos 
solistas pradėjo Tautiška 
giesme, dalyvavo ne tik gau-
saus Airijoje gyvenančių 
lietuvių būrys, bet ir šalyje 
reziduojantys užsienio šalių 

AIRIJOJE PAMINĖTAS LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO ŠIMTMETIS

diplomatai, Lietuvos drau-
gai ir svečiai iš Lietuvos 
– užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius ir Kauno 
vicemero Simono Kairio va-
dovaujama delegacija.

Susir inkusius svečius 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio proga sveikinęs 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
džiaugėsi aktyvia, kūrybiška 
Airijos lietuvių veikla, kuria 
jie garsina Lietuvą Airijoje ir 
visame pasaulyje.

Šventinis Šimtmečio kon-
certas buvo surengtas remiant 

Lietuvos Respublikos užsie-
nio reikalų ministerijai, ke-
pyklai „Dublin Duona”, lie-
tuviškų produktų parduotuvių 
tinklui „Lithuanica” ir medi-
cinos klinikai „Sandyford 
HealthCare”.

Lietuvos valstybės atkū-
rimo diena įvairių lietuvių 
bendruomenių ir organizacijų 
iniciatyvomis buvo paminėta 
ir daugelyje kitų Airijos mies-
tų ir miestelių. Airijos lietuvių 
bėgikų klubas Lietuvos vals-
tybės atkūrimo šimtmečiui 
vasario 11 d. skyrė 100 kilo-
metrų bėgimą.        LR URM

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti tenoro Edgaro Montvido koncertas Šv. Andriejaus 
šventovėje, Dubline, Airijoje.                                                                                              LR URM nuotr.

Minint Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį ir Europos 
kultūros paveldo metus, pir-
mąją kovo savaitę Lietuvos 
kino centras kviečia Vilniaus, 
Kauno ir Klaipėdos žiūrovus 
nemokamai pamatyti šiuolai-
kiniams kino teatrų ekranams 
pritaikytą legendinį režisie-
riaus Raimondo Vabalo filmą 
„Skrydis per Atlantą” (1983 m.).

Pirmą kartą naujai atgi-
musio lietuvių klasikos filmo 
nemokami seansai visuomenei 
organizuojami ne tik sostinėje, 
bet ir kituose didžiuosiuose 
šalies miestuose.

Filmą publikai prista-
tys žinoma kino kritikė Rasa 
Paukštytė, numatytas kūrybinės 
grupės atstovų dalyvavimas.

Skaitmeninto ir restauruoto 
filmo „Skrydis per Atlantą” 
pristatymas Vilniuje įvyks kovo 
1 d. 19 val. kino teatre „Forum 
Cinemas Vingis”, Kaune – kovo 
6 d. 19 val. ir Klaipėdoje – kovo 
7 d. 19 val. šiuose miestuose 
esančiuose „Forum Cinemas” 
kino teatruose. Įėjimas į renginį 
su nemokamais bilietais, kurie 
bus dalinami kino teatrų kaso-
se likus 1 val. iki 
seanso pradžios.

Prieš 85-erius 
metus 1933 m. 
įvykusį legendinį 
lietuvių lakūnų 
Stepono Dariaus 
ir Stasio Girėno 
skrydį per Atlanto 
vandenyną vien-
motoriu lėktuvu 
„Lituanica” at-

kuriantis filmas – didžiausio 
populiarumo sulaukęs lietuviš-
kas vaidybinis filmas, sulaukęs 
daugiau nei 647 000 žiūrovų. 
Kūrinys iki šiol laikomas vienu 
geriausių Lietuvoje sukurtų 
istorinių patriotinių filmų.

„Skrydžio per Atlantą” au-
toriai – režisierius Raimondas 
Vabalas, scenarijaus autoriai 
Raimondas Vabalas ir Juozas 
Glinskis, operatorius Jonas 
Tomaševičius, dailininkas 
Algirdas Ničius, kompozi-
torius Bronius Kutavičius. 
Filme pagrindinius vaidme-
nis atlieka Remigijus Sabulis 
(Steponas Darius) ir Eimuntas 
Nekrošius (Stasys Girėnas), 
taip pat vaidina Regimantas 
Adomaitis, Eugenija Bajorytė, 
Juozas Budraitis, Povilas 
Gaidys, Gediminas Girdvainis, 
Valentinas Masalskis, Jonas 
Vaitkus ir kiti.

Filmą Lietuvos kino cen-
tro užsakymu suskaitmenino 
Lietuvos centrinis valstybės 
archyvas, vaizdo ir garso restau-
ravimo darbus atliko atitinkamai 
„TPS” (Lenkija) ir „DubbFilm 
Studio” (Lenkija).              LRT
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Va s a r i o  1 0  d i e n ą 
Rumšiškėse praūžė Užgavėnių 
šventė, kurioje lankytojai ne 
tik galėjo prisidėti prie žiemos 
varymo iš kiemo pramogų, 
bet ir paragauti trispalvių bly-
nų. Gausus blynų ragautojų 
būrys patvirtino, kad blynai 
– lietuvių mėgstamas valgis. 
Pasak maisto tinklaraštininklės 
Astos Černės, modernėjantys 
receptai, atsižvelgiant į sveiką 
gyvenseną, rodo, kad blynai 
iš lietuvių virtuvės niekur ne-
dingsta. Pasak etnologų, blynų 
valgymas Užgavėnių metu sie-
kia apeiginius Saulės ritualus, 
kai paskutinės sočios vakarie-
nės metu buvo palydima žiema 
ir pasitinkamas pavasaris. 
Šiandien jie dažniau ruošiami 
kaip šeimos patiekalas ir toliau 
neprarandantis populiarumo ir 
reikšmės.

Sveikesni blynai be 
didelių pastangų

Maisto blogo „Saulėta vir-
tuvė” autorės Astos Černės 
manymu, blynai – tai šiltus 
prisiminimus žadinantis patie-
kalas. Nors sveika gyvensena į 
autorės šeimą atkeliavo drauge 
su kūdikio gimimu, maisto 
blogerė teigia, kad svarbiausia 
išlaikyti balansą. Todėl šio 
valgio iš savo raciono neiš-
meta. Autorė su skaitytojais 
neretai dalijasi sveikesniais 
produktais praturtintų blynų 
receptais. Blynai jų šeimoje – 
tai brangios akimirkos drauge.

„Po vaikelio gimimo šei-

NAUJAS POŽIŪRIS Į TRADICIJAS: RUMŠIŠKĖSE 
PRISTATYTI TRISPALVIAI BLYNAI

moje į mitybą stengiamės 
žvelgti sąmoningai, todėl greta 
išaugusio dėmesio sveikesnei 
mitybai, suprantame ir tai, kad 
gyvenime reikalingi ir tortai, 
ir blynai. Taip į mūsų rutiną 
sekmadieniais atkeliavo blynų 
kepimo tradicija. Juos kepame 
nesilaikydami griežtos sveikos 
mitybos piramidės, tačiau 
stengiamės išlaikyti balansą. 
Tradicinius ingredientus kei-
čiame, papildome sveikesniais 
produktais.

Naudojame kvietinius 
miltus, tačiau dalį jų kartais 
keičiame iki miltų sumalto-
mis avižomis ar avižiniais 
dribsniais. Kepimui renkamės 
kokosų aliejų, pieno produk-
tus be laktozės, įmaišome 
sveikesnių ingredientų kaip 
sėklos, linų sėmenys, kokosų 
drožlės. Praktikuojame savų 
uogų šaldymą žiemai. Tai lyg 
sveikesni pasirinkimai be kraš-
tutinumo”, - teigia pašnekovė. 

A.Černė paįvairinimui 
siūlo išmėginti blynų kepimą 
orkaitėje, nes tai nekasdie-
nis, bet lengvai paruošiamas 
ir greitas variantas. Maisto 
blogerė sako, kad reikia stan-
dartinės blynų tešlos, kurią 
pilame į kepimo formą. Kad 
blynai būtų sultingesni, pu-
resni, būtina pridėti vaisių, 
pavyzdžiui, obuolių, sezono 
metu persikų, nektarinų. Tai 
yra geras pasirinkimas tuo-
met, kai stovėti prie keptuvės 
nėra laiko.

Modernūs receptai  
iš prisiminimų

Blynus kepti galima ir iš 
daržovių – cukinijų, burokė-
lių, brokolinių, žiedinių ar 
baltojo gūžinio kopūsto bei 
daugelio kitų įvairių daržo-
vių. Šie receptai į A. Černės 
virtuvę atkeliavo iš vaikystės 
prisiminimų. Nors receptūra ar 
ingredientai modernėja, pasak 
pašnekovės, blynų valgymas 
daugelio atmintyje iškyla kaip 
šilti vaikystės prisiminimai, 
kuriuos noris perduoti ir savo 
vaikams.

„Maistas, mano namymu, 

Užgavėnės Rumšiškėse.                                                                                          www.lithuania.travel/lt

yra susijęs su emocijomis ir 
prisiminimais. Matau, kad 
blynai – ypatingai emocijas 
keliantis valgis. Aš pati, kaip 
ir, neabejoju, daugelis žmonių, 
prisimenu vaikystėje mamos 
ar močiutės pusryčiams ke-
pamus blynus. Blynai savyje 
neša žinutę apie jaukų laiką 
su šeima. Ir savo šeimose no-
risi kurti prisiminimus, kurie 
ateityje žadintų nostalgiją 
mūsų vaikams. Tai nejučiomis 
perduodama tradicija iš kartos 
į kartą. Mūsų namuose tai yra 
vienas iš jaukių ritualų, kai visi 
susiburiame prie stalo. Blynais 
nedažnai vaišiname savo sve-
čius, todėl šiais laikais jie tapo 
šeimos valgiu”, - blynų tradici-
jomis dalijasi pašnekovė.
Jie gali būti ir trispalviai

Kodėl pusryčiai negali 
žaismingai priminti ir apie 
brangias valstybines sukaktis? 

Lietuvos istorijos instituto Bibliotekos rankraštyno Etnografijos fondo, byla 949-57, nuotr.

Vasario 10 dieną Rumšiškėse praūžė Užgavėnių šventė, kurioje lankytojai ne tik galėjo prisidėti prie 
žiemos varymo, bet ir paragauti trispalvių blynų.                                                            www.malsena.lt

atkūrimo 100-mečio projekto.
Taip pat daržovių nemėgs-

tančių vaikų tėvams trispalviai 
blynai yra puiki išeitis savo 
atžalas sudominti ir paskatinti 
jų paragauti kita forma. Mat 
norėdami gaminti sveikatai 
palankesnius produktus, bly-
nus nudažėme natūraliomis 
spalvomis. Eksperimentų būdu 
rinkomės daržovinius produk-
tus, kurie tiktų reikalingoms 
spalvoms išgauti. Raudonai 
spalvai pasirinkome burokė-
lius, žaliai – špinatus, o gelto-
nai – morką ir ciberžolę. Šie 
ingredientai blynams suteikia 
ir švelnaus daržovinio posko-
nio”, - apie idėjos užuomazgas 
pasakoja „Malsena” rinkoda-
ros vadovė K. Migonė.

Pozityvus požiūris  
į šventes

Trispalviai blynai prista-
tyti ir per Užgavėnių šventę 

Rumšiškėse, kur „Malsena” 
atstovai taip pat pastebi vi-
suotinį pozityvumą ir besi-
keičiantį požiūrį į valstybines 
šventes. Žmonės vis dažniau 
renkasi jas minėti žaismingai 
ir originaliai.

Socialiniuose tinkluose 
vykdome akciją, kurios metu 
iš trispalvių blynų dėliojame 
istorinius faktus. Matydami 
sekėjų reakcijas į valstybės 
šimtmečio minėjimo žaidimus 
suprantame, kad tai jiems 
svarbu. Šiemet džiaugiamės 
visuotiniu pozityviu požiūriu 
į valstybinių švenčių šventi-
mą. Juntamas labai teigiamas 
pasididžiavimas savo tauta ir 
noras švęsti linksmai”, - teigė 
K. Migonė.

BVRG agentūra

Mintis paruošti trispalvius bly-
nų mišinius kilo „Malsenos” 
komandai. Juos išbandyti galės 
kiekvienas, norintis originaliai 
paminėti valstybės atkūrimo 
100-tį.

„Mums, kaip lietuviškai 
įmonei, svarbu grąžinti lietu-
viškas tradicijas į šeimas per 
gaminimą kartu, žaisminges-
nę, sveikesnę mitybą, dėmesį 
savo vaikams. Todėl pagal-
vojome, kodėl toks pusryčių 
patiekalas, kaip blynai nega-
lėtų asocijuotis ir su istorine 
mūsų valstybės patirtimi? Tai 
puiki priemonė sužadinti vaikų 
smalsumą, kitaip papasakoti 
apie valstybės simbolius ir 
tradicijas. Su šia idėja prisidė-
jome prie visuotinai inicijuoto 
Lietuvos Nepriklausomybės 



11. DIRVA . 2018 m. vasario 27 d. . 

„DIRVAI” 
AUKOJO:

ALTS Bostono skyrius,
Boston, MA  ..................2000
K.Ceputis, 
Evanston, IL ....................100
E.Jarašunas,
Santa Monica, CA ...........100
S.Obelenis, 
Novelty, OH ......................50
O.Adomavičius, 
Centerville, MA .................25
K.Marcinkevičius, 
Chagrin Falls, OH .............25
V.Pleckaitis, 
Richmond Hts., OH...........25
R.Lukas, 
Interlaken, NJ ....................20
P.Kampe, 
Newbury, OH ......................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Č I K A G A ,  I L

GAVĖNIOS IR 
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS

PAMALDŲ TVARKA
(Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo Parapija, 6812 
South Washtenaw Ave., 

Chicago, IL 60629)
Kovo 17 d., šeštadienis - 

bendruomeninės Susitaikinimo 
pamaldos: (išpažintys) nuo 
3:00-4:00 po p.,

4:00 val. v. šv. Mišios.
Kovo 25 d. ,  VERBŲ 

SEKMADIENIS, 9:30 val. r. 
šv. Mišios anglų kalba, 11:00 
val. r. lietuvių kalba.

Kovo 29 d., DIDYSIS 
KETVIRTADIENIS, 5:00 
val. v. Paskutinės vakarienės 
šv. Mišios.

Kovo 30 d., DIDYSIS 
PENKTADIENIS, 5:00 val. 
v. Kristaus Kančios pamaldos.

Kovo 31 d., DIDYSIS 
ŠEŠTADIENIS, 4:00 val. v. 
Velyknaktis, šv. Mišios

Balandžio 1 d., VELYKŲ 
SEKMADIENIS, 7 val. r. 
Prisikėlimo šv. Mišios; 9:30 
val. r. šv. Mišios anglų kalba; 
11:00 val. r. šv. Mišios lietuvių 
kalba.

„Dirvos” informacija

Lietuvoje automobilių dali-
jimosi operatorius „CityBee” 
pristato projektą „Nuotykis 
tarp Vilniaus ir Kauno”. Tai 
beveik 140 km besidriekian-
tis unikalus maršrutas ke-
liaujantiems automobiliu ir 
norintiems pažinti ypatingas 
Lietuvos vietas.

Pasak „CityBee” vadovo 
Luko Ylos, toks maršrutas 
buvo sudarytas siekiant pa-
skatinti lietuvius dažniau 
aktyviai praleisti savaitgalius 
ir geriau pažinti savo šalį.

„Savaitgaliai, o ypač il-
gieji, yra puiki proga keliauti. 
Tikime, kad šis maršrutas pri-
sidės prie mito, jog Lietuvoje 
nėra ką pamatyti, sugriovimo 
ir paskatins žmones aplan-
kyti išties unikalias Lietuvos 
vietas, kurios lieka nepaste-
bėtos važiuojant greitkeliu 
Vilniaus-Kaunas”, - sakė L. 
Yla.

Jo teigimu, maršrutas ypač 
tinka romantiškoms kelio-
nėms dviese ir išvykoms su 
šeima ar bičiuliais.

Maršrutą „Nuotykis tarp 
Vilniaus ir Kauno” padėjo 
sudaryti internetinis kelionių 
projektas Lietuvon.lt ir jo įkū-
rėjas Karolis Žukauskas. Šis 
teigia, kad magistralė Vilnius-
Kaunas labai įprasta, tačiau 
kai kurie objektai aplink ją 
dar ne visiems pažįstami ir 
žinomi.

„Sudarydamas maršrutą 
stengiausi surinkti labai skir-
tingų objektų sąrašą – nuo 
gamtos kūrinių iki žydiško 
paveldo, nuo gomurio pa-
lepinimo iki vargo kojoms. 
Pastebėjau kad būtent to-
kie maršrutai patraukliau-
si keliautojams”, - aiškino 
K.Žukauskas.

Iniciatoriai teigia, kad 
visą maršrutą įveikti galima 
maždaug per 4-6 val. Trukmė 
priklauso nuo to, kiek keliau-
tojai skirs laiko pasižvalgyti 
kiekviename iš 10-ties su-
stojimų.

Detalus maršruto aprašy-
mas bei interaktyvus žemė-
lapis su tiksliomis kiekvieno, 
į maršrutą įtraukto, objekto 
koordinatėmis pateiktas čia: 
http://bit.ly/MARSRUTAS.

10 MARŠRUTO 
STOTELIŲ

1. Šilėnų etnografinis 
kaimas

Šilėnai – daugiau nei 500 
metų gyvuojantis gatvinis kai-
melis su akmenimis grįstomis 
gatvėmis ir bažnyčia kaimo 
viduryje. Ten yra ir labai senų 
sodybų, išlaikiusių tradicinę 
puošybą, ir naujų, kurtų pagal 
senųjų sodybų stilių. Kol kas 
tai – ramus kampelis. Tačiau 
nuo Šilėnų iki Vilniaus – vos 
keliolikas kilometrų, todėl 
kaimeliui gresia pavojus tapti 
dar vienu prestižiniu Vilniaus 

priemiesčiu. Tad kol taip 
nenutiko- būtina ten apsilan-
kyti, o turint daugiau laiko 
ir paėjėti Šilėnų pažintiniu 
taku, vedančiu link apžvalgos 
bokšto ir Naujosios Rėvos 
piliakalnio.
2. Sudervės apvalioji 
bažnyčia

A p v a l i ų j ų  b a ž n y č i ų 
Lietuvoje yra vos kelios, todėl 
Sudervėje esanti klasicisti-
nių formų kupolinė rotonda 
yra itin unikali. Dar daugiau 
vertės jai suteikia tai, kad ją 
projektavo garsusis Laurynas 
Stuoka-Gucevičius. Tai tas pats 
architektas, kuris sukūrė ir dabar 
matomas Vilniaus katedrą bei 
ir rotušę. Sakoma, kad jau 200 
metų stovinti Sudervės apvalioji 
bažnyčia pasižymi nuostabia 
akustika, o naktimis gali primin-
ti ir ateivių kosminį laivą.
3. Restoranas „Food in 
the Wood”

Įsivaizduokite, turite resto-
raną Vilniuje, 
bet jį uždaro-
te ir išsikelia-
te gyventi už 
miesto. Būtent 
ta ip  pas ie l -
gė restorano 
„Food in the 
Wood” savi-
ninkai, kurie 
pa tys  aug i -
na daržoves, 
uogas ir iš jų 
ruošia maistą 
lankytojams. 
Tiesa, būtina 
atminti,  kad 
restoranas sve-
čius priima tik 
iš anksto susi-
tarus. Aišku, 
reikės šiek tiek 
papildomų pa-
stangų, tačiau 
apsilankiusieji 
sako, kad tikrai 
verta. Ne tik 
dėl maisto, bet ir dėl pačių 
restorano šeimininkų, kurių 
istorija verta gal net viso filmo. 
4. Dūkštos upelio 
pažintinis takas

Iš trijų Neries regioninio 
parko pažintinių takų šis yra 
bene įdomiausias. Tai stačiais 
šlaitais, aukštyn žemyn 5 

kilometrus vinguriuojantis 
nuotykis. Jam įveikti prireiks 
maždaug 2-3 val. – pamatyti 
ten tikrai yra ką. Tiek žiemą, 
tiek vasarą keliautojų laukia 
stūksantys malūno griuvė-
siai, sraunaus upelio ato-
danga, didžiulis Bradeliškių 
piliakalnis, Buivydų piliakal-
nis ir kitos laukinės gamtos 
įdomybės.
5. Žiežmarių sinagoga

Žiežmariai – gražus mies-
telis, turintis ilgą žydišką 
istoriją. Jame sinagoga sto-
vėjo nuo XVII a., o po II 
pasaulinio karo, kai iš 1 000 
miestelyje gyvenusių žydų 
nieko neliko, sinagoga buvo 
paversta sandėliu. Dar prieš 
porą metų ši sinagoga buvo 
apleista ir beveik sunykusi. 
Dabar ją baigia restauruoti, 
tad pastatas kyla naujam 
gyvenimui. Ši sinagoga yra 
vos 1 iš 14 medinių sinagogų, 
išlikusių Lietuvoje.

6. Lietuviškų sraigių ūkis
Ar teko ragauti lietuviš-

kų sraigių? Ne? Išbandyti 
šį patiekalą ir įsitikinti, kad 
ne tik prancūzai moka gerai 
paruošti sraiges, galima užsu-
kus į sraigių ūkį „Aspersa”. 
Jo šeimininkai veisia, augina 
ir paruošia valgyti sraiges. 

KELIONĖS, SKIRTOS GERIAU PAŽINTI LIETUVĄ Kasmet net po 300 tūkst. Kad 
ūkio aplankymas ir delikate-
so ragavimas būtų sklandus, 
rekomenduojama pranešti 
apie planuojamą apsilanky-
mą iš anksto.
7. Gravitacinė kalva

Gravitacinių kalvų pasau-
lyje yra apie keliasdešimt. 
Jos dažnai turi turistams skir-
tus informacinius ženklus. 
Tiesa, šalia Kruonio esanti 
gravitacinė kalva – vienin-
telė tokio pobūdžio vieta 
Lietuvoje – neturi oficialaus 
ženklinimo. Vis dėlto ir be jų 
galima surasti tą stebuklingą 
vietą, kur optinė iliuzija ver-
čia galvoti, kad neužvestas 
automobilis su įjungta laisva 
pavara rieda į įkalnę ir panei-
gia fizikos dėsnius.
8. Maisiejūnų piliakalnis

Beveik tobulos formos pa-
ilgas piliakalnis atrodo tarsi 
būtų perkeltas iš Kernavės 
piliakalnių komplekso. Dėl 
reljefo nelygumų nuo jo 
atsiveria gerokai platesnis 
ir įspūdingesnis vaizdas nei 
galėtum pagalvoti stovė-
damas papėdėje. Netoliese 
Maisiejūnų piliakalnio yra 
kitas - Lašinių piliakalnis, 
žmonių vadintas Napoleono 
arba Velnių kalnu. Be to, 
padavimai byloja, kad ant 
Lašinių ir Maisiejūnų pilia-
kalnių gyvenę milžinai, kurie 
vienas kitą sveikindavo.
9. Mergakalnio regykla

Jei norite kuo plačiau 
aprėpti Kauno marių vaiz-
dą, tai yra tinkama vieta. 
Mergakalnio regykla yra 
aukščiausia atodanga prie 

marių. Ten įrengta ir mini 
poilsiavietė su laužaviete ir 
suolais, todėl vieta tinkama 
piknikui visais metų laikais. 
Beje, ten galima leistis ir į 
nedidelį žygį skardžiu link 
Kauno marių. Tiesa, saugiau 
juo žingsniuoti vasarą.
10. Pažaislio vienuolynas

Sudervės Švč. Trejybės bažnyčia (1803–1822). www.sudervesparapija.lt/

Pažaislis yra tokio lygio 
turizmo objektas kaip Trakų 
pilis ar Kryžių kalnas, todėl 
sunku trumpai nupasakoti 
jo įdomybes. Ten nuvykus 
rekomenduojama užsisakyti 
ekskursiją, kad gidas papa-
sakotų ne tik apie šiek tiek 
baugius vienuolyno pože-
mius, bet ir apie berniuką iš 
Petrašiūnų, kuris praėjusio 
amžiaus pabaigoje atėjo ten, 
peiliuku išpjovė iš rėmų ver-
tingą paveikslą ir jį išsinešė.
Rasa Šyminaitė, info@zen-
pr.lt

Apie nuošalioje vietoje pastatytą Pažaislio vienuolyno ansamblį jau kelis šimtme-
čius sklinda daug legendų.                                                                            15min.lt
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Artūras Gudaitis jau žino, 
ką veiks artėjančią vasarą. 
Milano „Olimpia” klube 
išsiskiriantis lietuvis sulau-
kė „Cleveland Cavaliers” 
kvietimo.

Ilgą laiką „Sacramento 
Kings” priklausęs vidurio 
puolėjas paskutinę NBA 
mainų laikotarpio dieną ati-
teko „Cleveland Cavaliers” 
ekipai.

Tiesa, taip už Atlanto 
pasisukęs A. Gudaičio teisių 
scenarijus nenustebino paties 
krepšininko.

„Žinau, kad jie kažkurį 
laiką manimi domėjosi, tad 
tai man nebuvo labai neti-
kėta, – 15min.lt Stambule 
pasakojo A. Gudaitis. – Ta 
organizacija turi kažkokią 
perspektyvą. Bet tiksliai ne-
sidomėjau. Jie nori, kad va-
sarą atvažiuočiau pasižiūrėti, 
pačiupinėti ir tiek.”

A. Gudaitis prasitarė, kad 
per porą savaičių Milane jį 
aplankys „Cavaliers” atsto-

LIETUVOS KREPŠININKU ARTŪRU GUDAIČIU DOMISI „CAVALIERS”

vas. Ten jis turėtų išvysti 
galingą centro žaidimą.

Šį sezoną Eurolygoje 24 
metų žaidėjas per 20 minučių 
renka vidutiniškai 9,8 taš-
ko, dvitaškius pataiko 72,9 
proc. tikslumu, atkovoja 5,7 
kamuolio ir renka 14,4 nau-
dingumo balo.

„Court Side Newspaper” 
duomenimis, pagal žaidėjo 
efektyvumo reitingą, ku-

ris apskaičiuoja krepšinin-
ko naudingumą per vieną 
minutę, A. Gudaitis (25,4) 
Eurolygoje nusileidžia tik fe-
nomenaliajam slovėnui Luka 
Dončičiui (28,3).

1 5 m i n . l t  ž i n i o m i s , 
Klivlando komanda smar-
kiai domėjosi lietuviu prieš 
2015-ųjų naujokų biržą. 
Tuometinis NBA vicečempi-
onų generalinis vadybininkas 

Artūras Gudaitis.                                                                                                                                                                      euroleague.net

Davidas Griffinas ketino pa-
šaukti A. Gudaitį antrajame 
naujokų biržos rate.

A. Gudaitis labai gerai 
žinomas dabartiniam klubo 
generaliniam vadybininkui 
Koby Altmanui. 15min.lt 
žiniomis, 2015-ųjų NBA 
naujokų biržos metais da-
bartinis K. Altmanas dirbo 
D. Griffino asistentu ir vyko 
į Lietuvą stebėti A. Gudaičio 

žaidimo. Šaltinių teigimu, K. 
Altmanui centras paliko gerą 
įspūdį.

Iki trišalių „Cavaliers”, 
„Utah Jazz” ir „Sacramento 
Kings” mainų Klivlando 
ekipa dar bent porą kartų 
bandė susitarti dėl teisių į 
A. Gudaitį, bet Sakramento 
klubas tada nesutiko su NBA 
vicečempionų pasiūlymais.

Donatas Urbonas, 15min.lt

Antroji Olimpinių atletų 
iš Rusijos narė Pjongčango 
olimpinėse žaidynėse pagauta 
vartojusi dopingą.

S k e l b i a m a ,  k a d  t a i 
bobslėjaus atstovė Nadežda 
Sergejeva, kuri dviviečių ro-
gučių varžybose su komandos 
nare Anastasija Kočerchova 
užėmė dvyliktą vietą.

Tai Rusijos žiniasklaidai 
patvirtino bobslėjaus fede-
racijos vadovas Aleksandras 
Zubkovas.

Skelbiama, kad rusė dopin-
gą vartojo per nosies purškalą, 
kurio sudėtyje buvo draudžia-
mo preparato trimetazidino, 
kuris dažniausiai vartojamas 
gydantis nuo anginos.

Įdomu, kad dar prieš dvi 
savaites rusė 
buvo pastebėta 
su marškinė-
liais „Aš ne-
vartoju dopin-
go” ir tikino, 
kad yra švari.

N. Sergeje-
vos dopingo 
testas, atliktas 

ne varžybų metu, vasario 13 
dieną buvo neigiamas, bet po 
penkių dienų paimtas mėginys 
buvo teigiamas.

Ši žinia pasklido mažiau nei 
24 valandoms iki Tarptautinio 
olimpinio komiteto sprendi-
mo. TOK spręs, ar pratęsti 
sankcijas Rusijai.

N. Sergejeva 2016 metų 
kovą buvo pagauta vartoju-
si meldoniumą, bet kadangi 
organizme rastas ypač mažas 
kiekis, o draudimas buvo tik 
pradėjęs įsigalioti, rusė buvo 
išteisinta.

2017 metų Europos čempi-
onate šis Rusijos duetas pirmą 
kartą šalies moterų bobslėjaus 
istorijoje iškovojo medalius – 
tapo vicečempionėmis.

Pjongčange dopin-
go vartojimu apkaltin-
tas rusas Aleksandras 
Krušelnickis prisipa-
žino vartojęs drau-
džiamą preparatą.

A. Krušelnickis 
k a r t u  s u  ž m o n a 
Anastasija Bryzgalova 
Pjongčange iškovojo 
bronzą kerlingo miš-
rių porų varžybose.

I š  r u s ų  a t i m -
tas medalis atiteks 
Norvegijos porai . 
Norvegai piktinosi, 
kad susitepę rusai iš 

jų pavogė „šlovės akimirką”.
Šis skandalas gali brangiai 

kainuoti olimpinių atletų iš 
Rusijos rinktinei. Tarptautinis 
olimpinis komitetas planavo 
leisti rusams uždarymo ce-
remonijoje mojuoti Rusijos 
vėliava, jei šie tinkamai elgsis 
žaidynių metu.

Net ir po atimto medalio 
buvo kalbama, kad TOK leis 
rusams žygiuoti su savo vė-
liava, nes ši sumokėjo 15 mln. 
eurų baudą, tačiau po antrojo 
dopingo atvejo rusų viltys gali 
galutinai sudužti.

Pjongčango olimpinėse 
žaidynėse vartoję dopingą taip 
pat pagauti Slovėnijos ledo ri-
tulininkas ir Japonijos greitojo 
čiuožimo atstovas.          LRT

ŽIEMOS OLIMPIADOJE PAGAUTA DOPINGĄ VARTOJUSI RUSĖ

Bobslėjaus atstovė Nadežda Sergejeva Pjongčango olimpinų žaidynių 
sportininkų miestelyje.                                                                youtube.com


