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Vizito Vašingtone metu, 
balandžio 3 d., Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė dalyvavo su-
skystintųjų gamtinių dujų 
terminalus (SGD) valdančių 

LIETUVA STIPRINA BENDRADARBIAVIMĄ SU JAV SUSKYSTINTŲJŲ GAMTINIŲ DUJŲ SRITYJE
Lietuvos ir JAV įmonių tar-
pusavio bendradarbiavimo 
memorandumų pasirašymo 
ceremonijoje.

Pirmąjį dokumentą pa-
s i rašė  akc inė  bendrovė 

Memorandumo dėl bendradarbiavimo suskystintų gamtinių dujų srityje pasirašymas. Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Vašingtonas, balandžio 
3 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Baltuosiuose rūmuose susitiko 
su Jungtinių Amerikos Valstijų 
Prezidentu Donaldu Trampu 
(Donald Trump)ir kartu su 
Latvijos bei Estijos valstybių 
vadovais dalyvavo Baltijos ša-
lių ir JAV viršūnių susitikime.

Aukščiausio lygio susiti-
kime taip pat dalyvavo JAV 
gynybos sekretorius Jamesas 
Mattisas, komercijos sekreto-
rius Willburas Rossas, energe-
tikos sekretorius Rickas Perry 
ir valstybės sekretoriaus pava-
duotojas Johnas J. Sullivanas.

Keturių valstybių vado-
vai priėmė bendrą politinę 
deklaraciją, kuria įtvirtino 
nepalaužiamą visų ketu-
rių valstybių įsipareigojimą 
Vašingtono sutarties 5-ajam 
straipsniui, apibrėžiančiam 
pamatinį NATO kolektyvinės 
gynybos principą: „visi už 
vieną ir vienas už visus”.

JAV įsipareigoja tęsti ka-
rinių pajėgų dislokavimą 
Baltijos šalyse. Taip pat su-
tarta ieškoti sprendimų dėl 
oro gynybos tiek dvišaliu pa-
grindu, tiek bendradarbiaujant 
NATO.

„Lietuva išgirdo labai 
konkrečias Amerikos garan-
tijas. Tai reiškia, kad mus 
siejantis ryšys išlieka tvir-
tas, o Baltijos šalių ir JAV 
saugumas yra nedalomas”, 

BALTIJOS ŠALYS UŽSITIKRINO JAV PARAMĄ KARINIAM IR ENERGETINIAM SAUGUMUI

„Klaipėdos nafta” ir JAV įmo-
nė „Freeport LNG”, antrąjį – 
dujų importuotojas Lietuvoje 
„Lietuvos dujų tiekimai”. Šie 
memorandumai – tai kele-
rius metus trukusio politinio 

bendradarbiavimo rezultatas, 
kuris turėtų paskatinti pre-
kybą JAV suskystintosiomis 
dujomis Europoje ir sudaryti 
sąlygas jas pigiau įsigyti 
Baltijos regiono vartotojams.

Prezidentės teigimu, tar-
pusavio bendradarbiavimo 
memorandumai – dar vienas 
žingsnis siekiant atsikratyti 
šešis dešimtmečius trunkan-
čio Rusijos dujų tiekimo 
monopolio. Numatydamas 
galimybę tartis ir bendradar-
biauti strateginiais plėtros 
klausimais, šis susitarimas 
stiprina Lietuvos ir JAV drau-
gystę abiem šalims itin svar-
bioje energetikos srityje.

Valstybės vadovė taip pat 
pabrėžė, kad šie memoran-
dumai ne tik turėtų paskatinti 
JAV dujų eksportą į Europą, 
bet ir stiprinti Lietuvos ir 
Amerikos ekonominį bendra-
darbiavimą bei padėti kartu 
vykdyti naujus komercinius ir 
investicinius projektus.

Pasirašytuose memoran-

dumuose numatyta galimybė 
keistis informacija apie SGD 
terminalų veikimą, komerci-
nę aplinką Lietuvoje ir JAV 
bei verslo plėtros galimybes. 
Šalys taip pat viena kitą kvie-
čia kartu investuoti į įvairius 
projektus, naudotis valdoma 
infrastruktūra, kartu dalyvauti 
konsorciumuose.

JAV valdoma bendrovė 
„Freeport LNG” šiuo metu 
per tvarko SGD importo 
terminalą į dujų skystini-
mo ir eksporto terminalą. 
Planuojama, kad dujų skys-
tinimą kompanija pradės jau 
šių metų pabaigoje.

Lietuva viena pirmųjų 
Europoje pradėjo importuoti 
amerikietiškas suskystintąsias 
dujas per Klaipėdos termi-
nalą. JAV SGD eksportas į 
Lietuvą ir kitas Europos šalis 
– svarbus veiksnys atsikratant 
„Gazpromo” monopolio ir už-
sitikrinant skaidrų, diversifi-
kuotą bei saugų dujų tiekimą.

Prezidentės spaudos tarnyba

– pabrėžė Prezidentė. 
Pasak šalies vadovės, 

aktyvus, aiškiai matomas 
JAV įsitraukimas ir karinis 
buvimas regione yra gyvy-
binis Lietuvos interesas. O 
šiandienos susitikimo rezul-
tatai rodo, kad krizės atveju 
Lietuva gali tikėtis karinės 
Amerikos paramos ne tik 
bendradarbiaujant NATO, bet 

ir tiesiogiai dvišaliu pagrindu.
Lietuva, Latvija, Estija ir 

JAV taip pat sujungs savo pajė-
gas siekdamos bendrų interesų 
NATO viršūnių susitikime, kuris 
įvyks šių metų liepą Briuselyje, 
prisidės stiprinant Aljanso at-
grasymo ir gynybos priemones, 
modernizuojant nacionalinius 
teritorinės gynybos pajėgumus 
bei gerinant priimančiosios 

šalies infrastruktūrą. 
Prezidentė taip pat pabrė-

žė, kad Lietuva nuosekliai 
įgyvendina savo tarptautinius 
įsipareigojimus didindama 
gynybos finansavimą. Mūsų 
valstybės, kaip ir kitos Baltijos 
šalys, šiemet viršijo NATO 
įpareigojimą krašto apsaugai 
skirti 2 proc. BVP.

Lietuva taip pat prisideda 

prie tarptautinės bendruomenės 
pastangų užtikrinant stabilu-
mą ir kovojant su terorizmu. 
Šiemet trečdaliu padidintas 
tarptautinėse NATO, ES ir 
JT operacijose dalyvaujan-
čių Lietuvos karių skaičius. 
Mūsų valstybės kariai siunčia-
mi į operacijas Afganistane, 
Irake, Malyje, Centrinėje 

Baltuosiuose rūmuose, Ovaliajame kabinete Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) priėmė Lietuvos 
Prezidentę Dalią Grybauskaitę, Latvijos Prezidentą Raimondą Vėjuonį bei Estijos Prezidentę Kersti Kaljulaid. Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

(Nukelta į 2 psl.)
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Telšiuose vykusiame partijos „Tvarka ir teisingumas” tarybos 
posėdyje patvirtintas „tvarkiečių” rinkimų štabas ir kai kurie kan-
didatai dalyvauti 2019 metais vyksiančiuose rinkimuose, rašoma 
pranešime spaudai. Tarybos metu partijos pirmininkas Remigijus 
Žemaitaitis pasiūlė nekelti savo kandidato 2019 metais rengiamuo-
se prezidento rinkimuose. Į Europos Parlamento rinkimus taryba 
nusprendė sąrašo viršuje išlaikyti Rolandą Paksą.

Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) privalomose pateikti 
ataskaitose partijos nurodė pernai gavusios per 6,7 mln. eurų paja-
mų – beveik 3 mln. eurų mažiau nei 2016-aisiais, Seimo rinkimų 
metais, pranešė LŽ. Didžiąją dalį partijų pajamų – daugiau kaip 
5,1 mln. eurų – sudarė valstybės dotacija, partijos nariai patys 
skyrė 458,7 tūkst. eurų, dar 982,9 tūkst. eurų pervedė gyventojai 
kaip 1 proc. savo pajamų mokesčio. Gautus pinigus partijos leido 
patalpų nuomai, darbuotojų algoms, partiniams sąskrydžiams, net 
vadovaujamų organų pasitarimams.

Kelios Seimo konservatorių frakcijos narės prašo mokesčių 
inspekcijos atlikti išsamų „Agrokoncerno” ir jam priklausančio 
„Žemės ūkio inovacijų centro” mokestinį patikrinimą dėl galimo 
bandymo išvengti mokesčių. Parlamentarės kelia klausimą, ar 
„Žemės ūkio inovacijų centras”, vykdydamas statybas Kauno marių 
regioniniame parke, kurias Ramūnas Karbauskis vadina observato-
rija stebėti asteroidams, o žiniasklaida, anot politikių, yra pavadinusi 
asmenine rezidencija, netenkina akcininkų asmeninių interesų.

„Žinių radijui” Premjeras Saulius Skvernelis sakė, kad yra 
labai didelė tikimybė, jog už buvusio saugumo agento Sergejaus 
Skripalio apnuodijimą Jungtinėje Karalystėje atsakinga Rusija, 
tačiau didelė tikimybė nėra šimtaprocentinė garantija. Ši frazė 
patraukė Rusijos žiniasklaidos dėmesį – jie interpretavo premjero 
žodžius kaip abejonę, kad tai tikrai Rusijos darbas.

Apie norą dalyvauti prezidento rinkimuose pranešė du buvę 
diplomatai – buvęs Europos Sąjungos ambasadorius Rusijoje, 
Kauno technologijos universiteto Europos instituto direktorius 
Vygaudas Ušackas ir buvęs Lietuvos ambasadorius Jungtinėse 
Valstijose parlamentaras Žygimantas Pavilionis.

Lietuva šiemet neįgyvendins Europos Komisijos (EK) reikala-
vimo gerokai sumažinti naudojimąsi lauko tualetais šalyje. Tačiau 
tikimasi, kad inicijuoti teisės aktų pakeitimai bus priimami laiku, 
bendravimas su EK bus sklandus, ir Briuselis neturės pagrindo 
imtis griežtesnių spaudimo priemonių prieš Lietuvą ar net taikyti 
sankcijų. EK dėl per didelio Lietuvos gyventojų, neprisijungusių 
prie centralizuotos nuotekų sistemos, skaičiaus pažeidimo pro-
cedūrą pradėjo praėjusių metų vasario 15 dieną. Pagal Europos 
Sąjungos (ES) Miestų nuotekų direktyvą, 58 Lietuvos gyvenvietėse 
ir miestuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 2 tūkst. žmonių (aglo-
meracijose), ne mažiau nei 98 proc. nuotekų turi būti tvarkoma 
centralizuotose nuotekų tvarkymo sistemose, o likę ne daugiau 
nei 2 proc. nuotekų – individualiose nuotekų tvarkymo sistemose, 
kurios turi atitikti reikalavimus.

Žemės naudojimas be savininkų žinios – ne vienintelė žemės 
ūkio ministro Broniaus Markausko šeimos nuodėmė. 15min išsiaiš-
kino, kad ne vienerius metus ministro mamai Sofijai Markauskienei 
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) už svetimus plotus mokėjo 
išmokas, o ji Agentūrai deklaravo, jog žemę nuomojasi. Tačiau 
žemės savininkai 15min teigė ministro šeimos akyse nematę, juo 
labiau nesudarę jokių nuomos sutarčių. Maža to, ministro garbaus 
amžiaus mama yra leidusi suprasti, kad jos reikalus tvarko sūnus, 
nors šis tikino atvirkščiai. 

Premjeras Saulius Skvernelis sureagavo į Lietuvos valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos pirmininko Ramūno Karbauskio išsakytus 
pasvarstymus, kad, didinant finansavimą gynybai, nukentės so-
cialinės gerovės užtikrinimo tikslai. Premjeras tikina, kad tokių 
R. Karbauskio žodžių nėra girdėjęs. Tačiau R. Karbauskis „Žinių 
radijui” aiškiai pabrėžė, kad nepritartų išlaidų gynybai didinti net 
0,3 proc. Premjeras teigė, kad, įvertinus anksčiau gynybai neskir-
tas lėšas, galima kalbėti apie 4 milijardų eurų įsiskolinimą šalies 
saugumo finansavimui.

Lietuva derasi su Jungtinėmis Valstijomis dėl regioninio 
kibernetinio saugumo centro įsteigimo Kaune, patvirtino valdžios 
atstovai. Dėl bendro darbo naujame kariniame komplekse šiuo 
metu laukiama Pentagono atsakymo. 

Pasaulyje vyrauja iliuzija, kad su Maskva galima susi-
tarti, Kremlius vadovaujasi tam tikrais Vakarų pasaulyje nu-
sistovėjusiais moralės principais. Taip LRT laidoje „Karinės 
paslaptys” sakė Valstybės saugumo departamento (VSD) 
direktorius Darius Jauniškis. „Tačiau manau, kad cheminio 
ginklo panaudojimas Solsberyje, Didžiojoje Britanijoje, 
– vienoje stipriausių NATO narių, pasako, kad Rusija yra 
linkusi peržengti tam tikras ribas”, – kalbėjo jis.

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vašingtone susitiko su JAV Prezidentu Donaldu Trampu 
(Donald Trump) ir dalyvavo Baltijos šalių bei JAV viršūnių susitikime. Lietuvos Respublikos Prezidento 
kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Afrikos Respublikoje, Kosove, 
Ukrainoje ir jūrines ES misijas 
„Sophia” bei „Atalanta”.

Susitikime kalbėta ir apie 
energetinio saugumo stipri-
nimą bei JAV dujų importo 
galimybes. Lietuva viena pir-
mųjų iš Europos valstybių per 
Klaipėdos terminalą pradėjo 
tiekti dujas iš JAV. Tai labai 

svarbus veiksnys užsitikrinant 
saugų, diversifikuotą tiekimą ir 
panaikinant „Gazpromo” įtaką 
šalies politiniams procesams. 
Vizito metu „Klaipėdos nafta” 
ir „Lietuvos dujų tiekimas” 
pasirašys memorandumus su 
JAV įmone „Freeport LNG” 
dėl bendradarbiavimo SGD 
srityje.

Vizito metu taip pat at-
kreiptas dėmesys į Baltijos 
jūros dugnu tiesiamą „Nord 
Stream 2” dujotiekį. Šalies 
vadovės teigimu, tai geopoliti-
nis projektas, kuriuo siekiama 

padidinti ES priklausomybę 
nuo rusiškų dujų. JAV laikosi 
principingos pozicijos ir nu-
matė galimybę taikyti griežtas 
sankcijas šį projektą įgyvendi-
nančioms įmonėms.

Baltijos valstybės ir JAV 
taip pat aktyviai bendradar-
biaus kibernetinio saugumo, 
strateginės komunikacijos ir 
branduolinės saugos sekto-
riuose. Baltijos šalių ir JAV 
Prezidentai taip pat aptarė 
padėtį Ukrainoje ir paramos 
jai klausimus.

Prezidentės spaudos tarnyba

LIETUVA UŽSITIKRINO 
VISOKERIOPĄ JAV 
PARAMĄ KARINIAM 
IR ENERGETINIAM 
SAUGUMUI

(Atkelta iš 1 psl.)

Vašingtonas, balandžio 
5 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Vašingtone susitiko su JAV 
Kongreso Atstovų rūmų 
Balt i jos valstybių drau-
gų grupės vadovu, lietuvių 
kilmės kongresmenu Johnu 
Shimkumi.

Susitikime aptartas Lietuvos 
ir JAV bendradarbiavimas sau-
gumo, gynybos ir energetikos 
srityse.

Kongreso vaidmuo itin 
svarbus priimant sprendimus 
tiek dėl tiesioginės JAV kari-
nės, tiek finansinės paramos 
Baltijos valstybių gynybai. 
Būtent Kongresas teikia ga-
lutinį patvirtinimą skiriant 
finansines lėšas Europos atgra-
symo iniciatyva. Tai finansinė 

LIETUVOS SIEKIAMS NATO VIRŠŪNIŲ SUSITIKIME –  
JAV KONGRESO PARAMA

programa, skirta užtikrinti 
JAV karių ir technikos dislo-
kavimui Europoje, vykdyti 
pratyboms ir gerinti karinę 
infrastruktūrą.

Šiemet JAV trečdaliu pa-
didino šios programos finan-
savimą jai skirdama 4,7 mlrd. 
dolerių. Kitąmet Europos atgra-
symo iniciatyvai numatomos 
dar trečdaliu didesnės lėšos.

Shimkus tvirtai parėmė 
Lietuvos tikslus artėjančiame 
NATO viršūnių susitikime. 
Lietuva siekia užsitikrinti JAV 
ir kitų sąjungininkų paramą 
savo interesams, tokiems kaip 
efektyvi NATO pastiprinimo 
Baltijos valstybėms strate-
gija krizės atveju, regioninė 
oro gynyba, realias grėsmes 
atitinkantys detalūs gynybos 

planai ir greitas sprendimų 
priėmimas.

Susitikime kalbėta ir dėl 
JAV suskystintųjų dujų ekspor-
to, kuris Lietuvai labai reikš-
mingas siekiant užsitikrinti sau-
gų, diversifikuotą dujų tiekimą 
ir eliminuoti Rusijos įtaką ša-
lies politiniams procesams. Per 
Klaipėdos terminalą Lietuva 
viena pirmųjų pradėjo tiekti 
JAV dujas. Prezidentės vizito 
Vašingtone metu „Klaipėdos 
nafta” pasirašė tarpusavio su-
pratimo memorandumą su JAV 
įmone „Freeport LNG”, kuris 
atveria naujų SGD tiekimo 
galimybių ateityje.

Šalies vadovė su Kongreso 
nariu taip pat aptarė bendra-
darbiavimą kovos su priešiška 
propaganda, kibernetinio sau-
gumo srityse, sankcijas Rusijai. 
Kongresas praeitų metų rugpjū-
tį priėmė Sankcijų įstatymą, ku-
ris numato galimybes griežtinti 
sankcijas Rusijai.

Kongresmenas J. Shimkus 
vadovauja Atstovų rūmų 
Baltijos valstybių draugų gru-
pei, kuri vienija 74 narius ir 
prisideda prie visoms Baltijos 
šalims svarbių klausimų kėli-
mo JAV parlamente. Už nuo-
pelnus Lietuvai kongresmenas 
apdovanotas LDK Gedimino 
ordino Komandoro kryžiumi.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vašingtone susitiko su JAV 
Kongreso Atstovų rūmų Baltijos valstybių draugų grupės vadovu, 
lietuvių kilmės kongresmenu Johnu Shimkumi. Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus
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VAGIE, KEPURĖ DEGA!
Kartais pasižiūri į pasaulyje vykstančius politinius įvykius 

ir pamanai: gal ir svarbūs, bet mažai ką bendra tiesiogiai turi 
su mūsų šalimi (gal globaliu mastu tai labai reiškmingas įvykis, 
bet mes to nepajusime). Visgi tai, kas vyksta šiuo metu toli nuo 
mūsų, yra labai svarbu ir mums, pavyzdžiui, Šiaurės Korėjos 
diktatoriaus vizitas į Kiniją ir jo pareiškimas, kad Š. Korėja keti-
na atsisakyti branduolinio ginklo programos mainais už Kinijos 
garantijas. Mums tai svarbu tuo, kad sumažės vienu įtampos 
šaltiniu, kaustančiu Jungtines Valstijas – pagrindinį mūsų sau-
gumo garantą. Rusija daug pastangų dėjo, kad Š. Korėja keltų 
įtampą (vis kildavo klausimų, iš kur Š. Korėja gavo raketų 
variklių technologijas, arba, paskelbus prekybos su Š. Korėja 
sankcijas, vis paaiškėdavo, kad Rusija jų nesilaiko). Nežinia, ar 
JAV prezidento D. Trampo (Donald Trump) retorika, ar Kinijos 
kantrybės pabaiga, ar sveikas protas prisibeldė, bet Š. Korėjos 
diktatorius Kim Jong Unas nutarė važiuoti į Kiniją ir prašytis 
pagalbos išsivyniojant iš padėties, kurioje atsidūrė betašydamas 
branduolinį vėzdą prieš JAV.

Na, o Rusijai toliau sekasi taip, kaip musei išrūgose – šalyje 
nutiko keletas tragiškų įvykių, kurie šiaip jau kantrią ir ganėtinai 
kietakaktę rusų liaudį privertė išeiti į protesto demonstracijas, 
tiesa, Kremliaus režimui su V. Putinu priešakyje tai per daug 
nesudrumstė gyvenimo, o štai rusų diplomatų išsiuntimas iš 
daugelio Vakarų pasaulio šalių – komplikuotas reikalas! Ir štai 
dėl ko: žinia, nuo sovietų laikų Rusijos diplomatinės atstovybės 
užsienio šalyse buvo tikrų tikriausios šnipų gūžtos, didesnė 
dalis atstovybių darbuotojų, prisidengę diplomatinėmis nelie-
čiamybėmis, tose šalyse vykdė žvalgybinę ar tiesiog ardomąją 
veiklą, o dabar – lauk! Per pusantro šimto rusų diplomatų Vakarų 
valstybės paprašė išsinešdinti! Kas daugiau, kas mažiau (pvz., 
Lietuva išprašė 3, Latvija 1, Lenkija 4, Australija – 2, Ukraina 
13), bet faktas Rusijai labai nemalonus – juk išsiunčiami jos šni-
pai, o tai reiškia, kad prireiks laiko sutrikdytai jų veiklai atkurti, 
kontaktams atstatyti, galų gale dar neaišku, ar išsiunčiami tikrai 
patys pavojingiausi, o gal Vakarų žvalgybos blefuoja ir t.t. Be to, 
grįžusius „specialistus” reikės kažkur dėti, apgyvendinti jų šei-
mas... žodžiu, problemų daugiau nei norėtųsi. O kur dar stresas, 
kurį išgyvena išsiunčiamų „diplomatų” šeimos, pripratusios prie 
Vakarų pasaulio teikiamo komforto, o kur dar bėdos, prasidė-
siančios po atsakomųjų veiksmų, t. y. juk Rusija irgi turi atsakyti 
Vakarų diplomatų išsiuntimu! Pavyzdžiui, išsiuntus amerikiečius 
netgi prireikė uždaryti Sankt Peterburge buvusią JAV atstovybę, 
o tai reiškia viena: rusai, anksčiau šioje atstovybėje gaudavę vi-
zas į JAV, privalės važiuoti į Maskvą, o ten susidarys grūstys, nes 
norinčių patekti į tą „prakeiktą Ameriką” eilės didėja geometrine 
progresija. (Juokas juokais, bet netgi aukščiausių Kremliaus 
pareigūnų artimieji ar net šeimos gyvena JAV.)

Taigi Rusija, užsiėmusi destrukcija ir hibridiniais karais prieš 
Vakarus, ima savo kailiu patirti antrą lazdos galą.

Ne mažiau spalvingesnė ir Lietuvos valstybės politinio 
gyvenimo padangė. Trumpai ją apibūdinti galima taip: spin-
dėte spindi visaapimančios Ramūno Karbauskio vairuojamos 
valdančiosios daugumos pastangos diskredituoti ir sužlugdyti 
opoziciją. Visokie būti nebūti priekabiavimo skandalai, STT 

nutekinti pokalbiai ir t.t. Kartais net kyla klausimas – o kai ateis 
rinkimai, koks „kompromatas” prieš opoziciją dar bus likęs? Ar 
čia taikoma tokia taktika, kad dar iki rinkimų neliktų opozicijos? 
Kad „valstiečiai-žalieji” vadovaujasi principu „geriausia gynyba 
yra puolimas”, įsitikinome, kai LRT pagrindiniai veikėjai ėmėsi 
aktyvios (svarbiausia – pagrįstos!) kritikos, nukreiptos prieš R. 
Karbauskio įvykdytą žemės prichvatizaciją: jiems tai baigėsi 
pareigų netekimu ir visokiais finansinės veiklos patikrinimais. 
Bet kadangi, užčiaupiant LRT, skandalo dėl žemės prichvati-
zacijos nutildyti nepavyko, R. Karbauskio „valstiečiai” ėmėsi 
opozicijos,  nuolat primenančios ne tik R. Karbauskio „koncernų 
koncernėlių” godumą atimant žemę iš ūkininkų, bet ir jo verslo 
ryšius su Rusijos verslininkais - aktyviais Putino parankiniais. 
Galima tik spėlioti, kiek šita R. Karbauskio antikonservatoriška 
kampanija susijusi su Vito Tomkaus pastangomis apipilti kagė-
bistiniu mėšlu visus Lietuvos žmonės, bet įžvelgti panašų braižą 
daug pastangų nereikia: kuo pats kvepia, tuo kitus tepa. Taigi 
valdančioji Seimo dauguma pradėjo puolimą tiesiu taikymu. 
Paskutinis iš jų – sudaryti komisiją tirti 2009-2010 metų krizės 
priežastis. Suprask, – A. Kubiliaus vyriausybės veiklą, kuri, kaip 
šviečiasi iš kuriamos komisijos pavadinimo, turėtų būti kalta dėl 
kilusios krizės. Tiesa, sveikas protas visgi buvo trumpam užsu-
kęs pas valdančiuosius, tad praplėstas metų intervalas - pradės 
nuo 2006 m., t. y. nuo Gedimino Kirkilo vyriausybės. Tačiau 
tikrasis taikinys – A. Kubiliaus vyriausybė. Kaip pastebėjo 
apžvalgininkas Rytas Staselis, valdantiesiems teks susidurti 
su problema – apkaltinti buvusios finansų Ingridos Šimonytės 
nepavyks, nes ji tik vykdė prieš tai buvusio finansų ministro A. 
Šemetos suplanuotą finansų politiką, o labiausiai švaistūniška 
politika krizės akivaizdoje pasižymėjusią G. Kirkilo vyriausybę 
iškelti į pirmą planą būtų ne pagal planą... Kaip bežiūrėtum, 
visų šitų „tyrimų” tikslas yra ne kaltųjų paieška, bet potencialių 
politinių priešininkų būsimuosiuose Prezidento (o gal net ir 
Seimo) rinkimuose puolimas. Juk kokia nauda iš to, jei paaiš-
kėtų, kad tuometinė Vyriausybė galėjo apsirikti pasirinkdama 
būtent tokį finansinės politikos kelią – negi tą situaciją pritaikysi 
pasikeitusiose aplinktybėse? O jei paaiškės, kad elgtasi labai 
teisingai (ypač žinant, kad kai kurios užsienio šalys A. Kubiliaus 
vyriausybės veiklą įveikiant krizę, rodė kaip pavyzdį)? Todėl 
akivaizdu, kad tikslas yra konkretus – ne tik nukreipti dėmesį 
nuo žemės prichvatizacijos fakto (ir sukto įstatymų apėjimo), 
bet ir sutriuškinti opoziciją dar iki būsimųjų rinkimų. 

Kažką primena, tiesa?  Ogi Artūro Skardžiaus komisiją! Ji 
irgi bandė „išsiaiškinti” neva pragaištingą A. Kubiliaus ener-
getinę politiką, tik ilgainiui ėmė aiškėti priešingas dalykas, kol 
galiausiai dienos švieson iškilo A. Skardžiaus tarnystė Kremliaus 
interesams. Tad ar nenutiks kažkas panašaus ir R. Karbauskio 
inicijuojamoms komisijoms? Su R. Karbauskiu priešakyje? 
Prielaidų per akis. Ne veltui sakoma: vagie, kepurė dega!

Kęstutis Šilkūnas

veik visais atvejais yra pavogti iš 
Rusijos, Ukrainos, Kazachstano 
ir kitų šalių žmonių. Jie atspindi, 
kaip yra kuriamos ir gaunamos, 
anot ekonomistų, „biurokratinės 
pašalpos”, o kalbant paprastai 
– kyšiai. Kitas jų šaltinis yra 
veikėjų, turinčių naudingų ryšių 
su politikais, vykdomas buvusių 
sovietinių šalių gamtinių išteklių 
grobstymas. Šių išteklių esama 
įvairių: pradedant angliavan-
denilių ir mineralų gavyba, 
baigiant radijo dažniais.

Šis bendradarbiavimas su 
plėšikišku Kremliaus aparatu 
žlugdo visas mūsų kalbas apie 
demokratiją, žmogaus teises ir 
įstatymų viršenybę. Jis kursto 
prieš Vakarus nukreiptas nuo-
taikas Rusijoje ir pagrindžia 
režimo argumentą, kad vienin-
telis realus skirtumas tarp Rytų 
ir Vakarų yra šventeiviškumo 
lygis. Be to, nešvarūs Rusijos 
pinigai tiesiogiai kenkia pačiai 
Britanijai. Šios lėšos yra ne vien 
korupcijos padarinys – jos taip 
pat skatina korupciją šalyje, į 
kurią yra nukreipiamos.

Bankininkai, teisininkai ir 
sąskaitininkai įpranta tvarkyti 
reikalus su gangsteriais ir elgtis 
su jais, tarsi jie būtų pagarbos 
verti klientai. Pinigų srautas 
kuria finansinius ramsčius – 
bendroves ir asmenis, kurių as-
meninė gerovė yra priklausoma 
nuo išliekančių gerų santykių 
su Rusija. Šie ekonominių in-
teresų bastionai greitai virsta 
politiniais. Dėl jų tampa sunkiau 
atsispirti Rusijos pastangoms 
primesti savo valią sprendžiant 
energetikos, karinės laikysenos 
ir kitus klausimus.

Aišku, ne visi pinigai iš 
Rusijos yra purvini. Turėtume 
maloniai priimti sąžiningą 
Rusijos verslą į savo finansų sis-
temą, o laisvę mylinčius rusus 
– į mūsų universitetus, kultūros 
renginius ir kitas Vakarų šalių 
gyvenimo sritis.

Taigi, valant mūsų finansų 
sistemą svarbiausia būtų už-
baigti žalingą anoniminės nuo-
savybės teisės praktiką. Ji yra 
atsitiktinis ir nepageidaujamas 
ribotos atsakomybės bendrovių 
plėtros produktas. Šios įmonės 
buvo kuriamos kaip priemonė 
sumažinti akcininkams tenkan-
čią verslo riziką ir tuo pačiu 
paskatinti verslumą. Niekas 
niekada nėra sakęs, kad jos taip 
pat turi suteikti anonimiškumą 
kompanijos savininkams.

Britanija pavėluotai griež-
tina su faktinės nuosavybės 
teise susijusias taisykles, bet 
yra nustačiusi juokingai dosnų 
jų įsigaliojimo terminą – 2021 
metais. Kur kas patikimesnis 
terminas būtų keli mėnesiai ar 
net savaitės. Būtina atminti, 
kad Rusija stebi – kaip ir mūsų 
sąjungininkai

Edwardas Lucasas, Europos 
politikos analizės centro (CEPA) 
viceprezidentas

IŠSIŲSTI DIPLOMATUS – NEUŽTENKA
Pastarąsias dvi savaites vyk-

dytas koordinuotas diplomatų 
išsiuntimas žymi naują lygį, 
matuojant aplinkinio pasaulio 
nepasitenkinimą Kremliumi. Po 
kovo 4-ąją Solsberyje įvykdytos 
atakos nervus paralyžiuojančia 
medžiaga Britanija išvarė 60 
Rusijos ambasados pareigūnų. 
Demonstruodamos solidaru-
mą, 29 sąjungininkų ir draugų 
valstybės pasiuntė namo apie 
150 rusų diplomatų; NATO 
lygiai taip pat pasielgė su 10 
žmonių, dirbusių Rusijos misi-
joje Aljanso būstinėje Belgijoje. 
Maskvos režimas atsakė lygia-
verčiais išsiuntimais.

Pernelyg daug dėmesio skir-
ta šio kivirčo niuansams: ar 
vienas žingsnis yra visiškai 
lygiavertis kitam, taip pat ar iš-
vykstantys diplomatai galės būti 
pakeisti. Yra didelis skirtumas 
tarp nuolatinio ryšių nutraukimo 
arba įstaigų uždarymo ir trik-
dančių, bet pataisomų paspar-
tinto išvykimo arba atvykimo 
padarinių.

Daug svarbiau, ar pastarojo 
mėnesio veikla yra įžanga į 
rimtą spaudimą Maskvai, ar tik 
dramatiška, bet iš esmės vien 
simbolinė nepasitenkinimo 
išraiška.

Šiuo atveju didelė atsako-
mybė tenka Britanijai. Jeigu 
Theresos May vyriausybė nori 
išplėtoti praeitos savaitės pasie-
kimus, ji turėtų parodyti, kad yra 
pasiruošusi iškęsti kai kuriuos 
ekonominius nepatogumus 
ir prisiimti tam tikrą politinę 
riziką. Visų svarbiausia, kad 
Britanija turi susitvarkyti su 
nešvarių rusiškų pinigų srautu, 
pastarąjį ketvirtį amžiaus tekan-
čiu per Londono Sitį ir nekil-
nojamojo turto rinkos aukštąjį 
segmentą.

Plauti Rusijos pinigus yra 
blogai daugeliu atžvilgių. Dėl 
šios veiklos Britanija ir kiti 
Vakarų finansų centrai tampa 
Rusijos ir kitų buvusių Sovietų 
Sąjungos subjektų blogiausių 
veikėjų bendrininkai. Į Vakarų 
valstybes tekantys milijardai be-
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Vizito Jungtinėse Amerikos 
Valstijose metu Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė balandžio 3 d. 
atidarė Baltijos šalių ir JAV 
verslo forumą. Renginio atida-
ryme taip pat dalyvavo Latvijos 
Prez iden tas  Ra imondas 
Vėjuonis, Estijos Prezidentė 
Kersti Kaljulaid ir JAV ko-
mercijos sekretorius Wilburas 

JAV VERSLAS VIS DAŽNIAU RENKASI LIETUVĄ

Rossas.
Šalies vadovės vizitas JAV 

atveria galimybių naujiems 
Lietuvos ir Amerikos verslo 
kontaktams aukščiausiu lygiu. 
Į verslo forumą susirinko rekor-
diškai daug – 400 dalyvių, tarp 
kurių JAV kompanijų ir JAV 
administracijos atstovai bei 
18 įmonių iš Lietuvos, kurios 
garsina šalį aukštųjų technolo-

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Baltijos šalių ir JAV verslo forumo atidaryme.  
                                                                    Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

gijų, lazerių, gynybos, gyvybės 
mokslų srityse. Lietuvos verslo 
delegacija – didžiausia tarp 
Baltijos šalių.

Sveikindama forumo daly-
vius ir svečius, Prezidentė pa-
brėžė, kad Lietuvą ir JAV sieja 
intensyvi draugystė ir bendra-
darbiavimas ne tik saugumo, 
bet ir verslo, ekonomikos sri-
tyse. Valstybės vadovė pakvietė 

šalių kompanijas aktyviau 
plėtoti verslo ryšius gynybos, 
inovacijų, energetikos ir kituo-
se sektoriuose.

Lietuvą vis dažniau renkasi 
JAV verslas – tai rodo ir didė-
janti šalių prekybos apyvarta, 
kuri jau dabar siekia beveik 1,8 
mlrd. eurų. Didėja ir Lietuvos 
eksportas į JAV – vien pernai jis 
išaugo 18 procentų. Lietuvoje 
gaminami produktai itin įdo-
mūs Amerikos gynybos pra-
monei, šios šalies įmonės ypač 
vertina mūsų šalyje pagamintas 
aukštąsias technologijas – net 
dešimtadalis jų eksporto tenka 
būtent JAV.

Auga ir Amerikos inves-
tuotojų Lietuvoje skaičius. Per 
pastaruosius 7 metus investicijų 
apimtis padidėjo 2 kartus, o 
vien per praėjusius metus JAV 
investicijos Lietuvoje išaugo 
50 mln. JAV dolerių. Mūsų 
šalyje veikia tokie pasauli-
niai JAV verslo gigantai kaip 
„Nasdaq”, „Uber” ar „Thermo 
Fisher”, o amerikiečių kompa-
nija „Western Union” Lietuvoje 
apskritai turi didžiausią pasau-
lyje už JAV ribų esantį biurą, 
kuriame dirba 2000 žmonių ir 
bendraujama net 40 kalbų.

Prezidentės teigimu, tai, kad 
Lietuva vis dažniau patraukia 
investuotojų dėmesį, nėra atsi-
tiktinis faktas. Pasaulio banko 
paskelbtame „Doing Business 
2018” tyrime Lietuva iš 190 

šalių patenka į palankiausių 
verslui vystyti valstybių dvide-
šimtuką, o mūsų regionas tapo 
dinamikos ir augimo sinonimu 
visoje Europoje.

Augantį šalių bendradar-
biavimą, pasak valstybės va-
dovės, įrodo ir prieš pat verslo 
forumo pradžią Vašingtone 
„Klaipėdos naftos” ir JAV 
įmonės „Freeport LNG” pa-
sirašytas memorandumas. Šis 
tarpusavio bendradarbiavimo 
dokumentas ateityje atvers dar 
vieną dujų tiekimo galimybę į 
Lietuvą bei sukurs palankesnes 
sąlygas mažinant priklausomy-
bę nuo Rusijos didinti JAV dujų 
eksportą į Europą

Balt i jos  šal ių i r  JAV 
verslo forume taip pat vyko  
Lietuvos Prezidentės Dalios 
Grybauskai tės ,  Latvi jos 
Prezidento Raimondo Vėjuonio 
ir Estijos vadovės Kersti 
Kaljulaid diskusija.

Lietuvai verslo forume 
atstovavo tokios įmonės kaip 
lazerių gamintojai „Brolis 
Semiconductors”, informaci-
nių technologijų kompanijos 
„Elsis”, „NRD CS”,  gyvy-
bės mokslų srityje dirbanti 
„Vittamed”,  Kauno ir Klaipėdos 
laisvųjų ekonominių zonų atsto-
vai bei kitos įmonės.

Vizitą Vašingtone šalies va-
dovė pradėjo susitikimu su JAV 
Prezidentu Donaldu Trampu.

Prezidentės spaudos tarnyba

Kovo 29-ą ją ,  min in t 
Lietuvos narystės Šiaurės 
Atlanto sutarties organizaci-
joje keturioliktąsias metines, 
Vilniuje, Lukiškių aikštėje 
ir prie Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministeri-
jos buvo iškeltos Lietuvos ir 
NATO vėliavos.

Drauge su sąjungininkė-
mis, Lietuva  ryžtingai  prisi-
deda prie Aljanso tikslų ginti 
savo nares, užtikrinti tarptau-
tinį saugumą, skleisti stabi-
lumą. Tam reikalingi stiprūs 
gynybiniai pajėgumai, kurie 
yra nuolat modernizuojami. 
Šiemet Lietuva tam skyrė 2.01 
% BVP, o 2030 metais šis skai-
čius turėtų pasiekti 2,5 % BVP. 
Lietuva solidžiai prisideda prie 
visų Aljanso esminių tikslų 

LIETUVOS NARYSTĖS NATO 14-ŲJŲ METINIŲ PROGA 
LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE IŠKELTOS LIETUVOS IR NATO VĖLIAVOS

įgyvendinimo: kolektyvinės 
gynybos, krizių valdymo ope-
racijų Afganistane, Irake bei 
stabilumo plėtros iniciatyvų 
Aljanso Rytinėje ir Pietinėje 
kaimynystėje.

NATO priešakinių pajė-
gų dislokavimas Lietuvoje, 
Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje, 
bendras NATO šalių dalyva-
vimas operacijose ir misijose, 
dalijimasis našta – geriausia 
Aljanso šalių solidarumo iš-
raiška. Šie ir kiti klausimai 
bus aptarti liepos 11-12 dieno-
mis Briuselyje vyksiančiame 
NATO vadovų susitikime.

Lietuvos narystės NATO 
metinių proga yra simboliš-
kai svarbi atsižvelgiant ir į 
balandžio 3 dieną Vašingtone 
įvykusį Baltijos valstybių ir 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
viršūnių susitikimą, kurio 
metu, dalyvaujant Lietuvos 
Respublikos Prezidentei Daliai 
Grybauskaitei,  Jungtinių 
Amerikos Valstijų Prezidentui 
Donaldui Trampui (Donald 
Trump) ir kitų Baltijos šalių 
vadovams, buvo dar kartą pa-
brėžta transatlantinių ryšių ir 
JAV buvimo stiprinimo mūsų 
regione svarba.

Lietuvos įstojimo į NATO 
data yra 2004-ųjų metų kovo 
29-oji, šią dieną Vašingtone 
buvo deponuoti  Šiaurės 
Atlanto sutarties ratifikavi-
mo raštai. Kartu su Lietuva į 
NATO įstojo dar 6 valstybės 
–  Estija, Latvija, Bulgarija, 
Rumuni ja ,  S lovaki ja  i r 
Slovėnija.                  LR URM

Lietuvos ir NATO vėliavos.                                                                                                      LR URM

Lietuvos užsienio rei-
kalų viceministras Darius 
Skusevičius Jeruzalėje dalyva-
vo jau šeštą kartą vyksiančia-
me Globaliame forume, skir-
tame kovai su antisemitizmu.  
Viceministras šiame renginyje 
pristatė Lietuvos Vyriausybės 
žingsnius kovoje su antise-
mitizmu. Viceministras vizi-
to metu susitiko su Izraelio 
užsienio reikalų ministerijos 
Generaliniu  direktoriumi 
Yuval Rotem ir aptarė situaciją 
abiejų šalių regionuose bei pa-
sidžiaugė glaudžiai plėtojamu 
dvišaliu bendradarbiavimu. 

Užsienio reikalų vicemi-
nistras Darius Skusevičius taip 
pat susitiko su litvakų organi-
zacijų - Igud jocei Lita, Beit 

Vilna ir Izraelita - vadovybe ir 
aptarė, kaip stiprinti Lietuvos 
ryšius su šiomis organiza-
cijomis. Jis taip pat susitiko 
su Pasaulio žydų kongreso 
Vykdančiuoju Viceprezidentu 
Robert Singer, Amerikos žydų 
komiteto Jeruzalės padali-
nio vadove Avital Leibovich, 
Nacionalinio Saugumo Studijų 
Instituto direktoriumiu, at-
sargos Generolu majoru 
Amos Yadlin ir šio institu-
to analitikais. Viceministras 
Darius Skusevičius apsilankė 
Holokausto aukų ir didvy-
rių atminties muziejuje Yad 
Vašem ir susitiko su šio mu-
ziejaus vadovybe ir aptarė 
vykstantį ir numatomą ben-
dradarbiavimą.          LR URM

JERUZALĖJE PRISTATYTI  
LIETUVOS VYRIAUSYBĖS VEIKSMAI, 

KOVOJANT SU ANTISEMITIZMU

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius (antras iš 
dešinės) Jeruzalėje forume, skirtame kovai su antisemitizmu. LR URM
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Vizito balandžio 2-7 die-
nomis Jungtinėse Amerikos 
Valstijose metu krašto ap-
saugos ministras Raimundas 
Karoblis apsilankė kompanijoje 
„Oshkosh Defense”, kur su jos 
vadovais aptarė ir apžiūrėjo 
įmonės gaminamus produktus. 
„Vienas jų – šarvuotieji visurei-

LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS BAIGĖ DARBO VIZITĄ JAV

perspektyvas, diskutavo apie 
būsimus NATO viršūnių su-
sitikimo rezultatus. I. Daalder 
pasidalijo savo įžvalgomis apie 
pasikeitimus JAV administra-
cijoje ir tolesnę JAV politiką 
Rusijos atžvilgiu.

Ministras taip pat susitiko 
su JAV lietuvių bendruomene. 

savo saugumą, bet prisideda 
ir prie saugumo užtikrinimo 
pasaulyje.

Vėliau R. Karoblis dalyva-
vo JAV ir Baltijos šalių Verslo 
forume, kuriame pasisakė 
Baltijos šalių prezidentai ir 
JAV Komercijos sekretorius 
Wilbur Ross.

R. Karoblis ir krašto apsau-
gos viceministras Giedrimas 
Jeglinskas dalyvavo JAV analiti-
kos centro surengtoje vakarienė-
je JAV ir Baltijos šalių viršūnių 
susitikimo proga. Vakarienėje 
dalyvavo JAV Nacionalinio sau-
gumo patarėjas H. R. McMaster 
bei daugelis kitų saugumo ir 
gynybos srities pareigūnų ir 
ekspertų.

JAV yra Lietuvos strateginė 
partnerė ir pagrindinė Baltijos 
regiono saugumą užtikrinanti 
sąjungininkė. JAV aktyviai 
dalyvauja įgyvendinant sau-
gumo užtikrinimo priemones 
Baltijos šalyse, stiprindama 
regiono saugumą ir stabilumą. 

Savo kariais, technika ir finan-
sinėmis lėšomis JAV aktyviai 
prisideda prie mūsų regiono gy-
nybos. Pagal Europos atgrasy-
mo iniciatyvą (angl. European 
Detterence Initiative) kasmet 
nuosekliai trečdaliu didinama 
finansinė parama Europos 
šalių, tarp jų ir Lietuvos, gy-
nybiniams pajėgumas stiprinti 
ir karinei infrastruktūrai gerinti. 
JAV taip pat yra viena pa-
grindinių ginkluotės įsigijimų 
partnerių. Lietuva iš JAV ga-

mintojų perka priešlėktuvines 
raketas, bokštelius kovinei 
technikai „Bushmaster”, prieš-
tankines sistemas „Javelin” ir 
kitą įrangą. Ši per ateinančius 
trejus-ketverius metus Lietuvos 
įsigyjama nauja ir moderni 
amerikietiška karinės techno-
logijos įranga ypač sustiprins 
šalies gynybinius pajėgumus.

Iškart po agresyvių Rusijos 
veiksmų Ukrainoje 2014 m., 
Baltijos šalyse ir Rytų Europoje 
JAV dislokavo rotacines sausu-
mos pajėgų kuopas. Nuo 2017 
m. JAV prisidėjo prie NATO 
priešakinių pajėgų Baltijos 
šalyse ir Lenkijoje formavi-
mo skirdama bataliono dydžio 

kovinę grupę į Lenkiją. JAV 
remia oro gynybos pajėgumų 
stiprinimą regione, imasi ly-
derystės ir aktyviai dalyvauja 
organizuojant įvairias karines 
pratybas Baltijos šalyse, skiria 
pajėgumus į NATO oro policijos 
misiją Baltijos šalyse.

Krašto apsaugos ministras 
R. Karoblis JAV lankėsi balan-
džio 2-7 dienomis.     LR KAM

Nuotraukos Kęstučio Vaš-
kelevičiaus (Lietuvos ambasada 
JAV) ir LR KAM.

Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis kompanijoje „Oshkosh Defense”.

giai L-ATV (Joint Light Tactical 
Vehicle) – domina ir mus sie-
kiant toliau stiprinti Lietuvos ka-
riuomenes pajėgumus,” – sakė 
ministras. Praėjusių metų rudenį 
Krašto apsaugos ministerijos 
Gynybos resursų taryba šiuos 
visureigius pripažino kaip ge-
riausiai funkcionalumo ir kainos 
santykį atitinkantį pajėgumą ir 
nusprendė pradėti derybų pro-
cedūras dėl jų įsigijimo.

Vizito JAV metu ministras 
R. Karoblis su Čikagos insti-
tuto tarptautiniams santykiams 
prezidentu, buvusiu JAV am-
basadoriumi ir geru Lietuvos 
draugu Ivo Daalder aptarė to-
lesnes JAV ir Lietuvos santykių 

Lankėsi ir laikraščio „Draugas”, 
kuris leidžiamas dar nuo 1906 
m., redakcijoje ir jo žurnalis-
tams davė interviu.

Esminis vizito JAV tiks-
las - balandžio 3 d., kai krašto 
apsaugos ministras R. Karoblis 
kartu su Lietuvos Respublikos 
Prezidente Dalia Grybauskaite 
ir užsienio reikalų ministru Linu 
Linkevičiumi dalyvavo JAV ir 
Baltijos šalių viršūnių susitiki-
me, kuriame JAV prezidentas 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump) išreiškė visokeriopą 
paramą užtikrinant saugumą 
Baltijos šalyse, pavadindamas 
jas ištikimomis sąjungininkė-
mis, kurios investuoja ne tik į 

Verslo forumas skirtas glau-
dinti Baltijos šalių ir JAV vers-
lo ryšius, pasiūlyti Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos verslo siū-
lomus inovatyvius sprendimus 
vystant gynybos pajėgumus bei 
kitas sritis.

Ministras taip pat susiti-
ko su įtakinga JAV analitikos 
centro (angl. Centre for a New 
American Security) vadovybe. 
Susitikime aptartos dabartinės 
JAV administracijos politikos 
tendencijos, tolesni darbai stipri-
nant Lietuvos ir JAV strateginę 
partnerystę gynybos srityje, sie-
kiami artėjančio NATO viršūnių 
susitikimo rezultatai.

Krašto apsaugos ministras 

Krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio pasitarimas su Čikagos instituto tarptautiniams san-
tykiams prezidentu Ivo Daalder.

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis (pirmas iš deši-
nės) ir LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius. 
„Draugo” laikraščio redakcijoje.

Iš kairės: LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, 
Čikagos instituto tarptautiniams santykiams prezidentas Ivo 
Daalder ir LR Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.
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Balandžio 4 dieną vyku-
sioje spaudos konferencijoje, 
Lietuvos kultūros instituto 
Programų ir projektų sky-
riaus vadovė, Lietuvos pasi-
rengimo dalyvauti Londono 
knygų mugės programoje 
„Baltic Countries Market 
Focus” projekto vadovė Rūta 
Nanartavičiūtė pristatė svar-
biausius kultūrinės programos 
akcentus: „Pačioje Londono 
knygų mugėje ir kitose erdvėse 
mieste įvyks net 35 renginiai, 
kurie sudaro profesionaliąją 
ir kultūrinę mugės programą. 
Kultūrinė programa pagrįsta 
teminėmis diskusijomis su 12 
Baltijos šalių autoriais, kuriuo-
se dalyvauja ir britų rašytojai, 
žurnalistai”.

R. Nanartavičiūtė išskyrė 
balandžio 9-osios renginį Britų 
bibliotekoje („Būti baltais: įta-
kų kryžkelėse”), kuriame daly-
vaus visų trijų šalių Dienos au-
toriai K. Sabaliauskaitė, Nora 

LONDONO KNYGŲ MUGĖ
Ikstena (Latvija) ir Mihkelis 
Muttas (Estija). Tą pačią dieną 
įvyks ir tarptautinio iliustruo-
tojų mainų projekto „Pop-Up 
kūrėjai” pristatymas ir parodos 
atidarymas.

Paskutinę mugės dieną, 
balandžio 12-ąją, Poezijos 
bibliotekoje Southbank centre 
vyks poezijos renginys iš seri-
jos „Pasaulio poetai”, kuriame 
dalyvaus Tomas Venclova, 
Karlis Vendrinš (Latvija) ir 
Maarja Kangro (Estija); tą 
pačią dieną „Istorijos vai-
kų” tema diskutuos Alvydas 
Šlepikas ir Nora Ikstena 
(Latvija), balandžio 13-ąją 
Undinė Radzevičiūtė kalbėsis 
su britų žurnaliste ir rašytoja 
Erica Wagner ir pasakos apie 
savo literatūrinius pasaulius 
(JK).

Šalia pagrindinės Londono 
knygų mugės programos vyks 
ir poezijos renginiai, kuriuo-
se dalyvaus poetai Marius 
Burokas, Giedrė Kazlauskaitė, 
Aušra Kaziliūnaitė, poetas 
ir vertėjas Rimas Užgiris. 
L i e t u v i š k ą j ą  p r o g r a m ą 
Londone papuoš ir išskirti-
nis renginys su Jonu Meku: 

Asociatyvi nuotrauka. Knygos „Tarp pilkų debesų” autorė ir filmo vykdomoji prodiuserė Rūta Šepetys 
ir juostos režisierius, JAV gyvenantis lietuvis Marius A. Markevičius JAV Kongrese pristatymo metu.  
                                                                 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

balandžio 10 d. PekhamPlex 
kino teatre avangardo legenda 
kalbėsis su Serpentine gale-
rijos meno vadovu Hansu-
Ulrichu Obristu, taip pat vyks 
filmo „Ištraukos iš laimingo 
žmogaus gyvenimo” peržiūra, 
J. Mekas pasirašinės knygą 

„Conversations with Film 
Makers” (leidykla „Spector 
Books”).

Lietuvos literatūros prista-
tymas nesibaigia su Londono 
knygų muge: įvairiuose lite-
ratūros festivaliuose, kituose 
renginiuose šiemet dalyvau-

ja Sigitas Parulskis, Tomas 
Vaiseta, Gabija Grušaitė, 
Evelina Daciūtė ir Aušra 
Kiudulaitė, Tomas Dirgėla, 
garsusis „Hay” festivalis 
jau skelbia rašytojos Rūtos 
Šepetys dalyvavimą savo pro-
gramoje.                          LRT

Kovo 29 dieną Paryžiuje, 
Ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacijos 
(EBPO) Investicijų komitetas 
patvirtino formalią nuomonę, 
kuria pripažįstama, jog Lietuva 
atitinka EBPO reikalavimus 
investicijų srityje. Teigiama 
komiteto nuomonė patvirtina 
Lietuvos atvirumą investici-
joms ir didina Lietuvos pa-
trauklumą tiesioginių užsienio 
investicijų pritraukimui.

Siekdama pagerinti inves-
ticinę aplinką ir pasinaudoti 
EBPO šalių geriausia praktika, 
Užsienio reikalų ministerija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su 
vienuolika Lietuvos institucijų, 
per praėjusius metus inicijavo 
9 teisės aktų pakeitimus, tarp 
jų ir Konstitucinio įstatymo 
pakeitimą dėl žemės įsigijimo, 
finansinių paslaugų liberaliza-
vimo, strateginę reikšmę naci-
onaliniam saugumui turinčių 
įmonių įstatymo.

Lietuva EBPO Investicijų 
komitete sukūrė naują prece-
dentą. EBPO ekspertai teigia-
mai įvertino  Lietuvos atliktas 
reformas ir institucijų pasiren-

VIENAS ŽINGSNIS IKI NARYSTĖS EBPO
gimą narystei iš 
pirmo svarstymo.  
EBPO Investicijų 
komiteto istorijoje 
to nėra buvę.

„Invest ic i jų 
komiteto eksper-
tai pateikė reikš-
mingų rekomen-
daci jų ,  kur ios 
padėjo sėkmingai 
pagerinti inves-

ticinę aplinką, todėl EBPO 
komiteto teigiamas įvertinimas 
– svarbus signalas, jog Lietuva 
– gera šalis investuoti”, – sakė 
vyriausiasis Lietuvos stojimo į 
EBPO derybininkas užsienio 
reikalų viceministras Albinas 
Zananavičius.

Tapusi EBPO nare Lietuva 
galės naudotis naujausiais, 
antikorupciniais tyrimais, 
padėsiančiais išskaidrinti 
ekonomiką, įmonių valdy-
senos rekomendacijomis 
ir geriausia 35 EBPO šalių 
narių praktika sprendžiant 
konkrečias ekonominės po-
litikos problemas.

Investicijų komitetas tapo 
19-uoju komitetu iš 21, už-
baigusiu Lietuvos stojimo 
į EBPO peržiūras. Visiems 
EBPO komitetams patvirtinus 
formalias nuomones, galutinis 
sprendimas bus priimtas ba-
landžio viduryje vyksiančiame 
EBPO Vykdomosios tarybos 
posėdyje, kuriame ir paaiškės, 
ar gegužės mėnesį rengiamoje 
organizacijos Ministrų tarybo-
je Lietuva sulauks pakvietimo 
tapti EBPO nare.     LR URM

Balandžio 4 d. Lietuvoje lan-
kėsi vyriausiasis sąjungininkų 
pajėgų Europoje vadas (angl. 
Supreme Allied Commander 
Europe, SACEUR) generolas 
Curtisas M. Scaparrottis (Curtis 
M. Scaparrotti). Čia jis atvyko 
aplankyti NATO priešakinių 
pajėgų kovinėje grupėje (angl. 
NATO Enhanced Forward 
Presence Battle Group, eFP 
BG) tarnaujančius karius, susi-
pažinti su jų tarnybos sąlygomis 
ir kovinio rengimo ypatumais.

Vizito metu generolas C. 
M. Scaparrottis lankėsi Rukloje 
dislokuotoje Mechanizuotojoje 
pėstininkų brigadoje „Geležinis 
Vilkas”, kuriai yra priskirta 
Lietuvoje dislokuota NATO ba-
taliono kovinė grupė, susitiko su 
Lietuvos kariuomenės vadu ge-
nerolu leitenantu Jonu Vytautu 
Žuku, brigados „Geležinis 
Vilkas” vadu pulkininku 
Mindaugu Steponavičiumi, 

LIETUVOJE DISLOKUOTOJE NATO PRIEŠAKINIŲ PAJĖGŲ 
KOVINĖJE GRUPĖJE LANKĖSI  

VYRIAUSIASIS SĄJUNGININKŲ PAJĖGŲ EUROPOJE VADAS

NATO bataliono kovinės grupės 
vadovybe ir kariais. Be to, sve-
čias Gaižiūnų poligone stebėjo 
bendras sąjungininkų ir Algirdo 
mechanizuotojo pėstininkų ba-
taliono karių pratybas, bendravo 
su jų dalyviais.

Lietuvos kariuomenės 
vadas susitikime su gen. C. 
M. Scaparročiu aptarė saugu-
mo situaciją, trumpai pristatė 
Lietuvos kariuomenės aktualijas 
ir vystymo planus, padėkojo 
už paramą stiprinant šalies ir 
regiono saugumą. Gen. ltn. J. 
V. Žukas akcentavo svečiui, 
kad siekiant užtikrinti tinkamą 
atgrasymą, yra svarbu būti pasi-
rengus greitai sustiprinti NATO 
priešakinių pajėgų bataliono ko-
vinę grupę. Jis taip pat pabrėžė 
Aljanso paramos iš jūros ir oro 
svarbą mūsų šalies saugumui.

Kaune vykusios oficialios 
vakarienės metu gen. C. M. 
Scaparrottis taip pat susitiko su 

krašto apsaugos viceministru 
Vytautu Umbrasu ir Lietuvos 
kariuomenės Gynybos štabo 
viršininku generolu majoru 
Vitalijumi Vaikšnoru.

Prieš vizitą Lietuvoje vy-
riausiasis sąjungininkų pa-
jėgų Europoje vadas lankėsi 
Lenkijoje, kur taip pat susitiko 
su šalyje nuo praėjusių metų 
dislokuotos NATO priešakinių 
pajėgų kovinės grupės kariais.

Vyriausiasis sąjungininkų 
pajėgų Europoje vadas yra vie-
nas iš dviejų NATO strateginių 
vadų ir Sąjungininkų pajėgų 
vadavietės operacijoms (angl. 
Allied Command Operations, 
ACO) vadovas, atsakingas 
už NATO karines operacijas. 
Generolas C. M. Scaparrottis 
vyriausiojo sąjungininkų pajėgų 
Europoje vado pareigas eina 
nuo 2016 m. Tuo pat metu jis yra 
ir JAV pajėgų Europoje vadas.

Trijose Baltijos šalyse ir 
Lenkijoje dislokuoti aukštos 
parengties koviniai pajėgumai 
yra reikšmingas sąjunginin-
kų indėlis į regiono saugumo 
sustiprinimą. Nuo 2017 m. 
vasario Lietuvoje dislokuotai 
NATO priešakinių pajėgų bata-
liono kovinei grupei vadovauja 
Vokietija. Tarptautiniame vie-
nete šiuo metu tarnauja kariai iš 
Belgijos, Kroatijos, Norvegijos, 
Nyderlandų, Prancūzijos ir 
Vokietijos bei vienas civilis 
specialistas iš Islandijos – iš 
viso daugiau nei 1 400 karių.  
                                    LR KAM

Vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas generolas Curtisas 
M. Scaparrottis (kairėje) ir brigados „Geležinis Vilkas” vadas pul-
kininkas Mindaugas Steponavičius.                                    LR KAM
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Balandžio 1 d. Lietuvos 
ambasada Japonijoje sukvietė 
lietuvių bendruomenę velyki-

Lietuvos ambasadoje Japonijoje ambasados darbuotojai su lietuvių bendruomene prie Velykinio stalo.  
                                                                                                                                                           LR URM

Vytauto Didžiojo univer-
siteto Azijos studijų centro 
kartu su studentų japonisti-
kos klubu „Hashi” jau penktą 
kartą organizuojamo japonų 
kalbos skaitovų konkursui 
specialų prizą skyrė Lietuvos 
ambasada Japonijoje.

Ambasados prizas – kny-
ga japonų kalba apie Pasaulio 
tautų teisuolį, Antrojo pa-
saulinio karo išvakarėse 
Kaune rezidavusį Japonijos 
diplomatą Chiune Sugihara 
– skirtas Rositai Grigaitei už 
puikiai japonų kalba perskai-
tytą tekstą „Žmogus, suteikęs 
Lietuvai viltį”. Konkurso 
komisija R. Grigaitei skyrė 
pirmąją vietą aukščiausio 
lygio skaitovų varžybose.

„Džiaugiuosi,  kad vis 

Kovo 26 d. LR ambasada 
Egipte, kartu su vietos lietu-
viais, Dubajuje minėjo Kovo 
11-ąją ir Lietuvos šimtmetį. 

Ta proga susibūrę Dubajuje 
ir kituose JAE miestuose gyve-
nantys lietuviai su ambasados 
konsulu M. Samuila ne tik 
džiaugėsi iškiliomis Lietuvos 
valstybės datomis, bet ir akty-
viai diskutavo apie galimybes 
vietos lietuviams prisidėti prie 
glaudesnių ryšių su Lietuva 
mezgimo ekonominėje ir kul-
tūrinėje sferose. Taip pat buvo 

Kovo 11 dieną Lietuvos ge-
neralinio konsulato San Paule 
ir Brazilijos lietuvių jaunimo 
sąjungos iniciatyva San Paule 
vyko tradicinis 3x3 krepšinio 
turnyras.

„Lietuvos Nepriklauso-
mybės atkūrimo dienai skirtu 
sporto renginiu šią svarbią 
dieną minime jau trečius metus 
iš eilės ir džiaugiamės šiemet 
sulaukę ypatingo lietuvių ir jų 

Lietuvos Respublikos am-
basada Madride, Lietuvos 
Respubl ikos  konsula tas 
Valensijoje ir Ispanijos lie-
tuvių bendruomenė Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
dieną paminėjo eidami pi-
ligriminiu Šv. Jokūbo keliu 
(Camino de Santiago). Virš 
50 žygio dalyvių, tarp kurių 
buvo ir svečiai iš Lietuvos, 
kovo 10 d. įveikė žymaus 
piligrimų kelio atkarpą nuo 
Outeiro miestelio iki Santiago 
de Compostela katedros.

Žygeiviai dalyvavo šio-
je katedroje laikytose Šv. 
Mišiose, kurių metu buvo 
paminėta ir Lietuvos piligrimų 
kelionė jubiliejiniais Lietuvos 
valstybės atkūrimo metais. 
Vakare vykusioje diskusijoje 

daugiau studentų išmoksta 
japonų kalbos, kuri pade-
da tiesti naujus Lietuvos ir 
Japonijos bendradarbiavimo 
tiltus”, - savo sveikinime 
konkurso organizatoriams 
ir dalyviams sakė Lietuvos 
ambasadorius Gediminas 
Varvuolis. Ambasadorius 
pakvietė studentus pasinau-
doti savo žiniomis ir įgyti 
praktinių įgūdžių atvykus į 
praktiką Lietuvos ambasado-
je Tokijuje.

„ J ū s ų  p a s i r i n k i m a s 
savo darbais prisidėti prie 
Lietuvos valstybės pažangos 
ir tarptautinio autoriteto di-
dinimo yra geriausia dovana 
Lietuvos  valstybės atkūri-
mo 100-mečiui. Esu tikras, 
kad pasakodami apie savo 

„Lietuvai svarbios datos ir 
įvykiai - ką jie reiškia svetur 
gyvenantiems lietuviams” 
Ispanijos lietuvių bendruo-
menės ir Lietuvos valstybinių 
institucijų atstovai diskutavo 
dvigubos pilietybės, švietimo, 
privalomos karinės tarnybos ir 
kitais lietuvių bendruomenei 
rūpimais klausimais.

Po diskusijos vyko Nijolės 
Narmontaitės vakaras - kon-
certas.

Piligriminis žygis Šv. 
Jokūbo keliu – tai trečius 
metus įgyvendinamas bendras 
Lietuvos Respublikos amba-
sados Ispanijos Karalystėje ir 
Ispanijos lietuvių bendruome-
nės projektas, pritraukiantis 
vis daugiau šioje šalyje gyve-
nančių tautiečių.     LR URM

Lietuvos Respublikos ambasada Madride, Lietuvos Respublikos konsulatas Valensijoje ir Ispanijos 
lietuvių bendruomenė kovo 10 d. po piligriminio Šv. Jokūbo keliu (Camino de Santiago) žygio, ku-
riuo paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.                                                       LR URM

I S P A N I J A

KOVO 11-OJI PAMINĖTA EINANT PILIGRIMŲ KELIU

J A P O N I J A

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ JAPONIJOJE  
RIDENO VELYKINIUS MARGUČIUS

nių pietų. Gražių Velykų šven-
čių visai bendruomenei palin-
kėjo ambasadorius Gediminas 

LIETUVOS STUDENTAI PADEDA TIESTI 
BENDRADARBIAVIMO TILTUS

Tėvynę japoniškai, su mei-
le ir pasididžiavimu tariate 
žodį „Lietuva” , - pabrėžė G. 
Varvuolis

J a p o n ų 
kalbos skai-
tovų konkur-
sas yra vie-
nas iš kovo 
4-9 dieno-
mis vyku-
sios „Azijos 
s a v a i t ė s ” 
r e n g i n i ų . 
Kasmet vis 
daugiau da-
lyvių susilau-
kianti VDU 
r e n g i a m a 
„Azijos sa-
vaitė” šiemet 
vyko jau ke-
tvirtą kartą.  
     LR URM

Varvuolis ir Lietuvių ben-
druomenės pirmininkė Daiva 
Maekawa. Šventės dalyviai 
išbandė jėgas margučių rideni-
mo ir stiprumo rungtyse. 

LR URM

J U N G T I N I A I  A R A B Ų  E M Y R A T A I

PAMINĖTA KOVO 11-OJI IR LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO ŠIMTMETIS

aptarti įmanomi būdai didinti 
Lietuvos žinomumą šalyje ir 
regione, pasidalinta informa-
cija apie galimus tolimesnius 
projektus, planuota tolimesnė 
bendra bendruomenės ir am-
basados veikla.

Lietuvos ambasada Egipte 
kovo 26-27 dienomis Dubajuje 
vykdė konsulinę misiją, kurios 
metu buvo aptarnaujami ir 
konsultuojami šioje Persijos 
įlankos šalyje gyvenantys 
Lietuvos piliečiai.

LR URM

B R A Z I L I J A

SVEIKINIMAI KOVO 11-OSIOS PROGA  
IŠ KREPŠINIO AIKŠTELĖS

bičiulių aktyvumo – turnyre 
dalyvauja net 16 komandų”, - 
sveikindama Lietuvos ir krep-
šinio mylėtojus teigė Lietuvos 
generalinė konsulė San Paule 
Laura Tupe.

Turnyras vyko lietuvių ra-
jone Vila Zelinoje esančiame 
São Miguel Arcanjo koledže, 
kurio istorija labai tampriai 
susijusi su lietuvių emigracija 
į San Paulą.             LR URM

Lietuvos ir krepšinio mylėtojai su Lietuvos generaline konsule San Paule Laura Tupe. 
                                                                                                                          LR URM
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Centriniame grafikos ins-
titute Romoje iki balandžio 
2 d. veikė paroda „Kūnas 
ir žodis Italijos ir Lietuvos 
moterų mene nuo 1965 m. 
iki šių dienų”, kuruojama 
Benedettos Carpi De Resmini 
ir Laimos Kreivytės. Kovo 
28 d. vyko paskutinis lydintis 
parodos renginys – poezijai ir 
videomenui skirtas vakaras. 
Gausiai lankomoje parodoje 
vyko tyrėjų ir menotyrininkų 
ekskursijos studentams, o 
vidutinis instituto lankytojų 
skaičius viršytas dvigubai.

Parodoje dalyvavo meni-
ninkės Jurga Barilaitė, Mirella 
Bentivoglio, Tomaso Binga, 
Irma Blank, Eglė Ganda 
Bogdanienė, Violeta Bubelytė, 
Cooltūristės, Coro Collective, 
Amelia Etlinger, Giosetta 
Fioroni, Chiara Fumai, Laura 
Garbštienė, Marija Gimbutas, 
Nicole Gravier, Karla Gruodis, 
Kristina Inčiūraitė, Justė 
Janulytė, Eglė Kuckaitė, 
Ketty La Rocca, Maria Lai, 
Lina Lapelytė ,  Aurel i ja 
Maknytė, Lucia Marcucci, 
Pao l a  Ma t t i o l i ,  L ibe ra 
Mazzoleni, Verita Monselles, 
El isa  Montessor i ,  Anna 
Oberto, Paulina Pukytė, Eglė 
Rakauskaitė, Cloti Ricciardi, 
Eglė Ridikaitė, Marija Teresė 
Rožanskaitė, Suzanne Santoro, 
Laisvydė Šalčiūtė,  Eglė 
Vertelkaitė, Patrizia Vicinelli 
ir Simona Weller.

Italijos leidykla Quodlibet 
išleido 300 puslapių M/
AG/MA parodos katalogą. 
Tekstus katalogui parašė ku-
ratorės ir Daniella Ferrari, 
Maria  Antonel la  Fusco, 
Giuseppe Garrera, Laura 
Iamurri, Lolita Jablonskienė, 
Giedrė Jankevičiūtė, Paulina 
Pukytė, Raffaella Perna, 
Antonella Renzitti ir Audronė 
Žukauskaitė.

Parodą M/AG/MA lydėjo 
plati renginių programa.

Vasario 23 d. surengtas 

M/AG/MA PARODOS UŽDARYMAS SU POEZIJOS 
SKAITYMAIS IR VIDEOPROGRAMA

vakaras, dedikuotas lietuvių 
kalbai. Vyko susitikimas su 
Pietro U. Dini – filologu, lin-
gvistu bei vertėju, dėstančiu 
baltų filologiją, lietuvių kalbą 
ir kultūrą, bendrąją lingvistiką 
bei vertimo teoriją ir praktiką 
Pizos universitete. Antrasis 
vakaro svečias, Adriano Cerri 
– lingvistikos mokslų dakta-
ras, dėstytojas bei vertėjas. 
Renginio metu skambėjo A. 
Cerri į Italų kalba išverstos 
poemos „Metai” ištraukos.

Kovo 8-oji buvo dedikuota 
moterims ir performansams. 
Programą sudarė dvi dalys. 
Pirmoje dalyje legendinės 
menininkės Anna Oberto ir 
Tomaso Binga pristatė vienus 
iš svarbiausių savo darbų, 
susijusių su italų feminizmo 
judėjimu 7-ajame dešim-
tmetyje. Performansą taip 
pat atliko Elena Bellantoni, 
viduriniosios menininkių kar-
tos atstovė. Antroje renginio 
dalyje vyko apskritojo stalo 
diskusija, moderuojama par-
odos MAGMA ko-kuratorės 
Benedetta Carpi De Resmini. 
Diskusijoje prie menininkių 
prisijungė tyrėjos ir kriti-
kės: Laura Iamurri bei Agnė 
Narušytė. Scenografė Medilė 
Šiaulytytė viso vakaro metu 
piešė ir dovanojo vakaro da-
lyvių eskizus.

Kovo 23 d. vyko vakaras su 
vaikų iliustracija ne vaikams. 
Turino vaikų muziejaus vado-
vas Pompeo Vagliani atidžiai 
gilinosi į pristatomą Giedrės 
Jankevičiūtės ir V. Geetha 
knygą „Another History of the 
Children‘s Picture Book: from 
Soviet Lithuania to India.” ir 
aptiko įdomių sąsajų tarp so-
vietų Lietuvos knygos – ne tik 
vaizdų, bet ir tekstų – ir italų 
pokario knygos, pastebėjo sta-
lininio ir Mussolini režimo pa-
našumus. Užsimezgė įdomus 
pokalbis, kuriame dalyvavo ir 
grafikos istorikė iš Neapolio 
Gaia Salvatori.

Kovo 28 d. vakarą pra-
dėjo vienas iš parodai kūri-
nius paskolinusių feministinio 
meno kolekcionierių, tyrėjas 
Giuseppe Garrera, kuris at-
liko moters balso septintojo 
dešimtmečio Italijos poezijoje 
analizę. Jam antrino profesorė 
Carla Subrizi, pasakojusi apie 
poetę Patrizia Vicinelli, vieną 
iš parodoje dalyvaujančių 
menininkių. Vėliau dvi me-
nininkės Silvia Giambrone ir 
Paulina Pukytė skaitė savo kū-
rinius ir diskutavo su parodos 
kuratore Benedetta Carpi De 
Resmini. Vakarą vainikavo, 
taip pat kaip ir Vilniuje NDG 
vykusios parodos M/AG/MA 
uždarymo metu pademons-
truota speciali videomeno pro-
grama She Devil, kurią kartu 
su Centrinio grafikos instituto 
tyrėja bei kuratore Antonella 
Renziti pristatė programos su-
manytoja architektė ir galeristė 
Stefania Mischetti.

Parodos veikimo metu cen-
triniame grafikos institute 
vyko dviejų savaičių trukmės  
penkių VDA studenčių sta-
žuotė bei tiriamasis galeri-
jos „Kairė – dešinė” Jurgos 
Minčinauskienės ir Kristinos 
Kleponytės-Šemeškienės vi-
zitas. Šį bendradariavimą ir 
studentų mainus tikimasi tęsti 
kasmet.

Parodos rengėjos ir ku-
ratorės dėkoja visiems, kas 
prisidėjo prie šio ilgalaikio 
ir plataus projekto: Jolantai 
Balčiūnienei, Giovanni Zipoli, 
Danutei Gambickaitei, Giuliai 
Pardini, Inetai Armanavičiūtei, 
Rūtai Valentaitei ir kitiems.

P a r o d o s  p a r t n e r i a i : 
Lietuvos dailės muziejus, 
Nacionalinė dailės galerija, 
Lietuvos kultūros institutas, 
Lietuvos Respublikos ambasa-
da Italijos Respublikoje.

Paroda rengiama remiant 
Lietuvos kultūros tarybai ir 
Vilniaus miesto savivaldybei.

LR URM

Paroda „Kūnas ir žodis Italijos ir Lietuvos moterų mene nuo 1965 m. iki šių dienų” Centriniame 
grafikos institute Romoje, Italijoje.                                                                                           LR URM

Kovo 7 d. iškilmingoje 
ceremonijoje Nacionaliniame 
Armėnijos architektūros ir 
statybos universitete atidary-
tas kambarys, skirtas įamžinti 
Jurgį Baltrušaitį jaunesnįjį 
ir jo Kaukazo architektūros 
tyrinėjimus.

J. Baltrušaitis jaunesnysis 
(1903-1988) Armėnijoje yra 
žinomas ne tik kaip Kaukazo 
regiono pastoracinės archi-
tektūros istorikas, 1929 m. 
ir 1936 m. išleidęs 2 knygas 
apie Armėnijos ir Gruzijos 
architektūrą, bet ir kaip vei-
kalo „Antkapių paminklai 
Julfoje prie Arakso” autorius. 
Kūrinyje užfiksuoti tūkstančiai 
iki šių dienų nebeišlikusių 
chačkarų (akmeniniai kryžiai), 
todėl jis turi didelę istorinę 
vertę.

Ceremonijoje dalyva-
vo Armėnijos Parlamento 
vicepirmininkas  Eduard 
Sharmazanov, Švietimo ir 
mokslo ministras Levon 
Mkrtchyan, Kultūros vicemi-
nistrė Arev Samuelyan, om-
budsmenas Arman Tatoyan, 
gausus būrys diplomatinio 
korpuso atsto-
vų ir kitų iš-
ki l ių  sveč ių . 
Atidarydamas 
kambar į  Na-
c i o n a l i n i o 
Armėnijos ar-
chitektūros ir 
statybos univer-
siteto rektorius 
Gagik Galstyan 
paminėjo, kad 
tai jau trečiasis 

ARMĖNIJOS ARCHITEKTŪROS IR 
STATYBOS UNIVERSITETE –  
KAMBARYS, ĮAMŽINANTIS  

JURGĮ BALTRUŠAITĮ JAUNESNĮJĮ
projektas per pastaruosius 
3 metus tarp Universiteto 
i r  L ie tuvos  ambasados 
Armėnijoje, skirtas Jurgio 
Baltrušaičio atminimui.

Specialiai šiai progai, siek-
dama dar plačiau Armėnijos 
visuomenei pristatyti Jurgio 
Baltrušaičio jaunesniojo veiklą 
iš Lietuvos atvyko mokslinin-
kė Odeta Žukauskienė, kuri 
jau eilę metų tiria Baltrušaičio 
menotyrą. Prieš oficialų kam-
bario atidarymą mokslinin-
kė perskaitė viešą paskai-
tą „Lyginamoji Baltrušaičio 
menotyra”. „Simboliška, kad 
kambario atidarymas vyksta 
Lietuvai minint šimtmetį, 
Nepriklausomybės atkūrimo 
28-ąsias metines ir praėjus 
lygiai 115 metų nuo Jurgio 
Baltrušaičio gimimo. Tokie 
renginiai tik dar kartą įrodo ko-
kie kartais nepastebimi, tačiau 
išties gilūs kultūriniai ryšiai 
sieja Lietuvą ir Armėniją” 
kambario atidarymo proga 
sakė Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Armėnijos 
Respublikoje Erikas Petrikas.

LR URM

Informacinis stendas, skirtas J. Baltrušaičio 
jaunesniojo atminimui atminimui.      LR URM

Vasario 7 d. Keraloje bū-
simiesiems Indijos katalikų 
kunigams Lietuvos ambasada 
pristatė Editos Mildažytės fil-
mą „Lietuvos kolumbai”, pa-
sakojantį apie iškilius Lietuvos 
piliečius, tvirtais ryšiais susie-
jusius Lietuvą ir Indiją. Tarp 
jų – ir lietuvį Mikalojų Šostaką 
(Nicolaus Szostak), daugiau 
nei du dešimtmečius (1751-
1773) vyskupavusį dabartinės 
Keralos teritorijoje.

„Kartais sunku patikėti, 
kad Lietuvai – paskutinei apsi-
krikštijusiai Europos valstybei 
– prireikė vos šimto metų, kad 
užaugintų sūnus, kurie patys 
vyktų į tolimus kraštus skleisti 
tikėjimo žodžio. Matyt, esame 
gabūs  mokiniai”, - beveik 
šimtui Aluvos Švč. Širdies 
filosofijos koledžo studentų 
sakė ambasadorius Laimonas 
Talat-Kelpša. Jis pakvietė 
seminarijos studentus labiau 
pasidomėti M. Šostako asme-
nybe, apie ją įvairiomis Indijos 
kalbomis parengti Vikipedijos 

FILMAS APIE LIETUVOS KOLUMBUS 
PRISTATYTAS KUNIGŲ SEMINARIJOJE

straipsnių.
M i k a l o j u s  Š o s t a k a s 

(Mikolaj Szostak) gimė 1710 
metais Vilniuje, bajorų šei-
moje. Šešiolikos metų įstojo 
į basųjų karmelitų ordiną, 
vėliau tęsė mokslus Romoje. 
1739 metais buvo išsiųstas 
į Malabaro provinciją Pietų 
Indijoje (dab. Kerala).

1746 metais M. Šostakas 
įšventintas vyskupu ir paskir-
tas Malabaro apaštališkuoju 
vikaru-koadjutoriumi su teise 
perimti šį postą. Malabaro 
provincija tuo metu vyskupi-
jos statuso neturėjo, tad pagal 
bažnytinę teisę jai vadovavo 
pats popiežius per savo atstovą 
– vikarą.

Krikščionybė Indijoje 
siekia 52-uosius mūsų eros 
metus, kai, šaltinių teigimu, 
Šv. apaštalas Tomas atvyko į 
Keralą.

Šiandien krikščionybę iš-
pažįsta 2,3 proc. Indijos ir 18,4 
proc. Keralos gyventojų.

LR URM
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K U L T ŪR A

- Aš visa tai mačiau savo 
akimis. Bet patikėk, po tavo 
žūties dar buvo ištisa virti-
nė nelaimių mūsų namuose. 
Pirmasis toks baisus bolševikų 
siautėjimas - šeimos išbuoži-
nimas, kai sulėkę stribai visus 
namus paliko lyg po karo. 
Neliko ne tik gyvulių, kurių 
buvo pilni tvartai, bet iššlavė 
darbo įrankius, visus ūkio 
padargus, svirne dingo grūdai, 
išnyko iš spintų ir sandėlių  
maisto atsargos... O tik po to 
tėvą ir jaunesnįjį brolį Antaną 
vidurnaktį išplėšė iš namų – į 
Sibirą. Antanas pakely mirė, o 
tėvelis po kelių metų išnyko 
Irkutsko raistuose. 

- Šį kartą, brolau,– vėl tęsė 
Povilas,– noriu kalbėti tik apie 
tas akimirkas, kurių tu tikrai 
nematei ir gal nežinai. Tuomet, 
kai mano ir Jono susprogdin-
tus kūnus išmetė Vyžuonose 
aikštelėje prieš pat stribyną, 
netoli tilto per Vyžuonos upę, 
žmonės, eidami pro šalį tik 
stabtelėdavo, bet ilgiau stovėti 
nedrįso, mat stribai akylai žiū-
rėjo ir tykojo, bene pasirodys 
kas iš žuvusių artimųjų. Ir štai 
atėjo pavargusi moterėlė. Ji tik 

minutę pastovėjo ir staiga su-
klupo prie mano kūno. Mačiau, 
tikrai regėjau, kaip jos veidu 
riedėjo ašaros. Nesustodamos, 
lydimos skausmingos raudos 
su giliais atodūsiais. Pagaliau ji 
išėmė iš rankinuko nosinę ir ja 
bandė pridengti mano žiojėjan-
tį pakaušį – jis buvo granatos 
nuplėštas ir tarsi kruvina ban-
guotų plaukų pagalvė gulėjo 
numesta po galva! Po kurio 
laiko ji išsitraukė rožančių ir 
uždėjo man ant krūtinės.

Tuo metu stribas, laiky-
damas rankose ilgą rusišką 
šautuvą, spyrė jai į nugarą ir 
subliovė: „Šalin, ragana tu, su 
savo rožančiais!” 

Ta moteriškė, vis klupda-
ma, labai sunkiai stojosi. Tai 
buvo, brolau, mūsų motina! 
Stribai ją palaikė elgeta nuo 
bažnyčios durų. Viską mačiau, 
bet negalėjau niekuo padėti. 
Gulėjau užmuštas. Jos sūnus. 
Labai mylimas. Mano vei-
das, galva, rankos ir naujas, 
iš vakaro motinos dovanotas 
kostiumas buvo ištepti kraujo 
ir purvo mišiniu. Motina, visa 
tai lietusi, mačiau, taip pat 
buvo kruvina. Ji šluostėsi aša-

ras nuo veido manuoju krauju 
išteptomis savo rankomis!

Tuo metu saulę danguje 
uždengė nedidelis debesėlis. 
Cementinis motinos kryžius 
staiga neteko spindėjimo. 
Nutilo brolio balsas. Bet ilgai 
netrukus, saulės spinduliai vėl 
sužibo.

- Bet kur gi tavo balsas, 
Povilai?- mintyse klausiau.

-Ne, dar niekur nepasitrau-
kiau. Bet saulei nuslinkus, 
prisiminiau tą šiukšlyną, į kurį 
po trijų dienų nuo gatvės mane 
ir Joną nutempė. Iš vežėčių 
mūsų kūnus išbruko į duobę ir 
iš čia pat supiltõs didelės mies-
to šiukšlių krūvos visokiomis 
atliekomis užbėrė. Ir skubiai 
tie egzekutoriai išnyko. Po 
tuo svoriu visą parą gulėjome 
ramūs, niekieno nejudinami, 
atrodė, užmiršti.

Po ilgos tylos, Povilas pa-
klausė:

- Ar matai, kad saulė jau 
grįžo prie mūsų kryžiaus?

-Štai, apšvietė vėl...
-Įsižiūrėk gerai – virš jo turi 

atsirasti vos vos įžiūrimas žmo-
gaus veido siluetas. Ar matai?

-Kryžius šviesėja, bet jokio 
silueto neįžiūriu.

-Tai klausyk toliau. Kitos 
dienos vakare išgirdau: kažkas 
ten virš manęs tyliai krebžda. 
Pamažu, atsargiai šiukšlės nuo 
mano kūno lekia iš duobės į 
viršų, kol prasiveria žvaigž-

dėtas dangus. Matau, mano 
kaimynas mokytojas Vytautas 
Skardžius lenkiasi prie manęs, 
apsikabina ir pamažu kelia 
aukštyn. O ten - stebuklas - 
mano motina! Lygiai tokia 
pati, kaip tuomet 1939 metais 
giminės sambūrio metu: spin-
dinčiomis džiaugsmo akimis, 
stipri, tik veidas nuo ašarų ir 
skausmo pajuodęs.

„Vaikeli,- ji man sako,- mes 
tuoj tave gražiai palaidosime. 
Poviliukas Vaiginis tau naują 
gražų karstą padarė, tokį patį ir 
Jonui. Juos po šiaudais vežime 
visus aštuonis kilometrus, ap-
linkiniais keliais, pro Žaliąją, 
Vilkabrukius, Vytautas vežti 
nepabijojo... Jei čekistai ar 
stribai būtų pagavę, jo likimas 
galėjo būti panašus į tavo.”

Povilas tęsė: 
-Paskui motina mano nau-

jąjį, bet kraujuotą ir išpurvintą 
kostiumą nurengė, numazgojo 
šaltu vandeniu man veidą, ran-
kas, krūtinę ir kojas, drauge su 
Vytautu ir kapų sargu atsargiai 
pakėlė mano kūną nuo žemės, 
suvyniojo į savo pačios išaustą 
baltą paklodę ir atsargiai pa-
guldė į karstą. Po galva padėjo 
pūkų pagalvėlę.

Kol vyrai tvarkė Joną, mo-
tina glostė mano rankas, su-
daužytą veidą, bučiavo, bet 
neverkė. Iš jos lūpų liejosi tyli 
atsisveikinimo malda... Ak, 
kaip norėjau ją paguosti!

Mes nemirę, mes nemirę, 
Jei pajėgiam naktį gilią
Atsikelti iš kapų...
Bet, deja, mes patys šitaip 

padaryti nebepajėgėm...
- O dabar pasižiūrėk į kry-

žių. Ar matai mūsų motiną?- 
vėl sklido balsas iš kapo. 
– Visuomet šitaip. Kai tu arba 
mano sesės Birutė ir Fausta, 
arba jūsų vaikai ateina čia ir 
uždega žvakeles, iš karto, tarsi 
iš dangaus virš šito pamin-
klo nusileidžia jos portretas. 
Gerai įsižiūrėk. Ar matai, kaip 
virpa saulės spinduliai virš 
kryžiaus? Štai jos akys, jos 
rankos, jos šypsena ir skaus-
mas. Visuomet prisimenu jos 
paskutinį pabučiavimą, kai 
tuomet, nuplovusi nuo veido ir 
kūno purvus, suvyniojo mane 
į drobulę baltą. Kaip Marija 
Kristų...

- Matau! – sušukau, – štai 
jos veidas, o šalia – sidabri-
niai sparnai. Visai tokie patys, 
kaip tada man su rogutėmis 
švilpiant nuo kalno. Tik dabar 
tie sparnai apglėbę šitą tavo 
paminklą laiko!

Ir vėl saulę užstojo debesis. 
Išnyko regėjimas. Ir nutrūko 
mūsų pašnekesys. Labai pa-
mažu išslinkau iš kapų. Matai, 
kaip būna šiame pasaulyje,- 
galvojau. - Reikia tik žvakelę 
uždegti, o jam sugrįžta bran-
giausia iš brangiausių...

ALEKSANDRAS GUOBYS

TENAI GIMTINĖ, VAIKELI...
Esė

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

(Bus daugiau)

Vašingtonas, balandžio 5 
d. Oficialaus vizito Jungtinėse 
Amerikos Valstijose metu 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Kapitolijuje dalyvavo filmo 
„Tarp pilkų debesų” prista-
tyme.

Kino juosta, kuri kino te-
atrus pasieks šių metų spalį, 
sukurta pagal Rūtos Šepetys 
knygą „Tarp pilkų debesų”. 
Knyga ir filmas pasakoja is-
toriją apie į Sibirą ištremtą 
paauglę, kuri už poliarinio 

„TARP PILKŲ DEBESŲ” – FILMAS,  
KURIS VISAME PASAULYJE LIUDYS LIETUVOS TIESĄ

Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo filmo „Tarp pilkų debesų” pristatyme Jungtinių Valstijų 
Kapitolijuje.                                               Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

rato įkurtoje darbo stovykloje 
kovoja dėl išlikimo ir žmo-
giškumo.

Prezidentės teigimu, šis 
filmas – tai tikra istorija apie 
mūsų šalies likimą, tremtis, 
kančias ir besąlygišką kovą 
už laisvę. Jis bus rodomas ir 
Vakaruose, o tai reiškia, kad 
mes visame pasaulyje liudysi-
me savo tiesą apie tai, kaip net 
ir ypatingai naikinama tauta 
sugebėjo pasipriešinti ir išlikti.

Simboliška, kad filmo pri-
statymas įvyko Amerikoje 

– šalyje, kuri niekada nepri-
pažino Lietuvos okupacijos. 
Pasak valstybės vadovės, ši 
kino juosta padės JAV žmo-
nėms geriau suprasti Baltijos 
šalis ir leis suvokti, kodėl 
mums laisvė ir nepriklausomy-
bė yra tokia svarbi. Kartu tai 
bus geriausias įrodymas, kad 
palaikydama Lietuvą Amerika 
niekada neklydo.

Filmo pristatyme šalies va-
dovė susitiko su knygos „Tarp 
pilkų debesų” autore ir filmo 
vykdomąja prodiusere Rūta 

Šepetys, juostos režisieriu-
mi, JAV gyvenančiu lietuviu 
Mariumi A. Markevičiumi. 
Kino juostos pristatyme taip 
pat dalyvavo JAV Atstovų 
rūmų Baltijos grupės vadovas 
Johnas Shimkus, diplomatinio 
korpuso nariai.

Knyga „Tarp pilkų debesų” 
išversta į 27 pasaulio kalbas, 
JAV ji tapo „New York Times” 
bestseleriu ir yra įtraukta į šios 
šalies mokyklinės literatūros 
sąrašą.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvių architekto Manto 
Maziliausko idėja pelnė tre-
čią vietą tarptautiniame kon-
kurse – vienoje Briuselio 
aikščių totalitarizmo aukoms 
atminti jis pasiūlė pastatyti 
susuktą popieriaus lapą vaiz-
duojantį paminklą, kuriame 
būtų matomos ištraukos iš 
nukentėjusių žmonių laiškų.

M. Maziliausko kartu 
su bendradarbiais Povilu 
Šoriu ir Gitana Stankiene 
pristatytas projektas „Baltas 
Lapas – Sielos Namas” daly-
vavo konkurse, kuriame buvo 
renkamas paminklas Jeano 
Rey aikštei Europos insti-
tucijų kvartale Briuselyje. 

Konkurse nugalėjo britų dar-
bas „Laiko aidas” („An echo 
in time”), antri liko olan-
dai su projektu „Atminties 
žvaigždynas” („Memory 
Constellation”).

Konkursu buvo siekia-
ma išrinkti paminklą visų 
XX amžiaus totalitarinių 
režimų Europoje aukoms. 
M. Maziliauskas pasakojo, 
kad jo sukurtame projekte 
svarbiausia yra baltumas ir 
šviesa.

Menininkas sakė, kad 
pasiekta trečia vieta šiame 
konkurse jam – labai svarbus 
laimėjimas.

Jo teigimu, iš viso kon-
kurse registravosi 67 au-
toriai, buvo pristatyti 39 
idėjiniai pasiūlymai.

Dešimt geriausių kon-
kurso darbų balandžio pa-
baigoje bus pristatyti par-
odoje Europos Parlamente. 
Konkursą organizavo Eu-
ropos atminties ir sąžinės 
platforma, suburta skleisti 
informaciją bei rinkti ir anali-
zuoti medžiagą apie totalita-
rinius režimus. Ši platforma 
vienija 57 institucijas ir orga-
nizacijas iš 20 šalių.

LRT

LIETUVIŲ PROJEKTAS –  
TARP GERIAUSIAI ĮVERTINTŲ IDĖJŲ 

TOTALITARINIŲ REŽIMŲ AUKOMS 
ATMINTI



10  . DIRVA . 2018 m. balandžio 10 d. . 

Šiemet projektas „Misija 
Sibiras” ruošiasi išlydėti jau 
17-ąją ekspediciją ir skelbia 
būsimos ekspedicijos dalyvių 
atrankos pradžią. Prieš 12 
metų atsiradęs projektas dabar 
skaičiuoja daugiau nei 140 
sutvarkytų lietuvių tremtinių 
kapinių, dešimtis Sibire sutiktų 
lietuvių ir tūkstančius žmonių, 
prisidėjusių prie tremties isto-
rijos išsaugojimo Lietuvoje. 
Būtent nuo šiandien adresu 
www.misijasibiras.lt organi-
zatoriai kviečia tapti „Misija 
Sibiras’18” ekspedicijos da-
limi. 

Pirmasis atrankos į ekspe-
diciją etapas – anketa, kurią 
užpildyti galima adresu www.
misijasibiras.lt iki balandžio 
30 d. Po šio etapo atrinkti da-
lyviai bus pakviečiami į ban-
domąjį žygį, kuris tradiciškai 
vyksta Lietuvoje, stengiantis 
atkurti iššūkius, laukiančius 
Sibire. Po šio etapo suformuo-
jama galutinė ekspedicijos 
komanda, vasarą vyksianti į 
Sibirą. 

„Šiemet atrankos metu 
siekiame griauti mitus apie 
ekspedicijas. Dažnai žmonės 
sustabdo save ir net nebando 
dalyvauti atrankoje, nes turi 

STARTUOJA ATRANKA  
Į „MISIJA SIBIRAS’18” 

EKSPEDICIJĄ!
neteisingą įsivaizdavimą, 
kokie žmonės gali vykti į 
ekspediciją. Vieni mano, jog 
į ekspediciją patenka tik is-
torijos mokytojai ar studen-
tai, kiti galvoja, kad čia gali 
vykti tik patyrę žygeiviai ar 
nepriekaištingai mokantys 
rusų kalbą, bet tai netiesa. 
Į ekspedicijas yra vykę pa-
tys įvairiausi žmonės – nuo 
padavėjų iki geodezininkų, 
o rusų kalbos mokėjimas 
niekuomet nebuvo atrankos 
kriterijus. Svarbiausia atran-
koje – motyvacija ir noras 
tapti „Misija Sibiras” šeimos 
nariu ne kelioms savaitėms, 
o visam gyvenimui”, –  teigia 
projekto vadovė R. Kėželytė. 

Pernai „Misija Sibiras” 
organizatorius pasiekė daugiau 
nei 900 atrankos anketų, o į 
bandomąjį žygį buvo pakvies-
tas kas vienuoliktas pildęs 
atrankos anketą. Būtent todėl 
organizatoriai ragina anketą 
pildyti atsakingai, būti savimi 
ir atskleisti asmeninę motyva-
ciją tapti būsimos ekspedicijos 
dalimi.

Organizatoriai teigia, kad 
taip pat svarbu prisiminti, jog 
„Misija Sibiras” veiksmas yra 
daugiau nei 2 savaitės Sibire, Misija Sibiras.                                                                                                                     www.zmones.lt

nes grįžusių į Lietuvą daly-
vių laukia pristatymai visoje 
Lietuvoje ir kitose šalyse: 
mokyklose, bibliotekose, ben-
druomenėse, įmonėse. „Dvi 
savaitės ekspedicijoje yra tik 
būdas prisiliesti prie istorijos. 
Svarbiausias etapas laukia 
grįžus, nes tik dalindamiesi 
tuo, ką patyrėme ekspedici-
joje, jaunimui dažnai nuobo-
džiai skambančius tremties 
faktus ir skaičius paverčiame  

gyva ir įtraukiančia istorija”, 
– sako R. Kėželytė. 

„Misija Sibiras’15” eks-
pedicijos dalyvis ir projekto 
„Misija Sibiras” Patarėjų tary-
bos narys Algirdas Kaušpėdas 
teigia: „Ekspedicija man su-
teikė aiškumo ir dalyvavimo 
jausmą. Viena yra apie tremtį 
skaityti knygose ir visai kas 
kita, kai prie kapinių prisilieti 
pats. Taip pat iš Sibiro parsive-
žiau pasididžiavimo lietuviais, 
kurie nepasidavė, išgyveno, 
grįžo, mokė Sibire kitus, jaus-
mą. Išvykę į ekspediciją gauna 
tam tikrą patriotiškumo krikš-
tą, kuris išlieka visam gyveni-

mui. Juk net į Prezidento postą 
nebūna tiek kandidatų, kiek 
į vieną ekspedicijos dalyvio 
vietą, o tai daug ką pasako.”

Ekspedicijos maršrutas 
šiuo metu dar yra planuojamas, 
tiesa, tam įtakos turi ir visuo-
menės palaikymas. Kiekviena 
auka padeda nueiti ir nuveikti 
daugiau. Kiekvienas, kuriam 
rūpi istorija, savo indėliu prie 
projekto prisidėti gali skirda-
mas savo 2% GPM paramą, 
aukojimo portale aukok.lt arba 
trumpaisiais numeriais 1891 – 
2 EUR, 1892 – 3 EUR.

Aistė Eidukaitytė, 
www.misijasibiras.lt

Šiandien išaiškėjo pirmie-
ji 16 iš 100 žmonių, kurių 
atvaizdai atsidurs ant specia-
laus Lietuvos pašto leidžiamo 
pašto ženklų bloko „Pasaulio 
Lietuva”. Tarp jų – menininkas 
Jonas Mekas, olimpinė plauki-
mo čempionė Rūta Meilutytė, 
muzikantas Jurgis Didžiulis. 
Vis tik daugiausiai – net 80 
– vietų ant pašto ženklo rezer-
vuota paprastiems žmonėms 
– tiems, kurie įdės daugiausiai 
pastangų pakviesti visame pa-
saulyje gyvenančius lietuvius 
šimtmečio „Tautiškai gies-
mei”. Kas tie žmonės, išaiškės 
pasibaigus konkursui, kuris 

RŪTA MEILUTYTĖ, JONAS MEKAS IR DAR 98 PASAULIO LIETUVIUS TELKIANTYS ŽMONĖS  
BUS ĮAMŽINTI PROGINIUOSE PAŠTO ŽENKLUOSE

svetainėje www.4000000.lt 
vyks dar dvi savaites.   

„Drąsi idėja, kad lietuvių 
pasaulyje gali būti 4 milijonai, 
pamažu prigyja visuomenės 
sąmonėje. Tačiau vien idėjos 
negana. Turime šansą pirmą 
kartą istorijoje realiai tuo įsiti-
kinti ir tam reikia, kad kiekvie-
nas iš mūsų pakviestų užsie-
nyje gyvenantį pažįstamą lie-
tuvį jungtis bendrai „Tautiškai 
giesmei” liepos 6-ąją. Galbūt 
šis kvietimas – tai geriausia, 
ką galite padovanoti Lietuvai 
100-mečio proga,” - sakė 
Raimundas Daubaras, inicia-
tyvos „Lietuva 4.000.000” va-

dovas ir pašto ženklo konkurso 
organizatorius. 

Tai pirmas kartas Lietuvos 
istorijoje, kai ant pašto ženklo 
bus įamžintos ne istorinės 
asmenybės, o žmonės, ku-
rie telkia ir suburia pasaulio 
Lietuvą dabar.  

„Įsivaizduokite, kad siųs-
dami linkėjimus draugams 
ir artimiesiems, ant voko ar 
siuntinio galėsite užklijuoti 
pašto ženklą su savo ar savo 
draugo atvaizdu – juk niekas 
nebus tokio regėjęs! Netrukus 
tai bus įmanoma, ir kol kon-
kursas tebevyksta, raginame 
nepražiopsoti kartą per šim-
tmetį pasitaikančios progos 
– įsiamžinti unikaliuose pašto 
ženkluose,– sakė Lietuvos 
pašto generalinė direktorė Asta 
Sungailienė. 

Specialiai šio pašto ženklo 
leidybai suburtai komisijai, 
sudarytai daugiausiai iš vi-
suomeninių pasaulio lietuvių 
organizacijų atstovų, patikėta 
išrinkti 20 žmonių, kurie ant 
pašto ženklo patekti nusi-
pelnė savo kasdieniu darbu 
pasaulio Lietuvos labui. Likę 
80 žmonių paaiškės balandžio 
15-ąją, pasibaigus konkursui 
www.4000000.lt.   

Pirmojo komisijos balsa-
vimo metu buvo atrinkta 16 
asmenybių. Už nuopelnus 

telkiant pasaulio Lietuvą ko-
misija vienbalsiai nubalsavo 
už prof. Algirdą Avižienį – 
pasaulinio garso informatikos 
mokslų daktarą, aktyviai vei-
kusį ir JAV lietuvių bendruo-
menės veikloje. Taip pat ant 
pašto ženklo jau po pirmojo 
komisijos balsavimo pateko:

– buvęs Bogotos meras 
Antanas Mockus, 

– menininkas Jonas Mekas, 
– rašytoja Rūta Šepetys, 
– poetas Tomas Venclova, 
– arkivyskupas Gintaras 

Grušas, 
–  d i r i g e n t ė  M i r g a 

Gražinytė-Tyla, 
– LR Seimo ir Pasaulio 

lietuvių bendruomenės komi-
sijos pirmininkas, JAV lietu-
vių bendruomenės aktyvistas 
Rimvydas Baltaduonis,

– pasaulio Lietuvos tyrinė-
tojas, istorikas hab.dr. Egidijus 
Aleksandravičius,

– muzikantas ir visuome-
nės veikėjas Jurgis Didžiulis, 

– olimpinė plaukimo čem-
pionė Rūta Meilutytė, 

– aktyvus JAV lietuvių ben-
druomenės veikėjas, kunigas 
Antanas Saulaitis,

– aktyvus JAV lietuvių 
bendruomenės veikėjas Rimas 
Domanskis, 

– Čikagoje Lietuvių kul-
tūros muziejų įkūręs Stanley 

Balzekas Jr., 
– dailininkas Samuelis 

Bakas, 
– Jeilio universiteto profe-

sorius ir Nobelio ekonomikos 
premijos laureatas Robertas 
Šileris. 

„Mes visi kartu kuriame 
ir atstovaujame Lietuvai, ne-
svarbu, kur gyvename, ir net 
kartais nesvarbu, kokią pi-
lietybę turime. Esame kaip 
vienos mamos vaikai, kurios 
vardas Lietuva. Kiekvienas iš 
mūsų turime prisidėti prie to, 
kad mažintume atskirtį tarp 
lietuvių, gyvenančių čia ir ten, 
nes kiekvienas esame svarbus 
ir reikalingas modernios ir 
globalios Lietuvos kūrime”, - 
sakė komisijos narė, Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkė Dalia Henke. 

Antrasis balsavimo turas 
komisijai nusimato dar sudė-
tingesnis, mat iš 13 asmeny-
bių, kurioms šiek tiek pritrūko 
balų, teks išrinkti vos 4. Tarp 
pretendentų – dainininkas 
Andrius Mamontovas, vers-
lininkas ir visuomenininkas 
Vladas Lašas, kulinarė Beata 
Nicholson, Arvydas Sabonis 
bei daug kitų lietuvių, savo 
veikla tiesiogiai ar netiesio-
giai prisidedančių prie pasau-
lio Lietuvos gyvavimo.

(Nukelta į 11 psl.)
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

I.Čekanauskas, 
Westlake Vllg., CA .................100
A.Pintsch, 
W.Milford, NJ .........................100
G.Miglinas, 
Chicago, IL ................................55
A.Strazdas, 
Placentia, CA .............................50
I.Kasputis, 
Farmington, CT .........................45
R.Gricius, 
Burbank, CA ..............................10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
Gegužės 19-20 d. ŠALFASS rengia Jaunių krepšinio turnyną 
Detroite, MI.                                                              ŠALFASS inf.

Mielam dainos draugui, čiurlioniečiui

A.† A.
KAZIMIERUI  

MARCINKEVIČIUI
apleidus šį pasaulį, gili ir nuoširdi mūsų užuojauta 
Jo žmonai MARIJAI MARCINKEVIČIENEI, sūnui 
EGIDIJUI su šeima ir dukroms DAIVAI ir NIDAI 
su šeimomis.
 Kartu liūdime:
   Aniceta Giedraitienė
   Aldona Stempužienė
   Stefa Gedgaudienė
   Aldona Raulinaitienė
   Vincas Juodvalkis

Su jau atrinktais žmonė-
mis, kurių atvaizdai papuoš 
pašto ženklų bloką „Pasaulio 
Lietuva”, plačiau galite susi-
pažinti https://www.4000000.
lt/lt/postage_stamp. 

Konkurso komisiją suda-
ro Marijus Gudynas (URM 
Užsienio lietuvių departa-
mento direktorius), Kotryna 
Stankutė („Global Lithuanian 
Leaders” vadovė), Dalia 
Henkė (Pasaulio lietuvių 
bendruomenės pirmininkė), 
Vladas Oleinikovas (Pasaulio 
lietuvių jaunimo sąjungos pir-
mininkas), Ričardas Degutis 
(LR susisiekimo vicemi-
nistras, Pašto ženklų leidy-
bos komisijos pirmininkas), 
Asta Sungailienė (Lietuvos 
pašto generalinė direktorė), 
Ieva Davydenko (iniciaty-
vos „Lietuva 4.000.000” 
atstovė). 

P a š t o  ž e n k l ų  b l o k o 
„Pasaulio Lietuva” konkur-
są organizuoja iniciatyva 
„Lietuva 4.000.000”, o jį dar 
šiemet išleis Lietuvos paštas. 

Rūta Jankauskaitė, 
www.4000000.lt 

RŪTA MEILUTYTĖ, 
JONAS MEKAS IR 
DAR 98 PASAULIO 
LIETUVIUS TELKIANTYS 
ŽMONĖS BUS ĮAMŽINTI 
PROGINIUOSE PAŠTO 
ŽENKLUOSE

(Atkelta iš 10 psl.)

Lietuvos Kultūros ministe-
rija patvirtino 2019–2023 me-
tais rekomenduojamų paminė-
ti Lietuvai reikšmingų įvykių 
ir nusipelniusių asmenybių 
sukakčių sąrašą, teigiama mi-
nisterijos pranešime.  

Prieš sudarant šį sąrašą 
buvo kreiptasi į visuomenines, 
nevyriausybines organizacijas, 
valstybines institucijas su 
prašymu pateikti pasiūlymus, 
kokias svarbiausios istorinių 
įvykių ir nusipelniusių asme-
nybių jubiliejinės sukaktys mi-
nėtinos per ateinančius penke-
rius metus. Buvo prašyta teikti 
įvykių ar asmenybių jubiliejus, 
pradedant nuo 100, 150, 200, 
250 ir t. t. metų ir svarbiausias 
sukaktis iš Lietuvos naujausių 
laikų istorijos.

Lietuvos Kultūros mi-
nisterija gavo pasiūlymų iš 
37 įstaigų ir organizacijų. 
Apsvarsčiusi juos su eks-
pertais Kultūros ministerija 
rekomenduoja paminėti:

– 2019-ais metais Baltijos 
kelio 30-metį, Liublino unijos 
450-metį, kompo-
zitorių Eduardo 
Balsio – 100-etį 
ir  Juozo Naujalio 
- 150-metį, rašyto-
jų Alfonso Nyka-
Niliūno 100–metį  
ir Juozo Tumo-
Vaižganto – 150-
metį.

–  2 0 2 0  m . 
– Lietuvos ne-
priklausomybės 
a t k ū r i m o  3 0 -
metį  ir Lietuvos 

Steigiamojo Seimo 100-
metį, Lenkijos karaliaus  ir 
Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio  Žygimanto Augusto 
500-osios gimimo metines, 
poeto, literatūros ir meno kri-
tiko, vertėjo Henriko Nagio ir 
poeto Pauliaus Širvio 100-ųjų 
gimimo metines, Elijahu Ben 
Salomono Zalmano, labiau 
žinomo kaip Vilniaus Gaono, 
300-ųjų gimimo sukaktį.

– 2021-ais rekomenduo-
jama pažymėti 100 metų, kai 
Lietuva įstojo į Tautų sąjungą, 
bei lietuvių kilmės antro-
pologės, archeomitologijos 
pradininkės Birutės Marijos 
Alseikaitės-Gimbutienės ir 
pokario partizano, valsty-
bės veikėjo Juozo Albino 
Lukšos-Daumanto, Skirmanto, 
Skrajūno 100-o metų gimimo 
jubiliejus.

– 2022 m. – 500 metų 
jubiliejų, kai LDK teritorijoje 
išspausdinta pirmoji knyga, 
Lietuvos Respublikos konsti-
tucijos 100-metį, Lietuvos uni-
versiteto 100 metų, Lietuvos 

PIRMĄKART SUDARYTAS LIETUVAI 
SVARBIAUSIŲ ISTORINIŲ ĮVYKIŲ IR 
ASMENYBIŲ SUKAKČIŲ SĄRAŠAS

žemės reformos šimtmetį.
– 2023 m. siūloma minėti 

30-metį, kai Rusijos okupa-
cinė kariuomenė išvesta iš 
Lietuvos, Vilniaus miesto 700-
metį, Edukacinės komisijos 
250 metų įkūrimo jubiliejų, 
taip pat 100-metį, kai įvyko 
Klaipėdos sukilimas ir kraštas 
prijungtas prie Lietuvos, bei 
kitas sukaktis.

LRT

Baltijos kelias, 1989 m.                                                                                  Wikipedia nuotr.

Suvalkų (Lenkija) gyven-
tojai ir miesto svečiai, čia gy-
venanti lietuvių bendruomenė 
kviečiami susipažinti su dzū-
kišku etnografiniu kostiumu. Iš 
Alytaus kraštotyros muziejaus 
fondų parengta paroda veikia 
Suvalkų kultūros centre.

Lietuvių bendruomenė tiki-
si, kad ateityje panašias paro-
das galės rengti nuolatinėse 
savo patalpose – Suvalkuose 
planuojama įkurti lietuvių kul-
tūros ir švietimo centrą.

SUVALKUOSE PLANUOJAMA KURTI 
LIETUVIŲ CENTRĄ 

„Suvalkų savivaldybė pa-
sirengusi padėti lietuviams. 
Ieškosime lietuvių centrui 
pastato, objekto miesto centre, 
nes mes bendradarbiaujame 
su Lietuva, jūs – mūsų kai-
mynai. Todėl ir projektai bei 
tikslai turi būti bendri. Mus 
sieja bendra istorija, ilgus 
metus buvome kartu, kaip ir 
su baltarusiais, todėl privalo-
me remti vieni kitus”, – sakė 
Suvalkų meras Czeslawas 
Renkiewiczius.                LRT

Stop kadras

Karaliaučiaus 
krašte, Tilžėje 
(Rusija) pami-
nėtos Vydūno 
150-os ios  g i -
mimo metinės. 
Filosofas ir ra-
šytojas su per-
traukomis Tilžėje 
praleido apie 5 
dešimtmečius, 
čia skleidė humanizmo idėjas, 
kūrė ir būrė lietuvius.  

Vydūnas Tilžėje dirbo mo-
kytoju, matydamas lietuvių 
nutautėjimo grėsmę, visas 
jėgas skyrė tautinei savimo-
nei ugdyti. Už savo veiklą 
teko paragauti ir kalėjimo 
duonos. Vydūno gyvenimo 

TILŽĖJE PAMINĖTAS VYDŪNO 
JUBILIEJUS 

vietos užfiksuotas Virgilijaus 
Jankausko fotografijų paro-
doje.

Minint Vydūno 150-ąsias 
gimimo metines, pristatytas ir 
šiai progai nukaltas medalis. 
Ieškoma galimybių įamžinti 
Vydūno atminimą. Vydūno 
idėjas puoselėjantiems Tilžės 
lietuviams dėl Rusijos įstaty-
mų niekaip nepavyksta užre-
gistruoti Vydūno draugijos.

Vydūno met in ių  ren -
giniai vyksta ir Lietuvoje. 
Vydūnas kovo 30 d. pagerbtas 
Tauragėje.

Seimas šiuos metus yra 
paskelbęs Vydūno metais.

LRT

Stop kadras
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Švedijoje vykstančių tarp-
tautinių plaukimo varžybų 
„Swim Open Stockholm” 
vyrų 100 m plaukimo nugara 
finale balandžio 7 d. Lietuvos 
atstovas Danas Rapšys finiša-
vo trečias ir iškovojo bronzos 
medalį.

Lietuvos plaukikas nuotolį 
įveikė per 54,87 sek. Greičiau 
plaukė tik rusas Grigorijus 
Tarasevičius (54,24 sek.) ir 
švedas Gustavas Hokfeltas 
(54,83 sek.).

K i t a s  l i e t u v i s  G y t i s 
Stankevičius (55,36 sek.) fi-
nale aplenkė vieną varžovą ir 
užėmė septintąją vietą.

Rokas Juozelskis (57,06 
sek.) laimėjo šio rungties C 
finalą ir galutinėje įskaitoje 
užėmė 17-ąją vietą.

Lietuvos atstovas Danas 
Rapšys Švedijoje tarptautinėse 
plaukimo varžybose „Swim 
Open Stockholm” balandžio 
d. iškovojo antrąjį aukso me-
dalį ir pasiekė naują Lietuvos 
rekordą.

LIETUVOS ATSTOVAS ŠVEDIJOJE IŠKOVOJO TREČIĄJĮ MEDALĮ
200 m plaukimo laisvuoju 

stiliumi finale lietuvis nuotolį 
įveikė per 1 min. 45,12 sek. ir 
0,23 sek. pagerino sau pačiam 
nuo sausio mėnesio priklau-
susį Lietuvos rekordą. Tai 
taip pat yra geriausias sezono 
rezultatas pasaulyje.

Antrąją vietą užėmęs vo-
kietis Henningas Muhlleitneris 
nuo D. Rapšio atsiliko 3,03 
sek.

Balandžio 5 d., ketvirtadie-
nį D. Rapšys triumfavo 200 m 
plaukimo nugara rungtyje.

Kitas lietuvis Povilas 
Strazdas (1 min. 52,27 sek.) C 
finale užėmė penktąją vietą, o 
galutinėje įskaitoje liko 21-as.

Vyrų 100 m plaukimo krū-
tine rungtyje bronzos medalį 
iškovojo Giedrius Titenis. 
Lietuvis finale finišavo per 1 
min. 0,27 sek.

Nugalėtoju tapo rusas 
Antonas Čupkovas (59,61 
sek.), o antrąją poziciją užėmė 
baltarusis Ilja Šimanovičius 
(+0,49 sek.).

Danas Rapšys.                                                                                                                             Reuters

L i e t u v i s  A n d r i u s 
Šidlauskas (+1,98 sek.) finale 
užėmė aštuntąją vietą.

Vyrų 100 m plaukimo pete-
liške finale Lietuvos atstovas 
Deividas Margevičius (53,00 
sek.) liko šeštas. Nugalėjo 
baltarusis Jevgenijus Curkinas 
(52,37 sek.).

Vyrų 50 m plaukimo nu-
gara finale Gytis Stankevičius 
(25,95 sek.) aplenkė tik la-
tvį Girts Feldbergs (26,14 
sek.) ir užėmė aštuntąją vietą. 
Auksas atiteko rusui Grigoriui 
Tarasevičiui (25,28 sek.).

Vyrų 200 m plaukimo pe-
teliške finale Lietuvos atsto-

vas Deividas Margevičius 
(2.00,98) finišavo ketvirtas. Iki 
trečiosios vietos jam pritrūko 
1,75 sek.

Vyrų 100 m plaukimo lais-
vuoju stiliumi C finale Povilas 
Strazdas (51,23 sek.) buvo 
ketvirtas, o galutinėje įskaitoje 
užėmė 20-ąją vietą.      ELTA

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

Lietuvis Ričardas Berankis 
triumfavo Prancūzijoje pa-
sibaigusiame Teniso profe-
sionalų asociacijos (ATP) 
„Challenger” serijos turnyre 
„Open Harmonie Mutuelle”.

Turnyro finale balandžio 1 
d., sekmadienį Lietuvos tenisi-
ninkas po permainingos kovos 
6:2, 5:7, 6:4 nugalėjo 25-erių 
metų prancūzą Constant’ą 

TENISININKAS RIČARDAS BERANKIS LAIMĖJO TURNYRĄ 
PRANCŪZIJOJE

Lestienne’ą (234-oji pasaulio 
raketė).

Mačas truko 2 val. 11 min. 
Tai yra devintasis R. Berankio 
laimėtas „Challenger” serijos 
turnyras.

27-erių metų Lietuvos te-
nisininkas, kuris pasaulio rei-
tinge yra 103-ias, atliko šešis 
neatremiamus padavimus, o 
varžovas – septynis. Lietuvis 

padarė vieną dvigubą klaidą, 
o prancūzas - šešias. Po tikslių 
pirmų padavimų R. Berankis 
laimėjo 76 proc. galimų taškų 
(45/59).

Už pergalę turnyre R. 
Berankiui atiteko 80 ATP 
reitingo taškų ir 6190 eurų 
premija.

Turnyro prizų fondą sudarė 
43 tūkst. eurų.                 ELTA

Sunkiaatletis Žygimantas 
Stanulis iškovojo Europos 
č e m p i o n a t o  B u k a r e š t e 
(Rumunija) sidabro medalį.  

Svorio kategorijos iki 94 
kg dvikovėje lietuvis surinko 
374 kg ir nusileido tik rumunui 
Nicolae Onicai (381 kg). Bronza 
atiteko len-
kui Lukaszui 
Grelai (357 
kg).

Ž. Stanu-
liui tai jau tre-
čias Europos 
čempionato 
sidabro meda-
lis. Šios vertės 
apdovanojimą 

ŽYGIMANTAS STANULIS IŠKOVOJO 
EUROPOS ČEMPIONATO SIDABRĄ

Sunkiaatletis Žygimantas Stanulis.                                 LSAF.lt nuotr.

sunkiaatletis buvo iškovojęs ir 
2013 bei 2016 metais.

Ž. Stanuliui Rumunijoje 
taip pat atiteko auksas rovimo 
rungtyje (172 kg) ir sidabras 
– stūmimo (202 kg). Pastarąją 
rungtį laimėjo net 210 kg iš-
stūmęs N. Onica.              LRT

2026 METŲ ŽIEMOS 
OLIMPINES 

ŽAIDYNES NORI 
RENGTI SEPTYNI 

MIESTAI
Septyni pasaulio miestai 

pareiškė susidomėjimą or-
ganizuoti 2026 metų žiemos 
olimpines žaidynes, praneša 
Tarptautinis olimpinis komi-
tetas (IOC).

Rengti olimpines žaidynes 
pretenduoja Kalgaris (Kanada), 
Gracas (Austrija), Stokholmas 
(Švedija), Sionas (Šveicarija), 
Erzurumas (Turkija), Saporas 
(Japonija) ir bendrą kandidatū-
rą pateikę trys Italijos miestai 
Kortina d’Ampecas, Milanas 
ir Turinas.

2026 metų žiemos olimpinių 
žaidynių šeimininkė paaiškės 
2019 metų rugsėjį.               LRT


