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Šeštadienis, vasario 16 d. 
(Vilnius). Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Vasario 16-osios – Valstybės 
atkūrimo dienos proga už nuo-
pelnus Lietuvai ir mūsų šalies 
vardo garsinimą pasaulyje vals-
tybinius apdovanojimus įteikė 
39 Lietuvos Respublikos ir 
užsienio valstybių piliečiams.

„Atkurtai Lietuvos vals-
tybei – 101 metai, pradėjome 
antrąjį atkurto valstybingumo 
šimtmetį. Vasario 16-oji yra 
būtent ta diena, kai kalbame 
apie savo Tėvynės laisvę. Ne 
tik valstybės, bet ir kiekvieno 
žmogaus – teisę laisvai gy-
venti, savarankiškai mąstyti, 
dirbti savo valstybei. Todėl bet 
kokį pasikėsinimą iš vidaus ar 
iš išorės priimame su dideliu 
pasipriešinimu. Mes žinome 
laisvės kainą ir esame pasi-
rengę kiekvieną kartą iš naujo 
ją mokėti”, – sakė Prezidentė.

Pasak šalies vadovės, visi, 
kurie šią dieną įvertinti vals-
tybės apdovanojimais, yra tie 
žmonės, kurie supranta, ką 
reiškia valstybės laisvė ir ką 
reiškia jai dirbti.

Prezidentė taip pat padėkojo 
užsienio svečiams, kuriems 
Lietuva yra brangi ir svarbi, 
kuriai jie aukojo savo laiką ir 
darbus.  

Vytauto Didžiojo ordino 
Didžiuoju kryžiumi pagerb-
tas NATO generalinis sekre-
torius Jensas Stoltenbergas 
negalėjo atvykti į ceremoniją, 
todėl šis apdovanojimas bus 
įteiktas kitą kartą.

Ordinu „Už nuopelnus 
Lietuvai” Didžiuoju kry-
žiumi kaip aktyvus Šventojo 
Sosto ir Lietuvos santykių plė-
tojimo puoselėtojas apdova-
notas apaštališkasis nuncijus 
Lietuvoje arkivyskupas Pedro 
Lopezas Quintana.

Vyč io  Kryž iau s  or-
dino Komandoro kryžių 
Prezidentė įteikė Valstybės 
saugumo departamento direk-
toriui Dariui Jauniškiui.

Nusipelniusi Lietuvos 
gydytoja, Vilniaus gimdy-
mo namų direktorė, profe-
sorė Kornelija Mačiulienė, 
Lietuvos policijos generalinis 
komisaras Linas Pernavas, 
Vilniaus universiteto ligoni-
nės Santaros klinikų filialo 
Vaikų ligoninės direktorius, 
Vaikų fizinės medicinos ir 
reabilitacijos centro vadovas 
Juozas Raistenskis apdova-
noti Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino 
Karininko kryžiumi. 

Prezidentė ordino „Už 

NUOPELNAI LIETUVAI ĮVERTINTI VALSTYBĖS APDOVANOJIMAIS
n u o p e l n u s  L i e t u v a i ” 
Karininko kryžių  įteikė 
Europos Parlamento narei 
Rebeccai Harms, prisidedan-
čiai prie sklandaus Ignalinos 
atominės elektrinės uždarymo, 
taip pat fotografui, leidėjui, 
dokumentinių filmų autoriui, 
tautinio paveldo, kultūros ir 
mokslo inovacijų sklaidos 
puoselėtojui Mariui Jovaišai, 
Latvijos nacionalinio istorijos 
muziejaus direktoriui, ak-
tyviam Lietuvos ir Latvijos 
kultūrinio bendradarbiavi-
mo, baltų mokslinių tyrimų 
sklaidos puoselėtojui Arniui 
Radinui, aktyviam Lietuvos 
ir Lenkijos kultūrinių ryšių 
puoselėtojui, Nacionalinio 
muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės Valdovų rūmų 
rėmėjui Maciejui Radziwillui, 
mokslotyros metodologijos 
– bibliometrijos ir mokslome-
trijos pradininkei, tautiškumo, 
antikomunizmo, laisvės kovų 
dalyvių atminimo propaguoto-
jai, knygų ir straipsnių autorei 
profesorei Onai Voverienei.  

Vyčio Kryžiaus ordino 
Riterio kryžiumi apdova-
notas Antrojo operatyvinių 
tarnybų departamento prie 
Krašto apsaugos ministeri-
jos direktorius, pulkininkas 
Remigijus Baltrėnas.

Lietuvos energetikos insti-
tuto Energetikos kompleksinių 
tyrimų laboratorijos vyriausia-
jam mokslo darbuotojui, akty-
viam nacionalinės energetikos 
sistemos puoselėtui Vaclovui 
Miškiniui įteiktas Lietuvos di-
džiojo kunigaikščio Gedimino 
ordino Riterio kryžius.

Šalies vadovė ordino „Už 
nuopelnus Lietuvai” Riterio 
kryžių įteikė Lietuvos la-
zerių asociacijos vykdoma-
jam direktoriui, aktyviam 
lazerių pramonės propaguo-
tojui Lietuvoje ir užsienyje 
Petrui Balkevičiui, Jungtinių 
Amerikos Valstijų sausumos 
pajėgų Europoje vado pava-
duotojui nacionalinei gvar-
dijai, aktyviam Lietuvos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
karinio bendradarbiavimo 
puoselėtojui, generolui majo-
rui Johnui Lawrence Gronski, 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
globalios žiniasklaidos agen-
tūros vadovui, aktyviam 
Lietuvos ir Jungtinių Amerikos 
Valstijų bendradarbiavimo ko-
vos su dezinformacija rėmėjui 
Johnui F. Lansingui.

Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino or-
dino medaliu apdovanoti 
Specialiųjų tyrimų tarnybos 

Korupcijos prevencijos val-
dybos Antikorupcinio ver-
tinimo skyriaus viršininkas 
Audrius Bereišis, Vilniaus 
Balio Dvariono dešimtme-
tės muzikos mokyklos choro 
„Viva Voce” vadovė, chorinės 
muzikos tradicijų puoselėtoja 
Virginija Katinienė, Muitinės 
kriminalinės tarnybos direk-
toriaus pavaduotojas, vidaus 
tarnybos pulkininkas leitenan-
tas Vitalijus Sarapinas, buvęs 
Klaipėdos apskrities viešosios 
I. Simonaitytės bibliotekos 
direktorius, rašytojas, skulpto-
rius, Tarptautinio vertėjų ir ra-
šytojų centro Nidoje iniciato-
rius Juozas Šikšnelis, ilgametė 
Lietuvos teismo ekspertizės 
centro Dokumentų ekspertizių 
skyriaus vyriausioji ekspertė, 
mokslinių tyrinėjimų, taikant 
šiuolaikines kriminalistikos 
technikos naujoves, puoselė-
toja Jadvyga Volkovska.

Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” medalis įteiktas 
Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės Kauno 
klinikų Skubiosios medicinos 
klinikos rezidentui, Jaunųjų 
gydytojų asociacijos prezi-
dentui, aktyviam pilietinės 
iniciatyvos #NoriuDirbtiČia 
propaguotojui  Martynui 
Gedminui, Valakampių socia-
linių paslaugų namų direktorei, 
vaikų globos namų įstaigų 
pertvarkos Lietuvoje pradi-
ninkei Viktorija Grežėnienei, 
„Devbridge Group” vicepre-
zidentui ir įmonės padalinio 
vadovui Lietuvoje, pirmosios 

nemokamos programavimo ir 
kūrybinių technologijų akade-
mijos vaikams „Sourcery for 
kids” iniciatoriui, verslo soci-
alinės atsakomybės skleidėjui 
Viktorui Gurgždžiui, istorikui, 
buvusiam Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro darbuotojui, 2018 m. nu-
stačiusiam Lietuvos partizanų 
vado A. Ramanausko-Vanago 
palaikų užkasimo vietą, Dariui 
Indrišioniui, Maltos ordino 
tarnybos generalinei sekretorei, 
socialinės pagalbos puoselė-
tojai, aktyviai savanorystės 
skatintojai Daliai Kedavičienei, 
dienos centro „Šviesa” direkto-
rei, neįgaliųjų integracijos vi-
suomenėje puoselėtojai Jūratei 
Tamašauskienei.

1991 m. sausio–rugsė-

jo mėnesiais aktyviai gynę 
Lietuvos laisvę ir nepriklau-
somybę Sausio 13-osios at-
minimo medaliais apdovanoti 
Albinas Jokubauskas, Algirdas 
Markevičius  i r  Aloyzas 
Dainius Šatas.

Už drąsą, sumanumą ir 
ryžtą gelbstint žūvančius žmo-
nes, nepaisant pavojaus savo 
gyvybei Žūvančiųjų gelbė-
jimo kryžių Prezidentė įtei-
kė Kauno miesto gyventojui 
Egidijui Staniuliui, išgelbė-
jusiam ežere skendusią mo-
terį, ir Lietuvos kariuomenės 
Karo policijos štabo kovinio 
rengimo vyresniajam specia-
listui, štabo seržantui Nerijui 
Bubelevičiui, išgelbėjusiam 
skendusį vyrą.

Prezidentės spaudos tarnyba
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Europos Sąjunga nuspren-
dė dėl praėjusį lapkritį Azovo 
jūroje įvykusios konfrontaci-
jos įvesti sankcijas aštuoniems 
Rusijos piliečiams, naujienų 
agentūrai AFP pranešė keli 
šaltiniai Europoje. 

Rusijos pajėgos prie Kerčės 
sąsiaurio lapkritį apšaudė ir 
perėmė tris Ukrainos laivus, 
mėginusius iš Juodosios jū-
ros nuplaukti į ukrainiečių 
Mariupolio uostą Azovo jūroje, 
taip pat suėmė jų įgulų narius. 

Tai buvo pirmas atviras 
karinis incidentas tarp Kijevo 
ir Maskvos nuo 2014 metų, kai 

ES DĖL KONFRONTACIJOS AZOVO 
JŪROJE PASKELBS SANKCIJAS 

RUSAMS
Rusija atplėšė nuo Ukrainos 
Krymo pusiasalį, o Maskvos 
remiami Rytų Ukrainos sepa-
ratistai įsitraukė į ginkluotą 
konfliktą su provakarietiška 
Kijevo vyriausybe.

Pasak šaltinių, sprendimas 
dėl sankcijų pirmadienį bus 
pateiktas tvirtinti Briuselyje 
susirinksiantiems ES užsienio 
reikalų ministrams.    

Vienas diplomatas sakė, 
kad tai bus „tikslinės ir indivi-
dualios sankcijos”. Aštuoniems 
į „juodąjį sąrašą” įtrauktiems 
asmenims bus uždrausta atvykti 
į ES, bus įšaldytas jų turtas. LRT
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Dėl savivaldybių tarybų narių mandatų Lietuvoje varžysis 
244 teisti kandidatai, tai sudaro beveik 2 proc. visų rinkimuose 
dalyvaujančių politikų. Iš 411 kandidatų į merus teisti yra 23 – 5,6 
proc. visų kandidatų, skelbia kandidatų duomenis išanalizavusi 
Vyriausioji rinkimų komisija (VRK). Daugiausia – 39 – teistų 
kandidatų iškėlė Darbo partija, Lietuvos socialdemokratų par-
tija – 35, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga – 27. Tėvynės 
sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai savo gretose turi 24 
teistus kandidatus, partija „Tvarka ir teisingumas” – 19, Lietuvos 
socialdemokratų darbo partija – 17, Lietuvos laisvės sąjunga 
(liberalai) – 11, Liberalų sąjūdis – 10. Nė vieno tokio kandidato 
savo sąrašuose neturi keturios partijos: politinė partija Rusų al-
jansas, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Lietuvos 
lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga bei Lietuvių 
tautininkų ir respublikonų sąjunga.

Vasario 16-ąją Vilniaus Gedimino prospekte suliepsnojo 
70 laisvės laužų. Vilnius iškilmingai šventė Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną ir minėjo 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio deklaracijos pasirašymo 70-ąjį jubiliejų, rašoma 
pranešime spaudai. 70 laisvės laužų uždegė iš visos Lietuvos 
atvykę Lietuvos laisvės kovų dalyviai ir jų artimieji, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto signatarai ir šauliai.

Maždaug tūkstantis žmonių vasario 16-ąją žygiavo 
kasmetinėse tautininkų eitynėse Vilniuje. Jų dalyviai nešėsi 
deglus, Lietuvos valstybės ir istorines vėliavas. Minioje buvo 
matyti didelis plakatas su užrašu trispalvės fone „Lietuva 
yra čia”. Žygiuojantys tautininkai taip pat skandavo įvairius 
šūkius, dainavo patriotines, partizanų dainas. Praeidami pro 
Signatarų namus senamiestyje eitynių dalyviai skandavo: „ačiū”. 
Kritikuojamą tautininkų šūkį „Lietuva – lietuviams” buvo gali-
ma girdėti tik minios gale, kur jį skandavo keliolika jaunuolių. 
Valandą vykusios eitynės tęsėsi nuo Aušros vartų iki Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, kur kabo atminimo 
lenta karininkui Jonui Noreikai – Generolui Vėtrai.

Konstitucinis Teismas vasario 15 d. paskelbė, kad referen-
dumas dėl dvigubos pilietybės negali būti rengiamas dvi dienas 
su dviejų savaičių pertrauka. Teismas išaiškino, kad referendu-
mai Lietuvoje gali vykti tik vieną dieną. Seimas referendumą 
planavo surengti gegužės 12 ir 26 dienomis, kartu su pirmuoju 
ir antruoju prezidento rinkimų turais. Referendume piliečių ke-
tinama klausti, ar jie sutinka leisti dvigubą pilietybę asmenims, 
išvykusiems į šalis, atitinkančias „euroatlantinės integracijos 
kriterijus”. Konkrečios šalys būtų nustatytos įstatymu.

Buvusi Liberalų sąjūdžio narė, parlamentarė Aušrinė 
Armonaitė patvirtino, kad prie jos kuriamos naujos partijos 
prisijungs Vilniaus meras Remigijus Šimašius ir jo vedamo 
komiteto „Už Vilnių, kuriuo didžiuojamės!” nariai. Politikė 
neatmetė galimybės tapti naujos partijos vadove.

Buvusių politinių kalinių ir tremtinių organizacijos teis-
mui skųs prokuratūros sprendimą nepradėti ikiteisminio tyrimo 
dėl rašytojo Mariaus Ivaškevičiaus romane „Žali” išsakytų 
teiginių apie Lietuvos partizaninę kovą ir vieną jos vadovų – 
generolą Joną Žemaitį.

Konstitucinis Teismas vasario 15 d. užsiminė, kad Seimas 
referendumų organizavimo tvarką galėjo pakeisti nesilaikydamas 
numatytų procedūrų, tačiau teigė kol kas negalįs pasisakyti dėl 
naujojo įstatymo atitikimo Konstitucijai. Opozicijos atstovai sako, 
kad šis išaiškinimas kelia abejonių, ar gegužę galės vykti referen-
dumai dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo ir dvigubos pilietybės. 
Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas pabrėžė, kad 
Seimas yra įsipareigojęs priimti konstitucinį Referendumo įstaty-
mą – aukštesnės galios teisės aktą, kuris priimamas ir keičiamas 
didesne balsų dauguma nei paprastas įstatymas. Valdantieji pernai 
gruodžio 20 dieną naująją Referendumo įstatymo redakciją priėmė 
kaip paprastą įstatymą. Jis įsigaliojo nuo metų pradžios.

Seimas priėmė įstatymą, įpareigojantį savivaldybių tarybų 
posėdžių garso ir vaizdo įrašus saugoti informacinėse laikmeno-
se ir skelbti interneto svetainėse ne vėliau kaip per 7 darbo dienas 
po posėdžio. Po kilusio skandalo, kai pernai vyriausybė atsisakė 
žurnalistams suteikti pasitarimo garso įrašą, kuriame svarstytas 
Registrų centro duomenų teikimas žiniasklaidai, buvo pakeistas 
ir vyriausybės reglamentas –  nuspręsta posėdžių įrašus saugoti 
ir skelbti socialiniuose tinkluose „Facebook” ir „Youtube”.

Nuo 2020 metų lauko tualetus Lietuvoje turėtume matyti tik 
paveikslėliuose. Kompromisai galimi, tačiau jokiu būdu nebus 
taikstomasi su neprisijungiančiais prie modernios nuotekų sis-
temos, jei tam yra galimybių. Lietuvai už tai gresia milijoninės 
baudos. Griežtėja tonas ir tiems, kurie turi nuotekų valymo 
įrenginius. Didžioji dalis jų neatitiks reikalavimų jau nuo rudens.

Irano užsienio reikalų mi-
nistras apkaltino Jungtines 
Valstijas dėl pavojingos ma-
nijos versti režimą Teherane, o 
Europos šalis, kad jų pastangų 
per maža branduoliniam susi-
tarimui išsaugoti. Kaltinimai 
Europai ir Amerikai baigia 
svarbiausią Vakarų saugumo 
konferenciją Miunchene.

 Konferencija dešimtme-
čius rodė Europos ir Amerikos 
vienybę, bet šiemet abi pusės 
nė nebebando slėpti gilaus 
skilimo dėl visų svarbiausių 
reikalų. Buvęs viceprezidentas 
Joe Bidenas pastebėjo, kad 
Amerika nėra jokia pasaulio 
lyderė, jei neturi sekėjų.

Irano užsienio reikalų mi-
nistras Mohamadas Džavadas 
Zarifas kritikuoja ir Ameriką, 
ir Europą, kitą dieną po to, kai 
Jungtinių Valstijų viceprezi-
dentas Mike`as Pence`as vėl 

MIUNCHENO KONFERENCIJA ATSKLEIDĖ SKILIMĄ 
TARP EUROPOS IR JAV 

Buvęs JAV viceprezidentas J. Bidenas Miuncheno konferencijoje.                                            Reuters

reikalavo, kad europiečiai ne-
sabotuotų sankcijų Teheranui, 
o Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel atkirto, kad nors Iranas 
kelia didelį nerimą visiems, 
joks sprendimas yra trauktis 
iš vienintelio dar veikiančio 
branduolinio susitarimo.

Buvęs viceprezidentas J. 
Bidenas, dar svarstantis, ar ki-
tąmet siekti įveikti D. Trampą 
(D. Trump) prezidento rin-
kimuose, tikino, kad atsukti 
laiką įmanoma, kad dabartinis 
įtampos laikotarpis praeis, ir 
Amerika grįš. Grįš laikai, kai 
ji nenusisuka nuo pasaulio ir 
sąjungininkų.

„Žinau, kad išgirdote daug 
apie lyderystę. Bet iš mano 
patirties – lyderystė yra tik 
tada, kai paskui jus kas nors 
seka. Kai greta jūsų tuščia, tai 
– jokia lyderystė”, – pastebi 
buvęs JAV viceprezidentas.

Amerikos delegacija šie-
met buvo rekordinio dydžio, iš 
abiejų partijų, bet ir nesutari-
mai tarp Europos ir Amerikos 
buvo neslepiami kaip niekada. 
Prieš 55 metus Miuncheno 
saugumo konferencija suma-
nyta kaip forumas transatlanti-
niams santykiams įtvirtinti, bet 
po D. Trampo išrinkimo tapo 
tikra vitrina, kaip pasikeitė 
Vakarų pasaulis.

Prieš konferenciją pa-
skelbta ataskaita parodė, kad 
Vokietijos ir Prancūzijos pi-
liečiai dėl pasaulio reikalų 
kur kas labiau linkę kliautis 
Rusijos ir Kinijos prezidentais 
negu D. Trampu. Europiečiai 
svarstė, kad D. Trampo išrinki-
mas ne nulėmė, o tik atspindė-
jo seniai brendusius pokyčius. 
Tad Europai esą derėtų rengtis 
gyventi nesidairant į Ameriką.

LRT

Jungtinių Valstijų pre-
zidento Donaldo Trampo 
(Donald Trump) patarėjas 
pareiškė, kad paskelbta ne-
paprastoji padėtis leis pasta-
tyti „šimtus mylių” sienos 
su Meksika iki 2020 metų 
rinkimų.

„Kalbame apie šimtus 
mylių, – televizijos laidai 
„Fox News Sunday” sakė 
Stephenas Milleris. – Galbūt 
kelis šimtus mylių iki 2020 
metų rugsėjo, kai liks du 
mėnesiai iki rinkimų”.

D. Trampas aiškiai teigia, 
kad planuoja išnaudoti šį 
klausimą savo perrinkimo 
kampanijai, nors idėją atsi-
tverti nuo Meksikos fiziniu 
barjeru smarkiai kritikuoja 
opoziciniai demokratai, žmo-
gaus teisių gynėjai, pasienio 
žemės valdytojai ir keli res-
publikonai.

Prezidentas vasario 15 d. 
paskelbė nepaprastąją padėtį 
šalyje, kad krašto apsaugai 
ir kitoms sritims skiriamas 
finansavimas galėtų būti 
naudojamas sienos statybai.

2020 METAIS BUS PASTATYTA SIENA SU MEKSIKA
Tokį sprendimą jis priėmė 

Kongresui atsisakius skirti 
jo norimus papildomus 5,7 
mlrd. dolerių sienos apsau-
gai.  Parlamentarai skyrė 
mažiau nei ketvirtadalį šios 
sumos.

S. Milleris tvirtino, kad 
neapsaugota JAV siena su 
Meksika leidžia į šalį patekti 
narkotikams ir nusikaltė-
liams. Jis atmetė oficialią 
statistiką, rodančią, kad ne-
legalių imigrantų skaičius 
pastaruoju metu sumažėjo.

„Negalima turėti nekon-
troliuojamų, nesaugių mūsų 
pasienio zonų, kurias žmonės 
gali kirsti nepastebėti”, – tei-
gė prezidento patarėjas.
Neišvengiamas iššūkis

Turint omenyje, kad dėl 
nepaprastosios padėties pa-
skelbimo gali tektis bylinėtis 
teismuose, o patį sprendimą 
gali blokuoti Kongresas, iš 
tikrųjų lieka labai neaišku, 
kaip greitai į priekį gali pa-
judėti 3140 kilometrų ilgio 
sienos statybos.

Kalifornijos generalinis 

prokuroras Xavieras Becerra 
sakė televizijai „ABC”, kad 
jo valstija „neabejotinai ir 
neišvengiamai” teiks skundą 
teismui dėl statybų.

Jis tvirtino, kad Kalifornija 
ir kitos valstijos gali prarasti 
lėšų, skirtų kariuomenės 
projektams, katastrofų pre-
vencijai ir kitiems dalykams.

Demokratė, Ilinojaus se-
natorė Tammy Duckworth tei-
gė galvojanti, kad Kongresas 
gali priimti rezoliuciją, blo-
kuojančią D. Trampo veiks-
mus, tačiau jai nepavyktų 
surinkti balsų atmesti tikėtino 
prezidento veto.

S. Milleris atsisakė tie-
siogiai vertinti D. Trampo 
galimybes vetuoti rezoliuci-
ją, bet teigė, kad jis „saugos 
savo sprendimą paskelbti 
nepaprastąją padėtį”.

Keli respublikonų senato-
riai kritikavo šalies vadovo 
sprendimą teigdami, kad jis 
sukuria pavojingą prece-
dentą, o D. Trampas galėjo 
viršyti prezidentui priskirtus 
įgaliojimus.                   LRT
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LIETUVOS PREZIDENTO RINKIMAMS 
ARTĖJANT

„Valdžia – tai lovys” – nuo pat neprikausomybės atgavimo 
šį bjauriai skambantį principą visuomenės gyvenime skiepijo 
ir puoselėjo komunistinė nomenklatūra, sėkmingai peršokusi 
iš skęstančio komunistinių kliedesių laivo į nepriklausomos 
Lietuvos vežėčias. Toks šuolis gal ir nebūtų pavykęs, ar bent 
jau ne toks sėkmingas būtų buvęs, jei ne kai kurie žmonės, 
tapę tramplinu šiam visuomenės progreso balastui. Šiandien 
kai ką iš tų žmonių vėl matome „protinant” visuomenę ir netgi 
kandidatuojant į valstybės aukščiausiąjį postą – Prezidento. 
Apmaudu, kad kitokios politinės valdžios sampratos žmo-
nės, teigę, kad „valdžia – tai atsakomybė”, buvo nuolat 
nustumiami į šoną, bet... tuoj pat prisimenami, kai valstybei 
iškildavo kokia nors bėda, dažniausiai – ekonominė krizė. 
Žinia, bet kokiai krizei suvaldyti ir įveikti reikalingi ryžtingi, 
nepopuliarūs veiksmai. Rezultatas – krizė įveikta, tačiau 
nepasitenkinimas dėl nepopuliarių sprendimų nukreipiamas 
prieš šį sunkų darbą atlikusius žmones. Savaime aišku, kad 
labiausiai nepatenkinti būna rėksniai, ant kurių sąžinės guli 
tos krizės priežastys. Jie be jokių skrupulų manipuliuoja ma-
žiausiai apsišvietusiomis masėmis, per jų nugaras ir tuščias 
galvas vėl iškopdami į valdžią.

Kartą viena lietuvių kalbos mokytoja pasakė: „Na štai 
ir atėjo laikai, kai bolševikų šūkis „kas buvo niekas, tas 
taps viskuo” išsipildė!” Argi ne teisi mokytoja – juk visais 
laikais vadovaujančiuose postuose visuomenė norėjo matyti 
išmintingiausią, geriausią, gabiausią, o dabar net „ubagų 
karalius” gali tapti antrojo pagal dydį miesto meru! (Gal 
kas jau pamiršo, kaip Kauną „valdė” V. Šustauskas, krimi-
nalinės natūros žmogus, šiandien atvirai šlovinantis Putiną.) 
Nesvarbu jo išsilavinimas, jo moralinės savybės, jo politinės 
pažiūros... K. Pūkas, gašliai besižvalgęs į būsimas padėjėjas 
ir užuominomis aiškinęs, koks bus jų „pagrindinis darbas”, 
pasirodo, kai kam iš Lietuvos piliečių buvo tinkamas atsto-
vauti tautos daliai Seime! Tad ar verta stebėtis, kad šiandien 
į Prezidento postą taiko žmonės, nemokantys užsienio kalbos 
ar kliedintys apie paralelinius pinigus? Jei ką ir galima  pri-
kišti demokratijai, tai va tokias jos grimasas – leisti į valdžią 
patekti atsitiktiniams asmenims. Liūdniausia, kad didelei 
daliai visuomenės negalioja tradicinės vertybės (ne, ponai, 
ne apie homoseksualų santuokas čia kalbu!) ir argumentai, 
akivaizdūs faktai ir išvados. 

Štai verda diskusijos – „už ką balsuosi?”. Na ir prasideda! 
Toje barnių kakofonijoje pasipila visa antivalstybinė, anti-
visuomeninė bjaurastis. Jau standartinėmis tapo frazės apie 

„baisiąją Europos Sąjungą”, „Briuselio diktatą”, „netikusius 
Vakarų šalių vadovus”, „neobjektyvią žiniasklaidą”, „neken-
čiamus landsbergistus” (dažniau sakoma „konservatorius”), 

„nebepakeliamą gyvenimą nepriklausomoje Lietuvoje”, „su-
puvusį elitą” ir t. t. Žodžiu, toks paprastas įaudrintos minios 
baubimas, kuriai nėra ir negali būti jokių logiškų nuraminimo 
ir įtikinimo būdų. 

Tai štai toji minia ir išrenka į valdžią žmones, kone atvirai 
dirbančius Lietuvos valstybingumui priešiškai Rusijai ir tai-

kiniais piešiančius savo oponentus, žmones, kurie nuvažiavę 
į užsienį nesugeba nei suprasti, ką kalba Vakarų valstybės 
atstovas (kolega), nei pats ką nors pasakyti (tiesa, jis su-
geba perskaityti tekstą, tuo įrodydamas, jog yra raštingas!). 
Klausaisi politologų, politikos apžvalgininkų ir neatsistebi, 
kodėl jie tiesiai šviesiai nepasako, kad Lietuvos valstybingu-
mui iškilo nemenkas pavojus dėl galimybių patekti į valdžią 
žemo intelekto, siaurų pažiūrų, menko dorovinio mentaliteto 
žmonėms? Kodėl vieno iš valstybės svarbiausių žmonių 
lingvistinis neišprusimas pateikiamas kaip tam tikras priva-
lumas, suprantamas mažiau apsišvietusiai visuomenės daliai, 
atseit, „va šitas – tai savas! Aš angliškai irgi nė bū bū!”. Ar 
čia kaltas liberalus požiūris ir tolerancija bet kokiam žmo-
gaus nukrypimui nuo aukštesnių siekių, pataikūniška baimė 
sulaukti tokių žmonių puolimo? Galų gale, kas gi daugiau 
švies visuomenę, jei ne politologai ir politikos įvykius ana-
lizuojantys specialistai?

„Prie Smetonos”, sakydavo senoliai (beje, mokėję rusiškai, 
lenkiškai, žydiškai, vokiškai), išsimokslinęs žmogus buvo 
gerbiamas savaime, o valstybės tarnyboje dirbantis žmogus 
buvo gerbiamas už jo atsakingumą ir pareigos vykdymą. 
Deja, šiandien šis požiūris nebegalioja, bet kuris mažaraštis 
gali draskyti akis mokytojui, kunigui, merui... Prieš principą 

„valdžia - tai atsakomybė” laimėjo principas „valdžia - tai lo-
vys”. O prie lovio visi lygūs, visi kiaulės, svarbiausia – nelikti 
paskutiniam nes, matai, tam paršui spenio nelieka. 

Kęstutis Šilkūnas

Dešimt mėnesių išsaugoti 
NATO? Skamba dramatiškai, 
tačiau ištaisyti senus Aljanso 
trūkumus yra gyvybiškai svar-
bus reikalas, artėjant gruodį 
įvyksiančiam viršūnių susiti-
kimui Londone.

Geriausia žinia yra aki-
vaizdi: Šiaurės Makedonija 
bus priimta į NATO, nes buvo 
išspręstas gėdingai užsitęsęs 
ginčas su Graikija dėl buvu-
sios Jugoslavijos respublikos 
pavadinimo. Šia reta gera žinia 
Vakarų Balkanams yra atkirtis 
Kremliaus pastangoms kurs-
tyti ekstremizmą ir sėti pyktį 
šiame pažeidžiamame regione.

Tačiau pasisekimas šiame 
fronte išryškina nesėkmę ki-
tame; tai yra Aljanso elgesys 
su kitomis dviem narystės 
NATO gerokai labiau nusi-
pelniusiomis šalimis – Gruzija 
ir Ukraina. Įšaldęs jų prašy-
mus dėl narystės neribotam 
laikui, Aljansas beveik priė-
mė Rusijos veto dėl tolesnės 
savo plėtros. NATO turi rasti 
atsakymą į šį klausimą iki 
gruodžio.

Dar viena gera naujiena 
– kad Aljansas sugrįžo prie 
savo pagrindinės misijos: 
teritorinės gynybos. Per 2016-
ųjų viršūnių susitikimą priė-
męs atitinkamus sprendimus, 
Aljansas dislokavo tarptau-
tinius priešakinius dalinius 
Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje 
ir Lenkijoje bei padidino ak-
tyvumą Juodojoje jūroje. Yra 
kuo džiaugtis: tikri kariai, 
tikri planai ir tikros pratybos 
Rusijos pažeidžiamiausiose 
šalyse mažina, o ne didina, 
karo tikimybę.

Tačiau NATO strateginėje 
koncepcijoje tebėra spragų. 
Vienas iš kylančių klausimų 
yra apie sprendimų priėmimą 
krizės metu. Ar vyriausiasis 

10 MĖNESIŲ IŠSAUGOTI NATO
sąjungininkų pajėgų Europoje 
vadas (SACEUR) ir aukšto 
rango amerikiečių genero-
las Curtisas Scaparrotti turi 
įgaliojimus prireikus pasiųsti 
pajėgas į frontą, ar jam reikia 
laukti, kol sprendimą priims 
Aljansas? Šis procesas yra 
lėtas, ir esama rizikos, kad at-
siras politinių kliūčių iš šalių, 
kur Kremliaus įtakos operaci-
jos giliai įsišaknijusios.

Kitas klausimas, kas nu-
tiks, jei atsako mechanizmas 
bus sužadintas? Aljansas čia 
yra padaręs pažangos, sukū-
ręs Ypač greito reagavimo 
pajėgas (VJTF) – ekspedicinį 
8 000 karių turintį kontingen-
tą, išbandytą per pernykštes 
pratybas „Trident Juncture” 
(Trišakė jungtis). Šiemet VJTF 
pagrindą sudaro vokiečiai.

Tačiau, nekaitant šių prie-
šakinių pajėgų, NATO ga-
limybės yra tokios silpnos, 
kad tai kelia susirūpinimą. 
Atsiųsti didelį pastiprinimą iš 
JAV į Europą užtruktų kelias 
savaites. Tai atkreipia dėmesį 
į branduolinio atgrasymo prie-
monių silpnumą.

Rusija daug investuoja į 
naujus kovinius („taktinius”) 
branduolinius ginklus. Per 
savo karines pratybas Maskva 
repetuoja jų dislokavimą ir 
juos išbando. Europoje NATO 
turi nedaug tokių branduolinių 
ginklų ir dauguma jų yra JAV 
rankose.

Viešoji nuomonė šiems 
ginklams yra priešiška, kai 
kuriose šalyse – netgi labai. 
Atgrasymas vis labiau pri-
klausomas nuo mažiausiai įti-
kinamo branduolinio spektro 
galo – strateginio (pasaulio 
pabaigos) arsenalo. NATO 
reikia tartis dėl branduolinės 
strategijos, ir šis pokalbis ne-
bus lengvas.

Tačiau sudėtingiausi ar-
tėjančio viršūnių susitikimo 
klausimai galbūt yra ne kari-
niai, o politiniai. JAV saugumo 
santykių su Europa paradoksas 
– kad nors faktai yra kaip nie-
kad anksčiau motyvuojantys, 
šioje srityje tvyro itin niūri 
nuotaika.

NATO vos pavyko išvengti 
katastrofos per praėjusią vasa-
rą vykusį viršūnių susitikimą, 
kai JAV prezidentas Donaldas 
Trumpas (Donald Trump) at-
rodė esąs pasirengęs paskelbti 
apie Vašingtono pasitraukimą 
iš Aljanso. Per šį susitikimą 
JAV lyderis pareikalavo iš 
sąjungininkių nepasiekiamo 
tikslo: skirti 4 proc. savo ben-
drojo vidaus produkto gyny-
bos reikmėms.

N o r s  s ą j u n g i n i n k ė s 
Europoje didina savo gyny-
bos biudžetus, ginčas dėl šių 
išlaidų veikiausiai vėl iškils, 
galbūt itin žalinga forma. 
Pavojinga ne tai, kad JAV 
apleis visą Europą, o faktas, 
kad dėmesys pakryps į dvi-
šalius valstybių santykius su 
Jungtinėmis Valstijomis ir 
prasidės konkurencija dėl įta-
kos, susilpninsiančios Aljanso 
sanglaudą.

Visos šios problemos iš-
sprendžiamos, bet tam reikia 
energingos, kryptingos poli-
tinės lyderystės. Žvelgiant į 
Europos silpnas vyriausybes, 
perpildytą rinkimų kalendo-
rių ir savus trukdžius, sunku 
pamatyti, iš kur ji gali ateiti.

E d w a r d a s  L u c a s a s , 
Europos politikos analizės 
centro (CEPA) vicepreziden-
tas, LRT

LENKIJOS 
PREMJERAS 

ATŠAUKĖ VIZITĄ  
Į IZRAELĮ

L e n k i j o s  p r e m j e r a s 
Mateuszas Morawieckis atšau-
kė savo vizitą į Izraelį, kur vyks 
Višegrado šalių viršūnių susi-
tikimas, vasario 17 d. pranešė 
vyriausybės atstovė.

„Ministras pirmininkas 
Morawieckis telefonu pra-
nešė (Izraelio) premjerui 
(Benjaminui) Netanyahu, 
kad viršūnių susi t ikime 
Lenkijai atstovaus užsienio 
reikalų ministras Jacekas 
Czaputowiczius”, – nurodė 
Joanna Kopcinska.

Tokį sprendimą lenkų 
premjeras priėmė dėl prane-
šimų, esą Izraelio ministras 
pirmininkas apkaltino per 
holokaustą lenkus bendradar-
biavus su naciais.

B. Netanyahu biuras savo 
ruožtu tvirtino, kad Izraelio 
vadovas buvo „neteisingai 
pacituotas” ir nesakė, kad 
lenkų tauta bendradarbiavo 
su naciais. 

LRT
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Brangieji,

atkurtoji mūsų valstybė skaičiuoja naują šimtmetį savo 
ilgaamžėje istorijoje. Švęskime Vasario 16-ąją, kaip išsiva-
davimo ir laisvės šventę!

Ši data kupina pasididžiavimo visais patriotais, kovoju-
siais dėl Lietuvos nepriklausomybės, kuri buvo ir idėja, ir 
aukščiausias tikslas, pripildytas begalinės meilės Tėvynei.

To paties tikslo vedami prieš septyniasdešimt metų par-
tizanai pasirašė Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklara-
ciją. Išdidžios tautos balsas okupacijos ir teroro sąlygomis 
iš partizanų bunkerio ragino nepasiduoti, neišsižadėti savo 
valstybės ir teisės gyventi laisviems.

Branginkime kovotojų palikimą, saugokime jį kaip įkvė-
pimą būti tvirtiems ir drąsiems, ryžtingiems ir atkakliems, 
savo darbais ir sprendimais kuriant šalies ateitį.

Ši nepaprasta diena mums visada reikš nepriklausomybės 
pergalę ir laisvės balsą mūsų širdyse.

Sveikinu visus su Vasario 16-ąja!

Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Respublikos Prezidentė

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS DALIOS GRYBAUSKAITĖS  
SVEIKINIMAS VASARIO 16-OSIOS PROGA

Penktadienis ,  vasario 
15 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Vasario 16-osios 
išvakarėse sulaukė valstybinių 
sveikinimų iš viso pasaulio. 
Prezidentę pasiekė užsienio 
šalių vadovų sveikinimo laiš-
kai Lietuvos valstybės atkū-
rimo dienos proga, kuriuose 
šalies žmonėms linkima san-
tarvės, taikos ir klestėjimo.

Prisimindamas savo valsty-
binį apaštalinį vizitą Lietuvoje 
pernai rugsėjį, Popiežius 
Pranciškus siunčia širdingus 
sveikinimus ir geriausius lin-
kėjimus mūsų šalies žmonėms. 
Šventasis Tėvas laimina lie-
tuvių tautą ir meldžiasi, kad 
lietuviai liktų ištikimi teisin-
gumo, solidarumo bei taikos 
vertybėms ir toliau jas skleistų.

J u n g t i n i ų  A m e r i k o s 
Valstijų Prezidento Donaldo 
J. Trumpo laiške pabrėžiama, 
kad Lietuva yra patikima JAV 
draugė ir sąjungininkė, ginanti 
transatlantinius ryšius bei ver-
tybes. JAV labai vertina mūsų 
šalies partnerystę stiprinant 
Europos saugumą, indėlį ko-
voje su terorizmu Afganistane 
ir Irake bei tvirtai remiant 
suverenumą, teritorinį vienti-
sumą ir demokratinę pažangą 
kitose valstybėse. Prezidentas 
D. J. Trampas (D. J. Trump) 
savo ir visų Amerikos žmonių 
vardu palinkėjo Lietuvai links-
mos Vasario 16-osios šventės 
ir padėkojo už bendrą darbą 
užtikrinant taiką ir saugumą 
Europoje.

VASARIO 16-OSIOS IŠVAKARĖSE –  
SVEIKINIMAI IŠ VISO PASAULIO

Jungt inės  Kara lys tės 
Karalienė Elžbieta II savo 
atsiųstame sveikinime vals-
tybinės šventės proga visiems 
Lietuvos žmonėms palinkėjo 
laimės ir gerovės.

„Man didelis džiaugs-
mas atsiųst i  Jums, Jūsų 
Ekscelencija, ir visiems Jūsų 
šalies žmonėms nuoširdžius 
savo sveikinimus ir linkėjimus 
Nepriklausomos valstybės 
atkūrimo dienos proga”, – ra-
šoma Japonijos Imperatoriaus 
Akihito sveikinimo tele-
gramoje Prezidentei Daliai 
Grybauskaitei.

Savo ir visų Vokietijos 
žmonių vardu sveikindamas 
Lietuvą šios šalies Prezidentas 
Walteris Steinmeyeris džiau-
giasi galėjęs pats prieš me-
tus dalyvauti nepriklausomy-
bės 100-mečio renginiuose 
Vilniuje. Savo sveikinimo 
laiške Vokietijos vadovas taip 
pat pabrėžia, kad Vokietiją 
su Lietuva sieja glaudi ben-
drystė ir pasitikėjimu grįstas 
bendradarbiavimas Europos 
Sąjungoje ir NATO. Pasak 
Prezidento W. Steinmeyerio, 
Lietuva ir ateityje galės pasi-
kliauti Vokietijos solidarumu.

„Man malonu Lietuvos 
Respublikos valstybinės šven-
tės proga Jus ir visus Jūsų pi-
liečius nuoširdžiai pasveikinti 
savo ir prancūzų tautos vardu. 
Džiaugiuosi mūsų visose plo-
tmėse kokybišku politiniu di-
alogu, atveriančiu kelią inten-
syvesniems dvišaliams santy-
kiams visose mus bendrai do-
minančiose srityse. Sveikinu 
Jūsų ryžtingą pasisakymą už 
Europos Sąjungą – norėčiau, 
kad ji įgautų daugiau suvere-
numo, būtų demokratiškesnė ir 
vieningesnė, kad užimtų visą 
jai deramą vietą tarptautinėje 
scenoje ir galėtų veiksmingiau 
apsaugoti savo piliečius”, – 
rašome Prezidentei adresuo-

tame Prancūzijos Prezidento 
Emmanuelio Macrono laiške, 
kuriame jis taip pat teigia esąs 
laimingas, kad Prancūzija 
buvo įsitraukusi į Lietuvos 
valstybės atkūrimui skirtus 
šventinius renginius, iš ku-
rių vienas reikšmingiausių 
– Baltijos šalių simbolizmui 
skirta paroda Orsė muziejuje.

Vasario 16-osios proga svei-
kinimo laiškus taip pat atsiuntė 
Belgijos Karalius Filipas, 
Švedijos Karalius Karlas 
Gustavas, Ispanijos Karalius 
Pilypas, Airijos Prezidentas 
Michaelis D. Higginsas, 
A u s t r i j o s  P r e z i d e n t a s 
Alexanderis Van der Bellenas, 
Čekijos Prezidentas Milošas 
Zemanas, Estijos Prezidentė 
Kersti Kaljulaid, Italijos 
Prezidentas Sergio Mattarella, 
L a t v i j o s  P r e z i d e n t a s 
R a i m o n d a s  V ė j u o n i s , 
Suomijos Prezidentas Sauli 
Niinisto, Kanados Generalinė 
Gubernatorė Julie Payette, 
Šveicar i jos  Prez identas 
Uelis Maureris, Australijos 
Generalinis Gubernatorius 
Peteris Cosgrove‘as, Kinijos 
Prezidentas Xi Jinpingas, 
Pietų Korėjos Prezidentas 
Moon Jae-in, Indonezijos 
Prezidentas Joko Widodo, 
R u s i j o s  P r e z i d e n t a s 
Vladimiras Putinas, Jungtinių 
Arabų Emyratų Prezidentas 
K h a l i f a  B i n  Z a y e d a s 
A l -Na lyanas ,  Bahre ino 
Karalius Hamadas bin Isa 
Al Khalifas, Kataro Emiras 
Tamimas Bin Hammadas 
Al-Thani, Maroko Karalius 
Mohamedas  VI ,  Alžyro 
Prezidentas Abdelazizas 
Bouteflida, Kazachstano 
Prezidentas Nursultanas 
Nazarbajevas, Turkmėnistano 
Prezidentas Gurbangulis 
Berdimuhamedovas, Peru 
Prezidentas Martinas Vizcarra.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės kanceliarija tęsia 
pasirengimą visuomenės infor-
mavimui apie referendumą dėl 
pilietybės išsaugojimo.

Į g y v e n d i n a n t  S e i m o 
pavedimą,  vasario 13 d. 
Vyriausybės posėdyje LRVK 
iš valstybės vardu pasiskolintų 
lėšų skirta 230 tūkst. eurų vi-
suomenės informavimui  apie 
privalomuoju referendumu 
dėl Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 12 straipsnio 
pakeitimo teikiamo spręsti 
klausimo svarbą Valstybės ir 
Tautos gyvenimui.

Šiuo metu vyksta paren-
giamieji darbai: skelbiami 
atitinkami viešųjų pirkimų 
ir kiti konkursai. Tikimasi, 
kad plati referendumo dėl 
pilietybės išlaikymo viešini-
mo kampanija  žiniasklaidos 

RENGIAMASI VISUOMENĖS 
INFORMAVIMUI APIE REFERENDUMĄ 

DĖL PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO
priemonėse prasidės ne vėliau 
kaip kovo pabaigoje - balan-
džio pradžioje.

Vyriausybės kanclerio įsa-
kymu iš įvairių institucijų 
atstovų yra sudaryta ir regulia-
riai posėdžiauja darbo grupė. 
Jai vadovauja Vyriausybės 
kanclerio pirmasis pavaduoto-
jas Deividas Matulionis.

2018 m. spalio 18 d. Seimas 
priėmė nutarimą  „Dėl privalo-
mojo referendumo dėl Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 12 
straipsnio pakeitimo paskelbi-
mo”.  Nutarime įtvirtinta, kad 
referendumas dėl pilietybės 
išsaugojimo vyktų gegužės 12 
dieną ir gegužės 26 dieną, kai 
planuojami prezidento rinki-
mų pirmas ir antras turai. Dėl 
šios nutarimo nuostatos atitiki-
mo Konstitucijai yra kreiptasi 
į Konstitucinį Teismą.    LRV

Lietuvos Ministras Pirmi-
ninkas Saulius Skvernelis 
Vasario 16–osios proga daly-
vavo Lietuvos vėliavos pakė-
limo ant Vilniaus televizijos 
bokšto renginyje.

Pasak Vyriausybės vadovo, 
Televizijos bokštas yra simbo-
linė vieta, kurioje už Lietuvos 
laisvę žmonės aukojo gyvybes. 
Aukojo tam, kad galėtų apginti 
Vasario 16-osios, o paskui ir 
Kovo 11-osios laimėjimus. 
Jie sumokėjo didžiausią kainą 

VIRŠ SOSTINĖS PLAZDANTI TRISPALVĖ 
– KOVŲ IR PERGALIŲ SIMBOLIS

ir už tai, kad kiekvieno mūsų 
namuose, kiekvienoje įstaigo-
je, ant kiekvieno pastato galėtų 
nevaržomai plazdėti laisvos 
ir nepriklausomos Lietuvos 
trispalvės.

„Lietuvos vėliava kyla 
simbolinėje vietoje, kurioje 
susilieja tiek daug prasmių, 
istorijos, meilės Tėvynei, 
tiek daug ryžto ginti savo 
valstybingumą ir tiek daug 
laimėjimų. Džiaugiuosi, kad 
šis vėliavos pakėlimas jau 

tampa tradicija ir tikiu, kad 
šimtai tūkstančių žmonių, 
kurie savo akimis matys 
virš sostinės plazdančią tris-
palvę, jaus pasididžiavimą 
savo šalimi ir savo istorija. 
Nuoširdžiai sveikinu visus 
Vasario 16-osios proga!”, - 
sakė premjeras.              LRV



5. DIRVA . 2019 m. vasario 19 d. . 

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus 
liko 11 metų

LIETUVOS  SĄJŪDŽIO VILNIAUS  SKYRIAUS 
TARYBA

LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui
Vilniaus merui Remigijui Šimašiui
LR Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties ko-
misijos pirmininkui Arūnui Gumuliauskui
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato virši-
ninkui Sauliui Gagui
Vilniaus savivaldybės tarybos nariams 
Žiniasklaidai

 
DĖL PAMINKLINIO AKMENS LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE

Vilnius, 2019-02-06

1995.05.20 Lukiškių aikštėje susirinkę Lietuvos partizanai, 
tremtiniai, politiniai kaliniai, 1941 m. birželio sukilimo dalyviai 
bei sąjūdininkai šioje aikštėje padėjo akmenį, simbolizuojantį 
būsimą, kaip tikėtasi, netolimoje ateityje iškilsiantį Laisvės kovų 
monumentą su akmenyje iškaltu užrašu: 

„Šioje aikštėje bus įamžintas nežinomo partizano ir kovotojo 
dėl Lietuvos laisvės atminimas”. Deja, dabartiniam merui paval-
di įstaiga, rekonstruodama aikštę, šį paminklinį akmenį pašalino.

Paminklinio  Akmens padėjimas vyko ypač iškilmingai – 
Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis. Iškilmėse dalyvavo Vilniaus 
miesto meras, vyriausybės ir Seimo nariai. Savo kalbose visi 
suprato, kad šioje aikštėje bus įamžintas  visais laikais kovojusių 
ir žuvusių už Lietuvos Nepriklausomybę atminimas - pradedant  
Apuolės gynyba 853 m. ir baigiant Medininkais 1991.07.31. 
Mitingo dalyviai iškaltus akmenyje žodžius priėmė kaip prie-
saiką. 

Ir štai kuo pavirto priesaika praėjus tik 12 metų.
Niekam nežinant, su niekuo nederinus šis Laisvės kovų sim-

bolis, iškilmingas pažadas ir priesaika buvo išmestas į šiukšlyną. 
Tai Lietuvos istorijos, visų laikų žuvusiųjų, likusių gyvų kovo-
tojų,  Atgimimo Sąjūdžio ir visų Lietuvos žmonių paniekinimas. 

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kategoriškai 
prieštarauja prieš šį vandalizmo aktą ir reikalauja minėtą 
Paminklinį Akmenį grąžinti į jo buvusią vietą.

Prašome Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisa-
riato viršininką gerb. Saulių Gagą ištirti Paminklinio Akmens 
dingimo (o gal pagrobimo siekiant ekonominės ar politinės 
naudos?) iš Lukiškių aikštės priežastis ir kaltininkus  patraukti  
atsakomybėn.

Prašome Vilniaus  savivaldybės tarybos narius įvertinti mero 
R. Šimašiaus ir savivaldybei pavaldžių institucijų neteisėtą ir 
amoralią veiklą.

Tarybos pirmininkas   L. Kerosierius

Pirmininko pavaduotojas  G. Adomaitis

Vasario 7 dieną Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius kartu su 
kitų Baltijos šalių ministrais 
lankėsi JAV Senate ir Atstovų 
Rūmuose.

Vizito metu trijų Baltijos 
šalių ministrai susitiko su 
JAV Senato Užsienio reikalų 
komiteto pirmininku Džeimsu 
Rischu ir  jo pavaduotoju Bobu 
Menendezu. Senatoriams pri-
statyta Baltijos regiono sau-
gumo problematika, aptartas 
bendradarbiavimas transa-
tlantiniais klausimais, dėkota 
už tvirtą poziciją dėl atsako 
Rusijai ir jai taikomų sankcijų, 
paramos Ukrainai klausimais.

„Svarbu išlaikyti spaudimą 
Rusijai dėl jos prieš Ukrainos 
ir viso transatlantinio regiono 
saugumą nukreiptų veiksmų. 
Bet koks sankcijų sušvelnini-
mas būtų interpretuotas kaip 
kvietimas tęsti agresiją”, – 
teigė L. Linkevičius.

Susitikime su senatoriumi 
Martinu Heinrichu, dirban-
čiu Ekonomikos, Gynybos, 

LR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS L. LINKEVIČIUS SUSITIKO  
SU JAV SENATO IR ATSTOVŲ RŪMŲ SVARBIAUSIŲ KOMITETŲ VADOVAIS

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (trečias iš dešinės) kartu su kitų Baltijos šalių 
ministrais lankėsi JAV Senate.                                                                                               LR URM

Energetikos ir Žvalgybos ko-
mitetuose, ministras akcentavo 
energetinio saugumo ryšius 
su JAV, įskaitant Partnerystės 
Transatlantiniam energetikos 
bendradarbiavimui (P-TEC) 
stiprinimą, priminė nesaugios 
Astravo branduolinės elektri-
nės problematiką.

S u  A t s t o v ų  R ū m ų 
Žvalgybos komiteto pir-
mininku, Baltijos draugų 
grupės vienu iš pirmininkų, 
Adamu Schiffu aptarta šios 
grupės parama trijų Baltijos 
šalių siekiams stiprinti tran-
satlantinį bendradarbiavimą, 
JAV karių buvimą regione. 
Pristatytos Lietuvos pastan-
gos kovojant su hibridinėmis 
ir kibernetinėmis grėsmėmis, 
užtikrinant žmogiškuosius 
kontaktus su Rusijos pilietine 
visuomene.

Baltijos regiono saugumą 
ir kovą su Rusijos piktavališ-
kais veiksmais ministras taip 
pat aptarė su Europos politi-
kos analizės centro (CEPA) 
vadovu Peteriu Doranu ir 

Rusijos programos direktoriu-
mi Brianu Whitmoru, kalbėjo 
PowerVertical laidoje internete 
(Podcast). 

LR URM

2019 m. vasario 6 die-
ną Vašingtone, JAV vyko 
Globalios koalicijos, nugalė-
jusios ISIS (D-ISIS), ministrų 
susitikimas, kurio metu 74 ko-
alicijai priklausančių valstybių 
ir 5 tarptautinių organizacijų 
atstovai aptarė trunkančią kovą 
su terorizmo grėsme Irake ir 
Sirijoje, tautinių ir religinių ma-
žumų apsaugą, atsakomybę už 
regione vykdytus nusikaltimus 
žmogiškumui, humanitarinę 
pagalbą konflikto  nualintam 
regionui.

„Lietuva tęs kovą prieš 
terorizmą kartu su Globalios 
koalicijos sąjungininkais. 
Užkertant kelią šių pasibai-
sėtinų nusikaltimų pasikarto-
jimui, stiprinkime atsparumą 
jų skleidžiamai neapykantos 
ideologijai. Terorizmą turime 
nugalėti ne tik kovos lauke, 
bet ir kibernetinėje erdvė-
je”, – teigė ministras Linas 

GLOBALIOS KOALICIJOS, NUGALĖJUSIOS ISIS, 
UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRŲ PASITARIMAS VAŠINGTONE

Linkevičius.
Už bendrą kovą prieš tero-

rizmą koalicijos partneriams dė-
kojo JAV Prezidentas Donaldas 
Trampas (Donald Trump) , 
sveikinimo žodį tarė Valstybės 
sekretorius Mike’as Pompeo.

Ministrai taip pat priėmė 
bendrą pareiškimą dėl koalici-

jos veiksmų, kuriais siekiama 
užtikrinti, kad ISIS grėsmė 
neatgimtų.

Globalios koalicijos vei-
kloje dalyvauja lietuvių ka-
rinių instruktorių grupė, vei-
kianti Irake dislokuoto Danijos 
kariuomenės kontingento su-
dėtyje.                      LR URM

Globalios koalicijos, nugalėjusios ISIS (D-ISIS), ministrų pasita-
rime.                                                 JAV Valstybės departamento nuotr.
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Saus io  23-27  d ieno-
mis Brazilijoje vyko Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo su-
važiavimas, kuriame dalyvavo 
užsienio lietuviai iš Brazilijos, 
Urugvajaus, Vokietijos ir 
Kanados. Renginyje dalyvavo 
ir Brazilijos bei Urugvajaus 
lietuvių bendruomenių prak-
tikantai, atvykę iš Lietuvos.

Sausio 23 d. suvažiavi-
mas prasidėjo atidarymo 
švente, kurios metu sveiki-
nimo žodžius tarė Lietuvos 
Respublikos generalinė kon-
sulė San Paule Laura Tupė, 
LVK delegatas užsienio lie-
tuviams katalikams prela-
tas Edmundas Putrimas ir 
Brazilijos lietuvių jaunimo 
sąjungos pirmininkė Laima 
Zizas. 

Kitą rytą suvažiavimo pro-
grama prasidėjo diskusija apie 
Lietuvos ir lietuvybės reikšmę 
dalyviams bei jų šeimoms, 
taip pat diskutuota apie jų 
įsitraukimą į savo miesto lie-
tuvių bendruomenės veiklą. 

XXII PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS SAN PAULE

Po diskusijos vyko prelato E. 
Putrimo paskaita apie drąsą 
ir jos reikšmę saugant ir puo-
selėjant lietuviškas tradicijas, 
kalbą ir kultūrą. Suvažiavimo 
dalyviai taip pat vyko į eks-
kursiją San Paule, kurioje 
turėjo galimybę pamatyti 
Ibirapuera parką ir modernaus 
meno bei Afrikos kultūros 
muziejus, kurie padėjo susi-
pažinti su Lietuvoje mažai 
žinoma kitų tautų migracijos 
istorija.

Penktadienį suvažiavimo 
dalyviai išvyko į užmiestyje 
esantį pastatų kompleksą 
„Lituanika”, kuris vadinamas 
lietuviška oaze Brazilijoje. 
Didžioji dalis „Lituanikos” 
namų priklauso lietuvių kil-
mės šeimoms, čia yra nedi-
delis vienuolynas ir koplyčia, 
seniau organizuotos skautų 
stovyklos. „Lituanikos” aplin-
ka stengiamasi atkartoti lietu-
viškus kraštovaizdžius: čia, 
pušyne, vyko sporto varžybos 
ir talentų vakaras, kurio metu 

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo dalyviai. 

dalyviai vieni kitus stebino 
išradingais pasirodymais – 
vaidinimais, sutartinėmis, 
lietuviškomis dainomis ir 
šokiais bei magijos šou.

Šeštadienis prasidėjo nuo 
braziliško medelio sodinimo 
ceremonijos. Kiekvienas da-

lyvis bėrė lietuvišką žemę, 
kurią užsienio lietuvių ben-
druomenėms Lietuvos šim-
tmečio proga atsiuntė pro-
jektas „Laisva žemė”. Po 
ceremonijos vyko prelato 
E. Putrimo atnašautos šv. 
Mišios, kuriose per pamoks-
lą buvo atkreiptas dėmesys 
ir į ekologijos temą, artimai 
susijusią su ryte pasodintu 
medžiu, skatinančiu prisimin-
ti ekologines problemas, ypač 
aktualias Brazilijoje.

Dienos programa buvo tę-
siama LR konsulės San Paule 
L. Tupės skaitoma paskaita 
apie protokolą ir renginių 
organizavimą bei LR garbės 
konsulo Carlos Levenstein 
paskaita apie lyderystę. Vakare 
praktikantai iš Lietuvos, atlie-
kantys praktiką San Paulo ir 
Montevidėjaus bendruomenė-
se, suorganizavo istorinį žaidi-
mą apie knygnešius. Šia veikla 

buvo siekiama supažindinti 
dalyvius su svarbiu Lietuvos 
istorijos momentu, leidžiant 
patiems išbandyti knygnešio 
vaidmenį.

Suvažiavimo uždarymo 
šventėje buvo įteikti apdo-
vanojimai ir skirtos nomina-
cijos dalyviams. Renginys 
buvo oficialiai baigtas, tikintis 
vėl susitikti kitais metais 
Argentinoje vyksiančiame 
suvažiavime arba kituose 
renginiuose, puoselėjančiuose 
lietuviškumą.

XXII Pietų Amerikos lietu-
vių jaunimo suvažiavimo orga-
nizatoriai ir dalyviai yra dėkin-
gi Lietuvių Fondui Čikagoje už 
jų nuolatinę ir dosnią paramą.

Greta Guogaitė, prakti-
kantė Montevidėjaus lietuvių 
bendruomenėje

Gabija Vyšniauskaitė , 
praktikantė San Paulo lietu-
vių bendruomenėje

Po braziliško medelio sodinimo ceremonijos.

JAV ir Kanados lietuvių 
kilmės studentus LISS ir 
vėl kviečia vasarą praleisti 
Lietuvoje. Ši programa sutei-
kia studentams galimybę sta-
žuotis pagal savo pasirinktą 
profesiją, patobulinti lietuvių 
kalbos žinias ir susipažinti su 
Lietuvos kasdieniniu bei kul-
tūriniu gyvenimu ir šiose sri-
tyse vykstančiais pokyčiais.

● 2019 metų stažuotės 
pradžia – birželio 15 d., pa-
baiga – liepos 21 d.

● Prašymai priimami nuo 
2019 m. vasario 1 d. iki 2019 

LIETUVIŲ IŠEIVIJOS STUDENTŲ 
STAŽUOTĖ (LISS) 2019

m. kovo 1 d.
● Šiais metais priimami 

15 studentų, kurie yra baigę 
du kursus ir jau pasirin-
kę konkrečią specialybę. 
Privalumais bus laikomi fak-
tai, kad studentas yra lankęs 
šeštadienines lietuvių kalbos 
pamokėles arba yra aktyvus 
JAV lietuvių bendruomenės 
arba Lietuvių Fondo narys;

● Prašymas – tai motyva-
cinis laiškas „Kodėl aš noriu 
dalyvauti LISS programo-
je?”, gyvenimo aprašymas 
(pagal pridedamą pavyzdį), 
akademinė pažyma (Official 
Transcript) ir dvi rekomen-
dacijos: iš dėstytojo ir Jus 
pažįstančio lietuvių bendruo-
menės nario.

● Su užpildytu prašymu, 
prašome pristatyti pažymas 
iš Jūsų universitetų: kokias 
klases ar kursus esate pasi-
rinkę ir kokius planuojate 
pasirinkti. Tai palengvins 
LISS komiteto misiją – su-
rasti Jums tinkamiausias 

stažuočių vietas.
● Prašymai priimami tik 

lietuvių kalba. Prašymus 
siųsti el. paštu: liss@lithu-
anian-american.org

● Su prašymus pateiku-
siais studentais bus susisiekta 
telefonu.

● 2019 m. kovo 15 d.  
elektroniniu paštu informuo-
sime kiekvieną studentą, ar 
jis pateko į Stažuotės progra-
mą. Studentų atranką vykdo 
LISS komitetas ir stažuotės 
koordinatorius.

● Studentai, priimti į LISS 
programą, iki 2019 m. balan-
džio 15 d. sumoka 500 USD 
(400 USD programos mokes-
tis ir 100 USD registracijos 
mokestis). Registracijos mo-
kestis negrąžinamas. 

● LISS studentai aprū-
pinami gyvenamuoju plotu 
Vilniuje. Studentai patys 
pasirūpina maistu, asmeni-
nėmis išvykomis, kitomis 
papildomomis išlaidomis ir 
kelionės bilietais.

● Sudaromos galimybės 
dalyvauti kultūrinėse-pa-
žintinėse ekskursijose po 

Lietuvą.
● Užpildytas medicinos 

pažymas ir anketas (Release 
form) reikia atsiųsti progra-
mos koordinatoriui formo-
se nurodytu paprasto pašto 
adresu iki 2019 m. balandžio 
21 d.

● Kiekvienas studentas 
stažuotės vietoje turės pra-
leisti ne mažiau kaip šešias 
(6) valandas per dieną.

● Studentai, įvykdę sta-
žuotės reikalavimus, gaus 
penkis (5) universiteto kre-
ditus iš Vilniaus Gedimino 
Technikos Universiteto (vgtu.
lt) arba Vilniaus Universiteto 
(vu.lt). Kiekvienas studentas, 
derindamas išvyką  savo uni-

versitete JAV, turi išsiaiškin-
ti, kokiu būdu universitetas 
priimtų  šiuos kreditus ir ko-
kias formas reikia užpildyti. 

Dėl papildomos infor-
macijos prašome kreiptis el. 
paštu: liss@lithuanian-ame-
rican.org

Daugiau informacijos ir 
praėjusių metų studentų da-
lyvavusių šioje programoje 
atsiliepimus rasite JAV LB 
tinklalapyje www.lithuanian-
american.org

Tapki te  mūsų draugu 
FB www.facebook.com/
LISSinternships/  ir visas 
naujienas sužinokite nedels-
dami.

JAV LB informacija
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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

Mielieji,
Informuojame, kad šian-

dien (vasario 14 d.) pradėjo 
veikti elektroninė rinkėjų re-
gistracijos sistema. Rinkėjai, 
ketinantys balsuoti užsieny-
je, turi užsiregistruoti rinkė-
jų, balsuojančiųjų užsienyje, 
elektroninėje registracijos 
sistemoje. Ją galima rasti 

STARTAVO RINKĖJŲ, KETINANČIŲ 
BALSUOTI UŽSIENYJE, ELEKTRONINĖ 

REGISTRACIJA
elektroninių paslaugų portale 
www.rinkejopuslapis.lt, taip 
pat VRK interneto svetainėje 
www.vrk.lt.

Kviečiame šia žinia akty-
viai dalintis savo bendruome-
nės narių tarpe, socialiniuose 
tinkluose ir spaudoje.

Jūsų LR URM Užsienio 
lietuvių departamentas

Vasario 10 d. Lietuvos am-
basadoje Tokijuje į pirmąją lie-
tuviškos mokyklėlės pamoką 
susirinko gausus būrys vaikų 
ir tėvelių.

Svečius pasveikinęs amba-

J A P O N I J A

Tokijuje veiklą pradėjo lietuviška mokyklėlė
sadorius Gediminas Varvuolis 
pasidžiaugė puikia bendruo-
menės iniciatyva puoselėti lie-
tuvybę tolimojoje Japonijoje, 
vaikams linkėjo sėkmingų 
mokslų, o mokyklėlei - ilgų 

gyvavimo metų.
Mokyklėlės idėjos autorė 

ir mokytoja Giedrė vaikus 
supažindino su lietuvių kal-
bos abėcėle, lietuviškomis 
dainomis, pasakomis, šokiais 
ir žaidimais.

LR URM

Pirmoji lietuviškos mokyklėlės pamoka Tokijoje, Japonijoje.                                                 LR URM

Šių metų balandžio 1-4 
dienomis rengiama Lietuvos 
konsulinių pareigūnų išva-
žiuojamoji misija į Argentinos 
sostinę Buenos Aires.

Konsulinės misijos metu 
Argentinoje gyvenantys Lie-
tuvos Respublikos piliečiai 
turės galimybę pateikti pra-
šymus dėl pasų keitimo ir 
išdavimo, užsienyje sudarytų 
civilinės būklės aktų įtraukimo 
į apskaitą Lietuvoje, taip pat 
galės pateikti gyvenamosios 
vietos deklaracijas.

Dėl išankstinės registra-
cijos priėmimui konsulinės 

A R G E N T I N A

Rengiama konsulinė misija į Argentiną
misijos metu prašome iki kovo 
22 dienos kreiptis į Lietuvos 
generalinį konsulatą San Paule 
el. paštu atendimento@mfa.lt.

Paskutinį kartą išvažiuo-
jamoji konsulinė misija į Ar-
gentiną, kurioje gyvena antra 
pagal dydį lietuvių bendruo-
menė Lotynų Amerikoje, or-
ganizuota praėjusiais metais.

Konsulinę misiją organizuo-
ja Lietuvos generalinis konsula-
tas San Paule kartu su Lietuvos 
užsienio reikalų ministerija ir 
Lietuvos generaliniu garbės 
konsulatu Buenos Airėse.

LR URM

Neseniai Indijoje lankęsis 
kunigas Ričardas Doveika 
nuvyko ir į netoli Kočio esantį 
Verapolio miestelį, kurio kate-
droje, dalyvaujant ambasado-
riui Juliui Pranevičiui, laikė šv. 
Mišias lietuvių kilmės vyskupo 
Mykolo Šostako atminimui.

I N D I J A

Pietų Indijoje šv. Mišiomis pagerbtas lietuvių kilmės 
vyskupo Mykolo Šostako atminimas

2016 metais LR ambasados 
Indijoje dėka, bendradarbiau-
jant su vietos katalikų bendruo-
mene ir siekiant įamžinti šio 
iškilaus lietuvio, vietinių žino-
mo kaip vyskupas Florencijus, 
atminimą, Verapolio katedros 
grindyse atgulė marmuro 

plokštė su lotynišku įrašu.
Šioje katedroje Mykolas 

Šostakas kaip popiežiaus apaš-
tališkasis vikaras tarnavo 22 
metus (1751-1773), čia ir buvo 
palaidotas.

Kun. Ričardas Doveika laikė 
iškilmingas šv. Mišias lotynų 
kalba susirinkusiems parapi-
jiečiams ir vietos dvasininkijos 
atstovams. Po šv. Mišių kun. 
Doveika aplankė Aluvos Šv. 
Širdies kunigų seminariją, iš-
kiliausias Kočio bažnyčias, 
taip pat susipažino su vietos 
Bažnyčios vykdoma labdarin-
ga ir socialine veikla. Kartu 
buvo aptartos tolesnio ryšių 
tarp Lietuvos ir Kočio vystymo 
galimybės.

Daugiau apie Mykolą 
Šostaką: http://in.mfa.lt/in/lt/
naujienos/pietu-indijoje-ati-
dengta-atminimo-lenta-lietu-
viu-kilmes-vyskupui-mykolui-
sostakui                       LR URMKun. Ričardas Doveika (trečias iš kairės).                         LR URM

Lietuvos valstybės atkū-
rimo dienos proga, minint 
Vasario 16 d. šventę, šešta-
dienį, 14.30 val. Lietuvos 
Respublikos ambasada Italijoje 
kartu su Popiežiškąja lietuvių 
Šv. Kazimiero kolegija ir su 
Lietuvos Respublikos ambasa-

I T A L I J A

Nepriklausomybės Akto signataro  
prelato K. S. Šaulio atminimo pagerbimas

da prie Šventojo Sosto pakvietė 
lietuvių bendruomenę Italijoje 
pagerbti  Nepriklausomybės 
Akto signatarą Kazimierą 
Steponą Šaulį. Signataras pa-
laidotas Romos Campo Verano 
kapinėse Šv. Kazimiero koply-
tėlėje.                       LR URM

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos proga Niujorke įvyko do-
kumentinio filmo „Rūta” prem-
jera bei susitikimas su olimpine 
čempione Rūta Meilutyte ir vie-
nu iš juostos režisierių Ronaldu 
Buožiu.

Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos proga Niujorke prista-
tytas Roko Darulio ir Ronaldo 
Buožio dokumentinis filmas 
„Rūta”, surengti du susitikimai 
su olimpine čempione Rūta 
Meilutyte bei vienu iš filmo 
režisierių.

Susitikimo su R. Meilutyte 
itin laukė Niujorko lietuvių 
bendruomenė. Tad prieš do-
kumentinio filmo premjerą 
Scandinavia House įsikūru-
siuose Manhetene, vasario 
11-ąją Lietuvos Respublikos 
generaliniame konsulate su-
rengtas specialus vakaras 
bendruomenei. Į susitikimą 
su R. Meilutyte ir R. Buožiu 
susirinko daugybė šios spor-
tininkės gerbėjų. Ypatingi 
vakaro svečiai buvo vaikai, 
kuriems Rūta yra didžiulis 

N I U J O R K A S ,  J A V

Vasario 16-osios proga – dokumentinio filmo „Rūta” 
premjera Niujorke

įkvėpimo šaltinis. Tad visai 
nenuostabu, jog į salę įėju-
sią čempionę visi pasitiko 
atsistoję ovacijomis. „Rūta 
Meilutytė ir Ronaldas Buožis 
–šiuolaikinės Lietuvos kū-
rėjai, šalies vardo garsinimo 
ambasadoriai, įkvepiantis 
šaltinis jaunai kartai ne tik 
siekiant sporto rezultatų, bet 
ir siekiant užsibrėžto tikslo”, 
– renginio pradžioje kalbėjo 
laikinai vykdanti Generalinio 
konsulato vadovo Niujorke 
pareigas patarėja Gitana 
Skripkaitė.

Vasario 12 d. į dokumen-
tinio filmo „Rūta” premjerą 
Skandinavijos kultūros namuo-
se atvykę niujorkiečiai negailėjo 
komplimentų ir pačiai sportinin-
kei, ir filmo režisieriui. Ir dau-
gelis prisipažino, jog kai kurios 
scenos juos privertė braukti 
ašaras. Renginio organizato-
riai: Lietuvos Respublikos ge-
neralinis konsulatas Niujorke 
ir Lietuvos kultūros insti-
tutas. Renginio partneris – 
Scandinavia House. LR URM

Nuoširdžiai sveikiname su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Linkime, kad ši diena kiekvienam lietuviui būtų kupina džiaugsmo, pa-
sididžiavimo savo kultūra, papročiais, Tikėkime savo ir Lietuvos jėgomis, 
bendraukime ir bendradarbiaukime, saugokime savo lietuviškumą išeivi-
joje. Gražios ir prasmingos šventės!

Mūsų paveldas – mūsų ateitis
Lituanistikos tyrimo centras
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Koks Jūsų viešnagės 
Kivlande tikslas?

Atvykau į Jūsų miestą tris 
savaites padirbėti Klivlando 
lietuvių kultūros dokumen-
tavimo centro archyve su 
dokumentais, kurie susiję 
su iškilių lietuvių kultūros 
ir meno asmenybių istorija. 
Daugiausia, žinoma, dir-
bau su žurnalisto ir ilgame-
čio „Dirvos” redaktoriaus 
Vytauto Gedgaudo ir jo žmo-
nos Stefanijos Gedgaudienės 
rašytiniu palikimu.

Mokslinę stažuotę, ga-
limybę padirbėti labai tur-
tingame fonde man suteikė 
Lietuvos kultūros taryba, iš 
dalies parėmusi šią mano 
kelionę į Jungtines Amerikos 
Valstijas. 

Tik atvykusi į Klivlandą 
dalyvavote popietėje, skir-
toje Valstybės Tarybos 
Pirmininko, Prezidento 
Antano Smetonos tragiškos 
žūties 75-osioms metinėms 
paminėti. Kokie įspūdžiai?

JUBILIEJINIUS ANTANO SMETONOS METUS PRADĖJO KLIVLANDAS

Mano akimis žiūrint, tai 
buvo labai prasmingas ir 
simboliškas renginys. Juk 
Lietuvoje šie, ką tik pra-
sidėję 2019-ieji, Lietuvos 
Respublikos Seimo paskelbti 
Valstybės Tarybos pirmi-
ninko, Prezidento Antano 
Smetonos metais. Ir man as-
meniškai labai jautru, kad jie  
prasidėjo Klivlande. Mieste, 
kur daug vietų ir žmonių su-
siję su Prezidentu, jo šeima ir 
ainiais. Būtent mieste, kur ir 
daug JAV lietuvių, būtent le-
gendinis „Dirvos” laikraščio 
redaktorius K. Karpius ir kiti 
patriotai Antrojo pasaulinio 
karo metais rūpinosi išlaikyti 
ir išsaugoti visus pagrindi-
nius Lietuvos ženklus.

Šiame renginyje kartu 
su kitais jo dalyviais  iš-
klausiau Centro direktorės 
Rūtos Degutis išsamų prane-
šimą apie Prezidento Antano 
Smetonos paskutiniuosius 
gyvenimo metus, praleis-
tus Jungtinėse Amerikos 

Valstijose, taip pat buvo labai 
įdomu išgirsti ir apie Centro 
darbuotojų darbus, kaip  jie 
ieškojo ir fiksavo Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
gyvenimo ir veiklos faktus. 

Renginio metu pažiūrėjo-
me dokumentinį filmą apie 
Prezidento A. Smetonos lai-
dotuves. Atkreipiau dėmesį 
į vieną labai jautrų aspektą 
– vienas iš filmo autorių 
yra a. a. Jonas Dunduras, 
Centro archyvaro Andrio 
Jono Dunduro tėvelis. Labai 
gražu ir prasminga, kai tėvų 
darbai tęsiami.

Renginyje taip pat išgir-
dau ir Prezidento šeimos vie-
šą laišką, rašytą Prezidento 
anūkų 2007 metais, dėl šei-
mos nuostatos kilus visuo-
menėje diskusijoms apie 
Prezidento palaikų perkėli-
mą. Man tai labai svarbus 
faktas, kurį, manyčiau, turėtų 
plačiai žinoti visi lietuviai – 
ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Tai, 
man regis, turėtų padėti tašką 
visoms diskusijoms ir svars-
tymams, nes šeimos valia, 
jos privatumas šiuo klausimu 
turi turėti didžiausią virše-
nybę nei  tušti paplepėjimai 
ar vienadienės kieno nors 
fantazijos. 

Šioje popietėje Jūs įteikė-
te daug dovanų iš Lietuvos.

Džiaugiuosi, kad vyk-
d a m a  į  K l i v l a n d ą  t u -
rėjau keletą svarbių įpa-
reigojimų. Pirmiausia tai 
Pirmininko pavaduotojos, 
Lietuvos Respublikos Seimo 
Lituanistikos tradicijų ir 
paveldo įprasminimo ko-
misijos pirmininkės Irenos 
Degutienės padėka Lietuvių 
kultūros dokumentavimo 
centrui už nuoširdų darbą sau-
gant ir puoselėjant lietuvių 
kultūros paveldą Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir ben-
dradarbiavimą su Lietuva. 

Ta i p  p a t  L i e t u v o s 
Respublikos Seimo Pirmininko 
pavaduotojos, Laisvės kovų ir 
valstybės istorinės atminties 
komisijos narės dr. Irenos 
Šiaulienės padėkas už pasiau-
kojamą darbą renkant, saugant 
ir puoselėjant Klivlando ir 
Lietuvos lietuvių kultūros 

paveldą bei tautos atminties 
ženklus JAV, renginio metu 
perdaviau Centro darbuoto-
jams Andriui Jonui Dundurui, 
Rūtai Degutis, dr. Viktorui 
Stankui.  Neseniai mirusiam 
Centro darbuotojui, žurnalis-
tui Linui Johansonui  skirta 
padėka įteikta jo mamai Irenai 
Johansonienei. 

Dar vienas reikšmingas 
apdovanojimas - tai Lietuvos 
žurnalistų sąjungos medalis 
„Už nuopelnus žurnalisti-
kai”, kurį Lietuvos žurnalistų 
sąjungos valdybos buvau 
įgaliota įteikti dr. Viktorui 
Stankui už ilgametę veiklą 
lietuviškos spaudos išeivijoje 
baruose, už jo indėlį į lietu-
viškos žurnalistikos istoriją.

Bet buvo ir daugiau ap-
dovanotųjų..?

Taip. Praėjusią vasarą, 
kai Lietuvoje vyko šimtme-
čio dainų šventė, Vilniaus 
universiteto Teisės fakul-
tete buvo pagerbtas gar-
sus Lietuvos teisininkas, 
savo gyvenimą po Antrojo 
pasaulinio karo nugyve-
nęs Klivlande, dr. Feliksas 
Mackus. Jo posūnis Steponas 
Tauris Juodvalkis tąsyk buvo 
priimtas į fakulteto bendruo-
menę kaip fakulteto dėstytojo 
ainis. Tad dabar ponui S. T. 
Juodvalkiui turėjau perduoti 
Teisės fakulteto dekano prof. 
dr. Tomo Davulio dovaną - 
1641 metais datuotą Abiejų 
Tautų Respublikos (ATR) 
valdovo Vladislovo Vazos 
privilegijos įsteigti teisės 
mokslų fakultetą Vilniaus 
universitete nuorašą.

Žinoma, ši misija man 
buvo labai maloni, nes, šalia 
kitų darbų, renku medžiagą ir 
apie dr. Felikso Mackaus gy-
venimą ir mokslo darbus. Dr. 
Feliksas Mackus 1939 metais 
Kaune išleido kapitalinį J. J. 
Ruso veikalą „Visuomenės 
sutartis”. Kartu šiame lei-
dinyje yra dr. F. Mackaus 
parašytas per šimtą puslapių 
apimties įvadas, kuris, šių 
dienų perspektyvoje, yra 
vertingas teisės filosofijos 
kūrinys.

Daugelis stebėjosi, kodėl 
kviečiau dovanos iš Lietuvos 

Doc. dr. Jolanta Mažylė.                                           R. Degutis nuotr.

Klivlando lietuvių kultūros dokumentavimo centro ar-
chyve stažuotę baigė Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto docentė dr. Jolanta Mažylė. Paprašėme viešnios 
atsakyti į „Dirvos” klausimus.

p a s i i m t i  p o n i ą  A u š r ą 
Barzdukaitę-Babickienę. 
Kadangi spaudai esu pa-
rengusi nepriklausomoje 
Lietuvoje leisto intelektualų 
savaitinio žurnalo „Naujoji 
Romuva” skaitinius su ko-
mentarais žurnalistikos stu-
dentams, namie esu sukau-
pusi didelę šio žurnalo, ėjusio 
net dešimt metų, kolekciją. 

Kai lankiausi Klivlande 
pavasarį, susipažinau su po-
nia Aušra ir sužinojau, kad 
ji yra garsaus lituanisto, 
aktyviai rašiusio „Naujosios 
Romuvos” žurnalui Stasio 
Barzduko dukra. Todėl ke-
liaudama į mokslo stažuotę 
nusprendžiau atvežti ke-
lis 1938 metų „Naujosios 
Romuvos” žurnalus su S. 
Barzduko išsamiais straips-
niais apie kalbą, mokinių 
lavinimą ir tautos charakterį. 
Viliuosi, kad poniai Aušrai 
ir jos broliui Arvydui bus 
įdomu ir miela susipažinti su 
tėvelio publikacijomis, ku-
rias jis skelbė šiame žurnale 
prieš aštuoniasdešimt metų.

Ar buvo kokių nors at-
radimų dirbant Klivlando 
lietuvių kultūros dokumen-
tavimo centro archyve?

Labai dėkinga centro dar-
buotojams, ypač poniai Rūtai 
Degutis, už visokeriopą pa-
galbą renkant medžiagą apie 
iškilias lietuvių kultūros ir 
meno asmenybes, gyvenu-
sias Jūsų mieste. Nuoširdžiai 
dėkoju visiems gera valia ir 
norais prisidėjusiems prie 
mano paieškų.

O kokie buvo atradimai, 
turbūt pamatysime, kai grį-
žusi sėsiu prie rašomojo stalo 
ir imsiuos monografijos apie 
reto talento ir ypatingo inte-
ligentiškumo žmogų Vytautą 
Gedgaudą, savo brandžiau-
sius gyvenimo ir kūrybos 
metus atidavusio „Dirvai” ir 
Klivlande gyvenusiems lie-
tuviams. Be jokios abejonės, 
šioje monografijoje bus daug 
vietos ir poniai Stefanijai 
Gedgaudienei, kuri beveik ke-
turis dešimtmečius buvo pasi-
šventusi Vytauto talkininkė jo 
darbuose ir tikroji jo gyvenimo 
mūza –kūrybos įkvėpėja.

Šiomis dienomis JAV poli-
tinėse partijose, ypač respubli-
konų ir demokratų, verda tar-
pusavio nesutarimai norint pa-
keisti partijos siekių kryptį ar 
darbotvarkę. Kasdien spauda ir 
radijo bei televizijos naujienų 
programos (taip pat internetas 
ir kiti informacijos šaltiniai) 
iki nuobodumo kartoja tas pa-
čias negailestingai neteisingas 
žinias ar gandus. Jei tikėsim 
žiniašklaida, daug demokratų, 
siekiančių prezidento posto, 
jau yra užkrėsti tų neteisybių, 

PRIEKAIŠTAVIMAS IR SU(SI)PRIEŠINIMAS
o kiti įkyriai pravardžiuoja ar 
niekina dabartinį JAV prezi-
dentą, kuris savo antrąją „State 
of the Union” kalbą, trukusią 
pusantros valandos, pasakė 
2019.02.05. Ji palietė įvarias 
jautrias temas. Buvo išvardinta 
daug nusipelniusių asmenų, 
pabrėžiant jų svarbius įnašus 
įvairiose srityse. Jie buvo 
pagerbti šiltais plojimais ir at-
sistojimais. Kiekviename svar-
biame įvykyje galima tikėtis 
staigmenų, tačiau šis vakaras 
šiuo atžvilgiu buvo skandalin-

gas, o to skandalo pagrindinė 
kaltininkė – Kongreso galva, 
demokratų partijos daugumos 
vadė Nancy Pelosi. Ji savo 
apgalvotu elgesiu trukdė šio 
vakaro eigą ir nesiskubino 
sėsti į savo vietą. Prezidentui 
kalbant, jos daug pasakanti 
veido išraiška buvo ne tik kal-
bėtojo, JAV prezidento, bet ir, 
be abejo, daugumos  kongreso  
rūmų dalyvių bei televizijos 
žiūrovų įžeidimas. Tai buvo 
įžūlumo viršūnė.

Algirdas V. Matulionis 

Vilniaus arkikatedra šventė 
30 metų atšventinimo sukaktį. 
Maldos namus sovietai uždarė 
1949 metais, susprogdino šven-
tųjų skulptūras, buvo išvogta 
nemažai vertybių. Katedros 
sugrąžinimas tikintiesiems 
tapo svarbiu nepriklausomybės 
siekiančios Lietuvos įvykiu. 
Vasario 5 d. vakarą, menant 
to meto įvykius, Katedroje 
buvo laikomos iškilmingos 
šv. Mišios, kurias aukojo Ka-
tedroje tarnavę kunigai.

PRIEŠ 30 METŲ ATŠVENTINTA  
VILNIAUS ARKIKATEDRA 

Tikintiesiems grąžinta 
Vilniaus šventojo vyskupo 
Stanislovo ir šventojo Vla-
dislovo arkikatedra bazili-
ka buvo vienas ryškiausių 
įvykių Lietuvoje. Tądien ti-
kintieji netilpo šventovė-
je. Arkivyskupas Julijonas 
Steponavičius prieš didįjį 
altorių atsigulė kryžiumi.

Chorui giedant atgailos 
psalmes jis naujai pašventino 
altorių, arkikatedros sienas. 

LRT
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Neseniai išleista profeso-
riaus Giedriaus Subačiaus mo-
nografija apie žymųjį lietuvių 
istoriką, rašytoją ir švietėją 
Simoną Daukantą, pavadinta 
„Simono Daukanto Rygos 
ortografija (1827-1834)”, su-
domino nemažai Čikagos 
lietuvių. Į Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje surengtą 
jos pristatymą susirinko gražus 
būrys Lietuvos ir  jos kalbos 
istorijos mylėtojų. 

Geriausiu S. Daukanto 
kūrybos ir raštų tyrinėtoju 
laikomas prof. G. Subačius yra 
perskaitęs ir atidžiai ištyrinėjęs 
nemažą dalį išlikusio turtingo 
rankraštinio šio rašytojo pa-
likimo. Daugiausiai dėmesio 
jis skyrė rankraščiui „Istorija 
žemaitiška”. Tyrinėdamas šio 
veikalo kalbą ir ypač rašybą 
padarė nemažai įdomių ir 
svarbių atradimų, apie kuriuos 
papasakojo muziejuje į mono-
grafijos pristatymą susirinku-
siems klausytojams. 

XIX a. rašyba – tarsi 
rašančiojo DNR

Svarbiausias G. Subačiaus 
atradimas keičia iki šiol turėtas 
žinias apie „Istorijos žemai-
tiškos” parašymo datą. Buvo 
manoma, kad ją S. Daukantas 
parašė gyvendamas Rusijoje, 
apie 1838 metus. Tačiau G. 
Subačius nustatė, kad „Istoriją 
žemaitišką” S. Daukantas 
pabaigė rašyti gyvendamas 
dar Rygoje, apie 1834 metus. 
Tokią išvadą padiktavo S. 
Daukanto labai įvairavusios 
rašybos bei kai kurių knygos 
parašymo aplinkybių tyrinė-
jimas. 

„Anksčiau, iki bendrinės 
kalbos įsitvirtinimo XIX a. 
antrojoje pusėje, rašyba tu-
rėjo individualių bruožų. Iš 
rašybos būdavo galima spėti, 
kieno tekstas prieš akis: Jurgio 
Pabrėžos ar Jurgio Pliaterio, 
Simono Stanevičiaus, ar 
Simono Daukanto. Rašyba 

BALZEKO MUZIEJUJE – RIMTI POKALBIAI  
APIE SIMONĄ DAUKANTĄ

buvo kaip DNR 
– unikalus as-
mens kodas. 
Maža to – kar-
tais ir to paties 
autoriaus rašy-
ba buvo įvairi, 
skirtingais kū-
rybos etapais 
įgaudavo naujų 
bruožų. Tokia 
rašyba – tarsi 
nestabili, mu-
tuojanti DNR. 
Ir kaip tik to-
kia ypatinga 
įvairove pasi-
žymėjusi buvo 

Simono Daukanto (1793-
1864) ortografija”, – rašo 
G. Subačius savo knygos 
pratarmėje. Apie tai kalbė-
damas muziejuje susirinku-
siems klausytojams, autorius 
„margą”, nesunormintą S. 
Daukanto rašybą palygino su 
įvairiaspalviais pievų žiedais. 

Iš tiesų, apie lietuvių kal-
bos, o ypač jos rašybos is-
torines įdomybes tą vakarą 
Balzeko lietuvių kultūros buvo 
galima išgirsti iki šiol negirdė-
tų dalykų. Juk ne kiekvienas 
buvo girdėjęs, kad mūsų tau-
tos šviesuolis S. Daukantas 
savo veikaluose mėgo rinktis 
skirtingus tam tikrą  garsą 
nusakančius ženklus. Kai ku-
riuos net pats yra sukūręs ar 
nusižiūrėjęs iš kitų kalbų. Tai 
ir įvairūs brūkšneliai, stogeliai 
virš raidžių, žymintys ilguo-
sius ar nosinius garsus, įvai-
ruojantis dvibalsių rašymas 
ir t. t.  Vilniaus universiteto 
profesorius Aleksas Girdenis 
(1937 – 2011) S. Daukanto 
rašybą yra pavadinęs „siau-
bingai sujaukta”. S. Daukanto 
amžininkai jį kritikavo, sa-
kydami, kad jo rašyba yra 
neperskaitoma.

Tačiau būtent tokia nenu-
sistovėjusi ortografijos sis-
tema yra labai įdomi buvu-
siam A. Girdenio studentui, 
S. Daukanto raštų tyrėjui prof. 
G. Subačiui. Ji profesoriui 
teikia daug informacijos apie 
švietėjo gyvenimo filosofiją, 
rašymo tikslus, taip pat apie 
to meto laikmetį.  

S. Daukanto raštai – 
Lietuvos politiniams 

tikslams
Šiais griežtai sunormintos 

ir vis tebenorminamos lietuvių 
kalbos vartojimo laikais buvo 
įdomu išgirsti G. Subačiaus 
prielaidą, kad S. Daukanto 
gyventu istoriniu laikotarpiu 
rašybos (ortografijos, t. y. vi-
suotinai pripažintos kalbos žo-

džių rašymo sistemos, – red.) 
įvairovė galėjo būti laikoma 
kalbos turtingumo ženklu. 

Žąsies plunksna tobulu dai-
lyraščiu savo rankraščius rašęs 
S. Daukantas tarsi eksperimen-
tavo, bandydamas išsiaiškinti, 
kaip raidės veikia raides ir 
tokiu būdu ieškojo lietuvių 
kalbos grafinės harmonijos.

Knygos autorius teigė, kad 
žemaičių tarme rašiusiam 
S. Daukantui buvo svarbu 
lietuvybės politika. Jis savo 
solidžios apimties rankraš-
čiais stengėsi parodyti pa-
sauliui, kokia didinga yra 
Lietuvos istorija, o kartu ir 
pati Lietuva, turinti savo lie-
tuvių kalbą, kuria rašomi štai 
kokie istoriniai ir moksliniai 
veikalai. Daukantas pirmasis 
savo raštuose pavartojo žodį 
„valstybė”, jis aiškino įvairių 
žodžių kilmę, kartais net pats 
sukurdamas įtikinamą pasa-
kojimą apie tai, kaip vienas ar 
kitas žodis atsirado. 
S. Daukanto raštų lemtis 

– išlikti 
Reikia pripažinti, kad gana 

specializuotą mokslinę mono-
grafiją jos autorius G. Subačius 
į renginį susirinkusiems klau-
sytojams pristatė įdomiai ir 
nenuobodžiai – kartais leis-
damasis į įvairius istorinius 
ekskursus, susijusius su S. 
Daukanto gyvenimu ir jo raš-
tais. Tikriausiai nedaugelis 
buvo atkreipę dėmesį į tai, kad 
ant lietuviškų 100 litų bankno-
to buvo ne tik S. Daukanto 
portretas, bet ir jo ranka rašyto 
sakinio apie gintarą faksimilė 
– paskaitos metu ji buvo pade-
monstruota ekrane. 

O ko verta S. Daukanto 
raštų išlikimo istorija: pirmoji 
jų saugotoja buvo švietėjo se-
sers Anastazijos Kaunackienės 
šeima. Visi rankraščiai, kurie 
svėrė apie 370 kilogramų, 

buvo saugomi  aštuoniose 
skryniose. Vėliau,1911 metais, 
šis archyvas buvo perduo-
tas Lietuvių mokslo draugijai 
Vilniuje. Antrojo pasaulinio 
karo metu S. Daukanto ranka 
rašyti raštai galėjo būti vokiečių 
susprogdinti kartu su Lietuvių 
literatūros ir tautosakos insti-
tutu – traukdamiesi vokiečiai 
pastatą buvo užminavę. Tačiau 
viską nulėmė aplinkybės – 
aukšto rango vokiečio kari-
ninko pavardė buvo Didžiul 
(greičiausiai, jis buvo kilęs iš 
Mažosios Lietuvos), gal bū-
tent todėl lietuvių maldavimas 
nesprogdinti istorinio statinio, 
kuriame buvo saugoma daug 
vertingų rašytinių mūsų tautos 
paminklų, buvo išgirstas.

Kiek G. Subačiui metų 
prireikė perskaityti, ištyrinėti, 
suklasifikuoti ir aprašyti S. 
Daukanto „Istoriją žemaitišką” 
bei jo Rygos periodą? Šiam 

Simonas Daukantas

darbui autorius paskyrė ketve-
rius metus. Prieš pradėdamas 
darbą, jis važiavo į Žemaitiją 
mokytis žemaičių tarmės, kad 
galėtų suprasti S. Daukanto 
raštų kalbą. Kokiu būdu pro-
fesorius skaitė, analizavo bei 
lygino sudėtinga rašyba išgul-
dytos „Istorijos žemaitiškos” 
rankraštį? Tam visai nereikėjo 
valandų valandas kūprintis 
rankraščių archyve ir kvėpuoti 
dulkes. „Aš nufotografavau 
visus rankraščio puslapius ir 
dirbau tyrinėdamas tas  foto-
grafijas”, – sakė G. Subačius. 

Knygos pristatymo vakarą 
atsakydamas į renginio svečių 
klausimus, profesorius  at-
skleidė, kad S. Daukanto raštų 
tyrinėjimo darbus tęsia, taigi 
dabar jau ėmėsi tyrinėti mūsų 
tautos šviesuolio gyvenimo 
Peterburge metu parašytus 
rankraščius.

Virginija Petrauskienė

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
Knygos autoriaus pasakojimas apie S. Daukanto rašybos ortografiją buvo įdomus įvairių kartų klau-
sytojams.                                                                                                                 V. Petrauskienės nuotr.

Profesorius Giedrius Subačius.                         V. Petrauskienės nuotr.
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TURI BŪTI ATŠAUKTA

nio karo vadus, Lietuvos kari-
ninkus, kovojusį su okupacija 
Lietuvos valstybės vadovą ge-
nerolą Joną Žemaitį-Vytautą, 
kuris su bedražygiais vyksta 
užmušti savo bendrapavardį 
Joną Žemaitį, nes jis gyvena 
kaip nieko nebuvę, o tai, kaip 
aiškinama, mūsų neapykantos 
pagrindas… Jo mirties mums 
reikia, kaip būtino oro gurkš-
nio (psl. 26-30). Tai leidžia 
suprasti, kad partizanai žudė 
nekaltus žmones. Nemažai 
dėmesio romane skiriama Jono 
Žemaičio seksualiniams nuo-
tykiams, viename epizode jis 
mylisi su Elena, tame pačiame 
kambaryje esant kitai moteriai 
(272, 273 psl). Kitame epizode 
jau Paryžiuje, Jonas Žemaitis 
mylisi su Natalija „jos krūtys 
plekšnoja man į skruostus, iš 
jos tarpkojo vidine šlaunies 
dalimi į mane grįžta tai, kas 
pirma į ją buvo subėgę (222, 
223 psl)”. Nesuprantu, kuo 
užkliūva net Jono Žemaičio 
motina, apsižergusi kulkosvai-
dį ir kūrinyje minima jo žmona 
vardu Elena.

Kitas romano herojus 
Kęstučio apygardos vadas ka-
rininkas, lakūnas, pabėgęs su 
lėktuvu iš sovietinės armijos ir 
žuvęs garbingoje kovoje Vyčio 
kryžiaus ordininkas, plk. ltn. 
Juozas Kasperavičius, kuris 
pristatomas kaip didžiausias 
nusikaltėlis. Jis pamato dvira-
čiais važiuojančias dvi moteris, 
vieną jų griebia ir išprievartau-
ja – „Kasperavičius turėjo 
jaustis kaip įsiutęs plėšrūnas, 
vienu šuoliu nuo bandos atsi-
plėšęs sau auką. Kasperavičius 
ją laikė už pažastų ir ji kojomis 
nelietė žemės. Taip ir susitiko 
(81 psl)”. Kaip turėjo jaustis 
Jono Žemaičio sūnus ar Juozo 
Kasperavičiaus dukra (jie abu 
mirę) ar žuvusiųjų artimieji? 
Beje, Vida Kasperavičiūtė-
Tereikienė dar prieš mir-
tį „Tremtinyje” (2003-03-
27 Nr 3) parašė straipsnį 
„Atsakymas knygos „Žali” 
autoriui”. Jos paskutiniai 
žodžiai M. Ivaškevičiui – 
„nebūsi, jaunasis žmogau, 
visą gyvenimą jaunas. Atmink 
mano žodžius, kad sąžinės bal-
sas tau visą gyvenimą iki tavo 
mirties neduos tau žemiškos 
ramybės”.

Romane išjuokiamos ir 
partizanės, kurios didvyriš-
kai kovojo kaip lygios su 
lygiais su vyrais, iš jų iš-
sityčiojama. Didžiausiame 
partizanų Kalniškio mūšyje 
partizanų vado žmona Albina 
Griškonytė-Pušelė, įlipusi į 
medį sėja mirtį reguliarios 
sovietų kariuomenės oku-
pantams, tačiau pakirsta kul-
kos žūna. Diana Glemžaitė- 
Bulovienė, žymi partizanų po-
etė pagarsėjusi savo eilėraščiu 
„Mes mokėsim numirt” žūna 
bunkeryje su savo vyru Juozu 
Bulovu-Iksu. Vyras ragino 

įsikurti kitur, toliau mokytis, 
tačiau ji pasirenka mirtį ir kar-
tu su savo vyru žuvo didvyrės 
mirtimi. Romane Ivaškevičius 
išjuokia partizanes, partizanų 
štabo ryšininkę, sklandytoją 
Niną Nausėdaitę-Rasą, kurią 
autorius pavadina „Pienine”. Ji 
lyg penkių vaikų mama, vienas 
iš jų „net nuo rusų leitenanto”. 
Jos jausmų pasaulis apibūdina-
mas taip: ji nuėjo į tankmę ir il-
gai ten tupėjo. Niekada nesam 
matę jos verkiant, nes ji verkė 
kitu galu (175 psl). Žuvusi ji 
„dvokė šlapimu, bet tai buvo 
Pieninės ašaros” (300 psl). 
Visas knygos turinys perpil-
dytas akivaizdžios partizanų 
vadovybės šmeižto kampani-
jos. Tarp minėtų partizanų 
patenka 1949-02-16 deklara-
ciją pasirašęs partizanų poe-
tas Petras Bartkus-Žadgaila. 
Visų straipsnyje nesuminėsi.

Komisija ir jos sprendimą 
ginanti Rašytojų sąjunga aiš-
kina, kad autoriaus kūryba yra 
viena iš pamatinių žmogaus tei-
sių, tai teisė į žodžio ir kūrybos 
laisvę, bet svarbesnė yra kūrėjo 
atsakomybė ir sąžinė, labai 
vulgariai ir neetiškai po mir-
ties išgalvotais svaičiojimais 
apšmeižus ir išniekinus garbin-
gus partizanų vadus. Ginantys 
autorių taip pat daro išvadas 
neparemtas jokiais konkrečiais 
faktais. Lietuvos Respublikos 
Kultūros ministerija 2018-12-
13 dieną gavusi LLKS raštą 
„Dėl Nacionalinės kultūros 
ir meno premijos skyrimo 
Mariui Ivaškevičiui” biuro-
kratiškai atsakė, kad komisija 
susipažino su rašto turiniu ir 
dėkoja už nuomonę. Nieko 
nenustebino ir komisijos pir-
mininkės Viktorijos Daujotytės 
požiūris į romano „Žali” ver-
tinimą . Tai parodo jos knyga 
„Gyvenu viena” išleista 2012 
metais (170-171 psl). 1945 m. 
liepos 25d., kai NKVD kariuo-
menė kartu su Varnių stribais 
apsupo ir sudegino Antavičių, 
Gužauskų ir Dirmeikių sody-
bas. Bandę pabėgti iš degančių 
pastatų buvo nušauti, kiti sude-
gė. Vien Dirmeikių sudeginti 
7 šeimos nariai. Minėtoje V. 
Daujotytės knygoje esanti pas-
traipa aiškiai nurodo, kad egze-
kuciją atliko „atėję iš miško”. 
„Baisi ten vieta, gal ir šventa, 
žmones gyvus sudegino atėję iš 
miško, langus užkalė, visus, ir 
mažus, Dirmeikių šeimynos…” 
O kas galėjo ateiti iš miško – tik 
partizanai, nors archyviniai do-
kumentai rodo, kad egzekuciją 
atliko NKVD kariuomenė su 
stribais. Jei V. Daujotytė spe-
cialiai apšmeižė partizanus, tai 
didelis blogis. Jei tai padarė iš 
nežinojimo (augo gretimame 
kaime) tai tokio aukšto lygio 
intelektualė, profesorė visai 
nesiorientuoja partizaninio 
karo istorijoje arba vadovaujasi 
sovietiniais archyvais.

Norėčiau autoriui priminti, 

kad niekas tavęs nemedžioja 
žvėries akimis, o T. Venclovai 
– niekas jo nepjudo. Mes gina-
me garbingą partizanų vadų 
vardą. M. Ivaškevičius nepri-
simena partizanų medžioklių, 
dažniausiai „ant palaukimo”, 
o Jūs, Tomai Venclova, gerai 
turėtumėte tokias medžiokles 
prisiminti. Lietuvos budelis 
Antanas Sniečkus ir dabar jo 
gerbėjų su sovietiniu paveldu 
vadinamas „Šeimininku” su 
okupantų vadovybę nurodė, 
NKVD daliniams ir stribams 
medžioklėje „ant palaukimo” 
pasaloje sėdėti tol, kol nebus 
sumedžioti visi „banditai”. Ir 
vežė sumedžiotus mūsų miško 
brolius ir sesutes vežimais, 
ant šiaudų, nuautais batais, 
kad suguldytų miestų, mies-
telių skveruose išniekintus jų 
kūnus.

Autorius su jį ginančiais 
tęsia tolimesnę medžioklę 
jau kitais moderniais būdais, 
išgalvodami įvairius prama-
nus, įvairius svaičiojimus, 
tuo labai skaudžiai įžeisdami 
artimuosius ir mus, patriotus, 
kaip vadinate, siaurakakčius. 
Labai gerai menu tuos laikus, 
kai vienas stribas Ukmergės 
mieste peršovė jaunuoliui ran-
ką. Jaunimas dainavo partiza-
nines dainas. Prisimenu, kaip 
mano tėvelį stribai pastatė prie 
sienos ir reikalavo vežti juos į 
partizanų medžioklę, ruošėsi 
nušauti, bet nedrįso mieste to 
padaryti. Džiaugiuosi tėveliu, 
laisvės kovų dalyviu – bude-
liams nepakluso.

Lietuvos Respublikos 
Seimo Laisvės kovų ir isto-
rinės atminties komisijos 
visuomeninė taryba 2019-
01-25 d. užregistravo skundą 
LR Generaliniam prokurorui 
dėl galimo nusikaltimo verti-
nant Lietuvos pasipriešinimo 
okupacijai partizaninę kovą 
ir jos vadovą Joną Žemaitį 
bei kitus partizanus. Šiuo 
skundu prašome pritaikyti 
laikinąsias apsaugos priemo-
nes sustabdant Nacionalinės 
literatūros ir meno premijos 
teikimą Mariui Ivaškevičiui, 
kol baigsis tyrimas ir teismas. 
Visuomeninė taryba prašo 
skundą išnagrinėti ir įver-
tinti pagal jame minimus 
LR BK 170 pakelta 2 straips-
nio 1 dalies ir 313 2 dalies 
straipsnius. Skundą pirmieji 
pasirašė Jono Žemaičio sesers 
dukros, Lietuvos partizanai, 
ryšininkai, laisvės kovų da-
lyviai, tremtiniai, patrioti-
nės visuomeninės organiza-
cijos. Primenu autoriui, kad 
Visuomeninei tarybai ir kitoms 
patriotinėms organizacijoms 
atstovauja ne pavieniai, ne-
reikšmingi žmonės, o per 
50 tūkstančių tikrų patriotų. 
Nuvažiuokite rudenėjant į 
Ariogalą, praeikite partizanų 
keliais, mąstykite per naktis ne 

Romano „Žali” autorius 
Marius Ivaškevičius po ilgoko 
laiko, kai Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjunga (LLKS) 
ir kitos visuomeninės patri-
otinės organizacijos, prade-
dant 2018- 12-06, pareiškė 
protestą, kad jam nebūtų skirta 
Nacionalinė literatūros ir meno 
premija, pasijuto „medžio-
jamas žvėries akimis”. Prie 
jo, gindami medžiojamąjį, 
stojo mūru Lietuvos rašytojų 
sąjunga, buvęs jos ilgametis 
pirmininkas Antanas Jonynas 
(jo tėvas 1952 m. parašė eiliuo-
tą laišką „Draugui Stalinui”), 
Dramos teatras (direktorius 
Martynas Budraitis, įžymiojo 
sovietinio laikų filmo „Niekas 
nenorėjo mirti” aktoriaus Juozo 
Budraičio sūnus – Paleckių 
giminės atstovai), na ir galų 
gale į Lietuvą šiomis dieno-
mis atsikraustęs 2000 metų 
Nacionalinės premijos laurea-
tas Tomas Venclova (jo tėvas 
ir dėdė Petras Cvirka važiavo 
į Maskvą atsivežti Stalino 
saulės). Pastarasis dar 2017 
m. spalio 29-ąją straipsnyje 
„R. Vanagaitės pjudymas labai 
primena sovietinius laikus” ir 
2019-01-29 D. Puslio straips-
nyje „T. Venclova: bandymas 
pjudyti Ivaškevičių ne vienin-
telis atvejis”.

M. Ivaškevičiaus „medžio-
jimas” už romaną „Žali” ir T. 
Venclovos straipsniuose su 
panašiais pavadinimais apie 
konstatuojamas R. Vanagaitės 
ir M. Ivaškevičiaus „pjudy-
mas” mums yra sunkiai suvo-
kiamas. Atvirkščiai, be jokio 
pagrindo užsipuolami (kaip 
sovietiniais laikais) patriotiš-
kai mąstantys žmonės, partiza-
nai, išniekintųjų romane parti-
zanų ir partizanių artimieji. T. 
Venclova tiesiai ir sako: „pa-
triotai” temoka ir tenori kal-
tinti, žeminti, nepaisyti logikos 
grandžių, iškraipyti ir nutylėti 
faktus, o pirmiausia rėkti ir 
skelbti priešininkus svetimų 
valstybių agentais, kuriems 
nėra vietos tėvynėje, o jeigu 
yra, tai tik už grotų. Įžymusis 
disidentas vadina mus, patrio-

tiškai mąstančius, siaurakak-
čiais fanatikais ir dažniausiai 
apsišaukėliais ir veidmainiais. 
Jis dar gi mus moko, kad 
partizanų kanonizacija gali 
mums pakenkti, nes jokie di-
dvyriai nebūna šimtu procentų 
šventi ir kviečia nepamiršti 
fundamentalios Mindaugo 
Pociaus studijos „Kita medalio 
pusė”, kurioje vadovaujamasi 
sovietinių archyvų medžiaga. 
Pastarojo straipsnio pabaigoje 
T. Venclova solidarizuojasi 
gindamas M. Ivaškevičių su 
Lietuvos rašytojų sąjunga, 
Dramos teatru, o su Vytautu 
Landsbergiu, neigiamai įver-
tinusiu romaną „Žali”, griežtai 
nesutinka.

Taigi nemedžiodamas 
žvėries žvilgsniu ir nieko 
nepjudydamas teikiu atsaką 
į mums teikiamus įžeidimus. 
Norėčiau pradėti teiginiu: 
„Nuvainikuokite didvyrius 
ir jūs demoralizuosite visą 
Tautą”. Taip ir daro roma-
no „Žali” autoriaus gynėjai. 
Nacionalinė literatūros ir 
meno premija M. Ivaškevičiui 
skiriama tokiu metu, kai LRS 
2018-06-30 nutarimu 2019 
metai paskelbti Jono Žemaičio 
metais. Be to, mūsų valsty-
bė 1992-02-12 Įstatymo 3 
straipsniu pripažino, kad 1949 
metų vasario 16 d. Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio 
deklaracija yra Lietuvos 
valstybės teisės aktas. Mūsų 
valstybė garbingai pažymės 
Deklaracijos 70 metų sukaktį. 
Siūlyčiau pradedant knygos 
autoriumi, T. Venclova ir 
kitais, kurie besiruošia ginti 
romaną „Žali” pažiūrėti, ar 
yra deklaracijoje nors vienas 
užgaulus žodis okupacinei ir 
marionetinei valdžiai. Labai 
taikliai 16 punkte pasakyta, 
kad komunistų partija, kaip 
diktatorinė, nelaikoma teisinė 
partija; 17 punkte – Asmenys 
bolševikinės arba vokiško-
sios okupacijos metu išdavę 
Tėvynę, bendradarbiavimu su 
priešu, pakenkę išsilaisvinimo 
kovai, susitepę išdavystėmis 
ir krauju yra atsakingi prieš 
Teismą. Šią istorinę deklara-
ciją pirmuoju pasirašė parti-
zanų vadovas Jonas Žemaitis-
Vytautas, kurio palaikai dūla 
Butyrkų kalėjimo prieigose. 
Todėl norėčiau paklausti auto-
riaus ir jo gynėjų: kodėl savo 
romane išsityčiojote iš žuvu-
sių Lietuvos partizanų vadų 
konkrečiomis pavardėmis?

Romane rašai, kad „karas 
ėmė prastėti, į jį ėjo kaimo 
bernai, mažai tenutuokiantys 
apie garbę ir žmoniškumą”, 
bet kažkodėl nusitaikėte ne į 
kaimo bernus, bet į partizani-

Jonas Burokas.                   llks.lt

(Nukelta į 11 psl.)



11. DIRVA . 2019 m. vasario 19 d. . 

RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 24 d., sekmadienį, 11 val. r. Kaziuko mugė Šv. Ka-
zimiero parapijos salėje.                                       „Dirvos” inf.

KOVO 31 d., sekmadienį, „Exultate” choro renginys: „Gavėnios 
apmąstymai ir giesmės”.                                      „Dirvos” inf.

Balandžio 27 d., šeštadienį, 7:00 val. vak. įvyks Lietuvių na-
muose „Dainavos” ansamblio vyrų koncertas. 

Rengia vyr. skaučių „Židinys”.

Neseniai kino ekranus ir 
žiūrovų širdis užkariavusi 
juosta „Tarp pilkų debesų” 
šiuo metu vis dar keliauja po 
pasaulį, skleisdama rašytojos 
Rūtos Šepetys papasakotą kva-
pą gniaužiančią istoriją apie 
tremtį. Tai, jog ji išties ypatin-
ga, įrodo ir rekordiniai skaičiai 
– vasario pradžioje paskelbta, 
jog istorinė drama tapo dau-
giausiai pajamų surinkusiu 
visų laikų filmu Lietuvoje, į 
antrą vietą išstumdama ko-
mediją „Trys milijonai eurų”, 
rašoma pranešime spaudai.

„Tai pirmasis istorinis 
filmas po „Tadas Blinda. 
Pradžia”, kuriam pavyko pra-
nokti lietuvių taip mėgstamas 
komedijas. Dabar matome, kad 
švenčiant nepriklausomybės 
šimtmetį, Lietuvos žiūrovai ir 
vėl renkasi rimtesnį žanrą – is-
torinę dramą. Smagu dar ir tai, 
kad „Tarp pilkų debesų” buvo 
žiūrimas visoje Lietuvoje. Kai 
kurie žanrai išsiskiria tuo, kad 
tokius filmus žiūri tik dides-
niųjų miestų gy-
ventojai. O šią 
juostą žiūrėjo 
ir mažesniuose 
miestel iuose, 
ir senas, ir jau-
nas”, – sako pro-
diuseris Žilvinas 
Naujokas.

„Tarp pilkų 
debesų” iš viso 
surinko jau be-
veik 1,4 mln. 
eurų pajamų, 
dramą pamatė 
daugiau nei 255 

„TARP PILKŲ DEBESŲ” TAPO POPULIARIAUSIU  
VISŲ LAIKŲ FILMU LIETUVOJE

tūkstančiai žiūrovų.
„Džiaugiuosi matydamas, 

kad lietuviams yra itin brangi 
jų šalies istorija. Mums, kū-
rėjams, tai didžiausias atlygis 
už darbą. Be to, tai puikus 
pavyzdys, kad žiūrovus gali 
sudominti ir istorinė drama, 
o ne tik lengvos komedi-
jos. Ypatingai džiugu, jog 
apie istorinius įvykius sužino 
bei jautriai reaguoja jaunoji 
karta”, – prodiuserį papildo 
„Tarp pilkų debesų” režisierius 
Marius Markevičius.

Filmui tęsiant kelionę po 
Lietuvą, sausio mėnesį įvyko 
jo premjera JAV bei Kanadoje, 
o vėliau R. Šepetys bestselerio 
ekranizaciją pamatys kitos 
Europos šalys, Australija. Vis 
dar nespėjusiems pamatyti 
filmo – džiugi žinia: nuo va-
sario 16 dienos juosta pasirodė 
legaliose videonuomos plat-
formose „Telia” bei „Žmonės 
cinema”.

„Filmo pagrindinis tikslas 
buvo ne tiek atkurti tikslius 

istorinius įvykius, kiek pa-
sinaudojant knygoje pasa-
kojama istorija kino kalba 
lietuviams priminti svarbius 
istorinius įvykius, pabrėžti 
jų stiprų identitetą bei norą 
išgyventi. Dėl to ir esame čia 
dabar, po daugiau nei šim-
to metų nepriklausomybės, 
nepalaužti, išlikę ir kupini 
svajonių ir vilčių, kaip ir pa-
grindinė filmo herojė Lina”, 
– sako Ž. Naujokas.

Populiariausių visų laikų 
Lietuvos kino teatruose filmų 
penketuke šiuo metu karaliau-
ja net keturi lietuviški filmai. 
Po „Tarp pilkų debesų” ir 
„Trys milijonai eurų” pagal 
žiūrimumą ir uždirbtus pinigus 
rikiuojasi „Redirected/ Už 
Lietuvą!”, „Klasės susitiki-
mas: berniukai sugrįžta!” bei 
vienintelė užsienietiška juosta 
„Bohemijos rapsodija”.

Filmą „Tarp pilkų debesų” 
iš dalies finansavo Lietuvos 
kino centras prie LR Kultūros 
ministerijos.                    LRT

Pranešimo spaudai nuotr.

namuose, o pagyvenkite nors 
savaitę atnaujintuose partizanų 
bunkeriuose, gal tuomet ne-
sisapnuos partizanų šmėklos, 
išbluks stribiškas mąstymas.

Stalino premijų laureatų 
vaikų neliečiu, paliksiu kitam 
kartui. Tuo pačiu noriu „Žali” 
autoriui paaiškinti, kad Sausio 
13 dieną per iškilmingą Laisvės 
premijos įteikimą kalbą pasa-
kęs partizanas Jonas Kadžionis-
Bėda dėl jos su niekuo nesikon-
sultavo. Jis, nežiūrint garbaus 
amžiaus, jokių konsultantų 
nepripažįsta. Jis labai geras 
oratorius, savo kūnu ir siela 
pajutęs sovietinį terorą.

Tuo pačiu linkiu visiems 
partizanams, laisvės kovoto-
jams, tremtiniams stiprybės 
ir Dievo palaimos. Kova dar 

Lietuvos paštas, pagerb-
damas Lietuvos laisvės kovos 
sąjūdžio indėlį į valstybingu-
mo išsaugojimą, į apyvartą 
išleidžia pašto ženklų bloką 
„Partizanų Lietuva”.

Partizanams skirta pašto 
ženklų serija išleidžiama va-
sario 15 d., penktadienį.

Menininkės Aušrelės Ratke-

LIETUVOS PAŠTAS LEIDŽIA ŽENKLŲ SERIJĄ,  
SKIRTĄ PARTIZANAMS

vičienės kurtuose pašto ženkluo-
se vaizduojamas partizanų bun-
keris ir Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos Deklaracija.

0,99 euro pašto ženklų 
nominalo tiražas – 10 tūkst. 
vienetų.

Su pašto ženklu išleistas ir 
pirmos dienos vokas. 

1949 metų vasario 16-ąją 

prieš sovietų okupacinį režimą 
kovojusių Lietuvos partizanų 
vadovybė pasirašė deklaraciją, 
kad Lietuva yra demokratinė 
respublika, o jos suvereninė 
valdžia priklauso Lietuvos 
tautai. 

Pasipriešinimas sovietų 
okupacijai vyko nuo 1944-ųjų 
iki 1953 metų.                 LRT

Lietuvos pašto nuotr.

(Atkelta iš 10 psl.)

NACIONALINĖ 
LITERATŪROS IR 
MENO PREMIJA MARIUI 
IVAŠKEVIČIUI TURI BŪTI 
ATŠAUKTA

nebaigta. Vienykimės. Mes 
neremiame Lietuvos rašytojų 
sąjungos, dramos teatro, paties 
autoriaus, Tomo Venclovos, 
Marko Zingerio bei kitų, kurie 
ruošiasi toliau šmeižti šventą 
partizanų kovą už Lietuvos 
laisvę.

LRS Laisvės kovų ir isto-
rinės atminties Visuomeninės 
tarybos pirmininko pavaduo-
tojas, Laisvės kovų dalyvis 
Jonas Burokas

P.S.
Ir vis tik Vasario 16-ąją, 

Valstybės atkūrimo dieną, 
iškilmingoje ceremonijoje 
Lietuvos nacionaliniame ope-
ros ir baleto teatre įteiktos 
Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos. Jos skirtos šešiems 
laureatams: rašytojui Vytautui 
Martinkui, dirigentei Mirgai 
Gražinytei-Tylai, rašytojui 
Mariui Ivaškevičiui, kino ope-
ratoriui Audriui Kemežiui, ak-
toriui Dariui Meškauskui, vi-
zualaus meno kūrėjui Artūrui 
Railai.                   „Dirvos” inf.

Vasario 16 d. Molėtų ra-
jone, Alantos dvare, duris 
atvėrė muziejus, skirtas palai-
mintajam vyskupui Teofiliui 
Matulioniui. Muziejaus ekspo-
zicijoje – iš giminaičių ir šei-
mos draugų surinkti asmeni-
niai T. Matulionio daiktai, laiš-
kai, asmenybę atskleidžiančios 
istorijos ir net jo rankų darbo 
altorėlis, kurį vyskupas išdrožė 
tremtyje.

Alantos dvaro antrame 
aukšte parengtoje ekspozicijo-
je – vyskupo liturginiai drabu-
žiai, laiškai šeimai, dovanos, 
kurias jis parveždavo brolių 
ir seserų vaikams. XIX a. pa-
baigoje gimęs T. Matulionis 
neįtiko caro valdžiai – nepa-
kluso įstatymui, draudžian-
čiam katalikų kunigui krikštyti 
kūdikius, jei vienas iš tėvų yra 
stačiatikis. Jis buvo atleistas iš 

ALANTOJE DURIS ATVĖRĖ 
PALAIMINTOJO T. MATULIONIO 

MUZIEJUS
klebono pareigų.

Rusiją pradėjus valdyti 
sovietams, T. Matulionis ku-
nigavo Rusijoje, taip pat buvo 
kelis kartus kalinamas. Jau po 
karo, 1946 m. vyskupas areš-
tuojamas, nes nesutiko bendra-
darbiauti su sovietų valdžia.

„Jis yra paprastas vys-
kupas, labai paprastas, ne-
klerikališkas. Jis labai daug 
kentėjo nuo sovietų, keliolika 
metų praleido uždarytas, bet, 
nepaisant to, išlaikė žmogiš-
ką orumą ir nesiskųsdamas 
priėmė šitokią lemtį”, – pasa-
kojo muziejaus sumanytojas 
Vaidotas Žukas.

Apie 150 originalių vys-
kupui priklausiusių daiktų 
surinkęs V. Žukas sako, kad 
medžiagos užteko ir muziejui 
įkurti, ir albumui išleisti.

LRT
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Vasario 15 d. JAV vyku-
siame mišrių kovos menų 
(MMA) turnyre „LFA 60” 
pergalę iškovojo ir čempiono 
diržu apsijuosė lietuvis Julius 
Anglickas.

Kovoje dėl LFA pussunkio 
svorio kategorijos čempiono 
diržo 27-erių metų lietuvis 
nugalėjo 28-erių metų ameri-
kietį Claytoną Yorką. Pergalę 
mūsiškis iškovojo antrajame 
raunde smaugimo veiksmu.

Profesionaliame MMA 
ringe J. Anglickas yra iškovo-

Š.m. sau-
sio 31 d. įkurta 
Airijos Lietuvių 
sporto asocia-
cija (ALSA) 
Organizacija 
sieks suvienyti 
sportui neabe-
jingus tautie-
čius Airijoje, 
p o p u l i a r i n s 
s p o r t ą ,  j o s 
nariai  rengs 
įvairias spor-
to varžybas ir 

ĮKURTA AIRIJOS LIETUVIŲ SPORTO ASOCIACIJA (ALSA)
šventes, dalyvaus sporto ren-
giniuose. ALSA kviečia visus 
sporto mėgėjus ir profesio-
nalus Airijoje jungtis bendrai 
veiklai.

Lietuvos 
a m b a s a d a 
Dubline svei-
kina naują Ai-
rijos lietuvių 
organizaciją 
ir linki dide-
lės sėkmės jos 
veikloje!

LR URM

Š. m. Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungos (ŠALFASS) or-
ganizuojamos kasmetinės kalnų 
slidinėjimo varžybos ir slidinė-
jimo mėgėjų kelionė į puikų 
Aspeno kalnų kurortą Kolorado 
valstijoje (https://www.aspens-
nowmass.com/) vyks 2019 m. 
vasario 24 - kovo 5 d. Kaip 
ir ankstesniais metais, tikimasi 
sulaukti gausaus būrio sporto 
entuziastų iš JAV, Kanados ir 
Lietuvos, kartu laukiama at-
vykstant ir jų šeimos narių.

Varžybos vyks kovo 3 d., 
sekmadienį; dalyvių registraci-
ja – kovo 2 d., šeštadienį, nuo 
4 iki 6 val. po p. (809 S. Aspen 
St. Suite 1), arba varžybų dieną. 
Organizatoriai prašo jau dabar 
užsisakyti kelionės bilietus ir 
viešbučio kambarius, kadangi 
varžybos vyks įtemptu kelio-

Į ASPENĄ  
KVIEČIAMI KALNŲ SLIDINĖTOJAI 

nių laikotarpiu. Dėl užsakymų 
kreiptis į atostogų kalnuose 
organizavimo kompanijos Ski.
com atstovą Darin Smith – jo el. 
paštas darin@ski.com, tel. (888) 
920-5785. Daugiau informaci-
jos – el. paštu edmickus1@aol.
com (Ed Mickus) arba vsaulis@
sbcglobal.net (dr. Vytas Saulis).

Kovo 2 dieną, nuo 4 iki 
6 val. po p. vyks Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos 
šventė, jos rėmėjas – LR Garbės 
konsulas Aspene dr. Jonas 
Prunskis. LR garbės konsulatas 
Aspene yra pirmoji diplomatinė 
misija Aspene, patvirtinta JAV 
valstybės departamento. Jeigu 
planuojate dalyvauti šventėje, 
prašome pranešti iš anksto el. 
paštu ltaspenconsul@gmail.
com

ŠALFASS ir LR garbės 
konsulato Aspene informacija

facebook.com nuotr.

MMA TURNYRE JAV – LIETUVIO J. ANGLICKO TRIUMFAS 
jęs šešias pergales ir patyręs 
vieną pralaimėjimą. C. Yorkui 

tai buvo pirmoji nesėkmė po 
penkių pergalių iš eilės. ELTA

Valentino dieną Europos 
jaunimo olimpiniame žie-
mos festivalyje snieglenti-
ninkas Motiejus Morauskas 
pažymėjo medaliu. „Big Air” 
varžybose Lietuvos atsto-
vas iškovojo antrąją vietą. 
Tai pirmasis Lietuvos ko-
mandos medalis Bosnijoje ir 
Hercegovinoje vykstančiose 
varžybose.

Kvalifikaciniame etape 
lietuvis pirmu bandymu pa-
demonstravo back side 9 tail 
grab šuolį (vertikalus 900 
laipsnių apsisukimas per galą 
pagriebus lentos galą). Teisėjai 
triuką įvertino 88,33 taško 
ir išsiuntė lietuvį tarp 12-os 
stipriausių sportininkų.

Čia savo jėgą vėl demons-
travo favoritu laikytas šveica-
ras Nickas Puenteris, tačiau 
tiek komentatoriai, tiek pu-

SNIEGLENTININKAS M. MORAUSKAS SARAJEVE 
IŠKOVOJO SIDABRO MEDALĮ

blika šūksniais palaikė ir pui-
kiai ant tramplino atrodžiusį 
Lietuvos sportininką.

Finale Motiejus pirmu ban-
dymu atliko tą patį back side 
9 tail grab’ą (91 tšk.). Antrąjį 
vilniečio šuolį front side 10 
indie grab (vertikalus 1080 
laipsnių apsisukimas per len-
tos priekį su lentos sugriebimu 
už vidurio) teisėjai įvertino 92 
taškais. Trečias M. Morausko 
pademonstruotas triukas – 
back side 10 mude (vertikalus 
1080 laipsnių apsisukimas per 
galą pagriebus lentos vidurį 
išorine ranka) – ilgaplaukiui 
iš Lietuvos baigėsi netiksliu 
nusileidimu.

Susumavus dviejų skirtin-
gų triukų sumą, M. Morauskas 
surinko 183 taškus ir bendroje 
įskaitoje užėmė antrą vietą, į 
priekį praleidęs tik minėtą N. 

Puenterį (184,25 tšk.).
„ N e r e a l u s  j a u s m a s . 

Tikėjausi aukšto rezultato, 
bet podiumas visada pakylėja. 
Žiemos sporte yra labai ne-
daug gerų mūsų šalies atstovų, 
todėl Lietuvai, manau, pada-
riau puikų darbą. Mums labai 
reikėjo šito medalio,”- nulipęs 
nuo podiumo emocijų neslėpė 
M. Morauskas.

Po varžybų lietuvis buvo 
apdovanotas olimpinio festi-
valio talismanu. 

„Big Air” varžybos puvo 
paskutinis lietuvio pasirodymas 
Sarajeve vykstančiame Europos 
jaunimo olimpiniame žiemos 
festivalyje. Artimiausios svar-
bios M. Morausko laukiančios 
varžybos – balandį Švedijoje 
vyksiantis pasaulio jaunimo 
čempionatas. 

                       LRT

„General Financing team 
Pitlane” komanda į Lietuvą 
grįš su medaliu. Vasario 
15–17 dienomis vykusiame 
pirmajame „World Cup for 
Cross Country Bajas” eta-
pe Karelijoje „Baja Russia 
Northern Forest” Benediktas 
Vanagas visas varžybas stabi-
liai laikėsi lyderių pozicijoje. 
Tik antrajame greičio ruože 
pabuvojęs penktoje vietoje 
pilotas likusias varžybas tvirtai 
važiavo trečiojoje. Bendroje 
ir absoliučioje Pasaulio taurės 

B. VANAGAS PASAULIO TAURĖJE UŽĖMĖ AUKŠČIAUSIĄ 
LIETUVOS ISTORIJOJE VIETĄ 

įskaitoje jis užėmė trečią vie-
tą. Tai – geriausias rezultatas 
Lietuvos istorijoje, rašoma 
pranešime spaudai.

„Mes džiaugiamės rezul-
tatu, tačiau svarbiausia – ne 
užimta vieta, bet taškai. Tik 
suskaičiavus surinktus taškus 
per visą „World Cup for Cross 
Country Bajas” seriją, kurią 
sudaro 8 etapai, sprendžiasi, 
kas yra Pasaulio taurės nugalė-
tojas”, – laimėjimą Karelijoje 
komentavo B. Vanagas.

Ateinantis vienintelės 

„World Cup for Cross Country 
Bajas” varžybose dalyvaujan-
čios komandos iš Lietuvos 
planas – startas antrajame 
etape, kuris vyks Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose kovo 7–9 
dienomis.


