
LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

ŠIMTAS ANTRIEJI METAI

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119

VOL. CII  2017 FEBRUARY – VASARIO 7, NR. 3.

SECOND CLASS USPS 157-580

Vašingtonas, vasario 5 
d. (ELTA). JAV apeliacinis 
teismas atmetė vyriausybės 
skundą dėl imigracijos riboji-
mų žmonėms iš septynių mu-
sulmoniškų valstybių sustab-
dymo. Tai teismas paskelbė 
sekmadienį, praneša agentūra 
„Reuters”.

Federalinis teisėjas Sietle 
nusprendė, kad JAV preziden-
to Donaldo Trampo (Donald 
Trump) pasirašyto įsako dėl 

Vašingtonas, vasario 5 
d. (ELTA). JAV prezidentas 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump) gegužės pabaigoje vyks 
į Italiją dalyvauti G7 viršūnių 
susitikime, pranešė Baltieji 
rūmai. Tai bus pirmasis jo vi-
zitas Europoje nuo kadencijos 

Tokijas, vasario 4 d. (ELTA). 
JAV laiko Iraną vienu didžiausių 
terorizmo rėmėjų, bet nemato 
būtinybės didinti Amerikos 
karinį buvimą Artimuosiuose 
Rytuose. Tai šeštadienį Tokijuje 

JAV laiko Iraną vienu didžiausių terorizmo rėmėjų, bet nemato būtinybės 
didinti Amerikos karinį buvimą Artimuosiuose Rytuose. Tai vasario 4 
d. Tokijuje po susitikimo su Japonijos gynybos ministre Tomomi Inada 
(Tomomi Inada) pareiškė Pentagono vadovas Džeimsas Metisas (James 
Mattis) (nuotraukos kairėje).                                                   EPA-ELTA nuotr.

Penktadienis, vasario 3 d. 
(Valeta). Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
dalyvauja neformaliame 
Europos Vadovų Tarybos su-
sitikime, kuriame aptariama, 
kaip užkirsti kelią nelegaliai 
migracijai, taip pat ir iš Afrikos 
šalių.

Artėjant Europos Sąjungos 
60-mečiui šalių lyderiai taip 
pat tariasi, kaip sutvirtinti ES, 
kad ji efektyviai atsakytų ir į 
šiandienos, ir ateities iššūkius.

Europos  Są jungos  i r 
Turkijos susitarimas parodė, 
jog migracijos srautus paža-
boti įmanoma – per Balkanų 
šalis Europą pasiekiančių 
atvykėlių skaičius jau suma-
žėjo 95 procentais. Tačiau 
daugelyje Afrikos šalių tęsian-
tis politinei suirutei, didėjant 
skurdui, auga ir naujų migra-
cijos srautų rizika. Praėjusiais 
metais Viduržemio jūra į Italiją 
atvyko daugiau nei 180 tūkst. 
žmonių, o dingusiųjų jūroje 
skaičius kasmet pasiekia naują 
rekordą.

Prez iden tės  t e ig imu, 
Viduržemio jūra neturi tapti 
nevilties jūra. Tam, kad užkirs-
tų kelią naujoms migracijos 
kryptims ir žmonių žūtims, 
ES privalo kovoti su žmonių 
gabentojais, stiprinti savo 
išorės sienų apsaugą ir ben-
dradarbiauti su Afrikos vals-
tybėmis, šalindama pamatines 
migracijos priežastis. 

Maltoje ES vadovai tariasi, 
kaip padėti Libijai, kuri jau 
tapo pagrindiniais nelegalių 
migrantų vartais į Europą. 

MIGRACIJOS IŠŠŪKIAI IŠLIEKA ES VADOVŲ DĖMESYJE 

Jungtinės Karalystės Ministrė Pirmininkė Theresa May (kairėje) ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.                                                                   Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos / R.Dačkaus nuotr.

Tam būtina stiprinti 
trapias šios šalies 
institucijas ir ugdy-
ti Libijos pajėgu-
mus saugoti savo 
valstybės sienas bei 
kovoti su žmonių 
kontrabandininkais. 
Reikia ir aktyviai 
dirbti su Libijos kai-
mynais, kad migran-
tų srautai nepasiektų 
šios šalies. Libijoje 
glaudžiantis beveik 
milijonui migrantų, 
taip pat svarbu ge-
rinti sudėtingas jų 
gyvenimo sąlygas. 
Šioms priemonėms 
įgyvendinti ES va-
dovai numato skirti 
daugiau nei 200 mln. 
eurų iš ES lėšų.

Prisidėdama prie 
migracijos srautų 
iš Libijos suvaldy-
mo, Lietuva taip pat 
siųs savo karius į ES 
misiją Viduržemio 
jūroje, kuri pade-
da saugoti ES jūrų 
sieną, stabdyti ne-
legalius žmonių ga-
bentojus ir gelbėja skęstančius 
žmones.

Šiuo metu daugiau nei 
pusė Europą pasiekiančių 
migrantų bėga ne nuo karo, o 
nuo ekonominio nepritekliaus. 
Todėl ES lyderiai tariasi, kaip 
sustiprinti bendradarbiavimą 
su pagrindinėmis migrantų 
kilmės šalimis Afrikoje ir 
padėti joms įveikti skurdą bei 
ekonominę nelygybę. Šalies 

vadovė pabrėžė, jog kovojant 
su nelegalia migracija, ES 
būtina veiksminga gerovės 
ieškančių migrantų grąžinimo 
politika. Todėl finansinė pa-
rama Afrikos šalimis turi būti 
siejama su jų pasiryžimu pri-
imti atgal nelegaliai į Europą 
atvykusius savo piliečius.

Artėjant ES jubiliejui, 
Maltos viršūnių susitikime 
taip pat diskutuojama, kaip 

sutvirtinti Europos Bendriją. 
Prezidentės teigimu, visus 6 
dešimtmečius ES užtikrino 
taiką ir leido kurti saugią ateitį 
milijonams žmonių. Lietuva 
puikiai supranta ES svarbą ir 
jaučia narystės naudą. Tam, 
kad pasitikėjimas ES augtų 
visose šalyse, būtina užtikrinti 
žmonių saugumą, stiprinant 
ES išorės sienų apsaugą, kovą 
su propaganda ir hibridinėmis 

grėsmėmis. Taip pat svarbu 
užtikrinti žmonių ekonominę 
gerovę – ne tik skatinti ekono-
mikos augimą, bet ir mažinti 
skurdą, socialinę atskirtį, ne-
darbą, investuoti į švietimą ir 
naujas technologijas.

Europos Parlamento duo-
menimis, narystę ES naudin-
ga laiko 86 proc. Lietuvos 
gyventojų.

Prezidentės spaudos tarnyba

IRANAS YRA VIENAS DIDŽIAUSIŲ TERORIZMO RĖMĖJŲ
po susitikimo su Japonijos 
gynybos ministre Tomomi 
Inada (Tomomi Inada) pareiškė 
Pentagono vadovas Džeimsas 
Metisas (James Mattis), praneša 
TASS.

„Kai dėl Irano problemos, tai 
ši valstybė yra viena svarbiausių 
pasaulinio terorizmo rėmėjų. 
Mes privalome pranešti šią žinią 
Iranui”, - sakė jis. Bet JAV gy-
nybos sekretorius pridūrė „ne-

matąs būtinybės didinti 
Amerikos karinį akty-
vumą Artimuosiuose 
Rytuose dėl Irano pro-
blemos”.

JAV vasario 3 d. iš-
plėtė sankcijas Iranui, 
papildomai įtraukda-
mos į juoduosius są-
rašus 13 asmenų ir 12 
struktūrų. Šie apriboji-
mai taikomi tiems, kurie 
yra susiję su Teherano 
balistinių raketų kū-
rimo programa arba 
kaip nors teikia paramą 
Islamo revoliucijos sar-
gybinių korpusui (eliti-
nėms Irano ginkluotųjų 
pajėgų dalims). 

JAV APELIACINIS TEISMAS ATMETĖ 
VYRIAUSYBĖS SKUNDĄ DĖL 

IMIGRACIJOS RIBOJIMŲ SUSTABDYMO
imigracijos apribojimo vykdy-
mas turi būti sustabdytas. Dėl to 
JAV teisingumo departamentas 
kreipėsi į Apeliacinį teismą. 

Sausio 27 d. D. Trampas 
pasirašė įsaką, pagal kurį 
120 dienų pristabdoma pabė-
gėlių įkurdinimo Jungtinėse 
Valstijose programa, jis taip 
pat 90 dienų apribojo Sirijos, 
Irako, Irano, Somalio, Sudano, 
Libijos ir Jemeno piliečių įva-
žiavimą į JAV. 

D. TRAMPAS GEGUŽĘ LANKYSIS 
EUROPOJE

pradžios. Ta proga D. Trampas 
telefonu kalbėjosi su Italijos 
ministru pirmininku Paolo 
Džentiloniu (Paolo Gentoloni), 
informuoja agentūra AFP.

Per šį pokalbį JAV prezi-
dentas patvirtino savo šalies 
įsipareigojimus NATO.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Seimo valdyba nutarė vasario 14 d. sušaukti Seimo neei-
linę sesiją vaiko teisių apsaugos klausimams aptarti. Sesijos 
darbotvarkėje – Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pa-
keitimai, Civilinio kodekso, Baudžiamojo kodekso pataisos, 
kiti dokumentai. Taip pat planuojama diskusija dėl vaiko teisių 
apsaugos tobulinimo, kurioje dalyvaus socialinės apsaugos ir 
darbo ministras Linas Kukuraitis, Vaiko teisių apsaugos kon-
trolierė Edita Žiobienė, generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, 
Seimo nariai. Šaukti neeilinę Seimo sesija nuspręsta iš karto po 
rezonansą visuomenėje sukėlusios Kėdainių tragedijos.

Kardinolas, buvęs Vilniaus 
arkivyskupas metropolitas 
Audrys Juozas Bačkis mini 
80 metų jubiliejų. A. J. Bačkis 
1961 metais baigė Popiežiškąjį 
Grigaliaus universitetą, tais 
pačiais metais buvo įšven-
tintas į kunigus. 1988-aisiais 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
konsekruotas vyskupu. 1991 
metais paskirtas naujai įsteig-
tos Vilniaus arkivyskupijos 
arkivyskupu metropolitu. 2000 
m. tapo kardinolu. Dėl amžiaus 
cenzo iš Vilniaus arkivyskupo 

pareigų atsistatydino 2013-aisiais. A. J. Bačkis yra apdovano-
tas Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi bei Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi.

2017 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 mln. 849 tūkst. 
nuolatinių gyventojų – 39,2 tūkst., arba 1,4 proc., mažiau negu 
2016 m. pradžioje. Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinė 
nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo priežastis – emigra-
cija, rašo Statistikos departamentas. 2016 m. gimė 31,2 tūkst. 
kūdikių, arba 322 kūdikiais (1 proc.) mažiau nei 2015 m., mirė 
40,8 tūkst. žmonių, arba 1 tūkst. (2,4 proc.) mažiau. 2016 m. 
į Lietuvą imigravo 21,4 tūkst. žmonių, tai 772 (3,5 proc.) ma-
žiau negu 2015 m. Į Lietuvą grįžo gyventi 16,5 tūkst. Lietuvos 
Respublikos piliečių (77,2 proc. visų imigrantų) – 1,9 tūkst. 
(10,4 proc.) mažiau nei 2015 m. Pernai į šalį imigravo 4,9 tūkst. 
užsieniečių, tai 1,1 tūkst. (30,2 proc.) daugiau negu 2015 m. 
Imigravo daugiau vyrų nei moterų – atitinkamai 12,3 ir 9,1 tūkst. 
Kas trečias (-ia) imigravęs vyras ar imigravusi moteris buvo 
20–29 metų amžiaus, kas ketvirtas (-a) – 30–39 metų amžiaus.

Turistams ir kitiems lankytojams kol kas draudžiama 
patekti ant Gedimino kalno Vilniuje, jį atidaryti tikimasi 
iki Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios. 
Gedimino kalnas uždarytas gruodžio pabaigoje dėl nuošliaužų, 
jame vykdomi tvarkybos darbai: ketinama įrengti geodinami-
nius detektorius, sutvirtinti kalną juosiančias betonines juostas 
(rostverkus), kurios šiuo metu ir kelia daugiausiai problemų. 
Gedimino kalno būkle ypač susirūpinta po pernai vasarį ir 
spalį įvykusių didelių nuošliaužų. Nacionalinis muziejus kalno 
tvarkymo darbus planuoja pradėti pavasarį, kai bus tinkami 
orai. Kultūros ministerijos duomenimis, visiems numatytiems 
Gedimino kalno tvarkybos darbams pernai skirta 300 tūkst. eurų, 
o šiemet planuojama skirti dar per 800 tūkst. eurų.

Panevėžio rajono ir Anykščių LSDP skyriai kandidate į at-
silaisvinusią Seimo nario vietą iškėlė Auksę Kontrimienę. Auksė 
Kontrimienė Anykščių-Panevėžio apygardoje kandidatavo 2016 
metų rinkimų į Seimą metu. Šiuo metu A. Kontrimienė dirba 
Teisingumo ministrės patarėja. A. Kontrimienės kandidatūrai 
pritarė LSDP valdyba.

Nelaukdamas teismo sprendimo iš konservatorių gretų pa-
šalintas garsus medikas Juozas Pundzius susimokėjo Valstybinei 
mokesčių inspekcijai (VMI) mokestį už neaiškios kilmės iš 
tėvo gautą palikimą. Tai jo kišenę palengvino 27 tūkst. eurų. 
Skandalas dėl dabar jau buvusio konservatoriaus J. Pundziaus 
įsižiebė prieš pat Seimo rinkimus. Tuomet paaiškėjo, kad politi-
kas iš tėvo, žinomo mediko Aloyzo Pundziaus paveldėjo didelį 
turtą, tačiau kaip jį sukaupė – iki šiol liko neaišku. J. Pundziaus 
tėvo 2002 metais pateikta turto ir pajamų deklaracija parodė, 
kad jis turėjo apie 7 tūkst. litų piniginių lėšų ir nekilnojamojo 
turto už daugiau kaip 150 tūkst. litų. Tuo metu sūnus 2014 me-
tais paveldėjo 1,5 mln. (apie 435 tūkst. eurų) litų vertės turtą, 
iš jų – net 752 tūkst. piniginėmis lėšomis. J. Pundzius tikino 
nežinąs, kaip jo velionis tėvas, visą gyvenimą dirbęs gydytoju 
ir gyvenęs kukliai, sukaupė tokį didžiulį turtą. Tuomet kilo 
įtarimų, kad galbūt pats J. Pundzius taip bandė legalizuoti savo 
neteisėtas pajamas.

LRT, ELTA

Kardinolas  
Audrys Juozas Bačkis

Vašingtonas, vasario 5 
d. (ELTA).JAV prezidentas 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump) pažadėjo Ukrainos 
prezidentui Petro Porošenkai 
siekti konflikto Rytų Ukrainoje 
sureguliavimo. „Mes ben-
dradarbiausime su Ukraina, 
Rusija ir su visomis kitomis 
(konflikto) šalimis, kad padė-
tume joms atkurti taiką pasie-

D. TRAMPAS PAŽADĖJO P. POROŠENKAI SIEKTI 
TAIKOS RYTŲ UKRAINOJE

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) telefonu kalbėjo su Ukrainos prezidentu Petro 
Porošenka.                                                                                                                                           WT

nyje”, - po prezidentų pokalbio 
telefonu šeštadienį paskelbė 
Baltieji rūmai, kuriais remiasi 
agentūra „Reuters”.

P. Porošenkos biuras pa-
reiškė, kad prezidentai disku-
tavo apie strateginės partne-
rystės tarp abiejų valstybių 
stiprinimą. Be to, šalys pa-
reiškė „didelį susirūpinimą 
dėl „smurto eskalacijos” Rytų 

Ukrainoje.
Praėjusiomis dienomis 

Ukrainos rytuose atsinaujino 
mūšiai taro Ukrainos kariuo-
menės ir prorusiškų separatis-
tų. Nuo praėjusio šeštadienio 
žuvo mažiausiai 35 žmonės.

Ukraina ir NATO kaltina 
Rusiją remiant separatistus 
ginklais ir kariais. Vyriausybė 
Maskvoje tai neigia.

Niujorkas, vasario 3 d. 
(ELTA). Naujoji JAV preziden-
to Donaldo Trampo (Donald 
Trump) vyriausybė nori išlai-
kyti sankcijas Maskvai, pa-
skelbtas dėl Rusijos įvykdytos 
Krymo aneksijos. Tai ketvirta-
dienį Saugumo Taryboje pa-
reiškė naujoji JAV ambasadorė 
Jungtinėse Tautose (JT) Niki 
Heili (Nikki Haley), praneša 
agentūra AFP.

Baudžiamosios priemonės 
nebus atšauktos, „kol Rusija 
negrąžins Ukrainai pusiasalio 
kontrolės”, - sakė N. Heili 
Niujorke. Ji kartu pasmerkė 

JAV NEATŠAUKS SANKCIJŲ RUSIJAI
„agresyvius” Rusijos veiks-
mus Rytų Ukrainoje.

Prieš dvi savaites prie 
Baltųjų rūmų vairo stojus D. 
Trampui, nekantriai laukta, ar 
bus pokyčių dėl JAV pozicijos 
Ukrainos konflikte. Šis pareiškė 
sieksiąs suartėjimo su Maskva.

Pastarosiomis dienomis 
suintensyvėję mūšiai Rytų 
Ukrainoje JAV žiniasklaidos 
buvo įvardyti kaip „testas” D. 
Trampo Rusijos politikai. Per 
susirėmimus tarp Ukrainos 
karių ir prorusiškų separatistų 
žuvo mažiausiai 23 žmonės.

N. Heili Saugumo Taryboje 

sakė, kad jos vyriausybė siekia 
geresnių santykių su Maskva. 
Tačiau „siaubinga situaci-
ja” Ukrainoje esą reikalauja 
„aiškaus ir stipraus” Rusijos 
veiksmų pasmerkimo.

JAV remia ukrainiečius, ku-
rie beveik trejus metus kenčia 
„Rusijos okupaciją ir karinę in-
tervenciją”, - kalbėjo ambasa-
dorė. Kol Rusija ir separatistai 
negerbs Ukrainos suverenumo, 
tol esą „ši krizė toliau tęsis”.

N. Heili pabrėžė, kad JAV 
ir toliau smerkia Maskvos 
įvykdytą Krymo aneksiją ir 
reikalauja „nedelsiant nutrauk-
ti pusiasalio okupaciją”.

Strasbūras, vasario 2 d. 
(ELTA). Europos Parlamentas 
(EP) ketvirtadienį nusprendė 
suteikti galimybę Gruzijos 
piliečiams trumpam laikui 
atvykti į ES Šengeno erdvę 
be vizų.

Pagal atnaujintas taisykles 
biometrinius pasus turintys 
Gruzijos piliečiai galės viešėti 
Šengeno erdvėje be vizų turiz-
mo ar verslo tikslais ne ilgiau 
kaip 90 dienų per 180 dienų 
laikotarpį. Bevizis režimas 
galios 22 ES valstybėse, taip 
pat Islandijoje, Lichtenšteine, 
Norvegijoje ir Šveicarijoje. 
Jis nesuteikia galimybės įsi-
darbinti.

EP p ranešė ja  Mar i j a 
Gabriel (Europos liaudies 
partija, Bulgarija) pažymėjo, 
jog Tbilisis įvykdė visus vizų 
liberalizavimo reikalavimus. 
Savo ruožtu Europos Komisija 

EP PANAIKINO ŠENGENO VIZŲ REIKALAVIMĄ 
GRUZIJOS PILIEČIAMS

įpareigota toliau stebėti jų 
įgyvendinimą, ypač kovos su 
organizuotu nusikalstamumu 
pažangą.

Naujajai tvarkai dar for-
maliai turi pritarti ES Taryba. 
Bevizis režimas įsigalios kartu 
su išplėstomis jo sustabdymo 
taisyklėmis. Vizų reikalavimą 
bus galima grąžinti, jei gerokai 
padaugėtų atitinkamos šalies 
piliečių, kurie neįleidžiami į 
ES ar nepagrįstai prašo prie-
globsčio, taip pat padidėtų 
pavojus ES valstybių viešajai 
tvarkai ar vidaus saugumui.

Lietuvoje išrinktas EP na-
rys Bronis Ropė (Žalieji) pažy-
mėjo, kad „Gruzija jau seniai 
siekė suartėjimo su ES, dėl to 
atliko daug sunkių reformų ir 
daug nukentėjo nuo savo ne 
itin draugiškos kaimynės”. 
Pasak EP nario, „panaikindami 
vizas Gruzijos piliečiams mes 

parodysime, jog ES laikosi 
savo įsipareigojimų, ir paska-
tinsime kitas mūsų kaimynes 
plėtoti gerą valdymą ir demo-
kratiją, saugoti žmogaus teises 
ir laikytis rinkos ekonomikos 
principų”. „Gruzija yra demo-
kratiška, stabili šalis, gerbianti 
žmogaus teises ir besilaikanti 
europinių vertybių”, - pridūrė 
europarlamentaras.

P e t r a s  A u š t r e v i č i u s 
(Liberalų ir demokratų al-
jansas) pabrėžė reikšmingą 
Gruzijos pažangą kovos su 
korupcija, teismų reformos, 
sienų apsaugos ir kitose sri-
tyse, nors ji „dar ir ne viską 
užbaigė”. Kartu jis pasidžiau-
gė, kad „ES kuria partnerystę, 
o ne stato sienas, „kaip, deja, 
šiandien daro kai kurios pasau-
lio šalys”. P. Auštrevičius taip 
pat išreiškė viltį, kad Ukraina 
artimiausioje ateityje taps 
kita valstybe, kuriai galėsime 
patvirtinti vizų liberalizavimą.
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TRŪKSTA TIKRESNĖS INFORMACIJOS
Vakarų pasaulis ilgai miegojo ant laurų. Jau po pirmųjų 

„Arabų pavasario” ženklų reikėjo susirūpinti – o kokią tai 
turės įtaką Europos šalims? JAV? Po Rusijos demaršų prieš 
Čečėniją, Gruziją, Ukrainą - Vakarų pasaulio stiprieji taip 
pat neatsibudo. Rezultatas – Europa iš abiejų pusių turi tik-
sinčias bombas. Ramybė avelių garde, kai aplink sukinėjasi 
vilkai, ilgai trukti negali. Deja, galingųjų valstybių lyderių 
veiksmai apsiribojo pareiškimais, „reiškiančiais didelį susi-
rūpinimą”, „didelį nerimą”, „tai kelia didelę grėsmę”, „tokie 
veiksmai netoleruotini” ir t. t. Tiesa, dar būta ir apčiuopiamų 
veiksmų - susikabinimų už rankučių per teroristinių išpuolių 
aukų minėjimus, žvakučių deginimus... Bet Europos šalių 
gyventojai nuo to saugesni nepasijuto. Nors teroristiniai iš-
puoliai siejami su islamo pasauliu, visgi paskutinieji teroro 
išpuoliai Turkijoje, kur pagavus jų vykdytojus paaiškėjo jų 
nacionalinė kilmė, sukelia minčių, kad šiame velnio žaidime 
dalyvauja ir Rusija (prisiminkime Bostono maratono sprog-
dinimą – bombą susprogdino Rusijos piliečiai čečėnai), tik, 
suprantama, ji to nedaro tiesiogiai, bet žarijas žarsto sveti-
momis rankomis. Ir dėl to svetimų rankų panaudojimo, dėl 
propagandos, dėl nenoro ar nesugebėjimo paaiškinti realybę 
bei įvykių priežastis  taip viskas persipynė politikoje, jog 
šiandien žmogus nebežino, kuo tikėti. Žinoma, jis bando 
rasti atsakymus žiniasklaidoje, deja, ši vis rečiau būna tikrai 
nešališka. Tą ypač pajutome JAV prezidento rinkimų metu, 
kur didieji naujienų portalai ir televizijos gana viepusiškai 
rodė kandidatus: sėjo siaubą apie Donaldą Trampą ir gyrė 
Obamos politiką bei jos „paveldėtoją” bei „būsimąją” tęsėją 
Hilari Klinton. Kur du pešasi trečias laimi. Žibalo į ugnį ne-
gailėjo Rusija, vis pademonstruodama tariamą „norą”, koks 
puikus būtų JAV prezidentas Trampas (o tai savaime aišku 
sėjo neviltį šalyse, kurios jautė akivaizdžią Rusijos grėsmę). 

Taigi, amerikiečiai išsirinko prezidentą, kuris nuo pat pir-
mųjų darbo dienų ėmėsi vykdyti pažadus, duotus rinkėjams. 
Sustabdyti nežabotą imigraciją – vienas iš jų. Trapmas pasira-
šė įsaką, uždraudžiantį kurį laiką į JAV įvažiuoti žmonėms iš 
7 musulmoniškų šalių. (Gaila, kad neįrašė 8 šalies – Rusijos, 
juk iš jos atvyko Bostono teroristai Carnajevai.) Per Valstijas, 
per Europs Sąjungą nusirito protestų bangos dėl šio įsako – 
įvairios teisių gynimo organizacijos pareikalavo jį atšaukti, 
jam nepritarimą pareiškė ir ES institucijų bei ES šalių narių 
kai kurie lyderiai (kurie, tiesą sakant, patys nesugeba susi-
tvarkyti su nelegalų antplūdžiu). Trumpai tariant, pasižiūrėjus 
informacijos priemonių platinimą medžiagą, atrodys, jog 
visas pasaulis pasibaisėjo Trampo sprendimu... Bet, kaip 
teigė vienas iš Trampo administracijos atstovų, „įvažiavimas 
į JAV yra privilegija, bet ne teisė”, be to, visas šis reikalas 
yra išpūstas, nes į JAV kasdien įvažiuoja šimtai tūkstančių 
žmonių, o sulaikyta ir neįsileista tik apie šimtas žmonių. Tai 
kur glūdi protestų šaknys, jei milijonai amerikiečių pritaria 
Trampui? 

Na, o Trampas dirba. Jis susitiko su Didžiosios Britanijos 
premjere Terese Mei (Theresa May), tuo parodydamas ge-
rosios senosios Europos prioritetus, telefonu pasikalbėjo su 

keliais ES šalių vadovais ir net su Rusijos prezidentu Putinu. 
Žinoma, pastarąjį pokalbį galima įvertinti įvairiai – vieni 
nesupras, kaip apskritai galima kalbėtis su agresoriumi, kiti 
pasismalsaus, apie ką jie kalbėjosi. Bent jau Rusijos žinias-
klaida teigia, kad pokalbis buvo geranoriškas ir orientuotas 
į tai, jog būtina aktyviai bedradarbiauti atkuriant ir stabi-
lizuojant santykius tarp Rusijos ir JAV, remiantis lygiatei-
siais ir abipusės naudos pagrindais. Taip pat buvo aptartos 
tarptautinės problemos, ypač kova su islamistų terorizmu, 
arabų – žydų konfliktas, situacija Artimuosiuose Rytuose, 
Irano branduolinė programa, branduolinio ginklo strategi-
nio stabilumo ir neplatinimo sfera, taip pat paliesti „krizės 
Ukrainoje klausimai”. Bet pagrindinis akcentas – kova su 
ISIS ir kitomis tarptautinio terorizmo grupuotėmis. Sutarta 
dar tiksliau derinti veiksmus Sirijoje, siekiant sunaikinti 
ISIS. Paliesta prekybinių-ekonominių santykių atstatymo 
klausimas. Žodžiu, būta dviejų valstybių konstruktyvaus 
pokalbio, kurio metu sutarta palaikyti nuolatinį ryšį. Deja, 
nežinome, kas ir ko klausė ar siūlė šiame pokalbyje, kas kuo 
buvo suinteresuotas. Vis tik galima spėti, kad Putinas norėtų 
didesnės karinės naštos ant amerikiečių pečių Sirijoje, o 
Trampas – „jei jau jūs ten tiek nuveikėte, tai, okey, vaikinai, 
taip ir toliau”. Na, o tas tradicinis mandagumas, kai pokalbio 
dalyviai perdavė vienas kitam savo šalies piliečių reiškiamas 
abipuses simpatijas, vertas komiko komentarų – juk visi 
puikiai žinome, kaip amerikiečius „myli” rusai... 

Platesnių komentarų apie JAV ir Rusijos vadovų pokalbį 
tarptautinėje arenoje nesimato – matyt, tai Vakaruose nėra taip 
reikšminga, kaip mums, tiesiogiai suinteresuotiems Putino 

„pastatymu į vietą”, ką padaryti gali tik JAV. Svarbiausia, kad 
mūsų politikams užtektų objektyvumo suprasti Trampą ir 
paaiškinti Lietuvos žmonėms, kas jis yra. Antraip perimsim 
kairuoliškos žiniasklaidos, pagardintos Rusijos propagandos, 
skleidžiamas „tiesas” apie civilizacijos priešą naująjį JAV 
prezidentą. 

Kęstutis Šilkūnas

Nors tai, ką Donaldas 
Tr a m p a s  k e t i n a  d a r y t i 
Amerikos vidaus politikoje 
bent stambiu planu jau šiek 
tiek aišku, – teigia nevyriausy-
binio amerikiečių strateginių 
studijų instituto „Stratfor” 
analitikai, – vis dėlto didele 
mįsle lieka tai, kokių jo vyriau-
sybė imsis užmojų užsienio 
politikoje.” 

Ar naujasis prezidentas 
tikrai bandys įgyvendinti kai 
kurias keistesnes per rinkimų 
kampaniją pareikštas savo 
idėjas? Tokio dalyko kaip D. 
Trampo doktrina dar nėra. 
Yra tik viena kita pasaulėžiū-
ros gija ir supratimas, jog jis 
nesijaučia saistomas tų pačių 
ideologinių įsipareigojimų, 
kurie saistė jo pirmtakus.

Tai reiškia, kad nors D. 
Trampą pasitiks daugelis tų 
pačių politinių, institucinių, 
geopolitinių iššūkių, kurie 
sunkino gyvenimą ir Barackui 
Obamai bei George`ui Bushui, 
jis juos spręs gerokai kitaip ir 
galbūt sieks visai kitokių tiks-
lų. O tarp daugelio neatsakytų 
būsimą D. Trampo užsienio 
politiką liečiančių klausimų 
svarbiausi bene tie, kurie su-
siję su Rusija ir Kinija.

Nors Rusiją kamuoja so-
cialinės ir ekonominės bėdos, 
ji ir toliau lieka didele karine 
jėga ir svarbiu veiksniu strate-
giškai reikšmingiausiuose pa-
saulio regionuose: tai Europa, 
Artimieji Rytai, Rytų Azija. 

AR PASAULYJE BUS DU VIEŠPAČIAI  
– AMERIKA IR KINIJA?

Kinija taip pat įžengė į neti-
krumo laikotarpį, paženklintą 
lėtesnio ekonominio augimo 
ir politinės centralizacijos 
apraiškų prezidento pareigas 
perėmus Xi Jinpingui.

Vis dėlto Kinija valdo antrą 
pagal dydį pasaulio ekonomiką 
ir vis stiprėjančias karines pa-
jėgas. Ir nors Kinija ne tik sil-
pnesnė už Jungtines Amerikos 
Valstijas, bet ir geografiškai 
daug labiau apribota, tai vie-
nintelė šalis už Amerikos ribų, 
kuriai atviras kelias ne per toli-
miausioje ateity tapti regionine 
hegemone.

Taigi tai, kaip D. Trampo 
vyriausybė apsieis su Rusija 
bei Kinija, turės didžiulio 
poveikio tam, kaip rutulio-
sis Europos fragmentacija, 
NATO ateitis, naujos politinės 
santvarkos Artimuosiuose 
Rytuose kūrimasis ir koks bus 
Amerikos vaidmuo Azijos ir 
Ramiojo vandenyno regio-
nuose, visai jau nekalbant apie 
dabar Rusiją ir Kiniją valdan-
čiųjų režimų likimą.

Pats D. Trampas jau pasakė 
turįs vilčių sukurti draugiškes-
nius santykius su Rusija, ypač 
glaudžiau bendradarbiauti su 
Maskva besidorojant su cha-
osu Artimuosiuose Rytuose.

Jis taip pat ketino užimti 
griežtą liniją Kinijos atžvilgiu 
dėl prekybos ir dirbtinių salų 
statymo Pietų Kinijos jūro-
je, gal net atsisakyti vienos 
Kinijos politikos, o tai funda-

mentaliai pakeistų Jungtinių 
Valstijų ir Kinijos santykius, 
sutrikdytų strateginį balansą 
Rytų Azijoje, galų gale pa-
veiktų ir Kinijos bei Rusijos 
santykius.  

D. Trampo užuominos net 
sudarė spėliojimus, kad jis gali 
susibičiuliauti su Maskva tam, 
kad laimėtų jos pagalbą stab-
dant Kinijos iškilimą į Rytų 
Azijos vyriausiąją galybę.

Pasak instituto „Stratfor” 
analitikų, galima rimtai argu-
mentuoti, jog nors šiandieninė 
Rusija, kaip blyškus buvusios 
sovietinės Rusijos šešėlis, 
gresia antriniams Amerikos 
interesams, ji tikrai nebekelia 
jokio pavojaus fundamenta-
liajam strateginiam Jungtinių 
Amerikos Valstijų interesui –
neleisti pasaulyje susiformuoti 
su Amerika konkuruojančiam 
hegemonui.

O šitoks hegemonas ir būtų  
– nebe Rusija, bet Kinija. Užtat 
ilgalaikis Jungtinių Amerikos 
Valstijų strateginis interesas 
nebėra izoliuoti ir priešu laiky-
ti Rusiją, o kaip tik pasinaudoti 
faktu, jog dėl ilgos Rusijos 
sienos su Kinija, taip pat ir 
dėl rusų didėjančios ūkinės 
priklausomybės nuo kinų, 
Maskva turi didelį motyvą 
žiūrėti, kad Kinija, nors su 
Rusija nesipyktų, bet ir netaptų 
pernelyg galinga.

Todėl amerikiečių požiū-
riu būtų naudingas net ir ri-
botas suartėjimas su Rusija, 
kuris atlaisvintų Jungtinėms 
Valstijoms rankas skirti dau-
giau dėmesio ir resursų savo 
saugumo ir sąjungininkų in-
teresams Azijos ir Ramiojo 
vandenyno regionuose apginti.

Tai tuo pačiu neleistų ir 
Rusijos bei Kinijos saitams per 
daug sustiprėti Amerikos ne-
naudai. Bet jeigu amerikiečiams 
nepavyktų susitarti su Rusija dėl 
bendradarbiavimo, tatai galėtų 
ją (Rusiją) dar labiau įsukti į 
Pekino strateginę ir ekonominę 
orbitą, o tai tik dar labiau pa-
sunkintų amerikiečiams užduotį 
išlaikyti Kiniją ribose.

„Verta pažymėti, – tęsia 
„Stratfor” analitikai, – jog dar 
nėra jokios garantijos, kad 
būtent šitą kryptį D. Trampo 
komanda ir pasirinks. Tai tik 
viena galima trajektorija, kurią 
iš jo lig šiol mestų atskirų užuo-
minų galima logiškai nubrėžti.”

Be to, ši menama trajektori-
ja remiasi prielaidomis, kurios 
gali visai nepasitvirtinti. Viena 
jų ta, kad Kinijos karinės ir 
ekonominės galios augimo 
nesustabdys koks nors kitas 
veiksnys. Kita prielaida ta, 
kad Rusija sieks suartėjimo, 
kuris jai negali būti be proble-
mų, su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis, kai iš tikrųjų 

(Nukelta į 4 psl.)
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Kankune (Meksikoje) vasa-
rio 2-3 d. įvyko Lietuvos garbės 
konsulų suvažiavimas, kuris 
tapo pirmuoju bendru Šiaurės 
ir Pietų Amerikoje dirbančių 
Lietuvos diplomatų susitikimu.

Dvi dienas vykusių dis-
kusijų metu Lietuvos am-
basadorius JAV ir Meksikai 
Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos 
generaliniai konsulai JAV 
Julius Pranevičius, Marijus 
Gudynas, Darius Gaidys ir 
Lietuvos generalinė konsulė 
Brazilijoje Laura Guobužaitė 
kartu su garbės konsulais 
aptarė Lietuvos politikos ir 
ekonomikos aktualijas, ben-
dradarbiavimo su diplomati-
nėmis atstovybėmis prioritetus 
ir būdus, kaip geriau išnaudoti 
bendro atstovavimo potencia-
lą, dalinosi geriausiomis prak-
tikomis ir planavo bendrus 
artimiausių metų renginius.

Užsienio reikalų ministeri-
jos Lotynų Amerikos, Azijos, 
Afrikos ir Okeanijos departa-

KANKUNE – LIETUVOS GARBĖS KONSULŲ SUSITIKIMAS

Kankune, Meksikoje vykusio Lietuvos garbės konsulų suvažiavimo dalyviai.                                                                     LR URM nuotr.

mento direktorius ambasadorius 
Eduardas Borisovas Lietuvos 
garbės konsulams pristatė 
Lietuvos prioritetus Lotynų 

Amerikoje, regiono ekonomi-
kos ir politikos aktualijas.

Apibendrindamas susitiki-
mo rezultatus Lietuvos amba-

sadorius JAV ir Meksikai R. 
Kriščiūnas pažymėjo, kad šis 
suvažiavimas suteikė galimybę 
aptarti regiono ryšius, disku-

tuoti apie bendrus poreikius ir 
suderinti diplomatinio atstova-
vimo principus Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje.                 LR URM

Maskvai reikia sutvirtinti eko-
nominius ryšius su Kinija.

Taigi, ar realu tikėtis, kad 
Jungtinės Amerikos Valstijos ir 
Rusija galėtų iš tiesų įgyvendinti 
kažikokį didelį sandorį? Tai, kad 
Rusija vis labiau priklauso nuo 
Kinijos kaip rusiškų gamtinių 
dujų ir naftos pirkėjos, privers 
Maskvą žiūrėti atsargiai į bet 
kokius žingsnius, galinčius už-
rūstinti Kinijos vadovus, ypač 
jei šiais žingsniais rusai suside-
rina su priešingai kinų intere-
sams veikiančiomis Jungtinėmis 
Amerikos Valstijomis.

Ir kokie bebūtų D. Trampo 
asmeniški ketinimai šiuo klau-
simu, bet kokia pastanga glau-
džiau bendradarbiauti su Rusija 
sulauks intensyvaus kritiško 
dėmesio ir gal net pasipriešini-
mo Amerikos viduje iš rinkėjų, 
Kongreso vadovų, užsienio, 
gynybos ir saugumo politikos 
formuotojų, jau nekalbant apie 
JAV sąjungininkus užsienyje.

„Taigi jau nuo Šaltojo karo 
pradžios įsigalėjęs ir net jam 
pasibaigus niekur nedingęs 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
strateginis imperatyvas kaip 
nors prilaikyti Rusiją ko gero 
išliks ir toliau, o tai mažins 
galimybę, kad abi šios šalys, 
Amerika ir Rusija, susitars 
dėl kokio nors nepriklauso-
moms Europos valstybėms 
nenaudingo sandorio”, – rašo 
strateginių tyrimų instituto 
„Stratfor” analitikai.

Nuo savęs pridursiu – iš 
tiesų, pagyvensim, pamatysim. 
Gal iš to D. Trampo nieko 
tokio baisiai blogo ir nebus, 
nors šiuo atveju viltis gali būti 
kvailių motina.

Mykolas Drunga, LRT

AR PASAULYJE BUS DU 
VIEŠPAČIAI – AMERIKA 
IR KINIJA?

(Atkelta iš 3 psl.)

Vilnius, vasario 1 d. (ELTA). 
Vykusio pokalbio telefonu metu 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius ir 
Ukrainos užsienio reikalų mi-
nistras Pavlo Klimkinas aptarė 
situaciją Avdijivkoje. 

Anot Užsienio reikalų mi-
nisterijos pranešimo, ministrai 
sutarė, kad, siekiant neatidė-
liotinai spręsti humanitarinę 
krizę, būtina nutraukti visus 
karinius veiksmus ir pradėti 
infrastruktūros tvarkymo dar-
bus. Svarbu vengti provoka-

LIETUVOS IR UKRAINOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAI 
APTARĖ SITUACIJĄ AVDIJIVKOJE

cinių veiksmų, taip pat būtina 
užtikrinti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) stebėtojų patekimą į 
Rusijos remiamų vadinamųjų 
separatistų kontroliuojamas 
teritorijas, kad galima būtų už-
tikrinti objektyvią informaciją 
apie susidariusią situaciją.

Ukrainos užsienio reikalų 
ministro teigimu, dėl Rusijos 
remiamų separatistų intensy-
vaus apšaudymo Avdijivkos 
gyvenvietėje šiuo metu yra ypač 
sudėtinga situacija: sutrikdytas 

vandens, elektros, šildymo 
tiekimas, pradėta dalinė civilių 
gyventojų evakuacija. 

Ukrainos ministras pažymė-
jo, kad nuo Avdijivkoje esan-
čių gamyklų veiklos priklauso 
ir vieno iš didžiausių Rytų 
Ukrainos miestų Mariupolio 
funkcionavimas. 

L. Linkevičius pabrėžė, kad 
saugumo situacijos Donbase 
eskalacijos temą jis kels vasario 
6 d. Briuselyje vyksiančiame 
ES Užsienio reikalų tarybos 
posėdyje, Lietuva taip pat toliau 

kels paramos Ukrainai klausimą 
visose tarptautinėse organiza-
cijose. 

P. Klimkinas informavo, 
kad vasario 1 dieną Ukraina 
pradeda pirmininkavimą 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryboje (JT ST). Saugumo 
situacija Donbase yra vienas iš 
svarbiausių Ukrainos priorite-
tų ir bus aptariama jau vasario 
2 d. vyksiančio Ukrainos ini-
cijuoto JT ST posėdžio metu.

Lietuvos ministras dar kartą 
užtikrino, kad Lietuva ir toliau 
tvirtai rems Ukrainos nepriklau-
somybę ir teritorinį vientisumą.

Londonas, sausio 31 d. 
(ELTA). Didžiosios Britanijos 
ministrės pirmininkės Teresos 
Mei (Theresa May) vyriausybė 
imasi diplomatinių veiksmų 
buvusių komunistinių valsty-
bių Vidurio ir Rytų Europoje 
atžvilgiu, siekiant po dviejų 
mėnesių prasidėsiančiose de-
rybose dėl „Brexit” susirasti 
svarbių sąjungininkių, infor-
muoja „Bloomberg”.

PRIEŠ „BREXIT” DIDŽIOJI BRITANIJA SIEKIA PELNYTI 
MAŽESNIŲ ES VALSTYBIŲ PARAMĄ

Didžiosios Bri tani jos 
ambasadoriams Latvijoje, 
Lietuvoje, Estijoje, Slovėnijoje 
ir Slovakijoje bus suteiktas 
aukštesnis statusas bei skirta 
papildomai politinio ir lobis-
tinio personalo. Premjerės T. 
Mei komanda prieš kovo 31 
dieną prasidėsiančias derybas 
dėl „Brexit” siekia palaikyti 
gerus santykius su bendramin-
tėmis Europos Sąjungos (ES) 

valstybėmis narėmis.
Nors nei viena šalis prie 

derybų stalo neturi veto teisės, 
mažos valstybės gali susitelkti 
ir bandyti paveikti derybas 
Didžiosios Britanijos naudai. 
T. Mei pareiškė esanti atvira 
idėjai ir toliau vykdyti kai 
kuriuos mokėjimus ir Rusijos 
agresijos akivaizdoje išlaikyti 
Didžiosios Britanijos karinius 
ir žvalgybos įsipareigojimus 

ES saugumui. 
T. Mei kaip galimybę pel-

nyti mažų ES šalių paramą 
mato tolesnį pinigų mokėjimą 
toms šalims, kurios priklauso 
lėšų iš ES centrinio biudžeto 
gavėjų grupei. Šios valstybės 
patirtų didžiausią nuostolį, jei 
Didžioji Britanija nuspręstų 
visiškai nebeprisidėti prie ES 
biudžeto. 2015 metais Didžioji 
Britanija ES biudžetui skyrė 
13 mlrd. svarų (16,2 mlrd. 
dolerių).

Vi l n i u s ,  s a u s i o  3 0 
d .  (ELTA) .  P i rmad ien į 
Prancūzijos ambasadorius 
Lietuvoje Fi l ipas Žanto 
(Philippe Jeantaud) įteikė 
Lietuvos nacionalinio operos ir 
baleto teatro vadovui Gintautui 
Kėvišui Nacionalinio ordino 
už nuopelnus riterio insignijas. 

G. Kėvišas Lietuvos nacio-
naliniam operos ir baleto tea-
trui vadovauja nuo 2002 metų, 
prieš tai jis dirbo Lietuvos 
nacionalinės filharmonijos 
generaliniu direktoriumi ir 
kultūros ministru. 

G. KĖVIŠUI BUS ĮTEIKTAS PRANCŪZIJOS VALSTYBINIS APDOVANOJIMAS
Kaip nurodama Lietuvos 

nacionaliniame operos ir bale-
to puslapyje skelbiamame va-
dovo gyvenimo aprašyme, jis 
yra baigęs Lietuvos muzikos 
akademiją ir Maskvos Gnesinų 
muzikinį pedagoginį institute. 
Intensyviai koncertavo kaip 
pianistas. 

G. Kėvišas yra Tarptautinės 
atlikėjų menų asociacijos 
(ISPA), 2002-2004 m. Europos 
festivalių asociacijos (EFA) 
tarybos narys, Šiaurės šalių 
muzikos festivalio (Nordland 
Music Festival) Norvegijoje 

meno tarybos narys, 2005-
2012 m. Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos tarybos 
pirmininkas.

G. Kėvišas yra apdovano-
tas Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino V laipsnio 
ordinu, ordino „Už nuopel-
nus Lietuvai” Karininko kry-
žiumi, Kultūros ministerijos 
Garbės ženklu „Nešk savo 
šviesą ir tikėk”, Norvegijos 
Karališkuoju ordinu, Japonijos 
Min-On koncertinės organiza-
cijos menų apdovanojimu bei 
yra šios organizacijos garbės 

narys. 2015 m. už ilgametes 
pastangas ir kultūrinę vei-
klą artinant lietuvių ir lenkų 
tautas Lenkijos Respublikos 
Prezidentas Bronislavas 
Komorovskis G. Kėvišą ap-
dovanojo Ordino už nuopel-
nus Lenkijos Respublikai 
Karininko kryžiumi. 2016 m. 
Italijos vyriausybė apdovanojo 
jį Karininko laipsnio Italijos 
Žvaigždės ordinu.

2016 m.  pavasar į  G. 
Kėvišas paskirtas Slovėnijos 
Respublikos garbės konsulu 
Lietuvoje. 
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LR užsienio reikalų ministerija yra susirūpinusi dėl 
Rusijos Federacijos institucijų sprendimo suteikti politinį 
prieglobstį buvusiam banko „Snoras” prezidentui Raimondui 
Baranauskui. Šio asmens atžvilgiu Lietuvos Respublika nuo 
2011 metų vykdo baudžiamąjį persekiojimą dėl turto pasisa-
vinimo stambiu mastu, dokumentų klastojimo, apgaulingo 
buhalterinės apskaitos tvarkymo ir piktnaudžiavimo tarnybine 
padėtimi. „Užsienio reikalų ministerija pabrėžia apgailestau-
janti, kad Rusijos Federacijos institucijos eilinį kartą atsisakė 
bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos teisėsaugos institu-
cijomis tiriant šią ir kitas rezonansines baudžiamąsias bylas, 
nepaisant Lietuvos institucijų pateiktų teisinės pagalbos prašy-
mų”, – rašoma pranešime. Buvusiam banko „Snoras” vadovui 
Raimondui Baranauskui Rusija suteikė politinį prieglobstį, 
LRT patvirtino LR generalinė prokuratūra.

Sausio 27 d. į Lietuvą keltu atvyko Lietuvoje kuriamo 
NATO tarptautinio bataliono kovinės grupės logistiką užti-
krinsiantys ir Rukloje tarnausiantys Belgijos kariai kartu su 
technika. Koloną į Ruklą Jonavos rajone lydėjo ir eismo sau-
gumą užtikrino Lietuvos kariuomenės Karo policija, pranešė 
Krašto apsaugos ministerija (KAM). 2017–2018 metų laiko-
tarpiu batalione tarnaus Vokietijos, Norvegijos, Nyderlandų, 
Belgijos, Liuksemburgo, Kroatijos ir Prancūzijos kariai – iš 
viso apie 1 tūkst. 200 karių. 

Vasario pradžioje į Lietuvą lėktuvu ir traukiniais atvyks 
keli šimtai Vokietijos karių, sudarysiančių šalyje dislokuoja-
mą tarptautinį NATO batalioną, pranešė LR krašto apsaugos 
ministerija. Birželį pilnai susiformuosiantį batalioną sudarys 
daugiau nei tūkstantis karių iš kelių NATO valstybių. NATO 
priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei Lietuvoje vado-
vaus Vokietija. Kiekvienoje Baltijos šalyje ir Lenkijoje dis-
lokuoti po tarptautinį batalioną NATO sutarė pernai. NATO 
teigia taip reaguojanti į Rusijos intervenciją Ukrainoje ir karinį 
aktyvumą regione.

LR krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis sausio 
31 ir vasario 1 dienomis Ukrainoje dalyvavo pasitarimuose 
su aukštais šios šalies pareigūnais ir aptarė saugumo situaciją 
Ukrainoje, kitus dvišalio bei daugiašalio bendradarbiavimo 
klausimus.

Absoliuti dauguma Lietuvos gyventojų labai palankiai ver-
tina šalies narystę NATO ir stipriai remia sąjungininkų pajėgų 
dislokavimą šalyje. Tokias nuostatas rodo Krašto apsaugos mi-
nisterijos užsakymu 2016 m. gruodžio mėn. visuomenės nuomo-
nės tyrimų bendrovės RAIT atlikta apklausa, rašoma pranešime 
spaudai. Tyrimo duomenimis, palankiai arba labai palankiai 
Lietuvos narystę NATO vertina 84 proc. Lietuvos gyventojų. 
Lyginant su 2015 m., šis rodiklis išaugo 3 proc. Nepalankiai 
šalies narystę Aljanse vertina tik 9 proc. respondentų (palygi-
nimui, 2015 m. – 10 proc.), o apie 7 proc. – neturėjo nuomonės 
(2015 m. – 9 proc.), tačiau jų dalis kasmet nuosekliai mažėja.

LR vyriausybės kanclerė Milda Dargužaitė dalyvavo 
Švedijos sostinėje Stokholme vykusioje konferencijoje „World 
in 2017”, kurią verslo bendruomenės lyderiams kasmet rengia 
„Dagens Industri” kartu su britų žurnalu „The Economist”. 
Renginyje, skirtame metinio žurnalo išleidimui, organizuo-
jamos diskusijos dėl politinių ir ekonominių pokyčių 2017 
metais. Renginio dalyviai – 350 kompanijų atstovų. Renginyje 
taip pat kalbėjo Cecilia Malmström, Europos komisarė, 
Alexanderas Stubbas, buvęs Suomijos ministras pirmininkas, 
Alasdair Ross, „The Economist Intellingence Unit” produktų 
direktorius. Baltijos šalių ekspertų diskusijoje Latvijai atstova-
vo finansų ministrė Dana Reizniece-Ozola, Estijai – Europos 
Parlamento narė Kaja Kallas.

Privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti lietuviai galės 
gydytis itin retas ligas kitose Europos Sąjungos (ES) šalyse, tu-
rinčiose specialistų. Tam Europos Komisija įkūrė Europos refe-
rencijos centrų tinklą. Jis orientuotas į retų ligų ir ypač sudėtingų 
sveikatos būklių gydymą. Visoje ES esančios ligoninės pagal 
šį modelį priims ligonius gydytis 937 srityse. Lietuvoje tokių 
sričių bus dvylika. Aštuonias jas kuruos Santariškių klinikos, 
o likusias keturias – Kauno klinikos. Kiekviena šalis atskirai 
numatys, kaip kompensuoti jos piliečio gydymą kitoje ES šalyje.

Š.m. Lietuvos biudžete numatyta 3,6 mln. eurų tvorai 
atsitverti nuo Rusijai priklausančios Kaliningrado srities. Pati 
tvora bus pradėta tverti atšilus orams ir jau šiemet padengti 
keliasdešimt kilometrų pasienio ruožą. Tokias tvoras pasie-
nyje su Rusija 2015 bei 2016 metais pradėjo ręsti Estija bei 
Latvija. O pernai viename pasienio punkte kelių šimtų metrų 
tvorą nusprendė įrengti ir Norvegija, neapsikentusi iš Rusijos 
dviračiais plūstančio pabėgėlių srauto.           LRT, LR URM

LIETUVA IR PASAULIS

Sausio 30 d. Lietuvos 
ambasadoje Tokijuje įmonės 
„Fukuyama Transporting Co.” 
prezidentui Šigehiro Komaru 
(Shigehiro Komaru) įteik-
tas Lietuvos garbės konsulo 
Fukujamoje (Hirošimos prefek-
tūra) konsulinis patentas.

„Galime pasidžiaugti, kad 
per 25-erius diplomatinių san-
tykių atkūrimo metus Japonija 
tapo svarbiausia Lietuvos par-
tnere regione Lietuvos prekių 
eksporto, mokslo ir tyrimų bei 
įvažiuojamojo turizmo srityse, 
aktyviai plėtojami kultūriniai 
ir sporto ryšiai, jaunimo mai-
nai” – ceremonijos metu pažy-
mėjo ambasadorius Egidijus 

Meilūnas. 
„Esame tikri, kad Lietuvos 

garbės konsulatas Fukujamoje 
padės plėtoti abipusiai nau-
dingus ryšius su Fukujamos 
miestu ir Hirošimos prefektūra, 
turinčius didelį verslo, mokslo 
ir kultūros potencialą”, - sakė 
ambasadorius.

„Jaučiu didelę atsakomybę 
ir pareigą aktyviai prisidėti 
prie gerų Japonijos ir Lietuvos 
dvišalių santykių”- sakė Š. 
Komaru iškilmingos Lietuvos 
garbės konsulo įgaliojimų 
suteikimo ceremonijos metu. 
Naujasis Lietuvos Garbės 
konsulas pažymėjo, kad sieks 
skatinti ekonominį bendradar-

Lietuvos ambasadorius 
Ukrainoje Marius Janukonis 
kartu su lietuvių bendruomenės 
atstovais sausio 5–7 dienomis 
lankėsi Luhansko srityje, kur 
dviem mokykloms ir daugia-
vaikėms šeimoms perdavė pa-
ramos akcijos „Padovanok viltį 
Rytų Ukrainos vaikams” metu 
surinktus daiktus. Iš viso per 
mėnesį trukusią akciją surinkta 
ir perduota apie pusantros tonos 
mokymo reikmenų, knygų, 
kompiuterių, drabužių, sporto 
inventoriaus, maisto produktų.

„Džiaugiamės, galėdami 
padėti tiems, kuriems to la-

UKRAINOS LUHANSKO REGIONUI PERDUOTA 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SURINKTA PARAMA

biausiai reikia ir prisidėti prie 
mokymo proceso gerinimo. 
Tikimės, kad jau kurį laiką be-
sitęsianti Lietuvos ir Luhansko 
srities draugystė sėkmingai 
plėtosis ir ateityje”, – per-
duodamas paramą sakė M. 
Janukonis.

Severodonecko mieste de-
legacija susitiko su Luhansko 
srities civilinės-karinės admi-
nistracijos vadovo pirmuoju 
pavaduotoju Romanu Vlasenko 
ir kitais pareigūnais, su ku-
riais aptarė situaciją regione. 
Delegacija apsilankė labiausiai 
izoliuotame Stanycia Luhanska 

rajone, kurio mokykloms ir 
perduota surinkta parama.

Kijevo lietuvių kartu su 
Lietuvos ambasada Ukrainoje 
surengta paramos akcija prasi-
dėjo gruodžio pradžioje. Visą 
mėnesį norintys galėjo aukoti 
būtiniausius daiktus ir taip pri-
sidėti prie akcijos. Taip pat lie-
tuvių bendruomenės Ukrainoje 
kalėdinio vakaro metu buvo 
surengta labdaringa loterija, 
kurios metu surinktos lėšos, 
skirtos Luhansko srities mo-
kykloms paremti. Planuojama 
tokias akcijas vykdyti ir atei-
tyje.                         LR URM

Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Marius Janukonis kartu su lietuvių bendruomenės atstovais.  
                                                                                                                                             LR URM nuotr.

JAPONIJOJE PRADĖJO VEIKLĄ TREČIASIS LIETUVOS 
GARBĖS KONSULATAS

biavimą ir kultūrų mainus, tu-
rizmą, verslo ryšius, švietimo 
projektus.

Š. Komaru vadovauja 1948 
m. įsteigtai transporto ir lo-
gistikos įmonei „Fukuyama 
Trasporting Co.” Ši korporacija, 
veikianti visoje Azijoje, valdo 
daugiau kaip 40 kompanijų, 
kuriose dirba apie 24 tūkstančiai 
darbuotojų, turi 400 logistikos 
bazių ir 16 tūkstančių transporto 
priemonių.

Lietuvos Garbės konsulatas 
Fukujamoje – jau trečiasis šioje 
šalyje. Lietuvos garbės konsu-
latai taip pat veikia Sapore bei 
Osakoje. 

LR URM

„Fukuyama Transporting Co.” prezidentas Šigehiro Komaru (Shigehiro Komaru) tapo trečiuoju 
Lietuvos garbės konsulu Japonijoje.                                                                                 LR URM nuotr.
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Pasaulio lietuvių bendruo-
menės (PLB) pirmininkė Dalia 
Henke nesitiki greitų sprendi-
mų dėl daugybinės pilietybės 
įteisinimo, anot jos, šis siekis 
dabar – teisiniuose spąstuose. 

„ E s a m e  a t s i d ū r ę 
Konstitucijos spąstuose, nes 
Konstitucinis Teismas jau tris 
kartus išaiškino, kad kalbant 
apie dvigubą pilietybę visi 
sprendimai, be Konstitucijos 
keitimo per referendumą, 
neįmanomi”, – BNS sakė 
D.Henke po šią savaitę vy-
kusių susitikimų su Lietuvos 
politikais bei Konstitucinio 
Teismo (KT) pirmininku 

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VADOVĖ 
D.HENKE APIE DVIGUBĄ PILIETYBĘ:  

ESAME SPĄSTUOSE

Dainiumi Žalimu.
KT vadovas D.Žalimas 

po susitikimo pabrėžė, kad 
įteisinti daugybinę pilietybę 
galima tik pakeitus Lietuvos 
Konstituciją – Pilietybės įsta-
tymo pataisų tam nepakanka. 
Tuo tarpu D.Henke sako, jog 
tarp išeivių ir Lietuvos institu-
cijų atstovų „yra ir tam tikras 
nesusišnekėjimas, kas apie ką 
kalba ir turi omenyje”.

„PLB kalba apie pilietybės 
išsaugojimą, kaip išlaikyti tą 
prigimtinę teisę. Konstitucijoje 
įrašyta, kad Lietuvos pilietybė 
įgijama gimstant”, – pabrėžė 
pasaulio lietuvių atstovė.

Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke.                                               en.delfi.lt

Pasak jos, dėl Konstitucijos 
formuluotės, kad išskyrus 
įstatymo numatytus atskirus 
atvejus niekas negali būti kar-
tu Lietuvos ir kitos valstybės 
pilietis, aiškinimo dvigubos 
pilietybės galimybė tapo reto-
rikos įkaite.

„Kas tas atskiras atvejis 
– KT išaiškino, kad tai labai 
reti ir išimtiniai atvejai, bet tai 
retorika, kalbinis momentas. 
Ar kiekvienas pilietis, kuris 
turi Lietuvos pilietybę, ar jis 
kiekvienas asmeniškai ir yra 
tas atskiras atvejis, kuris turėtų 
kreiptis į valstybę dėl piliety-
bės išsaugojimo?” – retoriškai 

Sausio 25 d. trumpos vieš-
nagės San Paule metu URM 
Užsienio lietuvių departa-
mento direktorius V. Pinkus, 
lydimas generalinės konsulės 
L.Guobužaitės, Lietuvių są-
jungos namuose susitiko su 

klausė PLB pirmininkė.
Pasak jos, dėl dabartinio 

reguliavimo galimos visiškai 
kuriozinės situacijos, kai prie 
stalo susėdus šeimai, tėvams 
su vaikais, jie bus skirtingų 
šalių piliečiai.

„Vaikai, sulaukę 18 metų, 
nebeturi apsispręsti (kurios 
valstybės pilietybę rinktis), jie 
gimimu gali išlaikyti Lietuvos 
pilietybę. Kai prie vieno stalo 
sėdi šeima, ir vaikai gali iš-
laikyti Lietuvos pilietybę, o 
tėvai – ne, tai kažkoks nesusi-
pratimas”, – kalbėjo D.Henke.

Šiuo metu ji mato vienin-
telę galimybę siekti dvigubos 
pilietybės įteisinimo – iš pra-
džių sumažinti reikalavimus 
referendumui, kuriuo būtų 
keičiamas Konstitucijos 12 
straipsnis dėl pilietybės.

Konstitucijos pirmojo 
skirsnio nuostatos gali būti 
keičiamos tik referendumu, o 
Referendumo įstatyme nusta-
tyta, kad tokiems pakeitimams 
reikia, jog už juos balsuotų 
daugiau kaip pusė rinkimų 
teisę turinčių piliečių.

„Visų pirma reikėtų pradėti 
nuo Referendumo įstatymo pa-
keitimo, nes yra du slenksčiai 
tokiam referendumui. Vienas 
slenkstis – kad turi susirinkti 
daugiau kaip 50 proc. piliečių 
į referendumą, kad jis įvyktų. 
Antras žingsnis yra referendu-
mo įstatymo straipsnis, kuris 
reikalauja, kad 12 straipsnį 
keičiant būtų 50 proc. už visų 
piliečių, antras slenkstis dar 
daugiau neįmanomas”, – sakė 
D.Henke.

„Nei Referendumo įstaty-
mas nėra paruoštas, nei piliečiai 
tam (dalyvauti referendume) 
nėra pasirengę, tai didžiulis 
darbas, kuris turi būti padary-
tas. Taigi dabar esame spąstuo-
se”, – reziumavo PLB vadovė.

Pasaulio lietuvių bendruo-
menė siekia, kad užsienio vals-
tybės pilietybę įgiję lietuviai 
galėtų išlaikyti ir Lietuvos pilie-
tybę. Konstitucijos 12 straipsnis 
sako, kad išskyrus įstatymo 
numatytus atskirus atvejus nie-
kas negali būti kartu Lietuvos ir 
kitos valstybės pilietis.

Konstitucinis Teismas yra 
išaiškinęs, kad iš esmės plačiau 
leisti dvigubą pilietybę galima 
tik pakeitus Konstituciją. Be 
to, straipsnį dėl pilietybės 
pakeisti galima tik surengus 
referendumą.

Nuogąstaudami dėl tokio 
referendumo baigties, išeivijos 
atstovai iki šiol siūlė ieškoti 
būdų išsaugoti Lietuvos pilie-
tybę užsienyje gyvenantiems 
tautiečiams nerengiant refe-
rendumo – pakeitus įstatymus.

Šiuo metu dviguba pilie-
tybė leidžiama tik tiems pilie-
čiams, kurie išvyko iš Lietuvos 
iki nepriklausomybės atkūri-
mo ir jų palikuonims, tačiau 
nėra suteikiama išvykusiems 
nepriklausomybės metu. Taip 
pat yra numatytos išlygos, kad 
dvigubą pilietybę išlaikyti gali 
užsienyje gimę vaikai, jei kitos 
šalies pilietybę įgijo gimdami, 
taip pat tie, kurie kitą pilietybę 
įgijo automatiškai per santuo-
ką su kitos šalies piliečiu.

LRT

BRAZILIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ ŠILTAI PRIĖMĖ 
SVEČIUS IŠ LIETUVOS

Brazilijos lietuvių bendruo-
mene, su kuria aptarė bendruo-
menei rūpimas problemas bei 
ateities planus.

Sausio 25 d. trumpos vieš-
nagės San Paule metu URM 
Užsienio lietuvių departa-

mento direktorius V. Pinkus, 
lydimas generalinės konsulės 
L.Guobužaitės, Lietuvių są-
jungos namuose susitiko su 
Brazilijos lietuvių bendruo-
mene.

Šilto pokalbio su Brazilijos 

lietuvių bendruomenėje vei-
kiančių skirtingų organizacijų 
vadovais metu buvo aptarti 
aktualūs lietuvybės puoselėji-
mo ir išsaugojimo Brazilijoje 
klausimai, įvairių veiklų orga-
nizavimo bei finansavimo gali-
mybės. Bendrų diskusijų metu 
prieita išvados, kad Brazilijoje 
veikiančios lietuvių organiza-

cijos turi apsi-
jungti ir veikti 
išvien bendrų 
tikslų bei idėjų 
įgyvendinimo 
labui. Kaip vie-
nas svarbesnių 
ir didėjančių 
poreikių įvar-
dintas  noras 
įsteigti lietuvių 
kultūros centrą 
– lietuvių na-
mus San Paule, 
kuriuose būtų 
galima įrengti 
nuolat veikian-
čią ekspozicijų 
salę istorijos 
išsaugojimui, 
patalpas lietu-
vių kalbos pa-
mokoms, šokių 
kolektyvų, cho-
rų repeticijoms.  

Susitikime 

dalyvavęs iš Lietuvos atvy-
kęs teologijos dėstytojas, 
aktyvus lietuvybės propaguo-
tojas užsienyje D. Subačius 
Brazilijos lietuvius ir lietu-
vių kilmės asmenis pakvietė 
bendrai interaktyviai veiklai 
tam, kad vieni kitus geriau 
pažintų, suprastų ir pajaustų 
tarpusavyje siejantį lietuvy-
bės saitą.

Gausiai Lietuvių sąjun-
gos salę  užpildžiusiems 
Brazi l i jos  l ietuvių pal i -
kuonims ypatingai rūpėjo 
Lietuvos Respublikos pilie-
tybės atkūrimo klausimas. 
Pasinaudodami proga gene-
ralinio konsulato atstovai 
pristatė pilietybės atkūrimo 
procesą, dvigubos pilietybės 
įgijimo galimybes, reikalau-
jamų dokumentų sąrašą, teikė 
individualias konsultacijas 
visais rūpimais pilietybės 
atkūrimo klausimais. Sausio 
26-29 d. Užsienio lietuvių 
departamento direktorius V. 
Pinkus ir generalinė kon-
sulė L. Guobužaitė lankėsi 
Argentinoje, kur dalyvavo 
Lotynų Amerikos jaunimo 
organizacijų suvažiavime bei 
susitikimuose su Argentinos 
lietuvių bendruomene.

LR URM
Lietuvių sąjungos salę užpildžiusiems Brazilijos lietuvių palikuonims ypatingai rūpėjo Lietuvos Respublikos pilie-
tybės atkūrimo klausimas.                                                                                                                         LR URM nuotr.
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A N G L I J A

Koncertas „Twilight” 
Kembridže

Vasario 15 d., trečiadie-
nį, 16:30 val. Fitzwilliam 
muziejus Kembridže kvie-
čia į koncertą visai šeimai. 
Renginyje „gyvojo piešimo” 
(life drawing) menininkas 
Hugo Daltonas surengs savo 
performansą, skambant sak-
sofonistės Rusnės Mikiškaitės 
ir pianisčių Immos Setiadi bei 
Anastasios Parker melodijoms. 
Koncertas yra programos 
„Twilight at the Museums” 
dalis. Renginys nemokamas.  

Armagho lietuvių 
bendruomenės Vasario 

16-osios minėjimas 
– koncertas

Vasario 16 d., ketvirtadie-
nis, 19:00 val. Dungannon 
SWIFTS futbolo klubas, 
2nd Floor, Stangmore Park, 
Dungannon  BT71  6PP. 
Armagho lietuvių bendruome-
nė „Amber” rengia iškilmingą 
koncertą Lietuvos Valstybės 
atkūrimo dienai paminėti. 
Po renginio dalyviai kviečia-
mi pabendrauti neformalioje 
aplinkoje.

Šv.  Miš ios  L ie tuvos 
Valstybės atkūrimo dienai 
pamnėti Notingemo katedroje

Vasario 18 d., šeštadie-
nis, 11:00 val. St. Barnabas 
katedra, North Circus Street, 
No t t ingham NG1 5AE.  
Lietuvos katalikų draugija 
„Židinys” kviečia dalyvauti St. 
Barnabas katedroje Notingeme 
vyksiančiose Mišiose Vasario 
16-ajai paminėti.

Šv.  Miš ios  L ie tuvos 
Valstybės atkūrimo 99-osioms 
metinėms paminėti

Vasario 19 d., sekmadienis, 
12:00 val. Londono lietu-
vių Šv. Kazimiero bažnyčia, 

21 The Oval, London, E2 
9DT. Londono lietuvių Šv. 
Kazimiero bažnyčia Londone 
rengia iškilmingas Mišias, 
skirtas Lietuvos Valstybės 
atkūrimo dienai. šv. Po Mišių 
vyks JKLB Vasario 16-osios 
minėjimas.

Saksofonistė Rusnė 
Mikiškaitė koncertuos 

„Duo Fantasia” Londone 
ir Cheltenhame

Vasario 21 d., antradienis, 
13:05 val. - vasario 28 d., an-
tradienis, 13:05 val. Old Royal 
Naval College Chapel, King 
William Walk, Greenwich SE 
10 9NN, London / Cheltenham 
Town Hall, Imperial Square, 
Cheltenham GL50 1QA 

S a k s o f o n i s t ė  R u s n ė 
Mikiškaitė ir pianistė Imma 
Setiadi kviečia instrumentinės 
muzikos gerbėjus į koncertus 
Londone ir Cheltenhame. 
Duetas kartu pasirodo nuo 
2015 m. Koncertuose Londone 
ir Cheltenhame skambės A. 
Scott, C. Franck, J. Carmichael, 
H. Villa-Lobos, J. Doorsey, B. 
Cockroft ir kitų kompozitorių 
kūriniai. 

Akademinis-visuomeninis 
vaka ras  „ In  memor iam 
Leonidas Donskis.

Social Responsibility of an 
Intelectual in the Rise of Anti-
intellectualism”

Kovo 2 d., ketvirtadienis, 
18:00 val. London School 
of Economics and Political 
science (LSE), Houghton 
St.  London WC2A 2AE. 
LSE Baltijos šalių draugija, 
Lietuvos ambasada Londone 
ir JK lietuvių jaunimo sąjunga 
rengia akademinį-visuomeninį 
vakarą, skirtą prof. Leonido 
Donskio atminimui. Renginys 
nemokamas.

LR JK ambasados inf.

Sausio 26-29 d. Argentinoje 
vyko Lotynų Amerikos jau-
nimo organizacijų bei lietu-
vių bendruomenių suvažiavi-
mas, kuriame dalyvavo URM 
Užsienio lietuvių departamen-
to direktorius V. Pinkus bei 
LR generalinė konsulė San 
Paule L. Guobužaitė. Lietuvos 
atstovai vizito metu taip pat 
lankėsi Argentinos lietuvių 
bendruomenių organizacijose 
„Nemunas” ir „Mindaugas”, 
Argentinos lietuvių susivie-
nijime ir Argentinos lietuvių 
centre. Viešnagės metu aptarta 
bendruomenių veikla, labiausiai 
rūpimi klausimai bei problemos, 
taip pat ateities planai.

Suvažiavime dalyvavo 
lietuvių bendruomenių atsto-
vai iš Argentinos, Brazilijos, 
Urugvajaus, JAV, taip pat kele-
tas lietuvių, atliekančių praktiką 
lietuvių bendruomenėse Lotynų 
Amerikoje. 

LIETUVOS ATSTOVAI LANKĖSI 
ARGENTINOJE

Lietuvos atstovai vizi-
to Argentinoje metu lankėsi 
Argentinos lietuvių bendruome-
nių organizacijose „Nemunas” ir 
„Mindaugas”, Argentinos lietu-
vių susivienijime ir Argentinos 
lietuvių centre. Viešnagių metu 
aptarta bendruomenių veikla, 
labiausiai rūpimi klausimai 
bei problemos, taip pat ateities 
planai.

Svečiai iš Lietuvos su jau-
nimo atstovais diskutavo lietu-
viškos tapatybės pajautimo, jos 
ugdymo ir išlaikymo klausi-
mais. Suvažiavimo programoje 
numatytų renginių bei diskusijų 
metu dalyviai ne tik dalinosi 
savo bendruomenių geraisiais 
veiklos pavyzdžiais, bet ir kėlė 
klausimus, domėjosi studijų bei 
lietuvių kalbos mokymosi gali-
mybėmis Lietuvoje, formulavo 
savo bendruomenių organiza-
cijų ateities uždavinius, ypatin-
gą dėmesį skiriant artėjančiai 

Lietuvos šimtmečio minėjimo 
progai 2018 metais. 

Vizito Argentinoje metu V. 
Pinkus ir L. Guobužaitė susitiko 
su Beriso miesto meru Jorge G. 
Nedela, kuris, prisistatydamas 

dideliu lietuvių bendruomenės 
draugu, taip pat apsilankė ir 
lietuviškojoje jaunimo stovy-
kloje. Dėkodamas už nuolatinę 
paramą bei paskatas lietuvių 
bendruomenei, V. Pinkus Beriso 

merui įteikė LR užsienio reikalų 
ministro padėką. Pokalbių metu 
J. G. Nedela labai domėjosi 
Lietuva, jos pasiekimais ir iš-
reiškė didelį norą apsilankyti 
Lietuvoje.                  LR URM

Kalba LR URM Užsienio lietuvių departamento direktorius V. Pinkus.                            LR URM nuotr.

Sausio 29 d. Slovėnijos 
sostinėje Liublianoje buvo iš-
kilmingai paminėtos Lietuvos 
valstybės atkūrimo 99-sios 
metinės.

Liublianos festivalių rūmų 
koncertų salėje šia proga gau-
siai susirinkusius diplomatus, 
šalies kultūros ir meno veikė-
jus bei lietuvių bendruomenės 
narius pasveikino Lietuvos 
ambasadorė Slovėnijai Loreta 
Zakarevičienė, pabrėždama 
Vasario 16-sios reikšmę mo-
derniojoje Lietuvos istorijoje. 
Be tos atmintinos Vasario 16-
sios,  pasak L. Zakarevičienės, 
Lietuva nebūtų ištvėrusi 50 
metų sovietų okupacijos ir 
vargu, ar būtų atėjusi į savo 
Kovo 11-ąją. „Po visą pasaulį 
išsibarsčiusiems lietuviams 
Vasario 16-oji yra ir liks iš-

Lietuvos garbės konsulė Slovėnijoje Nevenka 
Leban Orešič.                              LR URM nuotr.

VASARIO 16-OSIOS 
PAMINĖJIMAS SLOVĖNIJOJE 

sivadavimo bei 
laisvės simbo-
liu”, teigė am-
basadorė.

Vakaro sve-
čiai liko suža-
vė t i  muz ika , 
kurią jiems do-
vanojo Dal ia 
D ė d i n s k a i t ė , 
Glebas Pyšniak 
be i  G in t a r a s 
Januševičius – 
užsienyje gy-
venantys ir ku-
riantys žymūs 
Lietuvos atlikė-
jai. Skambėjo 
lietuvių kompo-
zitorių kūriniai, apjungti į ciklą 
„Langas į Lietuvą”.

R e n g i n į  o r g a n i z a v o 
Lietuvos ambasada Slovėnijai 

bei Lietuvos garbės konsulė 
Slovėnijoje Nevenka Leban 
Orešič.

LR URM

Lietuvos ambasada Dubline 
sausio 27-29 d. dieną dalyvavo 
didžiausioje Airijos turizmo pa-
rodoje „Holiday World Show”, 
vykusioje Dubline. Šioje tradi-
cinėje ir populiarioje tris dienas 
trunkančioje parodoje apsilanko 
daugiau nei 43 tūkst. žmonių 
ir prisistato apie 550 turizmo 
agentūrų bei valstybių.

Ambasada kartu su par-
tneriais Vilniaus turizmo ir 
informacijos centru, prista-
čiusiu „Go Vilnius” programą, 
Vilniaus piligrimų centru ir 
kelionių agentūra „Estravel”  
pristatė kultūrinio, piligrimi-
nio, ekologinio ir medicini-
nio turizmo galimybes ne tik 
Vilniuje ir regione, bet ir visoje 
Lietuvoje.

Airius domino ilgojo sa-

LIETUVA PRISTATYTA DIDŽIAUSIOJE AIRIJOS TURIZMO 
PARODOJE „HOLIDAY WORLD SHOW 2017”

vaitgalio kelionės, kultūriniai 
renginiai, aktyvusis keliavimas.

Jau antrus metus turizmą 
Lietuvoje ir stendą populia-
rino „Twitter” paskyra „Go 
Lithuania”, turinti apie 150 
pasekėjų. Tai jau ketvirtas kar-

tas, kai ambasados iniciatyva 
ir Užsienio reikalų ministerijos 
finansavimu „Holiday World 
Show” parodoje Dubline pri-
statomos turizmo Lietuvoje 
galimybės ir maršrutai.

LR URM

Lietuva pristatyta Airijos turizmo parodoje.              LR URM nuotr.
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Tada gulti!
Šiandien nieko ypatingo 

neturėjome. Pasikalbėjome 
su gydytoju, jis patikrino 
mūsų sveikatą. Popiet ap-
silankė policija (civiliškai 
apsirengusi).

Maistas nepaprastai geras. 
Kakava, pienas, šokoladas 
(atsiuntė daktaras). Esu su-
žavėtas švedų mandagumu ir 
nuoširdumu.

Gegužės 14., 
pirmadienis

Miegam, valgom ir nau-
dojamės švedų vaišingumu. 
Šiandien plovėm savo bal-
tinius (su sesute), turėjom 
pasikalbėjimą su karininkais, 
gavome rūbus.

Gegužės 15 d., 
antradienis

Ruošiamės išvykt i  i š 
Gaddede. Išvykstam apie 
10:30 val.  Autobusu pa-
siekiam Stromsundą. Nuo 
Ostersundo važiuojame elek-
triniu traukiniu.

Gegužes 16 d., 
trečiadienis

Į Stockholmaną atvyko-
me 7:30 rytą, o apie aštuntą 
pasiekėme Kummelnas - pa-
baltiečių pabėgėlių stovyklą. 
Radome vieną lietuvių šeimą 
(Ramanauskus) ir dar du lietu-
vius (Juozą Kazlauską ir Joną 
Keršį).

Gegužes 17 d., 
ketvirtadienis

B u v a u  S t o c k h o l m e , 
Lietuvių komitete. Susitikau 
su Būga, kuris pabėgo dar 
rudenį iš Suomijos į Švediją.

Parašiau laišką tetai į 
Ameriką, kad rūpintųsi kaip 
nors, kad aš galėčiau Amerikon 
patekti.

SAPNAS
Kartą sapnavau - didelė 

upė. Bet joje ne vanduo teka, 
o kraujas, ašaros ir pinigai. 
Upe plaukia daug žmonių. 
Visi skęsta purve, ašarose 
ir kraujyje, bet visi griebia 
upėje besimaišančius pinigus, 

net ant galvų vienas kitam 
lipdami, vienas kitą ton upėn 
murdydami.

Upė įteka į kažkokią juo-
dumą. Ir jokių žalumynų pa-
krantėse, tik kažkokie keisti 
medžiai, visiškai be lapų.

Rytą paklausiau mamą, 
ką tas sapnas reiškia. „Tai 
gyvenimas”, - atsakė mama. 
Nesupratau tada mamos pasa-
kymo, nes gyvenimas aplink 
mane buvo toks gražus. Buvo 
pavasaris ir aplink - žalia 
diena.

Praėjo daug metų nuo to sa-
pno. Ir aš vis geriau suprantu, 
kad mama tiesą sakė.

Stockholm, 1945

PASKUTINĖS DIENOS 
LIETUVOJE

1946 rugpjūčio 24 d., 
šeštadienis

Pradėjau rašyti dienoraštį 
prieš septynerius metus su 
trupučiu. Tada, kada sudužo 
mano pirmoji svajonė...

Ėjo metai, dienoraščio pus-
lapiuosna beveik kas vakarą 
užrašydavau savo vis naujas 
svajones. Prisipildė vienas, 
antras, trečias dienoraščio 
sąsiuvinis, pradėjau ketvirtą. 
Turėjau nutraukti rašymą, nes 
turėjau nutraukti savo beveik 
ramų iki šiol gyvenimą ir iš-
keliauti į tolimą, labai tolimą 
kelionę. Viskas liko tenai - 
Lietuvoje. Liko ir mano die-
noraščiai. Ir štai šiandien vėl 
mėginu pradėti. Todėl, kad dėl 
sudūžtančių svajonių negaliu 
niekam kitam pasiguosti, kaip 

tik dienoraščio puslapiams.
* * * * *

Nuo 1943 metų rudens be 
pertraukos dirbau Profesinių 
sąjungų centro biure Kaune 
vertėju. Atėjus 1944 metų 
vasarai, turėjau dviejom savai-
tėm išvažiuoti į mišką atlikti 
vadinamosios kuro prievoles. 
Vokiečių okupacijos laikais, 
rodos, visi turėjo ją atlikti. 
Tačiau beveik nė vienas iš 
tarnautojų į durpyną ar mišką 
nevažiuodavo. Pasamdydavo 
vietinius patyrusius darbinin-
kus, o girininkas ar durpyno 
prižiūrėtojas išduodavo pažy-
mėjimą, kad prievolė atlikta. 
Nevažiavau ir aš. Tas dvi sa-
vaites sunaudojau atostogoms. 
Pabuvau kelias dienas Kaune 
nieko neveikdamas, po to par-
važiavau į tėviškę. Per kelias 
dienas atsigavau nuo badmi-
riško miesto gyvenimo (spe-
kuliacija aš neužsiėmiau...), 
perverčiau dėžėj sukrautą savo 
biblioteką, peržiūrėjau albu-
mą, Irutės laiškus. Negalvojau, 
kad tai buvo atsisveikinimas 
su tais man brangiais daiktais.

Iš namų pavežė į Ukmergę 
sesuo Bronė. Su tėvais ir bro-
liais beveik neatsisveikinau, 
nes tikėjausi netrukus vėl 
parvažiuoti atostogų. Gal ir 
gerai, kad nežinojau, jog tai 
paskutinis atsisveikinimas su 
tėvais, broliais, seserimis, su 
gimtinės laukais. Lengviau ir 
man, ir jiems... Važiuodamas 
su seserimi kalbėjausi apie 
jos ir Monės aktualius rei-
kalus. Patariau abiem stoti į 

mokytojų seminariją (jos buvo 
baigusios po keturias klases), 
o brolį Ipolitą raginau būtinai 
išvaryti rudenį į gimnaziją, nes 
jis vienus metus buvo jau pra-
leidęs. Pusiaukely su seserimi 
atsisveikinau, ji grįžo atgal, o 
aš Ukmergę pėsčias pasiekiau. 
Negalvojau, kad tada pradėta 
kelionė nei už dvejų su viršum 
metų nebus pasibaigusi.

Su tėvais ir šeima, su tė-
viške atsisveikinau 1944 metų 
birželio pabaigoje, tuoj po 
švento Jono.

Grįžau į Kauną, bet dirbti 
jau beveik nieko neteko. Jau 
tėviškej būdamas, girdėjau pa-
trankų griaudimą - Rytų fron-
tas slinko vis arčiau Lietuvos. 
Kaune patrankų garsus nustel-
bė miesto triukšmas. Tačiau 
vokiečių kariuomenės prane-
šimai baugino. Kaip anksčiau 
norėjome, kad vokiečiai būtų 
kuo greičiau sumušti, taip 
dabar troškome, kad jie kiek 
galima ilgiau laikytųsi.

Pirmą liepos sekmadienį 
sėdėjau su keletu draugų mies-
to sode prieš Valstybės teatrą. 
Kalbėjomės tik apie fronto 
padėtį. Kai virš miesto dažno-
kai link Rytų praskrisdavo po 
keliasdešimt vokiečių lėktuvų, 
truputį nusiramindavome - gal 
dar sulaikys bolševikų mases 
už Lietuvos sienų?

Kitą dieną, pirmadienį, 
liepos 3, Kaunas buvo jau 
didžiulėj panikoj. Pasirodė, 
kad vokiečiai jau labai silpnai 
tesipriešina.

TREMTIES PRISIMINIMAI
Perskaitęs „Dirvoje” straipsnį „Tremties prisiminimai”, 

pagalvojau, kad ir mano prisiminimai apie paskutines die-
nas Lietuvoje ir kelionę iš Norvegijos į Švediją 1945 metais 
galėtų būti įdomūs ir „Dirvos” skaitytojams.

Nuo 1946 m. kovo iki 1950 m. rugsėjo gyvenau Čikagoje 
ir nuo 1946 m. rugsėjo iki 1950 m. rugpjūčio pabaigos buvau 
vienas iš „Draugo” redaktorių. 1950 m. rugsėjo 11 d. buvau 
pašaukts iš „US Army Reserve” į aktyvią tarnybą ir atleistas 
1952 m. birželio 13 d., penktadienį, nebegrįžau į Čikagą, bet 
persikėliau į Niujorką, kur išgyvenau iki 2016 m. liepos pabai-
gos. Dabar gyvenu Jorke, Pensilvanijoje (York, Pennsylvania).

Su pagarba, Jurgis Savaitis

(Bus daugiau)

(Tęsinys, pradžia „Dirvos” sausio 10 d. numeryje)

„Jungt in ių  Amer ikos 
Valstijų buvimas mūsų regio-
ne išlieka esminis atgrasymo 
elementas”, - teigė krašto 
apsaugos ministras Raimundas 
Karoblis, vasario 1 d. susitikęs 
su JAV ambasadore Lietuvoje 
Anne Hall.

Ministras R. Karoblis ir 
JAV ambasadorė A. Hall su-
tarė koordinuoti pastangas 
stiprinant Lietuvos saugumą 
ir atsparumą kylančioms grės-
mėms.

Pirmo oficialaus susitikimo 
su ambasadore metu ministras 
R. Karoblis taip pat akcentavo 
pačios Lietuvos indėlį į mūsų 
šalies saugumo užtikrinimą. 
„Saugumas ir gynyba yra 
vienas iš šios Vyriausybės pri-
oritetų. Politinės partijos yra 
sutarusios, kad jau kitais me-
tais tam skirsime 2 procentus 
nuo BVP. Šį apsisprendimą yra 
patvirtinęs ir naujasis Seimas, 
kuris taip pat pasiruošęs svars-
tyti ir tolimesnį gynybos finan-
savimo didinimą, peržengiant 
2 procentų ribą”, – sakė krašto 
apsaugos ministras.

Pasak JAV ambasadorės, 
Lietuvos pastangos stiprinti 
gynybą ir atsparumą matomos 

LR KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS SUSITIKO  
SU JAV AMBASADORE

ir gerai vertinamos Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. „Iš savo 
pusės esame pasirengę tęsti 
glaudų bendradarbiavimą su 
Lietuva ir tęsti mūsų įsipa-
reigojimus stiprinant saugu-

mo ir atgrasymo priemones 
Lietuvoje”, – sakė ambasadorė 
A. Hall.

Susitikime taip pat buvo 
aptartas tolimesnis JAV rota-
cinių pajėgų buvimas mūsų 

LR krašto apsaugos ministras R. Karoblis ir JAV ambasadorė A. Hall. 
                                                                                             LR KAM nuotr.

regione, dvišalis bendradarbia-
vimas kibernetinio saugumo 
srityje bei dalyvavimas tarp-
tautinėse operacijose.

Ministras informavo JAV 
ambasadorę, kad šeši Lietuvos 
kariniai instruktoriai jau yra 
išvykę ir šio mėnesio pradžioje 
prisijungs prie JAV vadovau-
jamos koalicijos operacijos 
Irake „Įgimtas ryžtas” (angl. 
Operation Inherent Resolve, 
OIR).

Šių metų pradžioje, sausio 
17 d. Krašto apsaugos minis-
terijoje buvo pasirašytas susi-
tarimas dėl JAV ginkluotųjų 
pajėgų statuso Lietuvos teri-
torijoje. Pasikeitus saugumo 
situacijai regione ir Europoje 
2014 m. pavasarį, JAV ir 
Lietuvos gynybinis bendradar-
biavimas tapo gerokai intensy-
vesnis, o JAV karinio buvimo 
ir veiklos apimtys išaugo. 
Dėl šių priežasčių abiems pu-
sėms atsirado poreikis turėti 
detalesnį teisinį JAV pajėgų 
statuso apibrėžimą. Naujoji 
sutartis supaprastins proce-
dūras ir palengvins JAV karių 
ir ginkluotosioms pajėgoms 
priskirtų asmenų atvykimą ir 
buvimą Lietuvoje, palengvins 
sąlygas bendroms pratyboms 
ir kitiems projektams vykdyti.

LR KAM

JAV ORO DESANTO 
„ABLE” KUOPOS 

KARIŲ PRATYBOS 
LIETUVOJE

Vasario pradžioje penkių 
mėnesių rotaciją Lietuvoje 
baigia Jungtinių Amerikos 
Valstijų kariai iš 173-osios oro 
desanto brigados (angl. 173rd 
Airborne Brigade) „Able” kuo-
pos. Vasario 2 d. JAV rotacinių 
pajėgų „Able” kuopa vykdė 
vienas paskutinių karinio ren-
gimo pratybas Lietuvoje ir 
treniravo šaudymo bei pasta-
tų valymo įgūdžius Gen. S. 
Žukausko poligone Pabradėje 
esančiame „Mūšis mieste” 
treniruočių komplekse.

2016 m. rugsėjį rotaci-
ją pradėję JAV oro desanto 
„Able” kuopos kariai demons-
travo gebėjimą greitai per-
dislokuoti pajėgas į opera-
cijos regioną oru, o pabaigti 
savo buvimą Lietuvoje ketina 
simboliniu žygiu pėsčiomis 
nuo Gudienos gyvenvietės 
(Kaišiadorių r. sav.) iki Trakų 
pilies, taip pademonstruodami 
gebėjimą perdislokuoti pajė-
gas žeme.

Per penkis rotacijos mėne-
sius JAV kariai vykdė bendras 
pratybas kartu su Lietuvos 
sausumos pajėgų vienetais.

LR KAM
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KULTŪROS KRONIKA

Prancūzijos kultūros ins-
titute Maskvoje vasario 2 d. 
atidaryta unikali vieno žy-
miausių Lietuvos fotografų 
Antano Sutkaus darbų paroda, 
kurioje įamžintas dviejų garsių 
prancūzų – filosofo-egzisten-
cialisto Jeano-Paulo Sartre`o 
ir rašytojos Simone`os de 
Beauvoir – apsilankymas 
Lietuvoje 1965 metais, rašoma 
pranešime spaudai.

Parodą, parengtą bendro-
mis Lietuvos ir Prancūzijos 
atstovybių Rusijoje pastango-
mis, atidarė Lietuvos amba-
sadorius Remigijus Motuzas 
ir Prancūzijos ambasadorius 
Jeanas-Maurice`as Ripertas. 
Ambasadoriai pabrėžė, kad 
ši paroda – tai įrodymas, kad 
valstybių bei iškilių menininkų 
draugystė neturi sienų ir nėra 
pavaldi laikui.

A. Sutkaus fotografijos, 
darytos daugiau kaip prieš 50 
metų, tuo metu, kai Vakarus 
ir Rytų Europą skyrė geleži-
nė uždanga, įamžino žymių 
Prancūzijos asmenybių ke-
lionę į Lietuvą, apsilankymą 
Kuršių nerijoje – nuostabiame 
mūsų šalies gamtos kampelyje, 

LIETUVIŲ FOTOMENININKO PARODA MASKVOJE

įtrauktame į UNESCO pasau-
lio paveldo objektų sąrašą.

Ambasadorius R. Motuzas 
atkreipė dėmesį į A. Sutkaus 
prisimintą epizodą, kai J. -P. 
Sartre`as, eidamas per smėlį, 
staiga sustojo ant kopos, ap-
sidairė ir pasakė: „jaučiuosi, 
lyg stovėčiau rojaus priean-
gyje”. 

Atidarant parodą ne kartą 
akcentuota, kad būtent A. 
Sutkaus daryti J. -P. Sartre`o 
portretai labiausiai išgarsino 
Lietuvos fotografijos moky-
klą – pirmiausia buvusioje 
Sovietų Sąjungoje, o vėliau ir 
visame pasaulyje. R. Motuzas 
priminė parodos lankytojams, 
kad žymioji fotografija, pa-
vadinta „Sartras kovoja su 
vėju Kuršių nerijoje” tapo 
chrestomatine – buvo įtraukta 
į Prancūzijos mokyklinius 
vadovėlius, o vėliau netgi 
panaudota kaip modelis J. 
-P. Sartre`o skulptūrai, kuri 
šiandien puošia Nacionalinę 
biblioteką Paryžiuje. Vėliau 
A. Sutkaus fotografijos buvo 
spausdinamos pirmuosiuo-
se Prancūzijos laikraščių ir 
žurnalų puslapiuose, minint 

Dviejų valstybių ambasadoriai atidarė lietuvių fotomenininko parodą Maskvoje.   Organizatorių nuotr.

filosofo 100-ąsias gimimo 
metines.

R. Motuzas pajuokavo, kad 
nedaug trūko, jog šių kadrų 
pasaulis galėjo ir neišvysti. 
Kaip yra prisipažinęs pats A. 
Sutkus, jis stengėsi, kad J. -P. 
Sartre`as nepastebėtų jo foto-
grafuojančio – kitaip jis iškart 
būtų atsisakęs A. Sutkaus 
palydos, nes filosofas nemėgo 
būti fotografuojamas. Vis tik 
paskutinį vakarą A. Sutkus 
prisipažinęs garsiajam pran-
cūzui, kas jis iš tikrųjų esąs. 
J. -P. Sartre`as, anot lietuvių 
fotomenininko, tik atsiduso ir 
paprašė, kad šis bent atsiųstų 
keletą nuotraukų. Kelios jų 
vėliau iš tiesų buvo nuvežtos į 
Paryžių ir A. Sutkų pasiekusi 
žinia, kad J. -P. Sartre`ui nuo-
traukos labai patikusios. Po 
to A. Sutkus dar ilgus metus 
gaudavo filosofo sveikinimus.

Paroda surengta Lietuvos 
užsienio reikalų ministeri-
jai bendradarbiaujant su VšĮ 
„Antano Sutkaus fotografijų 
archyvas”.

Prancūzijos kultūros ins-
titute Maskvoje ji veiks iki 
vasario 19 d.                    LRT

Vasario 2 d. jaukioje Nacio-
nalinės modernaus meno ga-
lerijos Romoje salėje įvyko 
Kaune gimusios italų meninin-
kės Antoniettos Raphaël skulp-
tūros katalogo pristatymas. 
Italų dailės istoriko Giuseppe’s 
Appela pastangomis 2016 m. 
buvo sudaryta išsami meninin-
kės asmeninį bei profesinį kelią 
iliustruojanti knyga.

Antonietta Raphaël (1895 
– 1975 m.) 1905 m. po tėvo 
mirties su motina išvyko į 
Londoną. Studijavo muzi-
ką. 1924 m. leidosi į visą 
gyvenimą trukusią kelio-
nę po Europą. Tikėjosi pa-
siekti Egiptą, tačiau įstrigo 
Romoje. Čia gimė jos trys 

„ESU LIETUVĖ”, – PRISISTATYDAVO ANTONIETTA RAPHAËL
dukros, čia su tapytoju Mario 
Mafai ir jo bendraminčiais ji 
įkūrė Cavouro gatvės – Via 
Cavour vardu žinomą tapyto-
jų grupę. Skulptūras pradėjo 
kurti 1933 m. Antoniettos 
kaip skulptorės ir tapytojos 
identitetas formavosi jos 
muzikinių interesų, emoci-
onalumo, ekcentriškumo ir 
begalinio polėkio veikia-
mas. Tuo metu konceptualiai 
gana įvairioje ir dinamiš-
koje aplinkoje Antonietta 
tarptautinį pripažinimą pel-
nė atkaklių tyrimų ir darbo 
dėka. „Catalogo generale 
della scultura” (Umberto 
Allemandi Editore) – talpina 
visus, subtiliu paslaptingumu 

ir talentingumu garsėjusios, 
menininkės darbus.

Pristatydama įspūdingą 
skulptorės asmeninio bei 
profesinio kelio eigą ilius-
truojantį  katalogą, garsi 
meno kritikė ir žurnalistė 
Lea Mattarella neslėpė susi-
žavėjimo menininkės talentu. 
Pristatymo metu Lietuva 
ne kartą buvo minima me-
nininkės kūrybinio kelio 
kontekste.

Renginio pabaigoje iš 
Vilniaus atvykusi dailės isto-
rikė prof. Giedrė Jankevičiūtė 
įteikė Romoje veikiančio 
centro „Centro Studi Mafai 
Raphaël” direktorei Raffaella 
De Pasquale Lietuvos kultū-
ros ir meno instituto parengto 
„Lietuvos dailininkų žody-
no” tomą, kuriame pristato-
ma ir Antonietta Raphaël.

Julija Reklaitė, 
LR kultūros atašė

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
Prof. Giedrė Jankevičiūtė (kairėje) ir Raffaella De Pasquale. 
                                                                                          LR KM nuotr.

Prieš 80 metų gimė operos solistas (bosas) Vaclovas 
Daunoras. V.  Daunoras – vienas labiausiai pasaulyje išgarsė-
jusių lietuvių dainininkų. Gastroliavo Bulgarijoje, Švedijoje, 
Italijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, JAV, Kanadoje. Jis stažavosi 
Milano teatre „La Scala”, 1967 m. „Rigoleto” spektaklyje 
dainavo su Luciano Pavarotti. Operas solistas taip pat trumpai 
dalyvavo Sąjūdžio veikloje, tačiau po pirmojo Sąjūdžio suva-
žiavimo pareiškė pasitraukiantis iš jo veiklos. 1993 m. išvyko į 
JAV. 1996 m. pradėjo dainuoti Niujorko „Metropolitan Opera” 
teatre. 2005 m. baigė savo karjerą.

Vasario 1 dieną prasidėjo jau ketvirtus metus Vokietijos 
sostinėje Berlyne Lietuvos šokio informacijos centro organi-
zuojamas šiuolaikinio šokio festivalis „Litauen tanzt” (liet. 
Lietuva šoka). Festivalį žaismingai pradėjo Gretos Grinevičiūtės 
ir Agnietės Lisičkinaitės personažai „B & B”, oficialiąją dalį 
– Vyčio Jankausko šokio spektaklis „Akloji dėmė”. Nuo 2012 
metų kas metus ir nuo 2014 metų kas trečius metus rengiamas 
festivalis „Litauen tanzt” pagrindinę programą pristato Berlyno 
šokio centre Dock 11 ir valstybiniame Berlyno vaikų ir jaunimo 
teatre Theater an der Parkaue vasario 1-5 d. Festivalio progra-
moje – šių ir praeitų metų lietuvių choreografų darbai: Vyčio 
Jankausko šokio teatro spektaklis „Akloji dėmė”, Agnietės 
Lisičkinaitės ir Gretos Grinevičiūtės interaktyvus vyksmas „B 
& B in Berlin” ir spektaklis „B & B dialogas”, Mariaus Pinigio 
ir Mariaus Paplausko „(g)round zero”, šokio teatro PADI DAPI 
Fish „Dior in Moscow” ir kartu su norvegų choreografe Annika 
Oswald sukurtas performatyvus pasivaikščiojimas „Lucky 
Lucy”, Kauno šokio teatro AURA „Be kulminacijų” (chor. Liza 
Baliasnaja) ir Auksiniu scenos kryžiumi už geriausią 2015 m. 
spektaklį vaikams apdovanotas Dansemos šokio teatro spekta-
klis „Spalvoti žaidimai” (chor. Birutė Banevičiūtė). Šiais metais 
svečio teisėmis festivalyje dalyvauja menininkai iš Estijos – 
choreografai ir šokėjai Henris Hüttas ir Karlas Saksas.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Daugiafunkciniame 
studijų ir mokslo centre esančiai bibliotekai bus suteiktas pernai 
netikėtai mirusio VDU profesoriaus, žinomo filosofo Leonido 
Donskio vardas. Pagerbti Kaune gyvenusį ir dirbusį filosofą nori 
ir miesto savivaldybė, tačiau kol kas konkrečių planų dėl to miestas 
neturi. Klaipėdoje nuspręsta šiame mieste gyvenusį ir studijavusį L. 
Donskį pagerbti atminimo lenta ant Klaipėdos universiteto Menų 
akademijos pastato. Per savo mokslinę karjerą L. Donskis dirbo 
JAV, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Suomijos, Estijos ir Vengrijos 
universitetuose, parašė daugiau kaip 40 knygų ir daugiau nei 500 
straipsnių. L. Donskis netikėtai mirė pernai rugsėjį oro uoste.

Gedimino kalno aikštelėje, Vilniuje, vykdant kalno tvar-
kybos darbus, archeologai aptiko keturių asmenų palaikus. 
Manoma, kad tai galėtų būti 1863–1864 metų sukilimo dalyvių 
kūnai. Šalia vieno mirusiojo palaikų rastas sidabrinis medalio-
nas, kuris buvo pagamintas XIX amžiaus viduryje. Todėl daroma 
prielaida, kad aptikti palaikai gali būti 1863–1864 metų sukilimo 
dalyvių, nubaustų mirties bausme Vilniuje, Lukiškių aikštėje.

LRT, ELTA



10  . DIRVA . 2017 m. vasario 7 d. . 

Lietuvos pokario partizanų 
kova už Lietuvos laisvę buvo 
išskirtinis reiškinys. Tai ne 
vien didvyriška kova su daug 
galingesniu priešininku, netei-
sėtai šeimininkavusiu Lietuvos 
žemėje. Tai ne vien bunkeriai, 
pasalos ir išdavystės, miestelių 
aikštėse suguldyti žuvusiųjų 
partizanų subjauroti kūnai.  
Tai ir daugybė asmeninių 
gyvenimo tragedijų, išskirtų 
šeimų, daug skausmo, tačiau 
ir daug tvirtybės, valios kovoti 
iki pabaigos. Tai herojiškas 
lietuvių tautos karas tada, kai 
daugeliui kitų Europos šalių 

KRYŽKALNYJE KETINAMA PASTATYTI PAMINKLĄ 
LIETUVOS PARTIZANAMS

jis jau buvo baigtas. Tai karas, 
kuriame buvo įrodyta, kad 
maža tauta gali būti labai stipri 
ir nepalaužiama iki pat šaknų.

Karas po karo truko de-
vynerius metus, apėmė visą 
dabartinę Lietuvos teritoriją. 
Partizanai veikė pagal or-
ganizuotą struktūrą, dėvėjo 
nepriklausomos Lietuvos ka-
riuomenės uniformas, 1949 m. 
vasario 16 d. pasirašė Lietuvos 
Laisvės kovos sąjūdžio dekla-
raciją. Partizaniniame kare da-
lyvavo apie 50 tūkst. partizanų 
ir jų rėmėjų, žuvo daugiau kaip 
20 tūkst.

Siekdama įamžinti šį ne-
eilinį mūsų istorijos laiko-
tarpį Tėvynės partizanų ko-
vos įamžinimo sąjunga siūlo 
Kryžkalnyje pastatyti pamin-
klą Lietuvos partizanams. 
Šiai idėjai pritaria Lietuvos 
kariuomenės vadovybė. Tai 
būtų pirmasis valstybės  ly-
gmens paminklas partiza-
nams. Šiuo projektu siekiama 
ugdyti Lietuvos Respublikos 
piliečių patriotiškumą, pagar-
bą Lietuvos partizanams ir 
Lietuvos kariuomenei, gilinti 
istorines žinias.

Kryžkalnis pasirinktas dėl 
palankios geografinės padėties 
ir todėl, kad Vakarų Lietuvos, 
tiksliau Raseinių krašto, par-
tizanai Kęstutėnai Lietuvos 
partizanų sąjūdžiui vadovavo 
nuo 1947 metų. Kęstučio apy-
gardoje buvo itin aukštas or-
ganizuotumo lygis, apygardos 
partizanų vadovybė vienijo 
Žemaitijos ir visos Lietuvos 
partizanus.

Paminklo (skulptūrinės 
grupės) projektas parengtas 
naudojant autentišką Lietuvos 
partizanų nuotrauką, kuri yra 
pavadinta „Partizanų žvalgy-
ba”. Šia originalia skulptūra 
įprasminamas ir įamžinamas  
Lietuvos partizanų – karžygių 
nemarios Laisvės kovos at-
minimas, lietuvių tauta kvie-
čiama būti budri, bet kuriuo 
metu pasiruošusi apginti savo 
valstybę, laisvę ir nepriklau-
somybę.

Projekto autorius – Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos – Atkuriamojo Seimo 
gynėjas skulptorius Gintautas 

Paminklo projektas.                                                        Rengėjų nuotr.
„Partizanų žvalgyba”.                                      Archyvinė rengėjų nuotr.

Lukošaitis. Be daugelio kitų 
darbų, Gintautas Lukošaitis 
sukūrė  paminklą  LLKS 
Prezidiumo pirmininkui gene-
rolui Jonui Žemaičiui-Vytautui 
(prie Lietuvos Respublikos 
krašto apsaugos ministerijos) 
ir kaip parengiamąjį (signalinį) 
Kryžkalnio skulptūrinės gru-
pės darbą – antkapinį paminklą 
partizanui dimisijos pulkinin-
kui Leonui Laurinskui-Liūtui 
Tauragėje.

Paminklą ketinama pasta-
tyti visuomenės paaukotomis 
lėšomis. Pirmuosius 10 tūkst. 

litų savo asmeninių santaupų 
paminklui pastatyti paauko-
jo a. a. partizano dim. plk. 
Leono Laurinsko-Liūto žmona 
Valerija Laurinskienė.

Prisidėti prie paminklo 
partizanams gali kiekvienas 
paaukojęs lėšų:

„Tėvynės partizanų laisvės 
kovos įamžinimo sąjunga”

į/k 303472436, sąskaitos 
numeris: LT 47 7300 0101 
4220 5090

Adresas:  Pamėnkalnio g. 
13, Vilnius LT – 01114. 

www.alkas.lt

Vasario 7 d. Londone pri-
statytas režisierės Neringos 
Medutytės dokumentinis filmas 
„Siena: tarp Rytų ir Vakarų” 
(angl. „Waiting for invasion”) 
apie Lietuvos pasiruošimą gy-
nybai bei pirmuosius šauktinius 
savanorius, rašoma pranešime 
spaudai. 

Atnaujinus privalomąją 
karo tarnybą režisierė kartu 
su komanda fiksavo devynių 
mėnesių pirmųjų šauktinių 
savanorių Dragūnų batali-
one Klaipėdoje pasiruoši-
mą, kalbino prezidentę Dalią 
Grybauskaitę, filmavo NATO 
pajėgų integravimo vadavie-

LONDONE FILMO APIE LIETUVOS ŠAUKTINIUS SAVANORIUS PREMJERA

tėje. Taip pat kūrėjai bendravo 
su savanorių šeimomis, filme 
paviešinama daug istorinės 
medžiagos apie okupacijos 
padarytą žalą.

Londone gyvenanti reži-
sierė ir žurnalistė N. Medutytė 
sako, kad prieš dvejus metus 
pasklidus naujienoms, kad 
Lietuva dėl didėjančios agresi-
jos turi stiprinti savo gynybą, 
situacija atrodė labai nerami. 
„Grįžau į Lietuvą ir iš esmės 
norėjau suprasti, kas vyksta 
mūsų šalyje bei kuo plačiau 
ir kuo aiškesne kalba apie tai 
papasakoti pasauliui. Mums 
klaidingai atrodo, kad mūsų 

dabartinė ir praeities istorija 
žinoma. Didžioji dalis žmonių 
net pačius skaudžiausius faktus 
apie Lietuvą girdi pirmą kartą. 
Tad savanoriai šauktiniai, kurie 
seka savo senelių pėdomis ir 
nori ginti tėvynę, stebino labai 
daug ką”,- sako N. Medutytė.

Pagrindinis filmo prodiu-
seris Jamesas Roganas, kom-
panijos „Rogan Productions” 
vadovas, nuolat kuriantis di-
diesiems kanalams tokiems 
kaip BBC, „Channel 4”, jau 
kartą lankėsi Lietuvoje ir „BBC 
World” dokumentiniam filmui 
„Jos istorija: moterų revoliu-
cija” (angl. „Her Story: The 
Female Revolution”) apie įta-
kingiausias pasaulio moteris 
filmavo Lietuvos prezidentę D. 
Grybauskaitę.

„Tai filmas apie jaunąją 
europiečių kartą, kuriai šiuo 
metu tenka neeiliniai iššūkiai. 
Du filmo herojai, įkvėpti ša-
lies istorijos, prisijungia prie 
kariuomenės ir mokosi ją ginti 
karo atveju. Neringa sukūrė 
itin subtilų ir labai įžvalgų 
filmą, kuris nufilmuotas ir su-

montuotas itin kinematografiš-
kai ir leidžia ne tik susipažinti 
su istorija, bet ir pasimėgauti 
kinu”, - sako J. Roganas.

Filmas pristatytas pres-
tižiniame „Frontline” klube 
(angl. Frontline Club), kuris 
buvo įkurtas žodžio laisvei 

Organizatorių nuotr.

skatinti ir vienija žurnalistus, 
režisierius, kino operatorius 
bei fotografus.

Prie filmo dirbo tarptau-
tinė komanda iš Jungtinės 
Karalystės, JAV bei Lietuvos.

Vasario 15 d. filmas bus ro-
domas per „Al Jazeera English” 
kanalą.                               LRT

Režisierė Neringa Medutytė.                                Organizatorių nuotr.



11. DIRVA . 2017 m. vasario 7 d. . 

„DIRVAI” 
AUKOJO:

I.Sandargas, 
Clermont, FL ...................200
G.Lazdinis, 
Mentor, OH .....................100
A.Sutkus, 
Beverly Shores, IN ..........100
D.Jurgutis, 
W. Bloomfield, MI ............45
V.Gelgota, 
Willoughby, OH ................25
K.Civinskas, 
Brecksville, OH .................20
R.Guzulaitis, 
Indianapolis, IN .................15
B.Palski, Sun 
City Ctr., FL ........................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS

NUOMONĖ

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo šventė įvyks vasario 
17 d. 7:00 val. v. Šv. Kazimiero parapijos salėje vyks koncertas 
„Švęskime Laisvę”, skirtas Vasario 16-ąjai. Koncertuos Kauno 
VDU kamerinis orkestras. Bilietai iš anksto - 20 dol., prie įėjimo 
- 25 dol. Skambinti tel. 216-526-5609 .

Rengia JAV LB Klivlando apylinkės valdyba

KOVO 17 d., penktadienį, 7 val. vakaro, Klivlando valstybinio 
universiteto (Cleveland State University) Waetjen Auditorium 
vyks berniukų ir jaunuolių choro „DAGILĖLIS” (Šiauliai, 
Lietuva) koncertas. Koncertą remia: Klivlando valstybinio 
universiteto Tarptautinis skyrius, choras „Exultate”, LR 
konsulatas.

BIRŽELIO 11 d., sekmadienį, 2:00 val. po p.  – Ekumeninės pa-
maldos už nuo sovietų režimo žuvusius ir nukentėjusius lietuvius, 
latvius ir estus. Taip pat už 1941 m. birželio 13-14 d. trėmimų į 
Sibirą aukas. Minėjimas vyks Šv. Kazimiero bažnyčioje. Visi yra 
kviečiami vienytis su estais ir latviais šią dieną. Po to bus vaišės.

Rengia Klivlando baltiečių komitetas

Kaip skelbia žiniasklaida, 
Lenkijoje padaugėjo antise-
mitizmo apraiškų: Varšuvos 
universiteto tyrimų centras 
nustatė,  kad 2014–2016 
metais padidėjo tolerancija 
kalboms, kurstančioms ne-
apykantą žydams. Tai ypač 
būdinga jauniems lenkams, 
interneto vartotojams. Šį ty-
rimą atliekant buvo apklausta 
1000 suaugusiųjų ir 700 jau-
nuolių. Tik 23 proc. apklaustų 
lenkų prisipažino teigiamai 
vertinantys žydų tautybės 
žmones. 2015 metais šis 
skaičius buvo penkiais pro-
centiniais punktais didesnis. 
Tyrimo autoriai tolerancijos 
antisemitizmui augimą sieja 
su islamofobijos paaštrėjimu 
ir didesniu nusiteikimu prieš 
migrantus. Varšuvos univer-
siteto mokslininkai padarė iš-
vadą, kad musulmonų baimė, 
kilusi 2014–2016 metais, dar 
pakurstė žmonių nusistatymą 
prieš žydus. Tai nepriklauso 
nuo jų amžiaus ar politinių 
pažiūrų. Tyrimas rodo, kad 
2016 metais 37 proc. apklaus-
tųjų išreiškė neigiamą požiūrį 
į žydus, o pernai tokių žmonių 
buvo 32 procentai. Daugiau 
kaip pusė (56 proc.) respon-
dentų teigė, kad nepriimtų į 
savo šeimą žydo. Tai 10 proc. 
daugiau negu 2014-aisiais. 
Apie trečdalį apklaustųjų tvir-
tino, kad jie nenorėtų gyventi 
žydų kaimynystėje. Apie 11 
proc. suaugusiųjų ir 24 proc. 
jaunesnių lenkų prisipažino 

ANTISEMITIZMO SKATINIMO VAJUS 
TĘSIASI

retkarčiais pasisakantys prieš 
žydus.

Antisemitizmo apraiškų 
padaugėjimo susiejimas su 
islamofobija, regis, neturi 
pagrindo, nes žydams islamas 
tiek pat artimas kaip lenkams 
budizmas, todėl kaltinti žydus 
islamo plėtra Lenkijoje turėtų 
būti absurdiška.

Jei čia pat palyginimui pa-
darytume apklausą Lietuvoje, 
įtariu, kad gautume panašius 
rezultatus, nors čia islamofo-
bijos apraiškų neteko girdėti. 
Priežasties reikėtų ieškoti kitur.

Pastaruoju metu žinias-
klaida, tarsi gardžiuodamasi 
savinieka, skelbia vis nau-
jus rašinius, kaip lietuviai 
kolaboravo su naciais, kaip 
išduodavo bei žudė žydus, 
kaip grobstė jų turtą. Nors 
žinotina, jog tie vagys nebuvo 
nacionalistai, jog ir į Sibirą 
ištremtų lietuvių turtu nesi-
bjaurėjo, jog jie drauge buvo 
entuziastingas stribų rezervas. 
Pasiskaičius tų rašinių komen-
tarus, rasime pakankamai ir 
antisemitinių, deja, išprovo-
kuotų. Antai Rūtos Vanagaitės 
knyga jau pačiu provokuojan-
čiu pavadinimu „Mūsiškiai” 
skatino lieti neadekvačias tiek 
dėl antraštės, tiek dėl turinio 
emocijas. Neseniai aktyviai 
viešintos žinios, interviu, re-
portažai apie „pasaulinį sąs-
krydį” Molėtuose, primenant, 
kaip lietuviai (molėtiškiai) 
žudė ir naikino žydus. Panašų 
„sąskrydį” Veliučionyse ne-
toli Vilniaus vėl skelbė Rūta 
Vanagaitė. Ar tai tautos kaltės 
išpažinimo bei  atgailos ap-
eigos, ar tautinio kiršinimo 
vajaus sudedamoji dalis? Tarsi 
mūsų kiršintojams neaišku, 
kad ne Lietuva vykdė tuos 
nusikaltimus, nes mūsų vals-
tybė buvo okupuota vokiečių 
nacių ir tik okupacinei val-
džiai verčiant būta talkininkų 
iš lietuvių, lenkų, rusų ir net 
žydų pusės. Todėl po panašių 
rašinių ar akcijų pasipila ko-
mentarai, tarp kurių pakanka 
antisemitinių ir net teisėsaugos 
dėmesio vertų. Panaši padėtis 
Lenkijoje, todėl ir vertinimai 
atitinkami.

Paskutiniojoje Virginijaus 
Savukyno LRT televizijos 
laidoje „Istorijos detektyvai” 
buvo pristatyta Arkadijaus 
Vinokuro knyga „Mes ne-
žudėme”. Kalbintas knygos 
autorius pasakojo, kaip jis 
apklausinėjo žydšaudžių vai-
kus bei anūkus dėl holokausto 
vertinimo. Jis perskaitęs 426 
LAT Aukščiausiojo teismo 
nutartis ir 75 tomus baudžia-
mųjų sovietinių metų bylų, 
iš jų atrinkęs 35, su kuriomis 
susijusius holokausto dalyvių 
artimuosius ir kalbinęs. Ar 

autoriaus siekis buvo nuošir-
džiai užjausti nekaltus holo-
kausto dalyvių artimuosius? 
Tai labiau panašu į keršto siekį 
tiems artimiesiems, kad jie ir 
kiti žinotų, jog jo tėvas ar se-
nelis buvo žydšaudys. Juk A. 
Vinokuro interviu su vaikais, 
vaikaičiais yra autentiškas 
KGB persekiojimams. Ko 
nepadarė sovietai, dabar daro 
Vinokuras su Savukynu.

Dera užjausti autorių dėl 
jo šeimos tragiško likimo, 
tačiau ar žuvusiųjų atmintį p. 
Vinokuras savo knyga įamži-
no, ar tik esmingai prisidėjo 
prie besitęsiančio antisemitiz-
mo skatinimo vajaus?  Jis ir 
skaitytojas nesunkiai ras delfi.
lt, 15 min.lt interviu (Arkadijus 
Vinokuras: Holokausto vykdy-
tojų palikuonys – irgi aukos) 
komentaruose pakankamai 
antisemitinių pasisakymų, nes 
Vinokuras kagėbistiniu būdu 
galimai prievartavo žydšau-
džių palikuonius. Kita vertus, 
sukeltas šaršalas komentaruo-
se yra gera dirva antisemitiz-
mo provokatoriams kedenti 
juos, rodyti, kokie antisemitai 
tie lietuviai.

Išvešėjęs lietuvių kaltintojų 
žydšaudyste vajus – bevaisis, 
jis tik kiršina, provokuoja anti-
semitizmą. Bet juk tai gali būti 
zadanija (užduotis) – sukelti 
neįmanomą sugyventi atmos-
ferą, juolab kokius išpuolius. 
Nejaugi zadanijos vykdytojai 
nenutuokia, kokios nedrau-
giškos šalies užduotį vykdo? 
Patys ir per draugiškos šalies 
nedraugišką „žydšaudžių me-
džiotoją”.

Žydiškos ar kitokios kilmės 
lietuviai (Lietuvos piliečiai) 
turi būti vertinami vienodai, 
kaip lietuviškos kilmės lietu-
viai, todėl kiršinimus, nesan-
taikos provokavimus būtina 
atpažinti, juos pasmerkti.

Algimantas Zolubas

Šio straipsnio pavadini-
mas reikalauja paaiškinimo. 
Straipsnis liečia TIK kelis JAV 
„veikiančius” lietuvių fondus. 
Daugumos kitų fondų veikla 
yra ribota, skirta specifiniams 
tikslams. Norime tikėti, kad 
jie ir toliau žengs teisingu 
keliu. Telieka jiems palinkėti 
sekmės. Pagal autoriui suteikta 
informacija, vienas fondas, 
kurio įkurėjas yra nepaprastai 
puikus ir atviras asmuo, paty-
rė ypač arsią ataka iš vienos 
seselingos lietuvių išeivijos 
dalies, kurios elgesys buvo  
pasibiauretinas. Pereitais me-
tais, autorius, eilėje straipsnių 
„Dirvoje”, stengėsi skaitytojus 
supažindinti su sunkumais 
su kuriais „Dirva”/ Vilties 
Draugija susiduria ieškoda-
ma ir užtarnautai tikėdamasi  
finansinės paramos iš JAV 
„veikiančių lietuvių fondų. 
„Dirvai” neaišku kodėl vieno 
fondo patiektoje jo veiklos 
apžvalgoje taip trūksta išsa-
mumo ir atvirumo. Tai sukelia 
pateisinama nepasitikėjima. 
Kitas fondas pagal jų kores-
pondencijos intonacija, nea-
bejotina išvada kad „Dirva” 
jiems yra nesvarbi ir neverta 
paramos . Tačiau tas pats 
fondas šiomis dienos išdriso 
akiplėsiškai teirautis dėl įtal-
pinimo jų skelbimo „Dirvoje”, 
kartu pridurdamas, kad tas „ir 
Jums truputi padės”, be abėjo 
turėdams galvoje jų „duosnų” 
užmokestį už skelbimą. Toks 
šio ir kitų, neivardintų, fondų 
elgesys yra neprofesionalus, 
kiršinantis ir begėdiškas. Męs 
pilnai suprantame, kad buvo 

VADYBINIS NUSIŽENGIMAS  
AR NESUBRENDIMAS?

ir yra geravalių asmenų kurie 
tiki kad „Dirvos” šimtmečio 
darbas jau atliktas, bet nepa-
siūlo ką ir kaip daryti žengiant 
į antrajį šimtmetį. Kiti abejoja 
ar męs turime galimybių ar 
reikalo leisti „Dirva” vien dėl 
sentimento. Tokioms mintims 
išsamiai apsvarstyti prireiktų 
am-inybės. Per 101 metus 
„Dirva” nuveikė ir pergy-
veno daug. Mūsų ištikimieji 
prenumeratoriai buvo ir yra 
mūsų pamatas, mūsų atra-
ma. Gaila, jų skaičius kasmet 
neišvengiamai mažėja. Gili 
padėka priklauso skaitytojams 
ir remėjams (jų tarpe ir tiems 
kurie nori ir toliau likti ano-
mimais) ir „Dirvos” leidėjai 
Vilties Draugija už ilgametę 
finansine parama. Kai kuriose 
fonduose viešpatauja nežaboti 
vadybiniai nusižengusių ir ne-
subrandimai. Tai didelė kliūtis 
lietuvybės išlaikymui, nes jų 
prioritetas yra tik savanau-
diškumas. „Dirva” yra plačiai 
žinomas, ypatingas laikraštis 
kuris nesustodamas, privalo 
žengti į priekį. Šiam iššukiui 
įgyvendinti kviečiame visus 
tapti „Dirvos” Aukso  klubo  
nariais ir prašyti savo draugus 
įsijungti į klūbo gretas. Dirvos 
finansinė padėtis yra krizės 
apimta.Vilties d-ja” Dirvos” 

leidėjos kuklumas buvo ir yra 
prioritetas. Jūsų stiprios finan-
sinės paramos dėka „Dirva” 
dar ilgai gyvuos. Laikas bėga. 
Atsiliepkite greitai ir parem-
kite.

Algirdas V. Matulionis, 
Pirmininkas

Vilties d-jos, „Dirvos” 
leidėja

PASTABA:
Už šio teksto autorių re-

dakcija atsakomybės nepri-
siima. Redakcijos nuomonė 
nesutampa su teksto autoriaus 
nuomone, tačiau autoriaus rei-
kalavimu - „Yra prileidžiama 
šis straipsnis be jokių „pataisy-
mų” bus įtalpintas į vasario 7 
d. laida” - tekstas spausdina-
mas netaisytas. Atsakomybę 
už tekstą prisiima jo autorius 
A. V. Matulionis.

Gediminas Markevičius, 
„Dirvos” redaktorius
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Labai laukiam
NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet pre-

numeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta, 
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o 
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis 
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti 
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius 
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna. 
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos pa-
deda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.

„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos 
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji 
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV 
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį 
metams 87 dol.

Mieli ilgamečiai „Dirvos” skaitytojai, rėmėjai ir lietu-
viškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenume-
ruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijo-
je, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

Jei žinote asmenų Jūsų kaimynystėje ar toliau gyvenan-
čių, kurie „Dirvos” neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes 
jiems „Dirvą” pabandysime nemokamai kurį laiką siųsti, 
kad jie su laikraščiu susipažintų ir jį pamėgtų.

Mes ypač kviečiame tautiečius, naujai atvykusius į JAV, 
aktyviau įsijungti į lietuviškos spaudos puoselėtųjų gretas, 
tapti ne tik „Dirvos” prenumeratoriais, bet ir aktyviais jos 
talkininkais, rėmėjais ir bendradarbiais. 

Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksi-
me kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai 
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą. 

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą, 
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

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

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

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

Tel. numeris ..............................................................
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Nr. ir gatvė ................................................................

Miestas ........................Valstybė .............Zip ...........
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Viso  pasau l io  l i e tu -
viai kviečiami registruotis į 
Pasaulio lietuvių sporto žai-
dynes, kurios šių metų birželio 
30 – liepos 2 dienomis vyks 
Kaune (kalnų slidinėjimo 
varžybos – Druskininkuose).

Šių metų žaidynės yra 
jubiliejinės – dešimtosios. 
Pirmosios buvo surengtos 1978 
metais Toronte, vėliau pasau-
lio lietuviai rinkosi Čikagoje 
(1983) ir Adelaidėje (1988), o 
nuo 1991-ųjų kas ketveri metai 
susitinka gimtinėje.

Šiemet žaidynių dalyviai 
išbandys jėgas 20 sporto šakų 
(badmintono, boulingo, futbo-
lo, golfo, jėgos trikovės, kalnų 
slidinėjimo, keliautojų sporto, 
krepšinio, ledo ritulio, lengvo-
sios atletikos, orientavimosi 
sporto, plaukimo, smiginio, 
sportinės žūklės, stalo teniso, 
šachmatų, šaudymo, šaudymo 
iš lanko, teniso ir tinklinio) 
varžybose.

„Pasaulio lietuvių spor-
to žaidynės yra nacionalinės 
svarbos įvykis, jas globoja 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 
Be to, žaidynės yra įtrauktos 
ir į Lietuvos valstybės atkū-
rimo 100-mečio paminėjimo 
renginių kalendorių, – sakė 
žaidynes rengiančios Lietuvos 
sporto federacijų sąjungos 
(LSFS) prezidentas Rimantas 
Kveselaitis. – Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo ir 
sporto sąjungos (ŠALFASS) 
iniciatyva 1978-aisiais su-
rengtose pirmosiose žaidynėse 
dalyvavo 1101 sportininkas 
iš JAV, Kanados, Vokietijos, 
D i d ž i o s i o s  B r i t a n i j o s , 
Australijos ir Argentinos. Prieš 
ketverius metus Klaipėdoje vy-

kusiose devintosiose žaidynėse 
dalyvavo per 3000 žmonių iš 
20 valstybių. Kviečiu viso 
pasaulio lietuvius vėl gausiai 
dalyvauti žaidynėse ir susitikti 
gimtinėje.”

Norintys išbandyti jėgas 
žaidynėse lietuviai jau gali pil-
dyti registracijos formą. Tiesa, 
šiemet taikoma registracijos 
naujovė – nepriimamos indi-
vidualios paraiškos.

„Per Užsienio reikalų mi-
nisteriją ir Lietuvos ambasa-
das, konsulatus išplatinome 
kvietimą dalyvauti žaidynėse 
visoms po pasaulį išsibars-
čiusioms lietuvių bendruo-
menėms ir lietuvių klubams. 
Tad būtent į šias organizacijas 
turėtų kreiptis visi, norintys 
dalyvauti žaidynėse, – sakė R. 
Kveselaitis. – Jei vis dėlto kas 
nors nežinotų į ką kreiptis savo 
šalyje, kviečiame apsilankyti 

tinklalapyje lietuviuzaidynes.
lt ir kreiptis tiesiogiai į žai-
dynių rengėjus. Padarysime 
viską, kad žaidynėse galėtų 
dalyvauti visi norintys.”

Užsienio lietuvių organiza-
cijos, sporto klubai ir Lietuvos 
sporto organizacijos pirmines 
paraiškas dalyvauti žaidynėse 
turi pateikti iki kovo 1 d. Vienas 
dalyvis gali išbadyti jėgas dau-
giausia 3 sporto šakose.

Komandinėse sporto ša-
kose tarp užsienio lietuvių 
1/3 žaidėjų gali sudaryti kitų 
tautybių atstovai, tačiau jie 
turi būti nuolatiniai lietuvių 
komandų nariai.

Užsienio šalių lietuviams 
sportininkams ir komandų 
vadovams žaidynių metu or-
ganizatoriai padengs nakvynės 
ir maitinimo išlaidas (apmo-
kamos vieną dieną iki sporto 
šakos varžybų pradžios, var-

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNES!
žybų dienomis ir vieną dieną 
po varžybų).

„Šios žaidynės yra nuosta-
bi mūsų tradicija, suteikianti 
galimybę suburti vis labiau 
po pasaulį išsibarstančius tau-
tiečius, – sakė R. Kveselaitis. 
– Tad dar kartą kviečiu visus 
lietuvius aktyviai registruotis 
į žaidynes ir susitikti birželio 
30 dieną Kauno sporto halėje 
vyksiančios žaidynių atidary-

mo ceremonijos metu!”
Labai tikimės Jūsų aktyvu-

mo ir ryžto dalyvauti žaidynė-
se, nes renginys išties puikus!

Į visus iškilusius klausi-
mus Jums atsakys žaidynių 
kuratorė Šveicarijoje Dainora 
Jusevičienė el. paštu: daino-
ra_j2004@yahoo.com

Daugiau informacijos: 
http://lsfs.lt/
LR URM, lietuviuzaidynes.lt

R. BERANKIS  
ATP VERTINIME 

NUKRITO Į 102-ĄJĄ 
VIETĄ

Teniso profesionalų asoci-
acijos (ATP) reitingų lentelėje 
lietuvis Ričardas Berankis iš 
97-osios vietos nukrito į 102-
ąją. 26-erių metų Lietuvos 
tenisininkas turi 600 taškų. 

25-erių metų Laurynas 
Grigelis (192 tšk.) iš 
265-osios pozicijos 
smuktelėjo į 267-
ąją, o 22-ejų metų 
Lukas Mugevičius 
( 1 1 0  t š k . )  i š 
392-osios vietos 
šoktelėjo į 390-ąją. 
Tai aukščiausia vie-
ta L. Mugevičiaus 
karjeroje.       ELTA


