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Šeštadienis, vasario 18 
d. (Miunchenas). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Miunchene su-
sitiko su Jungtinių Amerikos 
Valstijų viceprezidentu Mike’u 
Pence’u. Susitikime, kuriame 
taip pat dalyvavo Latvijos ir 
Estijos vadovai, aptartas ben-
dradarbiavimo su JAV ir tran-
satlantinių ryšių stiprinimas. 

Susitikime pabrėžta tvirto 
transatlantinio ryšio svarba 
saugumo ir taikos užtikrinimui. 

Pasak Prezidentės, JAV 
yra strateginė Lietuvos par-
terė, kuri aktyviai ir labai 

JAV PATVIRTINA ĮSIPAREIGOJIMĄ BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMUI

Nuotraukoje iš kairės: Estijos Prezidentė Kersti Kaljulaid, Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
Jungtinių Amerikos Valstijų viceprezidentas Mike Pence, Latvijos Prezidentas Raimonds Vējonis.   
                                                                                     Lietuvos Respublikos kanceliarijos / Roberto Dačkaus nuotr.

Ketvirtadienis ,  vasa-
rio 16 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė sulaukė pasau-
lio lyderių sveikinimų, skirtų 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 
dienai. Užsienio šalių vadovai 
Lietuvai linki klestėjimo, o 
visiems šalies žmonėms – lai-
mės, sėkmės ir gerovės.

Su Nepriklausomybės die-
na Lietuvą sveikina Popiežius 
P ranc i škus ,  D idž ios ios 
Britanijos Karalienė Elžbieta 
II, Jungtinių Amerikos Valstijų 
Prezidentas Donaldas J. 
Trampas, Japonijos Imperatorius 
Akihito, Nyderlandų Karalius 
Vi l j amas  Aleksander i s , 
Lenkijos Prezidentas Andrzejus 
Duda, Ukrainos Prezidentas 
Petro Porošenko, Italijos 
Prezidentas Sergio Mattarella, 
Airijos Prezidentas Michael D. 
Higgins, Austrijos Prezidentas 
Alexander  Van  Be l len , 
Slovakijos Prezidentas Andrėjus 
Kiska, Turkijos Prezidentas 
Recepas Tayyipas Erdoğanas, 
Maroko Karalius Mohamedas 
VI, Saudo Arabijos Karalius 
Salmanas bin Abdulaziz Al 

LIETUVĄ SVEIKINA  
PASAULIO VALSTYBIŲ VADOVAI

Saud, Jungtinių Arabų Emyratų 
kronprincas Mohammedas Bin 
Zayed Al-Nahyan, Pietų Afrikos 
Respublikos Prezidentas 
Jacobas Zuma, Meksikos 
Prezidentas Enrique Peña Nieto, 
Indijos Prezidentas Pranabas 
Mukherjee, Kanados generalgu-
bernatorius Davidas Johnstonas, 
Jungtinių Tautų Generalinis 
Sekretorius Antonio Guterresas.

Popiežius  Pranciškus 
Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos proga siunčia širdin-
gus sveikinimus ir geriausius 
linkėjimus visiems Lietuvos 
žmonėms. „Meldžiuosi, kad 
lietuviai ir toliau siektų teisin-
gesnės ir klestinčios visuome-
nės, rūpindamiesi silpniausiais 
jos nariais, ir su džiaugsmu 
laiminu Jūsų tautą Viešpaties 
vardu”, – rašoma Šventojo 
Tėvo sveikinime.

Daug la imės  vis iems 
Lie tuvos  žmonėms l in -
ki ir Didžiosios Britanijos 
Karalienė Elžbieta II. Vasario 
16-osios išvakarėse Lietuvą 
pasveikinęs JAV Prezidentas 
Donaldas Trampas vadina 
Lietuvą drauge ir sąjun-

gininke. Jungtinių Tautų 
General in is  Sekretor ius 
Antonio Guterresas savo 
sveikinime pabrėžė Lietuvos 
vaidmenį stiprinant taiką, 
vystymąsi ir žmogaus teises 
visame pasaulyje.

Lietuvos žmonėms video 
sveikinimą lietuvių kalba at-
siuntęs Ukrainos Prezidentas 
Petro Porošenko pabrėžė, 

Lietuvos Respublikos kanceliarijos / Roberto Dačkaus nuotr.

jog broliškoms lietuvių ir 
ukrainiečių tautoms šalies 
valstybingumas bei jos gynyba 
yra bendras pamatas, vedantis 
pergalės, vystymosi ir klestėji-
mo link. Ukrainos Prezidentas 
padėkojo Lietuvai už kasdienį 
politinį palaikymą bei didžiulę 
praktinę paramą.

Lenkijos Prezidento svei-
kinimo laiške teigiama, kad 

daugiaamžiai ryšiai, vieniję 
abi šalis ir tautas, sudaro solidų 
pagrindą tikros partnerystės 
kūrimui.

Prezidentei adresuotuose 
sveikinimo laiškuose Lietuvai 
nuoširdžiai dėkojama už šiltus 
ryšius,  bendradarbiavimą ir 
pastangas dirbant svarbiausiais 
tarptautiniais klausimais.

Prezidentės spaudos tarnyba

konkrečiais darbais prisideda 
stiprinant viso regiono sau-
gumą. Šalies vadovė padė-
kojo viceprezidentui už jo 
šalies sprendimą Lenkijoje ir 
Baltijos šalyse dislokuoti JAV 
karių bei karinę techniką, tarp 
jų ir tankus „Abrams”. 

Tačiau, šalies vadovės tei-
gimu, geopolitinė įtampa ne-
slūgsta. Atsinaujinusi Rusijos 
agresija Ukrainoje, intensyvi 
Kaliningrado militarizacija, 
vasarą planuojamos itin pla-
taus masto karinės pratybos 
„Zapad 2017” labai aiškiai 
demonstruoja, jog taika ir pa-

garba tarptautinei teisei nėra 
šios valstybės interesas. 

Pasak Lietuvos vadovės, 
išaugusi karinių incidentų bei 
provokacijų rizika verčia labai 
rimtai galvoti apie papildomas 
gynybos ir atgrasymo prie-
mones. Visų pirma tobulinti 
ir greitinti NATO sprendimų 
priėmimo procesą, turėti pa-
gal realias grėsmes nuolatos 
atnaujinamus gynybos planus 
Baltijos valstybėms, įgyven-
dinti Aljanso priemones, kurios 
užkirstų kelią galimai Baltijos 
šalių karinei izoliacijai, sukurti 
regioninę oro gynybą. 

Prezidentė taip pat pabrė-
žė, jog atgrasymas visados 
yra pigesnis, nei karas. Todėl 
kiekvienas sąjungininkų ka-
rys ant mūsų žemės yra labai 
reikšmingas. Taip siunčiama 
aiški žinia, kad NATO yra 
stiprus, vieningas ir prireikus 
gins kiekvieną savo narę. 

Tačiau, pasak Prezidentės, 
negalima kliautis vien tik 
didžiųjų NATO šalių para-
ma. Kiekvienai Aljanso narei 
būtina ir pačiai rūpintis savo 
saugumu – visų pirma skirti 
tinkamą finansavimą krašto 
gynybai. 

Šalies vadovė akcenta-
vo, jog pagal skiriamas lėšas 
Baltijos valstybės ir Lenkija 
yra pirmajame NATO valsty-
bių aštuntuke. Estija jau dabar 
yra pasiekusi 2 proc. BVP, 
o Lietuva ir Latvija 2 proc. 
pasieks kitąmet. 

Lietuva taip pat aktyviai 
modernizuoja savo karines 
pajėgas. Perka naują karinę 
techniką, sukūrė nacionalines 
greitojo reagavimo pajėgas, at-
kūrė šauktinių tarnybą, vykdo 
aktyvų karinių dalinių kom-
plektavimo procesą. 

Tai pirmasis Lietuvos va-
dovės susitikimas su vienu 
aukščiausiu JAV naujosios 
administracijos atstovu.

Prezidentės spaudos tarnyba

LIETUVOS MINISTRO 
PIRMININKO 

SUSITIKIMAS SU 
NATO GENERALINIU 

SEKRETORIUMI
Vasario 14 d. Ministras 

Pirmininkas Saulius Skvernelis 
vizito Briuselyje metu susitiko 
su Šiaurės Atlanto sutarties 
organizacijos (NATO) ge-
neraliniu sekretoriumi Jensu 
Stoltenbergu. Susitikime da-
lyvavo ir krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis.

„Šiandien NATO ir mūsų 
sąjungininkų dėka esame sau-
gūs kaip niekada. Sąjungininkų 
pajėgos reikšmingai prisideda 
prie mūsų šalies gynybos sti-
prinimo. Mes, savo ruožtu, ir 
patys prisiimame atsakomybę 
už savo saugumą – gynyba ir 
jos finansavimo didinimas yra 
mūsų Vyriausybės priorite-
tas”, – sakė premjeras Saulius 
Skvernelis.

NATO generalinis sekreto-
rius J. Stoltenbergas padėkojo 
Lietuvai už jos indėlį į NATO 
misijas ir lyderystę didinant 
gynybos išlaidas.

Ministras Pirmininkas pa-
žymėjo, kad Lietuva nuose-
kliai artėja prie tikslo 2018 
m. pasiekti 2 proc. bendrojo 
vidaus produkto išlaidų gyny-
bai lygį. Tačiau 2 proc. tikrai 
ne riba, bus siekiama jį didinti 
dar labiau.                        LRV
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Įtariamos Rusijos kiberne-
tinės atakos prieš Prancūzijos 
prezidentinę kampaniją yra 
„nepriimtinos”, sekmadienį 
pareiškė Prancūzijos užsienio 
reikalų ministras ir pridūrė, 
kad jos akivaizdžiai nukreiptos 
prieš proeuropietišką kandida-
tą Emmanuelį Macroną. 

Visuomenės nuomonės 
apklausose šiuo metu aukštai 
vertinamo E. Macrono atsto-
vas spaudai apkaltino Maskvą 
per pastarąjį mėnesį organiza-
vus kibernetinių atakų virtinę 
prieš jo kampanijos tinklalapį 
ir elektroninio pašto tarnybi-
nes stotis.

„Užtenka pamatyti, ku-
riems kandidatams – Marine 
Le Pen (Marin Le Pen) ar 
Francois Fillonui – Rusija 
reiškia paramą per Prancūzijos 
rinkimų kampaniją”, – užsie-
nio reikalų ministras Jeanas-
Marcas Ayrault teigė inter-
viu laikraščiui „Journal du 
Dimanche”.

„O prieš proeuropietiškąjį 
Emmanuelį Macroną vykdo-
mi kibernetiniai išpuoliai”, 
– pridūrė jis. „Toks kišimasis 
į Prancūzijos demokratinį 
gyvenimą nepriimtinas ir aš jį 
smerkiu”.

Kraštut inio dešiniojo 

JAV v icep rez iden ta s 
Mike`as Pence`as Turkijos 
ministrui pirmininkui Binali 
Yildirimui sakė, kad naujoji 
JAV administracija nori „naujo 
starto” šių abiejų NATO narių 
santykiuose, pranešė vasario 
19 d. Turkijos žiniasklaida. 

Turkija, savo ruožtu, no-
rėtų pagerinti santykius su 
Vašingtonu, kuriame prezi-
dentauja Donaldas Trampas 
po gana įtemptų Ankaros san-
tykių su jo pirmtaku Baracku 
Obama.

Vasario 18 d. Miuncheno 
saugumo konferencijos už-
kulisiuose susitikęs su B. 
Yildirimu, M. Pence`as pažy-
mėjo, kad Jungtinės Valstijos 
yra pasirengusios plėtoti ry-
šius, pranešė privatus televi-

JAV NORI NAUJO STARTO RYŠIUOSE SU TURKIJA

JAV viceprezidentas Mike`as Pence`as.                                                                                            AP

zijos kanalas NTV.
Oficialiame Baltųjų rūmų 

pranešime apie M. Pence`o 
lankymąsi Turkijoje nuro-
doma, kad JAV valstybės 
sekretorius pakartojo, jog 
JAV laikosi savo įsipareigo-
jimų Turkijai, kaip strateginei 
NATO narei.

„Abu vadovai aptarė ir 
tai, kaip paspartinti bendras 
pastangas kovoje su grupuote 
„Islamo valstybė” (IS)”, – pa-
žymi Baltieji rūmai.

Naujasis JAV Centrinės 
žvalgybos valdybos (CŽV) 
direktorius Mike`as Pompeo 
lankėsi Ankaroje, nepraėjus 
nė dviem paroms nuo JAV pre-
zidento D. Trampo pokalbio 
telefonu su Turkijos vadovu 
Recepu Tayyipu Erdoganu.

B. Yildirimas dar sakė 
M.Pence`ui, kad Turkija „pa-
sirengusi visų rūšių bendradar-
biavimui” turkų pamokslinin-
ko Fethullah Guleno klausimu, 
nurodė NTV. Pastarąjį Ankara 
kaltina dėl liepos 15 dieną 
surengto mėginimo nuversti 
valdžią ir reikalauja, kad JAV 
jį išduotų. F. Gulenas šiuos 
kaltinimus griežtai neigia.

Ankara taip pat vadina F. 
Guleno vadovaujamą judėji-
mą „teroristine organizacija”, 
nors pamokslininkas teigia, 
kad jo organizacija yra taiki, 
skleidžianti nuosaikųjį islamą.

Anot B. Yildirimo, su-
tikdama išduoti F. Guleną 
JAV administracija „atskleistų 
naują lapą” abiejų šalių santy-
kiuose.                             LRT

PRANCŪZIJA PASMERKĖ KIBERNETINES 
ATAKAS, KURIOMIS KALTINAMA MASKVA

Nacionalinio fronto atstovė 
M. Le Pen yra prieš imigraciją 
ir Europos Sąjungą (ES), o 
F.Fillonas yra konservatyvus 
respublikonų kandidatas, re-
miantis artimesnius santykius 
su Maskva.

Vasario 15 d. Prancūzija 
perspėjo Rusiją nesikišti į 
jos rinkimus, o 39-erių buvu-
sio ekonomikos ministro E. 
Macrono atstovas spaudai tuo 
apkaltino Maskvą.

Kaltinimai pareikšti, tę-
siantis įtūžiui dėl tariamo 
Rusijos kišimosi į JAV pre-
zidento rinkimų kampani-
ją, dėl kurių turėjo atsista-
tydinti vienas pagrindinių 
Prezidento Donaldo Trampo 
padėjėjų.

JAV žvalgybos agen-
tūros anksčiau jau kaltino 

Rusijos žvalgybą įsilaužus į 
Demokratų partijos elektroninį 
paštą, dėl ko buvo sugėdinta 
D.Trumpo priešininkė Hillary 
Clinton.

J.-M. Ayrault parlamen-
te sakė: „Po to, kas nutiko 
Jungtinėse Valstijose, mums 
tenka atsakomybė imtis visų 
būtinų priemonių, kad būtų 
visiškai užtikrinamas mūsų 
demokratijos proceso sąžinin-
gumas”.

Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel, kurios šalyje rugsėjį 
bus rinkimai, taip pat išsa-
kė susirūpinimą dėl galimų 
Maskvos bandymų kiberneti-
niais išpuoliais ar dezinforma-
cija paveikti rinkimus.

Prancūzijos gynybos taryba 
rengs specialų susitikimą, – 
bus siekiama sustiprinti prie-
mones prieš tokias grėsmes.

 LRT

KINIJA NUTRAUKIA ANGLIŲ IMPORTĄ  
IŠ ŠIAURĖS KORĖJOS

Kinija pranešė nutraukian-
ti anglių importą iš Šiaurės 
Korėjos, taip siekdama didin-
ti spaudimą Pchenjanui dėl 
paskutinio raketos bandymo. 

Pasak Kinijos prekybos 
ministerijos, importo drau-
dimas galios iki šių metų 
pabaigos.

Kinija yra vienintelė Šiau-

rės Korėjos sąjungininkė, 
kuri iki šiol ne visada būdavo 
linkusi taikyti šaliai griežtas 
sankcijas dėl jos branduolinių 
ginklų programos.

Anglis yra pagrindinė 
Šiaurės Korėjos eksporto pre-
kė, o prekyba su Kinija – pa-
grindinis silpnos šalies ekono-
mikos ramstis.                    LRT

Prekybininkai pastebi, kad gyventojai prieš Vasario 16-ąją 
pirko rekordiškai daug Trispalvių. Šiemet tradicinių didelių 
vėliavų kai kuriose prekybos vietose nupirkta daugiausia per 
dešimtmetį. Pernai prekybininkai skaičiavo, kad ruošiantis 
valstybinėms šventėms gyventojai nupirko šeštadaliu daugiau 
vėliavų nei metais prieš tai, o šiemet kai kurie verslininkai 
pastebėjo rekordinį aktyvumą. Trispalvių pardavimų augimas 
stebimas dešimtmetį, tačiau šiemet kai kur pardavimai išaugo 
trečdaliu. Nors suaktyvėjusi prekyba vėliavomis prieš šventes 
nėra naujiena, daugiausia, apie 10 kartų, Trispalvių nuperkama 
prieš Vasario 16-ąją. Verslininkai tikina, kad anksčiau vėliavas 
dažniausiai įsigydavo įstaigų atstovai, o dabar jas labiausiai 
perka individualių namų gyventojai. Pasak pardavėjų, atšilus 
orams, pavasarį, ir daugiabučių gyventojai vis dažniau išsikelia 
trispalves ir be progų, taip pat vėliavas kelia per svarbesnes 
sporto varžybas. 

Valstybės atkūrimo dienos išvakarėse Radviliškio rajone, 
Minaičių kaime, paminėtos 68-osios Laisvės kovos sąjūdžio 
deklaracijos paskelbimo metinės. 1949-ųjų vasario 16-ąją 
deklaraciją, kaip ginkluoto pasipriešinimo teisinį ir politinį 
dokumentą, paskelbė šioje sodyboje į suvažiavimą susirinkę 
partizanų apygardų vadai. Tai suteikė laisvės kovoms naują 
pobūdį. Tačiau nė vienas iš jų nesulaukė laisvos Lietuvos – 
buvo sušaudyti, žuvo išduoti ar pakliuvę į pasalą.

Seime registruota iniciatyva kitus metus paskelbti 
Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos paveikslo karūna-
vimo 300-ųjų metinių metais. Nutarimo projektą teikiantys 
Seimo nariai pažymi, kad paveikslo karūnavimas atspindi 
„Lietuvos svarbos pripažinimą ir yra glaudžiai susijęs su 
valstybingumo kūrimosi procesu”, jo istorija siejama su kuni-
gaikščiu Vytautu. Trakų Dievo Motinos paveikslas datuojamas 
16 amžiumi, jo autorius nežinomas. 17 amžiuje paveikslas 
maldininkų imtas garbinti kaip stebuklingas, iki pat 18 amžiaus 
pabaigos šis paveikslas buvo garsiausias Lietuvos Didžiojoje 
Kunigaikštystėje.

Vilniuje gimė dar viena graži tradicija, skirta artėjančiam 
reikšmingam Lietuvos istorijos įvykiui – šimtosioms valstybės 
atkūrimo metinėms. Nuo vasario 16 d. 19 val. 18 min. kasdien 
iš Valdovų rūmų lango vilniečiams ir miesto svečiams gyvai 
skambės Juozo Naujalio kompozicija pagal Maironio tekstą 
„Lietuva brangi”. Antruoju Lietuvos himnu tituluojamą kūrinį 
atliks trimitininkas Laurynas Lapė ir jo studentai. Jo atlikimo 
laikas simboliškai žymi Lietuvos valstybingumo atkūrimo 
metus – 1918-uosius.

Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) pareiškinius 
dokumentus dalyvauti rinkimuose į laisvą Seimo nario vie-
tą vienmandatėje Anykščių–Panevėžio apygardoje pateikė 
14 pretendentų. Rinkimuose keliami „darbietis” Ričardas 
Sargūnas, socialdemokratė Auksė Kontrimienė, Centro par-
tijos atstovas Kristupas Augustas Krivickas, konservatorius 
Valentinas Stundys, „valstietis” Antanas Baura, liberalas Lukas 
Pakeltis, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų 
sąjungos kandidatė Edita Tamošiūnaitė, Lietuvos liaudies 
partijos atstovas Egidijus Baltušis, „Tvarkos ir teisingumo” 
keliamas Romualdas Gėgžnas, „Drąsos kelio” partijos narys 
Einaras Vildė. Taip pat dalyvauti rinkimuose į laisvą Seimo 
nario sieks keturi savarankiškai save keliantys pretendentai: 
Valentinas Šapalas, Ilona Stasiūnė, Mindaugas Pauliukas bei 
Ričardas Krūminis, žiniasklaidą vasario 17 d. iki termino 
pabaigos paskutinių pretendentų dokumentus priėmusi VRK 
narė Živilė Verbylaitė. Jie bus registruojami kandidatais, jei 
iki kovo 14 dienos VRK pateiks ne mažiau kaip po tūkstantį jų 
kandidatavimą remiančių apygardos rinkėjų parašų. Kiekvieną 
partijos keliamą kandidatą, kaip ir save iškėlusį asmenį vien-
mandatėje parašais gali paremti tik tos apygardos rinkėjai.

Žaliojo tilto skulptūros buvo nukeltos dar 2015-ųjų liepą, 
tačiau iki šiol nenuspręsta, koks bus jų likimas. Skulptūros 
tebesaugomos Vilniaus savivaldybės įmonės „Grinda” terito-
rijoje, o sostinės meras kategoriškas – jų restauruoti miestas 
tikrai neketina. Šiuo metu svarstoma, ar jos keliaus į valstybinį, 
ar vis dėlto atiteks kuriam nors privačiam muziejui.

Europos Komisija vasario 17 d. patvirtino, kad Lietuvos 
radijo ir televizijos komisijos (LRTK) sprendimas trims mėne-
siams sustabdyti televizijos kanalo „RRT Planeta” programų 
rusų kalba retransliaciją iš Švedijos neprieštarauja ES teisei, 
skelbia EK atstovybė Lietuvoje. Komisija vertino, ar LRTK 
sprendimas atitinka Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvą, kurioje numatyta galimybė dėl neapykantos kurs-
tymo apriboti televizijos programų priėmimo ir retransliavimo 
laisvę.

LRT, ELTA
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PIRMALAIKIAI RINKIMAI
Tai, kad įvyko pirmalaikiai Tėvynės sąjungos-Lietuvos 

krikščionių demokratų partijos pirmininko rinkimai, nėra joks 
netikėtumas ar nelogiškas reiškinys. Tai viena pagrindinių 
politinių partijų Lietuvoje. Atvirkščiai – tai labai logiška 
įvykių raida. Po paskutiniųjų Seimo rinkimų (2016 metais) 
TS-LKD po pirmojo turo jau matavosi būsimosios valdžios 
krėslus, tačiau po antrojo turo teko pripažinti, sportininkų kal-
ba kalbant, „gavus į kaulus sausai” nuo Ramūno Karbauskio 
valstiečių ir žaliųjų. Ir netgi Lietuvos Prezidentės moralinė 
parama, parodyta pakviečiant į Prezidentūrą abi partijas, buvo 
neišnaudota... Kaip dažniausiai būna, po tokių nesėkmių - tiek 
sporte, tiek ir politikoje - reikalaujama asmeninės lyderio 
atsakomybės. TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis 
pareiškė, jog nevengs atsakomybės ir pasitikėjimą patikrins 
pirmalaikiuose partijos pirmininko rinkimuose. Rinkimai 
įvyko, juose rungėsi Gabrielius Landsbergis, Mykolas 
Majauskas, Žygimantas Pavilionis ir Paulius Saudargas. 

Gaila, bet kandidatai į partijops pirmininkus neturėjo ga-
limybės plačiau paskelbti savo nuostatas, kurias neabejotinai 
būtų mielai išklausę ne tik partijos nariai, bet ir dešiniųjų 
pažiūrų piliečiai. Tiesa, kandidatai lankėsi partijos skyriuose 
rajonuose, skelbėsi socialiniuose tinkluose, bet kažin, ar tokie 
informacijos būdai prieinami daugumai vyresnio amžiaus 
partiečiams, nesinaudojantiems internetu ar išmaniaisiais 
telefonais.  O tai, kad būsimaisiais rinkimais labai domė-
josi su partija nesusiję žmonės, verčia apgailestauti, kad 
nepasinaudota proga pritraukti daugiau TS-LKD partijos 
politinės krypties šalininkų, kuriems dažnai lieka neaiškios 
konservatorių politinės nuostatos, todėl ir per Seimo rinkimus 
nesulaukiama jų paramos.

Viena iš pagrindinių temų buvo praėjusieji Seimo rinkimai. 
Netgi praėjus nemažai laiko po jų tebediskutuojama, ar po 
rinkimų Preidentės parodyta parama buvo įmanoma pasinau-
doti, ypač žinant R. Karbauskio nenorą (o gal ir užduotį?) kaip 
partnerį valdančiojoje daugumoje turėti galingą ir patyrusią 
TS-LKD, tačiau jau įvykęs faktas yra tai, jog žmonių lūkes-
čiai, kad Karbauskio „valstiečių ir žaliųjų” neapibrėžtumą ir 
nenuspėjamumą galėtų atsverti konservatorių dalyvavimas 
valdančioje daugumoje, neišsipildė. Kodėl - toks klausimas 
iškilo ir per susitikimus su kandidatais į TS-LKD pirmininko 
postą.

Vieni teigė, kad R. Karbauskis tik apsimetė sutinkantis 
derėtis su konservatoriais (pasak Rasos Juknevičienės, kar-
bauskistai į derybas atsiuntė labiausiai konservatorius „my-
lintį” Povilą Urbšį, kuris išklausė ir išėjo, pažadėjęs pranešti 
atsakymą, bet daugiau nepasirodė), kiti sakė, kad pasinau-
dojant parodyta Prezidentės parama buvo įmanoma susitarti 
su „valstiečiais”  (tokios pozicijos laikosi P. Saudargas ir Ž. 
Pavilionis). Kas teisus, pasakyti galėtų tik R. Karbauskis, ta-
čiau žinome, kad tariami nugalėtojų kvietimai ir kviečiamųjų 
pastangos išpešti sau kuo palankesnes pozicijas buvo bevaisis 
triūsas. TS-LKD liko už borto, tiksliau – opozicijoje, beje, 
ganėtinai bedantėje, nes su tikėtinais opozicijoje kolegomis 
liberalais buvo nesusikalbėta, pastariesiems rodant aiškų 

nenorą bendradarbiauti. 
Eilinius partijos narius jaudino ir dar vienas svarbus 

klausimas – kokios gi deklaruojamos TS-LKD partijos 
vertybės yra iš tikro, nes viešojoje erdvėje sklando nuomo-
nė, jog konservatoriškas nuostatas perėmė R. Karbauskio 

„valstiečiai ir žalieji” (todėl ir laimėję Seimo rinkimus). Ypač 
aistras pakurstė neaiški partijos lyderio G. Landsbergio ne-
vienareikšmė nuostata dėl homoseksualų „santuokų”, taip pat 
partijos lyderių kalbos apie tariamo populizmo vengimą ir t. 
t. Per susitikimus su kandidatais aiškaus atsakymo nebuvo 
ir negalėjo būti, nes tai aiškiai primirštas darbų baras, į kurį 
partijos lyderiams vertėtų atkreipti ypatingą dėmesį, norint, 
kad partija nenudreifuotų neoliberalizmo pusėn.  

Taigi, įprasta, kad po kiekvieno pralaimėjimo ieškoma 
klaidų ir atsakingų už jas, svarstoma, ką buvo galima daryti 
kitaip ir kodėl. Tikėtina, kad ir jaunasis partijos pirmininkas 
suprato savo klaidas. TS-LKD pirmininko rinkimai parodė, 
kad dauguma partijos narių pasitiki Gabrieliumi Landsbergiu, 
todėl jam patiki partijos vairą dar dar ketverių metų kadencijai. 

Kęstutis Šilkūnas
(Nukelta į 4 psl.)

Straipsnyje „D. Trampo 
Baltieji rūmai prisidirbo – fan-
tastiškai” savaitraščio „New 
Republic” redaktorius Brianas 
Beutleris smulkia poslinkių 
analize bando pagrįsti teiginį, 
kad „Michaelo Flynno atsista-
tydinimas yra tik didžiulio su 
Rusija susijusio nacionalinio 
saugumo skandalo pradžia”.  

Tą pačią mintį panašiais 
faktais įrodinėja ir kiti to paties 
žurnalo straipsniai su tokiais 
pavadinimais kaip „Donaldas 
Trampas panikuoja dėl savo 
rusiškojo skandalo – prezi-
dentui svyla padai tarsi nuo 
mažo atominio sprogimo” ir 
„Donaldas Trampas artėja prie 
liepto galo – nutekintos baisios 
informacijos srautas kasdien 
vis labiau griauna prezidento 
įvaizdį”.

Visų šių ir daugelio kitų 
straipsnių JAV spaudoje ten-
dencija yra parodyti, kad naujo-
jo Amerikos prezidento koman-
da, įskaitant patį jos vadovą, 
blaškosi, dirba chaotiškai, vieni 
kitiems ir visuomenei meluoja, 
savo meluose ir nusišnekėji-
muose nesusigaudo, taigi yra 
visapusiškai nekompetentingi.

Dalykiškai ir mažiau emo-
cingai aktualius poslinkius 
dėlioja nevyriausybinio strate-
ginių studijų centro „Stratfor” 
analitikai. Tad jų pranešimais 
šioje apžvalgoje daugiausia ir 
remsimės.

Anot jų, „atsargos generolas 
ir buvęs Gynybos žvalgybos 
agentūros vadovas Michaelas 
Flynnas istorijon įeis kaip ligi 
šiol trumpiausiai pareigose 
ištvėręs Jungtinių Amerikos 
Valstijų nacionalinio saugumo 
patarėjas.

M. Flynnas atsistatydino 
vasario 13-ąją po vos 23 dienų 
tarnybos, paaiškėjus, kad jis 
Baltųjų rūmų ir FTB pareigū-
nams teikė nepilną ir klaidinan-
čią informaciją apie telefono 
pokalbius, kuriuos jis gruodžio 
mėnesį turėjo su Rusijos amba-
sadoriumi Vašingtone.

Šiuo atsistatydinimu D. 

JAV VYRIAUSYBĖS VIRŠŪNĖJE – CHAOSAS?
Trampas jau antrą kartą turėjo 
paaukoti svarbią savo artimojo 
rato asmenybę dėl kaltinimų 
palaikius netinkamus ryšius su 
Rusija. Dar 2016-ųjų rugpjūtį, 
aiškėjant, kad Rusija vykdo 
kibernetines atakas prieš JAV 
Demokratų partijos Nacionalinį 
komitetą, verslininkas Paulas 
Manafortas atsisakė D. Trampo 
prezidentinės kampanijos va-
dovo pareigų.

Federalinis tyrimas parodė, 
jog P. Manafortas palaikė ryšius 
su buvusiu Ukrainos prezidentu 
Viktoru Janukovičiumi ir gal-
būt priėmė milijonus dolerių 
grynaisiais pinigais už savo 
lobistines paslaugas Rusijos 
remiamų pareigūnų ir oligarchų 
Ukrainoje labui.

Dabar ima atrodyti, kad, 
nepaisant daugelio ankstes-
nių Maskvai viltį žadinančių 
ženklų, D. Trampo vyriausybė 
nebus toks gardus meduolis, 
koks Kremlius ją gal tikėjosi 
būsiant.

Kaip P. Manaforto skanda-
lą, taip ir M. Flynno žlugimą 
sukėlę įvykiai prasidėjo dar 
prieš D. Trampui atsisėdant į 
prezidento kėdę.

G r u o d ž i o  2 9 - ą j ą  M . 
Flynnas, tada D. Trampo jau 
nominuotas į nacionalinio 
saugumo patarėjus, telefonu 
kalbėjosi su Rusijos ambasa-
doriumi Sergejumi Kisliaku 
ir jam neva užtikrino, kad 
prezidento Baracko Obamos 
Rusijai uždėtos sankcijos dėl 
Maskvos kibernetinių operacijų 
per JAV rinkimus bus netrukus 
sušvelnintos.

Bet po to M. Flynnas davė 
skirtingus paaiškinimus D. 
Trampo administracijos parei-
gūnams ir vadovams, įskaitant 
viceprezidentą Mike`ą Pence`ą, 
apie tai, kokias išvadas iš jo 
pokalbių su S. Kisliaku galima 
padaryti.

O kadangi jo telefono skam-
bučių buvo klausomasi, – tai 
protokolinė  žvalgybos agentū-
rų rutina (dėl ko sunku suprasti, 
kodėl jis taip neišmanėliškai 

elgėsi), – M. Flynnui galų gale 
nebeišėjo visko suversti nesu-
sipratimui.

Jo pasitraukimas sustiprino 
poreikį ištirti Rusijos pareigūnų 
sąsajas su D. Trampo koman-
dos nariais. JAV Kongreso na-
riai, įskaitant pačių respubliko-
nų įtakingus senatorius Lindsey 
Grahamą, Johną Cornyną ir 
Roy Bluntą (pastarieji du yra 
Senato Žvalgybos komiteto 
nariai), pareikalavo papildomų 
tyrimų dėl D. Trampo vyriau-
sybės ryšių su Rusija.

Šiuo metu nagrinėjamas ir 
sensacingas britų žvalgybos 
pranešimas ta pačia tema. Tuo 
tarpu D. Trampo vyriausybė 
jau viešai lyg ir atsiribojo nuo 
Carterio Page`o, kuris rinkimų 
kampanijos metu patarinėjo 
D. Trampui užsienio politi-
kos klausimais. C. Page`as ne 
tik Maskvoje skaitė paskaitą, 
per kurią pasisakė už JAV ir 
Rusijos santykių „perkrovimą”, 
bet puoselėja, sakoma, plačius 
ryšius ir su Rusijos energetikos 
bendrovėmis, žinoma, valsty-
binėmis.

Ironija ta, kad D. Trampo 
vyriausybės pareigūnų tariami 
ryšiai su Rusija gali apsunkinti 
paties prezidento žadėtąjį su-
sitaikymą su Maskva. Vasario 
14 d. pokalbyje su žurnalistais 
Seanas Spiceris, Baltųjų rūmų 
spaudos atstovas, primygtinai 
teigė, kad D. Trampas su Rusija 
elgiasi „griežtai” – prezidentas 
tikisi, jog Maskva pristabdys 
smurtą Rytų Ukrainoje ir grą-
žins Krymą.

Tokie S. Spicerio pareiški-
mai dar labiau suriš D. Trampui 
rankas dėl JAV sankcijų Rusijai 
sušvelninimo, nes Krymo grą-
žinimas Ukrainai iš viso Rusijai 
nėra įmanomas svarstyti klausi-
mas. Maskva galėtų spausti D. 
Trampą šią naują realybę pri-
pažinti ir dėl to panaikinti bent 
sankcijas, paskelbtas Krymo 
aneksavimo įkandin.

Šiaip ar taip S. Spicerio 
pareiškimai dėl Krymo, kaip 
ir naujosios JAV ambasadorės 
Jungtinėse Tautose Nikki Haley 
patikinimai, kad sankcijos liks, 
apsunkins bet kokią tolesnę vy-
riausybės pareigūnų akrobatiką 
santykių su Rusija klausimais.

O M. Flynnui iškritus iš pa-
veikslo, gali sustiprėti JAV gy-
nybos ministro Jameso Mattiso 
balsas Baltuosiuose rūmuose 
formuojant politiką Rusijos 
atžvilgiu taip, kad būtų stipri-
nami NATO įsipareigojimai 
Europoje.

Bet jeigu Kremlius pajus, 
kad jam nesiseka stumtis į 
priekį derybose su D. Trampo 
vyriausybe, jis ilgainiui gali 
sugrįžti prie savo seno, pagalį 
į ratus kaišiojančiojo vaidmens 
santykiuose su Amerika.

Rusijos spaudoje sklinda 
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VASARIO

ŠVĘSK LINKSMAI
IR IŠRADINGAI!

Brangûs pasaulio lietuviai,
Vasario 16-osios aktas – tai mûsø tautos vilèiø ir stiprybës dokumentas.

Jame amžiams árašyta meilë Lietuvai, žmoniø dràsa ir pasiaukojimas, orumas
ir daugiau niekada neišblësusi atgautos laisvës dvasia.

Ši diena prikëlë valstybæ naujam gyvenimui ir padovanojo mums ateitá.

Beveik šimtametæ Lietuvà šiandien kuriame ir stipriname visi, kiekvienas semiamës 
iš jos ryžto ir jëgø, jauèiame mums perduotà pareigà kantriai ir atsakingai jà ginti.

Tebûna Lietuva mums tvirèiausia atrama ir ákvëpimo šaltinis.

Tegul Vasario 16-osios džiaugsmas pasiekia visus mûsø tautieèius ir Lietuvos 
draugus, tegul Tëvynës vardas pakiliai skamba visame pasaulyje.

Gražios ir prasmingos Valstybës atkûrimo dienos!

Dalia Grybauskaitë
Lietuvos Respublikos Prezidentë  

gandai, kad S. Kisliaką pakeis-
ti kaip Rusijos ambasadorių 
Jungtinėse Valstijose gali už-
sienio reikalų ministro pava-
duotojas Anatolijus Antonovas, 
kurį Europos Sąjunga 2015 m. 
kaltinamai įvardijo kaip teikusį 
karinę paramą Ukrainos sepa-
ratistams.

Žinomas savo kovingu nu-
sistatymu prieš Vakarus, A. 
Antonovas buvo iškart numa-
tytas ambasadoriaus postui, 
jeigu Amerikoje prezidento 
rinkimus būtų laimėjusi Hillary 
Clinton ir Rusijai reiktų užimti 
dar griežtesnę liniją Vašingtono 
atžvilgiu.

B e t  d a b a r,  j e i g u  A . 
Antonovas pakeistų S. Kisliaką, 
tai būtų dar vienas signalas, kad 
Rusija ketina išlaikyti savo 
priešiškus santykius su JAV.

Šiandien JAV nebeveda visą 
pasaulį apimančios ideologinės 
kovos su Rusija kaip Šaltojo 
karo laikais. Jos tik bando, la-
viruodamos tarp kitų prioritetų, 
prilaikyti Rusijos veiksmus 
buvusioje sovietų valdomoje 
sferoje, kol Europa vos vos 
tvarkosi su savais reikalais.

Užtat D. Trampo žadėtas 
Amerikos ir Rusijos santykių 
peržiūrėjimas teoriškai leistų 
abiem šalims sumažinti tar-
pusavio įtampą, ypač dėl to, 
kad Rusija jau turi galimybę 
ir pajėgumą palengvinti – arba 
sabotuoti – JAV operacijas 
Artimuosiuose Rytuose.

Tačiau Rusijos prezidentas 
V. Putinas tikriausiai seniai 
žinojo, kad vargu ar greitai, ar 
bet kada įvyks dramatiškas JAV 
politikos pasikeitimas. Todėl su 
D. Trampu ar be jo Rusija nie-
kada nesileis į kompromisą dėl 
savo gynybos vadinamajame 
„artimajame užsienyje”, rašo 
svetainės „Stratfor” analitikai.

Mykolas Drunga, LRT

JAV VYRIAUSYBĖS 
VIRŠŪNĖJE 
– CHAOSAS?

(Atkelta iš 3 psl.)

Ketvirtadienis, vasario 
16 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Vasario 16-osios 
– Valstybės atkūrimo dienos 
proga už nuopelnus Lietuvai 
ir mūsų šalies vardo garsinimą 
pasaulyje valstybinius apdo-
vanojimus įteikė 26 Lietuvos 
Respublikos ir užsienio vals-
tybių piliečiams.

Pasak Prezidentės, tokią 
dieną mus suartina ir šalies 
istorinė patirtis, ir dabarties 
iššūkiai, ir ateities viltys. 
Didelis bendras troškimas, 
kad Lietuva toliau augtų ir 
klestėtų kaip išdidi nepriklau-
soma valstybė. Kad mūsų 
gyventojai ją brangintų ir 
didžiuotųsi, o kitos garbingos 
šalys laikytų patikima drauge 
ir sąjungininke. 

VALSTYBĖS APDOVANOJIMAI – LIETUVAI NUSIPELNIUSIEMS ŽMONĖMS
Prezidentė pabrėžė, kad 

ši šventė priklauso visiems, 
kurie šiandien nuoširdžiai, 
negailėdami jėgų tarnauja 
valstybei, įgyvendina puikias 
iniciatyvas, augina vaikus ir 
kasdien atkakliu darbu prisi-
deda kurdami mūsų visų ateitį. 
Jie ir yra tikrasis šiandieninės 
Lietuvos veidas su begale 
gerų, gražių bruožų. Tai žmo-
nės, kuriems taip pat netrūksta 
nei pasiaukojimo, nei drąsos, 
nei ištikimybės. 

Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Didžiuoju kry-
žiumi apdovanota labdaros 
tradicijų puoselėtoja, Almos 
Adamkienės labdaros ir pa-
ramos fondo, skirto Lietuvos 
kaimo mokykloms, vaikų 
ligoninėms ir vaikų globos 
namams remti, steigėja Alma 

Adamkienė.
Ordino „Už nuopelnus 

Lietuvai” Komandoro kry-
žiumi apdovanotas Lietuvos 
istorijos instituto vyresnysis 
mokslo darbuotojas, mokslų 
akademijos tikrasis narys, 
heraldikos komisijos narys, 
LDK ir Lietuvos miestų ir 
miestelių istorijos puoselėtojas 
Zigmuntas Kiaupa. 

Vyčio Kryžiaus ordino 
Karininko kryžiumi apdo-
vanota aktyvi ginkluoto ir 
neginkluoto Antisovietinio 
pasipriešinimo dalyvė, Tauro 
partizanų apygardos ryši-
ninkė ir partizanė, laikraščio 
„Partizanas” rengėja ir pla-
tintoja, buvusi politinė kalinė 
Antosia Meckelienė-Liepa. 

Lietuvos mokslų akademi-
jos tikrajam nariui, Vilniaus 

universiteto Biotechnologijos 
i n s t i t u t o  B a l t y m ų -
nukleorūgščių sąveikos ty-
rimo skyriaus vyriausiajam 
mokslo darbuotojui, skyriaus 
vedėjui, profesoriui, daktarui, 
genų redagavimo sistemos 
kūrėjui Virginijui Šikšniui 
įteiktas Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino ordino 
Karininko kryžius. 

Šal ies  vadovė  Vyčio 
Kryžiaus ordino Riterio 
kryžių įteikė Vyčio apygardos 
partizanų ryšininkei, pogrindi-
nio leidinio „Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronika” platinto-
jai, aktyviai politinių kalinių 
rėmėjai Monikai Gavėnaitei. 

B u v u s i a m  L i e t u v o s 
Respublikos Aukščiausiojo 
Teismo pirmininkui, dabar 
šio Teismo teisėjui Gintarui 

Kryževičiui, Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto 
ligoninės Kauno klinikų 
Neurochirurgijos skyriaus 
vadovui daktarui Algimantui 
Matukevičiui ir Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių 
klinikų filialo Vaikų ligoninės 
Pediatrijos centro gydytojui 
profesoriui ir habilituotam 
daktarui Vytautui Usoniui 
įteiktas Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžius. 

Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Riterio kryžiumi 
apdovanoti 2013 ir 2014 m. 
profesionalų lygos Europos 
ir pasaulio standartinių spor-
tinių šokių čempionato auk-
so medalių laimėtojai Edita 
Daniūtė–Vasiliauskienė ir 
Mirko Gozzoli, buvusi Vilniaus 
geto kalinė, aktyvi Holokausto 

(Nukelta į 5 psl.)
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LIETUVA IR PASAULIS

Vasario 1 d. Meksike surengtos trečiosios dvišalės Lietuvos 
ir Meksikos užsienio reikalų ministerijų politinės konsultacijos. 
Lietuvos delegacijai vadovavo Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos 
ir Okeanijos departamento direktorius ambasadorius Eduardas 
Borisovas, Meksikos delegacijai  - Europos departamento direk-
torius ambasadorius Francisco Del Río.  Susitikimuose dalyvavo 
ir Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikai Rolandas 
Kriščiūnas. Politinėse konsultacijose aptarti dvišaliai Lietuvos ir 
Meksikos santykiai, jų plėtojimo galimybės, Europos Sąjungos 
ir Meksikos santykiai, Amerikos žemyno ir Europos aktualijos, 
saugumo situacija pasaulyje.

Miuncheno saugumo konferencijos metu Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras Linas Linkevičius susitiko su Moldovos 
užsienio reikalų ministru Andrejumi Galburu. Linas Linkevičius 
pasveikino Moldovą su šiemet minimu diplomatinių santykių 
užmezgimo 25-mečiu ir pakvietė Moldovos užsienio reikalų 
ministrą atvykti į Lietuvą.

Jungtinių Tautų konvencijos dėl visų formų diskriminacijos 
moterims panaikinimo (CEDAW) komiteto pirmininke vasario 3 
d. buvo išrinkta Vilniaus universiteto profesorė Dalia Leinartė. 
Pirmąkart modernios Lietuvos daugiašalės diplomatijos isto-
rijoje Lietuvos atstovė užėmė tokio aukšto lygmens vienos iš 
Jungtinių Tautų institucijų vadovės pareigybę. Profesorę telefonu 
asmeniškai pasveikino Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius.

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius Miuncheno 
saugumo konferencijos metu susitiko su Tarptautinio baudžiamo-
jo teismo vyriausiąja prokurore Fatou Bensouda. Ministras L. 
Linkevičius išreiškė paramą teismui kovojant su tarptautiniais 
nusikaltimais ir stiprinant tarptautinį teisingumą. Susitikimo metu 
aptarti konfliktai Ukrainoje ir Gruzijoje. Ministras pateikė situaci-
jos vertinimą dėl Rusijos agresijos Pietų Osetijoje, Kryme ir Rytų 
Ukrainoje. Susitarta tęsti diskusiją šiais klausimais tarp ekspertų. 
Tarptautinis baudžiamasis teismas įkurtas 1998 m. Jį sudaro 124 
valstybės. Tai Romos statutu įsteigta teisminė institucija įgaliota 
vykdyti jurisdikciją asmenų atžvilgiu už labai sunkius nusikalti-
mus, tokius kaip genocidas, agresija ir kitus.

NATO nerimą sukėlė suklastotos naujienos iš Jonavos apie 
neva vokiečių karių išprievartautą paauglę. NATO šalių kariuome-
nių vadų komiteto pirmininkas pareiškė, kad kalta Rusija, nors LR 
krašto apsaugos ministras buvo minėjęs ir kitas versijas. Generolas 
Petras Pavelas agentūrai „Reuters” pareiškė, kad melagystės tiks-
las buvo pakirsti paramą NATO rytines sąjungininkes ginantiems 
batalionams. Jis pridūrė, kad propaganda tik stiprės, bet NATO 
žada būti skaidrus ir nuoseklus. Neegzistuojanti Jonavos aktyvistė 
žinią apie tariamą penkiolikametės išprievartavimą prie Ruklos 
(Jonavos rajonas) vasario 14 d. išsiuntinėjo LR Seimo pirminin-
kui ir kitiems politikams elektroniniu paštu iš užsienio, bet jos 
sklidimas greitai sustabdytas.

Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės dienai ir pažymint 
10-ąsias Lietuvos ir Ispanijos karinių oro pajėgų bendradarbiavi-
mo metines, Torrejon de Ardoz karinėje bazėje įvyko iškilminga  
apdovanojimų įteikimo ceremonija, kurios metu Ispanijos karinių 
oro pajėgų karininkams įteikti Lietuvos karinių oro pajėgų apdo-
vanojimai. Apdovanojimus įteikė Lietuvos ambasadorė Ispanijos 
Karalystėje Skaistė Aniulienė, Ispanijos karinių oro pajėgų kovinių 
vienetų vadas  generolas leitenantas  Eugenio M.Ferrer Perez bei 
Lietuvos gynybos atašė Ispanijai  pulkininkas Romualdas Moldaris. 

Lietuvos Respublikos ambasadorius Egipto Arabų Respublikoje 
Arvydas Daunoravičius š. m. vasario 15 d. susitiko su ambasadoje 
apsilankiusiu Egipto Prezidento kanceliarijos atstovu Mohamed 
Negm. Svečias perdavė nuoširdžiausius Egipto Arabų Respublikos 
Prezidento Abdel Fattah Al-Sisi sveikinimus Lietuvos Respublikos 
Prezidentei Daliai Grybauskaitei ir visiems Lietuvos žmonėms 
Lietuvos valstybės atkūrimo 99-ųjų metinių proga. 

Lietuvos ambasadorius Šri Lankai Laimonas Talat-Kelpša 
sausio 24 d. įteikė skiriamuosius raštus Šri Lankos Demokratinės 
Socialistinės Respublikos prezidentui Maithripalai Sirisenai. Po 
ceremonijos, surengtos Prezidento rūmuose, Šri Lankos vadovas ir 
Lietuvos ambasadorius aptarė dvišalius santykius ir jų stiprinimo 
galimybes. Ambasadorius L. Talat-Kelpša taip pat susitiko su Šri 
Lankos parlamento pirmininku Karu Jayasuriya. Ambasadorius 
pakvietė aktyviau išnaudoti Lietuvos ekonominį potencialą, gali-
mybes verslo, logistikos ir švietimo srityse. Lietuvos ir Šri Lankos 
prekyba 2015 metais sudarė 5,8 mln. eurų, iš jų Lietuvos eksportas 
į Šri Lanką – 1 mln. eurų. Lietuvos aukštosiose mokyklose šiuo 
metu studijuoja 9 Šri Lankos piliečiai. Indijos sostinėje Delyje 
reziduojantis L. Talat-Kelpša yra pirmasis Lietuvos ambasadorius 
Šri Lankai. Lietuva ir Šri Lanka diplomatinius santykius užmezgė 
1996 metais.                                                               LR URM inf.

Prie bendro Baltijos šalių komunikato dėl supaprastinto sąjungininkų judėjimo regione vasario 16 d. 
prisijungė ir Lenkija. Dokumentą pasirašė Lenkijos krašto apsaugos ministras Antoni Macierewicz, 
Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Latvijos gynybos ministras Raimonds 
Bergmanis ir Estijos gynybos ministras Margus Tsahkna.                                                  LR KAM nuotr.

„NATO stiprinant saugumą 
prie rytinių Aljanso sienų, in-
formacinių provokacijų galit 
būti ir daugiau”, - sakė LR 
krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis vasario 
16 d. NATO gynybos ministrų 
susitikimo sesijoje, skirtoje 
aptarti, kaip įgyvendinami 
Varšuvos sprendimai dėl atgra-
symo ir gynybos stiprinimo. 
Kartu su Vokietijos gynybos 
ministre U. Von der Leyen jie 
sutartinai pabrėžė, jog prie-
šiškos jėgos stengsis sukom-
promituoti priešakinių pajėgų 
batalioną, todėl visos Aljanso 
narės turi būti gerai pasirengu-
sios iškart jas atremti.

Sesijoje NATO šalys dar 
kartą patvirtino savo įsiparei-

NATO ŠALYS TURI BŪTI PASIRENGUSIOS ATREMTI 
INFORMACINES ATAKAS

gojimus dėl priešakinių pajėgų 
bataliono dislokavimo Baltijos 
šalyse ir Lenkijoje. Lenkija 
šiandien taip pat prisijungė 
prie Baltijos šalių ir pasirašė 
bendrą komunikatą, kuris pa-
lengvins sąjungininkų pajėgų 
judėjimą regione ir supapras-
tins su tuos susijusias biuro-
kratines procedūras į Baltijos 
šalis ir Lenkiją atvykstantiems 
NATO priešakinių pajėgų ba-
taliono kariams.

NATO priešakinių pajė-
gų bataliono kovinė grupė 
Lietuvoje dislokuojama NATO 
viršūnių susitikime pernai liepą 
Varšuvoje priimtu sprendimu, 
reaguojant į pasikeitusią ge-
opolitinę situaciją ir Rusijos 
aktyvius veiksmus Ukrainoje. 

Tokios kovinės grupės, siekiant 
stiprinti sąjungininkų buvimą 
rytiniame aljanso flange, nuo 
metų pradžios dislokuojamos ir 
Estijoje, Latvijoje bei Lenkijoje.

NATO priešakinių pajė-
gų bataliono kovinei grupei 
Lietuvoje vadovauja Vokietija. 
Jame tarnaus Vokietijos, 
Norvegijos, Nyderlandų, 
Belgijos, Liuksemburgo, 
Kroatijos ir Prancūzijos ka-
riai - iš viso apie 1,200 karių. 
Taikos metu batalionas daly-
vaus pratybose su Lietuvos 
kariais, o krizės ar konflikto 
atveju gintų Lietuvą kartu su 
Lietuvos nacionalinėmis ir 
papildomai atvykstančiomis 
sąjungininkų pajėgomis. 

LR KAM

atminties įamžinimo puose-
lėtoja Fania Brancovskaja ir 
Tomsko miesto muziejaus 
„NKVD kalėjimas” direkto-
rius, aktyvus Lietuvos istorinės 
atminties puoselėtojas Vasilijus 
Chanevičius. 

Nacionalinio vėžio insti-
tuto Onkochirurgijos centro 
Krūties ligų chirurgijos ir on-
kologijos skyriaus vedėjas pro-
fesorius Valerijus Ostapenko 
bei Vilniaus universiteto li-
goninės Santariškių klinikų 
Hematologijos, onkologijos ir 
transfuziologijos centro Kaulų 
čiulpų transplantacijos sky-
riaus vedėjas Igoris Trociukas 
apdovanoti Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordi-
no Riterio kryžiumi. 

Šalies vadovė Lietuvos 
d i d ž i o j o  k u n i g a i k š č i o 
Gedimino ordino medaliu 
apdovanojo Lietuvos radijo ir 
televizijos Radijo programų 
direktorę, Lietuvos nepriklau-
somybės puoselėtoją, atsa-
kingos žiniasklaidos atstovę 

Guodą Litvinaitienę. 
Ordino „Už nuopelnus 

Lietuvai” medaliais apdova-
nota ilgametė Vilniaus miesto 
krizių centro direktorė Nijolė 
Dirsienė, vertėjas, žurnalistas, 
socialinių iniciatyvų puoselė-
tojas Jonas AxelisOhmanas, 
labdaros paramos fondo 
„SOS vaikų kaimas” drau-
gijos direktorė ir aktyvi vai-
kų teisių gynėja Liudovika 
Pakalkaitė, pensininkų są-
jungos „Bočiai” pirmininkas 
Petras Ruzgus ir rašytoja 
Kristina Sabaliauskaitė. 

Už drąsą, sumanumą ir 
pasiaukojimą gelbėjant žūvan-
čius žmones Žūvančiųjų gel-
bėjimo kryžiumi apdovanoti 
skęstančius žmones išgelbėję 
Tomas Bagdonas, Žygimantas 
Sutkus ir Vaidas Vaišvila. 

Sausio 13-osios atmini-
mo medaliu, 1991 m. sau-
sio–rugsėjo mėnesiais akty-
viai gynę Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę apdovanoti 
Albinas Jokubauskas, Algirdas 
Markevičius ir Aloyzas Dainius 
Šatas.

Prezidentės spaudos tarnyba

VALSTYBĖS 
APDOVANOJIMAI 
– LIETUVAI 
NUSIPELNIUSIEMS 
ŽMONĖMS

(Atkelta iš 4 psl.)

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė (kairėje) ir 
Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo, skirto Lietuvos kaimo 
mokykloms, vaikų ligoninėms ir vaikų globos namams remti, steigėja 
Alma Adamkienė. Lietuvos Respublikos kanceliarijos / Roberto Dačkaus nuotr.
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Praėję metai Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrui buvo 
dosnūs naujų projektų, įvairių 
renginių, įdomių susitikimų, 
garbingų svečių. Pažvelgus 
atgal galima sakyti, kad nu-
veikta nemažai, tačiau naujų 
darbų, planų, sumanymų 
irgi netrūksta. Artėja keli 
jubiliejai – Pasaulio lietu-
vių archyvo 70-metis ir J. 
Žilevičiaus-J. Kreivėno lie-
tuvių muzikologijos archyvo 
įkūrėjo muziko J. Žilevičiaus 
125-osios gimimo metinės – 
abi šias sukaktis ruošiamės 
prasmingai paminėti. Toliau 
bus tęsiami archyvų rinkimo, 
tvarkymo, skaitmeninimo 
darbai, ruošiamos parodos, 
kuo plačiau pristatoma LTSC 
veikla, tęsiamas bendra-
darbiavimas su išeivijos ir 
Lietuvos archyvais bei kito-
mis organizacijomis.

Pernai mūsų fondai pasi-
pildė ne vienu vertingu ar-
chyvu, gauta daug knygų, 
periodikos, garso ir vaizdo 
įrašų, nuotraukų. Kiekvieną 
dieną tvarkomi, skaitmeni-
nami turimi archyviniai do-
kumentai, nuotraukos, garso 
įrašai. Norint viską kruopščiai 
sutvarkyti, sukataloguoti, rei-

KAD KULTŪRINIS PAVELDAS TAPTŲ GYVA ISTORIJA

kalingi ne tik profesionalūs, 
darbštūs darbuotojai, bet ir 
tinkama įranga. Deja, šiandien 
mes ir vienų, ir kitų neturime 
pakankamai, reikalingų lėšų 
bandome gauti ruošdami pa-

raiškas įvairiems projektams, 
tokiu būdu gautomis lėšomis 
atliekame reikalingiausius ir 
svarbiausius darbus. Esame 
dėkingi pavieniams aukoto-
jams ir organizacijoms, re-

miančioms mus mažesne ar 
didesne pinigų suma. Be jų, o 
ypač be Lietuvių Fondo nuo-
latinės dosnios paramos, visi 
Centro darbai sustotų. Tačiau 
besikeičiantis laikas, darbų 

apimtys ir pobūdis verčia 
galvoti apie ateitį, apie mūsų 
neįkainojamo turto – archyvų 
ir bibliotekų išsaugojimą. 
Pastaruoju metu pagausėjus 
mums perduodamų archyvų 

ir knygų, padidėjus mokslinin-
kų, tyrinėtojų susidomėjimui 
išeivijos archyvais, galvojama 
apie paiešką patalpų, pritai-
kytų archyvinei medžiagai 
saugoti. Be abejo, tam reika-

lingos nemažos lėšos, todėl 
jau dabar svarstomos įvairios 
Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centro plėtros galimybės. 
Šiam svarbiam reikalui šiais 
metais bus skiriamas didžiau-
sias dėmesys – bandydami 
rasti geriausią variantą, kreip-
simės į visus mūsų paveldo 
išsaugojimui neabejingus lie-
tuvius, išeivijos ir Lietuvos 
organizacijas bei institucijas. 
Tik visi kartu galime rasti 
tokį sprendimą, kuris leis 
jaustis ramiai, jog padarėme 
viską, kad mūsų tėvų, senelių, 
prosenelių išsaugotas turtas 
neiškeliautų į šiukšlyną.

Džiaugiamės, kad nema-
žo susidomėjimo sulaukia 
mūsų parodos, pasakojan-
čios apie Šiaurės Amerikos 
lietuvių sportinę veiklą bei 
dainų švenčių istoriją. 2016 
m. Baltimorėje vykusioje 
XV tautinių šokių šventėje 
pristatėme specialiai šia pro-
ga paruoštą dar vieną parodą, 
pasakojančią turtingą šokių 
švenčių istoriją. Visos trys 
kilnojamosios parodos toliau 
keliauja per lietuvių telki-

nius, pristatomos LR kon-
sulatuose, JAV ir Kanados 
lietuvių bendruomenėse, taip 
pat tokiuose renginiuose kaip 
JAV lietuvių bendruomenės 
tarybos sesija, LR ambasados 
taurės krepšinio turnyras, 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventė Čikagos Navy Pier, 
Los Angeles Lietuvių dienos 
ir kt. Tokiu būdu daugiau 
JAV, ir Kanados lietuvių 
bei amerikiečių sužino apie 
turtingą Lietuvos išeivijos is-
toriją, mūsų tradicijas bei pa-
siekimus. Esame dėkingi šių 
parodų rėmėjams – Lietuvių 
Fondui, JAV lietuvių ben-
druomenei ir Lietuvių tauti-
nių šokių institutui.

Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
(LNB) interneto svetainėje jau 
galite susipažinti su virtualia 
paroda, skirta Lietuvių rašyto-
jų draugijos (LRD) 70-mečiui. 
Šią parodą paruošėme kartu 
su LNB Informacijos mokslų 
departamento Lituanistikos 
tyrimų skyriumi. Parodoje 
pateikiami pas mus saugomo 
gausaus LRD archyvo doku-
mentai: laiškai, pranešimai, 
posėdžių protokolai bei kiti 
su draugijos veikla susiję 
dokumentai, taip pat nuo-
traukos ir garso įrašai. Juos 
papildo Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
Lituanikos archyve esanti 
medžiaga.

LTSC fonduose esanti ar-
chyvinė medžiaga naudojama 
ruošiant ir kitų organizacijų 
parodas. Praėjusiais metais 
minėjome Vašingtono Šiluvos 
Dievo motinos koplyčios 50-
metį. Ruošiant šiai sukakčiai 
skirtą parodą buvo naudojama 
mūsų fonduose turimo vysk. 
V. Brizgio archyvo unikali 
medžiaga, liudijanti koplyčios 
kūrimosi istoriją.

Savo veiklą stengiamės 
pristatyti kuo platesniam 
ratui. Sausio mėn. LTSC 
Tarybos pirmininkas dr. 
Robertas Vitas susitiko su 
Čikagos l ietuvių Rotary 
k lubo  (Ro ta ry  C lub  o f 
Chicagoland Lithuanians) 
nariais. Rotariečiams buvo 
pristatyta LTSC istorija, da-
bartinė veikla, buvo disku-
tuojama apie Centro ateitį. 
Kovo mėn. apie LTSC veiklą 
nemažai sužinojo Lemonto 
Socialinių reikalų skyriaus 
lankytojai, į savo popietę pa-
kvietę LTSC vicepirmininkę 
Kristiną Lapienytę. 

LTSC vicepirmininkė 
Loreta Timukienė susitiko su 
Elizabeth, NJ gyvenančiais 
lietuviais, jiems taip pat buvo 
pristatyta Centro veikla, papa-
sakota, kaip renkami, tvarkomi 
ir saugomi archyvai, patarta, 
ką daryti su turimais dokumen-
tais, nuotraukomis, knygomis. 
Džiaugiamės, kad Elizabeth 2016 m. spalio 8 d. LTSC lankėsi generolas majoras Jonas Kronkaitis ir atvežė nemažai vertingų 

dovanų. Šalia – Kristina Lapienytė ir Gene Razumienė.                                                       LTSC nuotr.

Lituanistikos tyrimų ir studijų centro (LTSC) darbuotojai ir savanoriai-pagalbininkai.                                                             LTSC nuotr.

LR Prezidentas Valdas Adamkus lankydamasis Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, apžiūrėjo LTSC 
paruoštą parodą apie sportą.                                                                                                  LTSC nuotr.

(Nukelta į 11 psl.)
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Vasario 6 d. LR gene-
ralinis konsulas Čikagoje 
Marijus Gudynas lankėsi 
Kate S. Kellogg vidurinė-
je mokykloje, kur mokslei-
viams kalbėjo apie Lietuvą. 
Mokyklos sporto salėje di-
plomato pristatymo klausė 
beveik šimtas šeštų, septintų 
bei aštuntų klasių moksleivių, 
besimokančių tarptautinio 
bakalaureato programoje. 
Jiems pristatyta Lietuvos 
istorija, kultūra, ekonomika, 

Vasario 16-osios proga Ohajaus valstijos sostinėje Kolambus 
priešais Kapitolijų buvo pakelta Lietuvos Trispalvė. Ta proga 
gubernatoriaus Johno R. Kasicho atstovas Dave Ward įteikė pro-
ginius Vasario 16-osios sveikinimus lietuviams, kuriuos priėmė 
Lietuvos Respublikos garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė. 
Nuotraukoje Ingrida Bublienė, LR garbės generalinė konsulė 
Ohajuje, ir Dave Ward,gubernatoriaus John R. Kasich atstovas.  
                                                                                     Jim Stein nuotr.

LR generalinio konsulo M. Gudyno Lietuvos pristatymas Kate S. Kellogg mokykloje. E. Laužonytės 
nuotr.

LR GENERALINIS KONSULAS ČIKAGOS MOKINIAMS 
PRISTATĖ LIETUVĄ
kalbėta apie gyventojus bei 
didelę ir aktyvią lietuvių ben-
druomenę Čikagoje. Didelis 
dėmesys skirtas Valstybės 
keliui į nepriklausomybę, 
prisijungimui prie tarptautinių 
organizacijų. M. Gudynas 
taip pat papasakojo apie ge-
neralinio konsulato Čikagoje 
veiklą, diplomatinę tarnybą, 
Lietuvos ir JAV santykius. 
Vėliau vykusioje diskusijoje 
moksleivius labiausiai do-
mino diplomato kasdienybė, 

žmonių gyvenimas Lietuvoje, 
lietuviškas maistas bei kitos 
tradicijos.

Lietuvos atstovų vizitas 
surengtas bendra Čikagos 
konsulinio korpuso (Chicago 
Consular Corps) bei Čikagos 
miesto merijos iniciatyva, 
kurią ketinama tęsti. Lietuvos 
pristatymai miesto mokyklų 
moksleiviams yra rengiami 
bent keletą kartų per metus. 

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

A R G E N T I N A

Sausio 13-osios įvykių mi-
nėjimas. Mūsų draugija pami-
nėjo Sausio 13-ąją – Laisvės 
gynėjų dieną. Susirinko būrelis 
narių, uždegė žvakes ir tylos 
minute pagerbė žuvusius bei nu-
kentėjusius valstybės gynėjus.

XX Pietų Amerikos lietu-
vių jaunimo suvažiavimas ir 
Pietų Amerikos lietuvių ben-
druomenių suvažiavimas. 
Nuo sausio 28 d. vyko Pietų 
Amerikos lietuvių bendruo-
menių suvažiavimas, kuria-
me dalyvavo URM Užsienio 
lietuvių departamento direk-
torius Vytautas Pinkus bei 
Lietuvos Respublikos genera-
linė konsulė San Paule Laura 
Guobužaitė. Viešnagės metu 
aptarta bendruomenių veikla, 
labiausiai rūpimi klausimai 
bei problemos, taip pat atei-
ties planai. Renginys baigėsi 
sausio 29 d., kai po šv. Mišių 

Aušros Vartų parapijoje daly-
viai apsilankė mūsų draugijo-
je, kur buvo paruošti pietūs ir 
atidarytas baseinas.

Sekmadienį ,  vasario 
26 d., 13 val., paminėsime 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Po to bus paruošti 
pietūs (asado) ir visi dalyviai 
galės laisvai naudotis baseinu.

Kviečiame visus dalyvauti. 
Pietūs nebus atidedami dėl 
blogo oro.

Mokiniai Vilniuje. Vaikai, 
visiškai nemokantys lietuvių 
kalbos, jos mokosi išlygina-
mojoje klasėje, kurioje per 
vienerius metus išmokstama 
lietuvių kalbos ir toliau sė-
kmingai galima tęsti mokslus 
pagal Lietuvos Respublikos 
švietimo ir mokslo ministeri-
jos patvirtintas Bendrojo ug-
dymo programas. Sėkmingai 
gimnaziją baigusiems moki-
niams išduodamas brandos 
atestatas, suteikiantis teisę ir 
tokiau mokytis Lietuvos aukš-
tosiose mokyklose, profesinio 
mokymo mokyklose.

Gimnazija turi bendrabu-
tį. Mokiniai, negyvenantys 
Vilniuje, yra apgyvendinami 
bendrabutyje ir maitinami ne-
mokamai. Informacija visais 
klausimais teikiama: 

Direktorius Gintautas 
Rudzinskas, tel.+ 370 5 269 
5173, ei. p. direktorius@lna-
mai.lt

Daugiau informacijos apie 
gimnaziją galima sužinoti 
interneto svetainėje www.lie-
tuviunamai.vilnius.lm.lt

Susivienijimas lietuvių 
Argentinoje inf.

Lietuvos  ambasadoje 
Japonijoje valstybės Atkūrimo 
dieną kartu Japonijos lietuvių 
bendruomenės nariais šventė 
ir garsus kaligrafijos meistras 
Aoi Shunkei. 

Vasario 11 d. į šventinį 
renginį susirinkusius lietuvius 
ir jų šeimų narius Aoi Shunkei 
mokė japoniškais rašmenimis 
užrašyti jų pasirinktus žodžius, 
kurie labiausiai primena tėvy-
nę Lietuvą.

Japoniškai užrašyti žo-
džiai „Laisvė”, „Tėvynė”, 
„Nepriklausomybė” ir kiti 
gimtinę primenantys žodžiai 
bei kaligrafijos meistro meniš-
kas užrašas „Lietuva” tolimoje 

VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS MINĖJIME JAPONIJOJE 
LIETUVOS VARDĄ RAŠĖ IR KALIGRAFIJOS MEISTRAS

Japonijoje gyvenantiems lie-
tuviams ilgam primins šventę 
Lietuvos diplomatinėje atsto-
vybėje. Nors japonų raštas 
yra laikomas vienu sudėtin-
giausių, savo lietuvišką vardą 
hieroglifais gražiai užrašė ir 
penkiametė Saulė.

Lietuvių bendruomenės 
narius pasveikinęs Lietuvos 
a m b a s a d o r i u s  E g i d i j u s 
Meilūnas pažymėjo, kad 
1918 metų vasario 16-oji 
padėjo pagrindus moderniai 
Lietuvos valstybei sukurti. 
Japonijos lietuvių bendruo-
menės (JLB) pirmininkė 
Daiva Maekawa kvietė šią 
dieną susimąstyti apie laisvės 

kainą ir tikrąsias vertybes.
„Iš visos širdies linkiu, kad 

kuriame pasaulio kampelyje 
bebūtumėm, kurį kraštą ar 
valstybę laikytumėm savo na-
mais, nepamirštume Lietuvos, 
jos istorijos bei išlaikytumėm 
stiprų sielos ryšį su Lietuva 
ir perduotumėm ir savo arti-
miesiems. Būkime lietuviais 
ir didžiuokimės tuo!”, - sakė 
JLB pirmininkė.

Šventės dalyviai taip pat 
dalyvavo žinių apie Lietuvos 
istoriją konkurse. Jo nugalėto-
jai, Japonijoje studijuojančiai 
Giedrei Zablackaitei, atiteko 
ambasados prizas.

LR URM

Lietuvos ambasadoje Japonijoje Lietuvos valstybės Atkūrimo dieną minėjo kartu su Japonijos lietuvių 
bendruomenės nariais.                                                                                         LR URM nuotr.

J U N G T I N Ė 
K A R A L Y S T Ė

Vasario 10 d., Lietuvos am-
basada Jungtinėje Karalystėje 
Londono St-Martin-in-the-
Fields bažnyčioje surengė 
iškilmingą 99-ųjų Lietuvos 
Valstybės atkūrimo metinių 
minėjimą-koncertą. Renginyje, 
kuriame dalyvavo JK politi-
kos, verslo ir kultūros atstovai 
bei lietuvių bendruomenės 
nariai pasirodė Naujų Idėjų 
Kamerinis Orkestras – NIKO. 

Vasario 16-ajai skirti rengi-
niai vyko Londone, Oksforde, 
Krolyje, Armagh, Piterbore, 
Notingeme ir kituose Jungtinės 
Karalystės miestuose. LR URM
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Kartu su jais pasirodė 
civiliai gyventojai, gudai, 
su savo skudurais ir nu-
sususiais gyvuliais Kauno 
gatvėse. Tie civiliai ir sukėlė 
didžiulę paniką. Nežinau, ar 
juos vokiečiai kartu varėsi, 
ar jie savo noru nuo bolše-
vikų traukėsi. Buvo aišku, 
kad bolševikai netrukus ir 
Kauną pasieks, nes vokiečiai 
nebepajėgia spirtis. Viskas 
pakriko. Tarnautojai į darbą 
ėjo tik dokumentų, visokių 
popierių deginti, kad netek-
tų bolševikams. Anksčiau 
krautuvėj už batus, rūbus 
ir panašius dalykus reikėjo 
tūkstančius markių mokėti 

(leidimą gauti buvo reteny-
bė), tai dabar galėjai beveik 
visko gauti .  Tik duonos 
pritrūko.

Tiesa, tomis dienomis, 
rodos, dar birželio 28, bu-
vau sutikęs mieste Irusią. 
Persimetėm keliais žodžiais 
ir išsiskyrėm, atrodo, jau 
amžinai... O gal dar ne.

Prie biurų, registruojan-
čių darbininkus Vokietijon 
ir Austrijon, susidarė eilės, 
o anksčiau kiekvienas iš tolo 
tuos biurus aplenkdavo. Visi 
norėjo patekti kuo toliau-
sia į Vakarus - į Bavariją, 
Austriją.

O aš sėdėjau Kaune ir 

niekur nesiskubinau. Išleidau 
vieną sekmadienį, liepos 9 d., 
savo kambario draugą Vytautą 
su visu studentų kvartetu į 
Vieną. Kitą dieną nuvažiavau į 
Vilkaviškį apsidairyti. Nuėjau 
pas Marijos tėvus ir paprašiau, 
kad priimtų mano „turtą” pa-
saugoti. Vėliau dar porą kartų 
buvau į Vilkaviškį nuvažiavęs 
ir nuvežiau visą savo Kaune 
turėtą mantą: rūbus, šiek tiek 
knygų, patalynę. Palikau ten ir 
fotografijas su dienoraščiais. 
Saugesnė vieta, galvojau. 
O neliko turbūt nė žymės iš 
Vilkaviškio ir mano daiktų, 
nes ten net tris kartus keitėsi 
karo laimė - Vilkaviškis buvo 
bolševikų paimamas, paskui 
vėl vokiečių.

Kai paskutinį kartą, liepos 
15 d. rytą, į Kauną grįžau, 
jau nieko su savim neturėjau. 
Buvau visai lengvai vasariš-
kai apsirengęs (dienos buvo 
nuo birželio pabaigos nepa-
prastai karštos). Sekmadienį, 
einant man į bažnyčią, buvo 
prikibusi policija ir norėjo 
pristatyti apkasų kasti, bet 
išsisukau.

Pirmadienį, liepos 17 d., 
rytą atlikau Prisikėlimo baž-
nyčioj išpažintį ir priėmiau 
Komuniją. Paskui į kuprinę 
įsidėjau duonos ir lašinių, į 
portfelį - Naująjį Testamentą 
ir dar porą knygų, sustojau 
kelioms minutėms kambary, 
vis dar negalėdamas išeiti. 
Apžvelgiau visas sienas, 
atsisveikinau su šeimininke 
ir išėjau. Nejaučiau jokio 

skausmo, jokios pagiežos 
niekam. Buvo tik truputį 
liūdna.

Pamažu Žemaičių ga-
tve nuėjau iki kelto, nusi-
leidau į pakalnę, perėjau 
Donelaičio gatve pro Karo 
muziejų, truputį sustodamas 
ties Nežinomojo Kareivio 
kapu ir susimąstydamas, 
ir nuėjau į Jėzuitų namus, 
kur pasisakiau stojąs į pa-
galbinę Luftwaffe tarnybą. 
Tą žingsnį padariau todėl, 
kad nebenorėjau badauti 
Vokietijoje, kaip prieš porą 
metų badavau, civilio normą 
gaudamas; nenorėjau vargti 
kelionėje, būti mėtomas iš 
traukinių ir dirbti dar sun-
kesnį darbą.

Visi anksčiau užsiregis-
travę buvo iš Kauno jau 
išvažiavę. Mūsų tą dieną 
susidarė, rodos, tik devyni. 
Čia buvo ir Pranas Lapė su 
Vytautu Lipniūnu. Pavakare 
nuėjome į stotį .  Miestas 
apytuštis. Slankioja tik labai 
nemalonūs žmonės, matyt, 
laukia bolševikų. Visi kiti 
pasislėpę arba išbėgioję. 
Stoty judėjimas irgi ma-
žas. Visi civiliai jau seniau 
išvažiavę, likę tik tie, ku-
riems sunkiausia nuo namų 
atsiskirti. Mieste daug kur 
rūksta. Dega visa

Vilijampolė, kur buvo 
žydų getas. Žydų likučiai 
buvo kažkur išvežti (mačiau 
traukinį šeštadienio rytą 
Garliavos stotyje), o pasi-
slėpusieji buvo gaudomi, 

mėtomos granatos į namus 
ir rūsius, kad išeitų. Dega 
kažkas ir Aleksote.

Susėdę stotyje prie vienos 
kolonos, pavalgėme pirmą-
ją pabėgėlišką vakarienę. 
Rodos, prie tos pačios ko-
lonos, prie kurios prieš pen-
kerius metus pirmą kartą su 
Irute pasimačiau...

Važiuoti pro Šiaulius (tu-
rim važiuoti į Tauragę) jau 
nebegalime, nes išsprogdintas 
geležinkelis. Todėl važiuojam 
į Virbalį, pasiekiam sieną, o iš 
čia važiuojam į Insterburgą, 
po to pasukam į Tilžę ir pa-
siekiam Tauragę. Kiti jau 
uniformuoti. Mes irgi tuojau 
gaunam uniformas, o savo 
rūbus suvyniojam ir užadre-
suojam namo. Manau, kad 
adresatų jie nebepasiekė...

Tauragėje labai trumpai 
teko būti. Liepos 20 d. vaka-
re sėdame (o gal gulame?) į 
traukinį. Visą naktį stovim 
stoty. Išeinu su transporto 
vadu pasivaikščioti. Dangum 
slenka keletas lėktuvų, bet 
čia bombų nemeta. O Šiaulių 
pusėj sprogsta bombos ir rau-
donuoja gaisrai.

Liepos 21 d., saulei te-
kant, pajudame iš stoties, 
pervažiuojame paskutinius 
kilometrus Lietuvos žeme 
ir - sudiev, Lietuva! Tikiu, 
kad tik iki pasimatymo...

* * * * *
Į Lietuvą atvykau po 50 

metų kaip turistas - 1994 m. 
birželio 3 d.

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

(Pabaiga)

(Pabaiga, pradžia „Dirvos” š.m. sausio 10 d. numeryje)

Vasario 25 d., šeštadienį, 
Čikagos apylinkių lietuviai 
kviečiami pasitikrinti gim-
tosios kalbos žinias rašant 
Nacionalinį diktantą litua-
nistinėse mokyklose. Šiemet 
vyks jau 10-asis jubiliejinis 
Nacionalinio diktanto kon-
kursas, kuriame dalyvauti 
kviečiami Lietuvos gyventojai 
bei viso pasaulio lietuvių ben-
druomenė. 

Tradiciškai tiesioginė dik-
tanto transliacija vykdavo 
šeštadienio rytą Lietuvos lai-
ku, tad Čikagos apylinkėse 
gyvenantys lietuvių kalbos 
entuziastai, vykdydami kon-
kurso sąlygą rašyti tuo pačiu 
metu, rinkdavosi trečią valan-
dą nakties. Tai tapo itin savita 
tradicija, kuria jos puoselėtojai 
didžiavosi, o stebėtojai žavė-
josi, tačiau šiemet dėl įvairių 
aplinkybių tiesioginė diktanto 
transliacija perkelta į penkta-
dienį. Suprantant, jog bemiegė 
naktis prieš darbo dieną tampa 
sunkiai įveikiama kliūtimi, 
diktanto rašymas rengiamas 
vasario 25 d., šeštadienį:

8:00 val. ryto
• Gedimino lituanisti-

nėje mokykloje, Santa Maria 

10-ASIS NACIONALINIS DIKTANTAS BUS RAŠOMAS ČIKAGOS APYLINKIŲ 
LITUANISTINĖSE MOKYKLOSE

del Popolo bažnyčioje adre-
su: 126 N. Lake St.(45 Rt.), 
Mundelein, IL 60060 (įėjimas 
į mokyklą iš vidinio kieme-
lio). Norinčius diktantą rašyti 
Gedimino mokykloje, malo-
niai prašome apie dalyvavimą 
pranešti el. pašto adresu glm.
ilinojus@gmail.com 

1:30 val. popiet
• Čikagos lituanistinė-

je mokykloje, Jaunimo centre, 
adresu: 5620 S. Claremont 
Ave., Chicago, IL 60636, 

• Maironio lituanis-
tinėje mokykloje, Pasaulio 
lietuvių centre, adresu: 14911 
127th Street, Lemont, IL 60439,

• Rasos lituanistinė-
je mokykloje, St. Timothy 
liuteronų bažnyčioje, adresu: 
1313 N Mill St, Naperville, 

IL 60563. Norinčius diktantą 
rašyti Rasos mokykloje, malo-
niai prašome apie dalyvavimą 
pranešti el. pašto adresu rasos-
mokykla@yahoo.com.

Kviečiame visus aktyviai 
dalyvauti gimtosios kalbos 
puoselėjimo akcijoje, pasi-
tikrinti žinias, pabendrauti. 
Norinčiųjų darbus generalinis 
konsulatas Čikagoje perduos 

Nacionalinio diktanto kon-
kurso organizatoriams ir jie 
bus komisijos patikrinti, o 
raštingiausieji bus pakviesti 
dalyvauti konkurso finale.

Daugiau informacijos apie 
konkursą galite rasti www.
diktantas.lt.

Ateik, rašyk, išsaugok!
LR generalinio konsulato 

Čikagoje inf.

Lietuvių kalbos puoselėtojai kviečiami pasitikrinti gimtosios kalbos žinias rašant Nacionalinį diktantą lituanistinėse mokyklose.  
                                                                                                                                                                  LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.
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K U L T ŪR A

KULTŪROS KRONIKA
Vasario 14 dieną Berlyno rotušėje įvyko „Subtilu-Z” grupės 

koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai pa-
minėti. Birbynininkas Laurynas Vaitkus, perkusininkas Vytautas 
Švažas, akordeonistai Dmitrijs Mihailovs ir Povilas Velikis atliko 
J. Wojtarowicz, D. Mihailovs, Lalo Shifrin, T. Makačino ir kitų 
kompozitorių kūrinių aranžuotes. Renginyje dalyvavo diplomatai, 
Vokietijos kultūrinių organizacijų vadovai, žurnalistai ir lietuvių 
bendruomenės atstovai. Renginį organizavo Lietuvos Respublikos 
ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje, iš dalies rėmė 
Lietuvos kultūros institutas. Jau beveik dešimtmetį „Subtilu-Z” 
pasakoja istorijas – neįprastas muzikines istorijas iš įvairiausių 
pasaulio kraštų.  Jose gausu netikėtų siužeto posūkių, o herojais pa-
sakojimų metu tampa tiek patys atlikėjai, tiek klausytojai. Atlikėjai 
mėgsta eksperimentuoti, improvizuoti, populiarias melodijas įvilkti 
į visiškai naują ir anksčiau nedėvėtą rūbą.

Š.m. vasario 15 d. Ukrainos nacionalinėje filharmonijoje Kijeve 
iškilmingai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Gausiai 
susirinkusius svečius sveikino Lietuvos Respublikos ambasadorius 
Ukrainoje Marius Janukonis. Pagrindiniu šventės akcentu buvo 
lietuvių džiazo kvarteto koncertas. Lietuvos vardą visame pasaulyje 
garsinantys muzikantai: multiinstrumentalistas Saulius Petreikis, 
perkusistas Arkadijus Gotesmanas, klavišininkas Raimondas 
Dauginas ir saksofonistas Tomas Botyrius atliko improvizacijas 
įvairių pasaulio tautų kūrinių temomis. Gausiai susirinkę svečiai 
– Ukrainos politikai, oficialūs pareigūnai, diplomatai, kultūros ir 
verslo atstovai, lietuvių bendruomenė – atlikėjus lydėjo gausiais 
aplodismentais ir kvietė į sceną pakartotinai po koncertinės pro-
gramos. 

Gyvenantys ir kuriantys užsienyje Lietuvos atlikėjai smuiki-
ninkė Dalia Dėdinskaitė (Lietuva/Austrija), violončelininkas Gleb 
Pyšniak (Lietuva/Austrija) ir pianistas Gintaras Januševičius 
(Lietuva/Vokietija) susibūrė dėl bendros iniciatyvos pratęsimo, 
siekdami pristatyti gražiausius klasikinės lietuviškos muzikos 
kūrinius. Italijoje jau antrą kartą skambėjo muzikinio albumo 
„Langas į Lietuvą” kūriniai. Vasario 16 d. – Milane, Vasario 17 
d. – Florencijoje ir Vasario 18 d. – Romoje.                  LRKM inf.

Vasario 16 d., mi-
nint 99-ąsias Lietuvos 
Nepriklausomybės me-
tines, Varšuvos Karalių 
rūmuose koncertuos 
Artūro Noviko džiazo 
mokyklos vokalinė gru-
pė „Jazz Island”.

„Jazz Island” yra 
profesionalus daugia-
balse a cappella dainuo-
jantis kolektyvas. Šio 
gerai sustyguoto balsų 
orkestro dirigentas – 
Artūras Novikas, kuris 
ne tik išugdė jaunus 
žmones, jiems vadovau-
ja, bet ir aranžuoja visą 
kolektyvo repertuarą. „Jazz 
Island” kartu su savo mo-
kytoju lenkų publikai ketina 
atskleisti, kaip šiuolaikiškai 
gali skambėti liaudies dainos 
ar klasikinė muzika, koks 
turtingas yra džiazas ar kokia 
negirdėta yra gerai žinoma 
populiari daina. Dainininkai 
ne tik kūrybingi, bet ir profe-
sionalūs. Už kiekvieno jaunos 
rankos laikomo mikrofono – 
užsispyrusi asmenybė, muzi-
kai skirianti dešimtis valandų 
per savaitę. „Jazz Island” yra 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS  
99-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMAS LENKIJOJE,  

VARŠUVOS KARALIŲ RŪMUOSE

pelnęs geriausio vokalinio 
ansamblio Lietuvoje vardą, 
laimėjęs „Aukso paukštės”, 
Lietuvos muzikų sąjungos 
„Auksinio disko” apdova-
nojimus. 2012 metais grupė 
dalyvavo vokalinių ansamblių 
konkurse „Iš sidabro šulinių” 
ir buvo pripažinta geriausiu 
konkurso kolektyvu, iško-
vojusiu „Grand Prix” visose 
trijose konkursinėse progra-
mose – atliekant folklorinę, 
džiazo ir populiariąją bei 
klasikinę muziką. 2014 m. 

Pasaulinėje chorų olimpiadoje 
„Jazz Island” iškovojo aukso 
medalį.

Lietuvos Nepriklauso-
mybės 99-osios metinės bus 
minimos ir kituose Lenkijos 
miestuose, kuriuose bus ati-
daromos Lietuvos menininkų 
parodos, vyks koncertai, su-
sitikimai, pasirodys speciali 
Lietuvos nepriklausomybės 
metinėms skirta informacija 
Lenkijos žiniasklaidoje.

LR kultūros atašė Lenkijos 
Respublikoje Rasa Rimickaitė

Per bene penkis Lietuvos 
okupacijos dešimtmečius ša-
lies viešojoje erdvėje vyravusi 
slogi cenzūros šmėkla skatino 
alternatyvių kūrybinės raiškos 
formų atsiradimą. Tokiomis 
aplinkybėmis, plačiai paplito 
ironiškų, kone satyriškų antiso-
vietinių tekstų žanras. Praėjus 
daugiau nei ketvirčiui amžiaus 
po išsilaisvinimo iš sovietinės 
cenzūros gniaužtų, represinio 
laikotarpio metu užgimusios 
mintys bei anekdotai išlieka 
svarbia mūsų literatūrinio pa-
veldo bei kultūrinio identiteto 
dalimi.

Milano institute dirbančių 
Alessandro Vitale ir Claudio 
Barna pastangomis Italijoje iš-
leistas Vincento Mincevičiaus 
1981 m. sudarytas satyrinių 
anekdotų rinkinys – „Storielle 
e Barzellette Lituane sul 
Totalitarismo Sovietico”/ 
„Lietuviškos Istorijos ir 
Anekdotai apie Sovietinį to-
talitarizmą”. Ironiškų tekstų 
apie totalitarinį režimą auto-
rius – Vincentas Mincevičius 
(1915 – 1992 m.) didžiąją 
savo profesinio gyvenimo dalį 
praleido Italijoje. Prelatas, 
būdamas ilgamečiu Italijos 
Lietuvių bendruomenės pir-
mininku, aktyviai skleidė 
bendruomeniškumo idėjas. 
Taip pat daugiau nei 25 metus 
dirbo ELTOS naujienų italų 
kalba redaktoriumi. Vincento 

ITALIJOJE IŠLEISTA SOVIETMEČIO 
SATYROS KNYGA

Mincevičiaus publikuotos 
įžvalgos apie Sovietų oku-
pacijos laikotarpį Lietuvoje 
skaitytojams jau yra pažįs-
tamos įvairių straipsnių bei 
knygų pavidalu.

Gilinantis į sudėtingas to 
meto aplinkybes, neabejoja-
ma satyros, kaip tinkamiausio 
žanro okupacijos metu vyravu-
sioms aplinkybės apibūdinti. 
„Storielle e Barzellette Lituane 
sul Totalitarismo Sovietico” 
dedikuojamas Lietuvos soci-
alinio ir politinio gyvenimo 
sovietinės okupacijos metais 
išraiškai. Remiantis doku-
mentiniais bei literatūriniais 
šaltiniais, knygoje pateikiamos 
įvairios istorijos. Antologijai 
įvadą parašiusių Alessandro 
Vitale bei Claudio Barna tei-
gimu, šiuose tekstuose atsklei-
džiama totalitarinio režimo 
įtaka Lietuvai, kaip unikalioje 
geopolitinėje situacijoje esan-
čiai valstybei. Šio satyrinio 
leidinio išleidimas taip pat 
yra simboliškai susietas su 
Lietuvos ir Italijos diplomati-
nių santykių atkūrimo 25-sio-
mis metinėmis. Knygoje yra 
ir Pisos Universiteto profe-
soriaus, didžiausio baltistikos 
specialisto Italijoje Pietro U. 
Dini įvadas. Knygą išleido 
leidykla „Edizioni Joker”.

Julija Reklaitė, Lietuvos 
Respublikos kultūros atašė 
Italijoje

Artūro Noviko džiazo mokyklos vokalinė grupė „Jazz Island”. 
                                                                                         Ryčio Šeškaičio nuotr.



10  . DIRVA . 2017 m. vasario 21 d. . 

Naujiems Metams auštant, 
ne tik Konektikuto valsti-
jos, bet ir visos Naujosios 
Anglijos, lietuviai neteko tau-
raus giesmininko, lietuviš-
kos dainos skleidėjo, plačios 
šeimos patriarcho Alfonso 
Zdanio.

DAINA ŠEIMAI IR TĖVYNEI jas, įdomiai pasakodavo apie 
jaunystės metus Kybartuose, 
nuostolingą sovietinę okupa-
ciją, trijų mėnesių pėsčiomis 
su šeima kelionę į Vakarus 
Antrajam pasauliniam karui 
baigiantis, laviruojant tarp 
kovojančių vokiečių ir sovietų 
kariuomenių.

Pasiekęs pabėgėlių stovy-

Porą žodžių dėl terminolo-
gijos. Amerikoje vartojamas 
„psichoterapisto” terminas, 
o Lietuvoje – „psichotera-
peuto”. Abiejose šalyse juo 
gali būti atitinkamai pasi-
ruošęs medicinos gydytojas 
ar psichologas. Abiejose 
šalyse medicinos gydytojai 
turi teisę paskirti tinkamus 
vaistus. Amerikoje jau kuris 
laikas vyksta diskusijos ir 
pastangos psichotropinių 
vaistų skyrimo teisę suteikti 
tinkamai paruoštiems psicho-
logams. Ne visi psichologai 
tokioms pastangoms pritaria. 
Vienas iš jų yra dr. David S. 
Doane, savo apmąstymus tuo 
klausimu išdėstęs 2016 m. 
„The National Psychologist” 
Nr.5 periodiniame leidinyje. 
Jo mintys įdomios ir vertos 
platesnio dėmesio.

Teisė psichologams skirti 
vaistus nėra blogas žingsnis 
kai kuriais atvejais, bet po 
kurio laiko gali būti pragaiš-
tingas psichoterapijos atve-
ju. Šiais laikais pagrindinis 
klinikinių psichologų užsi-
ėmimas yra psichoterapija. 
Su privilegija skirti vaistus 
psichoterapistai pamažu pa-
seks vaistų skirstytojo keliu. 
Jiems turint tokias teises iš jų 
bus tikimasi, kad jie gydyda-
mi pasikliaus vaistais. Tokiu 
keliu nukeliavo psichiatrija, 

PSICHOLOGAI - PSICHOTERAPEUTAI  
AR VAISTININKAI?

kuri vienu laiku plačiai nau-
dojo psichoterapijos metodą. 

Didieji psichoterapijos 
pionieriai buvo medicinos 
gydytojai: Fred, Jung, Adler, 
Reich,  Jackson,  Bowen, 
Whitaker, Wynne, Minuchin, 
Laing ir Perls. Dabar  svei-
katos draudimų firmos psi-
chiatrus beveik privertė savo 
praktiką riboti vaistų pasky-
rimu. Vaistų skyrimas yra 
pelningas užsiėmimas. Dr. 
Doane teigimu, psichiatrija 
beveik atsižadėjo psichotera-
pijos metodo. Jis baiminasi, 
kad suteikus teisę psicho-
logams skirti vaistus, jais 
paseks psichiatrai.

Psichoterapija ir farma-
kologinis gydymas yra du 
skirtingi būdai, dvi skirtingos 
gydymo orientacijos. Jie yra 
vertingi, bet jų vertybinis 
nusiteikimas yra skirtingas. 
Psichoterapijoje pacientas 
išmoksta atsakomybės už 
savo simptomus. Gydymo 
vaistais atveju juos skirian-
tis psichoterapeutas pasiima 
atsakomybę už simptomų 
tvarkymą. Tai iš paciento 
atima jo atsakomybę sau ir 

tuo pačiu patys simptomai 
pasidaro baisesni. 

Psichoterapijoje svarbiau-
sia yra psichoterapeuto ir 
paciento santykiai. Pacientai 
išmoksta pasit ikėti  savo 
nuovoka ir patirtimi. Vaistų 
skyrimo atveju pacientai 
išmoksta pasitikėti vaistais. 
Psichoterapija išlaisvina, 
vaistai – turimą pasirinkimo 
laisvę apriboja. Dr. Doane 
aiškiai pasisako prieš to pa-
ties asmens buvimą paciento 
psichoterapeutu ir „vaistinin-
ku”. Savo pozicijai paremti 
jis cituoja poetą Edwiną 
Markhamą: „Kai esi prie-
kalas, smūgį priimk, kai esi 
kūjis – mušk!” Negalima 
tuo pačiu metu būti abiejais. 
Aišku, vaistų skiriantis gali 
būti malonus ir suprantantis. 
Tačiau kilus krizei vaistus 
prirašyti galintis psichote-
rapeutas ten ir pasuks, tuo 
sumenkindamas psichotera-
pijos galią. Vaistų skyrimo 
teisė sumažins psichoterapi-
jos naudojimą. Su sveikatos 
draudimo firmų ir pačių pa-
cientų spaudimu vaistai taps 
pagrindiniu įrankiu psicholo-

go gydymo įrankių dėželėje.
Visuomenei nereikia dar 

daugiau įvairių vaistų. Vaistai 
yra pristatomi tarsi išgany-
mas nuo visokių sunkumų. 
Moksliniai tyrimai ir naujų 
vaistų plėtotė vyksta pilnu 
tempu. Jei kartais psichote-
rapija yra neveiksminga, tai 
gali reikšti, kad yra reikalinga 
„stipresnė” psichoterapija. 
Psichologija neturėtų pamėg-
džioti fizinę mediciną. Šiuo 
metu psichologai vadovauja 
psichoterapijai, kuri yra svar-
biausias „vaistas” nuo psicho-
loginių sunkumų. Chemikalai, 
dažnai skiriami visam laikui, 
negydo, bet tik užtušuoja psi-
chologinius sunkumus. 

Psichiatrija iš psichotera-
pijos perėjo į cheminį gydy-
mą. Kai psichologai pasuks 
tuo pačiu keliu, psichoterapi-
ja nepranyks. Ją perims kitos 
profesijos ir tai jau vyksta. 
Dr. Doane apgailestauja, kad 
toks pasikeitimas nuskurdins 
psichologijos profesiją.

Pabaigai aš noriu pridėti 
keletą asmeninių pastabų. 
Kai įsijungiau į psicholo-
gų gretas dar būdamas ka-
riuomenėje, psichoterapija 
buvo ankstyvojoje stadijoje. 
Tuo pačiu metu civiliniame 
gyvenime šimtai tūkstan-
čių psichinių pacientų buvo 
„sandėliuojami” didžiulėse 
valstijų išlaikomose psichi-
atrinėse ligoninėse. Vienoje 
jų, turinčių 6,000 pacientų, 

man teko atlikti internatūrą. 
Psichotropiniai vaistai dar 
buvo „vaikystėje”. Juos pra-
dėjus naudoti gydymui, tūks-
tančiai ilgalaikių pacientų 
buvo išleisti ir grąžinti į savo 
buvusias gyvenvientes, nors 
tokiam masiniam paleidimui 
nebuvo tinkamai pasiruošta. 
Didmiesčius tiesiog užplūdo 
benamiai. Kiek įmanoma, 
jie buvo gydomi vaistais, 
o naujai atsirandantiems 
pacientams buvo siūloma 
psichoterapija. Tačiau vaistų 
pramonė bėgant laikui užgo-
žė psichoterapeutų pastan-
gas ir sveikatos draudikams 
pritariant sukūrė įvaizdį, 
kad galima tvarkytis su gy-
venimo sunkumais cheminiu 
būdu – vaistais. Viena pra-
moninė bendrove – DuPont 
– 1935 m. pasirinko šūkį, kad 
„Gyvenimas yra geresnis su 
chemija!” Netrukus tą šūkį 
išgirdo ir plačioji visuomenė. 
Ne tik išgirdo, bet ir pase-
kė. Neatsiliko ir pramogi-
nių chemikalų puoselėtojai, 
susižavėję to šūkio įtaiga. 
Viskas tapo sumaišyta į vieną 
katilą, iš kurio semiasi visi, 
norintys iš gyvenimo sun-
kumų ir trūkumų išsivaduoti 
kuo greičiau ir kuo pigiau. 
Būdamas psichologu nė karto 
nesvajojau apie vaistų skyri-
mo teises. Tiems kolegoms, 
kurie to troško, siūlydavau 
stoti į medicinos mokyklą.

Romualdas Kriaučiūnas

Hartfordo vyrų trio (Iš kairės): Vytas Zdanys, bosas; Jurgis Petkaitis, maestro; Alfonsas Zdanys, 
baritonas.                                                                  Autoriaus nuotr.

S u v a l k i j o s  i r  s e n o -
vės Dainavos krašto sūnus 
Alfonsas gimė 1927 m. 
Kybartuose. Tėvų Juozo ir 
Stefanijos (Skimbirauskaitės) 
Zdanevičių šeimos židinyje 
visada sklido lietuviška daina. 
Alfonsas buvo gabus kalbėto-

klą Seligenstadte, Vokietijoje, 
Alfonsas joje gyveno penke-
rius metus, tarnavo stovyklos 
policijoje, dalyvavo sporte, 
kultūrinėje veikloje. Tenai, 
būdamas 19 metų, sutiko ir 
vedė Janiną Dresliūtę ir jų 
vedybinis gyvenimas klestėjo 
septyniasdešimt metų.

Į Ameriką atkeliavo 1949 
m. Pirmiausia apsigyve-
no Vermonto valstijoje, o 
1950 m. persikėlė į Naująją 
Angliją (New Britain) prie 
Har t fordo ,  Konekt ikuto 
valst., dirbti vietinėje pra-
monėje. Siekdamas išlaikyti 
ir išleisti į mokslus augančią 
šeimą, 1960 m. dar įsigijo 
viešbutį „Maple Motel” gre-
timame Newingtono mieste-
lyje, kurį valdė iki 1985 m.

Alfonsas aktyviai dalyvavo 
didingos Šv. Andriejaus pa-
rapijos chore New Britain ir 
Švč. Trejybės (Holy Trinity) 
parapijos chore Hartforde, 
gražiu baritonu giedodamas 
solo ar partiją kartu su var-
gonininku Jurgiu Petkaičiu. 
Kartu su inžinieriumi Jaunučiu 
Nasvyčiu (buvusiu ilgamečiu 
Klivlando lietuvių visuome-
nės veikėju), Juozu Starėnu ir 
Leonu Adamkavičiumi įstei-
gė Hartfordo vyrų kvartetą, 
kuris gastroliavo lietuvių ko-
lonijose Amerikos rytiniame 
pakraštyje: Niuhavene (New 

Haven), Vusteryje (Wooster) 
Masačiusetse,  Niujorke, 
Filadelfijoje ir kitur. Vėliau 
persiorganizavo į vyrų trio: 
Alfonsas Zdanys, jo vyresny-
sis brolis Vytas Zdanys, ma-
estro Jurgis Petkaitis. Didelį 
džiaugsmą išgyveno, kai su 
žmona Janina aplankė tėviškę 
ir plačią Lietuvą 1989 m.

Alfonsas Zdanys – taurus, 
kuklus žmogus ir mylintis tė-
vas, gerbiantis žmoną Janiną 
ir savo vaikus, atsisakė ligo-
ninės paslaugų ir atsisveikinti 
su šiuo gyvenimu prašė per-
kelti į savo namus, kur išėjo 
Anapilin apsuptas žmonos ir 
mylimų vaikų: iš Klivlando 
mokytojos Ramutės Zdanytės-
Mills ir jos sūnų – dr. William 
„Biliuko” Mills, dr. David 
Mills, Ramutės brolių – dr. 
Jono (kartu ir jo dukra dr. 
Kristina Zdanys) Algirdo, 
Leono Zdanių ir šešių vai-
kaičių, šeimos artimo bičiu-
lio Gintaro Karoso. Ramiai, 
įprasta jam draugiška, saulėta 
šypsena tarė visiems „Sudiev”. 
Dar spėjo priminti artimie-
siems, kad šeimos, lietuvių 
skautijos ir lietuvių kultūros 
vertybės būtų perduotos ir še-
šiems jo provaikaičiams. 

Giminės Amerikoje, Kana-
doje, Lietuvoje, Australijoje 
pasiges Alfonso. 

Dr. Viktoras Stankus

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

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

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

E.Jarašūnas, 
Santa Monica CA ............100
K.Biliūnas, 
Eastlake, OH .....................25
V.Adams, 
Destin, FL ..........................20
P.Kampe, 
Newbury, OH ....................10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
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

lietuviai domisi archyvų iš-
saugojimu, susitikimo metu 
keletas archyvinių eksponatų 
buvo perduoti saugoti į LTSC 
fondus.

L .  T i m u k i e n ė  l a n -
kėsi Niujorke esančiame 
S u s i v i e n i j i m o  l i e t u v i ų 
Amerikoje (SLA) archy-
ve, kur vyko susitikimas su 
SLA nariais bei savanoriais. 
Apsilankymo metu buvo 
diskutuojama, kaip geriau 
išsaugoti, suskaitmeninti 
turimus archyvinius doku-
mentus, periodikos leidinius, 
aptartos bendradarbiavimo 
galimybės.

Lemonte, Pasaulio lie-
tuvių centre surengėme po-
pietę, kurioje gen. Jonas 
Kronkaitis skaitė paskaitą 
,,Lietuvos apsaugos pers-
pektyva grėsmingame pa-
saulyje”.

Gruodžio 4 dieną LTSC 
lankėsi LR Seimo pirminin-
ko pavaduotojo Gedimino 
Kirkilo vadovaujama Seimo 
narių delegacija, svečius 
lydėjo generalinis konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas. 
Apsilankymo metu naujai iš-
rinkto Seimo nariai domėjosi 
saugomais archyvais. 

Praėjusiais metais netrūko 
svečių, kurie mūsų archy-
vuose ieškojo archyvinės 
medžiagos moksliniams tyri-
nėjimams. Pas mus viešėjusi 
Klaipėdos universiteto Menų 
akademijos prof. dr. Danutė 
Petrauskaitė susipažino su 
Juozo Žilevičiaus, Juozo 
Kreivėno, Jono Dainausko, 
Leonardo Šimučio Jr. kultū-
riniu palikimu, JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros fon-
do dokumentais, periodi-
niais leidiniais, kurių nėra 
Lietuvoje. Tai ne pirmas 

šios mokslininkės vizitas. 
Pastarasis buvo susijęs su 
Lietuvos muzikos ir tea-
t ro akademijos projektu 
„Nailono uždanga? Lietuvių 
muzikos kultūra Šaltojo karo 
politiniuose ir kultūriniuose 
kontekstuose”. Projektas 
turi baigtis po kelerių metų 
monografija, kurioje keti-
nama publikuoti ne moks-
lininkų straipsnius, bet ir 
muzikų, gyvenusių Lietuvoje 
bei išeivijoje, laiškus, išryš-
kinančius Šaltojo karo metu 
susiklosčiusią kultūrinę ir po-
litinę padėtį Lietuvoje, JAV, 
Prancūzijoje ir Lenkijoje.

Vilniaus universiteto dok-
torantas Kęstutis Kilinskas  
mūsų  archyvuose  r inko 
medžiagą savo disertacijai 
,,Civilinės ir karinės valdžios 
sąveika 1918–1940 m.”. 
Mūsų svečias stažuotės metu 
susipažino su tarpukario 
Lietuvos kariuomenės aukštų 
karininkų Vinco Grigaliūno-
Glovackio, Stasio Dirmanto, 
Antano S. Rėklaičio bei kitų 
po Antrojo pasaulinio karo į 
JAV emigravusių karininkų 
fonduose saugomais do-
kumentais, nuotraukomis, 
laiškais bei kitokio pobūdžio 
istoriniais šaltiniais. 

Kauno Vytauto Didžiojo 
universiteto II kurso isto-
rijos doktorantas Egidijus 
Balandis, rašantis disertaciją 
iš socialinės ir kultūrinės lie-
tuvių diasporos sporto istori-
jos, domėjosi DP (Displaced 
Persons) stovyklų ir Šiaurės 
Amerikos lietuvių fizinio 
auklėjimo sporto sąjungos 
(ŠALFASS) archyvu.

Mokslinę stažuotę atlikusi 
Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos instituto Tekstologijos 
skyriaus mokslo darbuotoja 
dr. Neringa Markevičienė 
tyrinėjo Pasaulio lietuvių 
archyve saugomus rašyto-
jo Balio Sruogos, istorikės 

Vandos Sruogienės ir te-
atrologės Dalios Sruogaitės 
fondus. Ši medžiaga Lietuvos 
mokslininkų sruogistų iki 
šiol nebuvo studijuota. 

Pasak viešnios, ypač ver-
tingi mokslinės stažuotės 
metu rasti keli autentiški 
Balio Sruogos rankraščiai, 
taip pat rasta daug autentiš-
kos kontekstinės medžiagos, 
reikalingos laiškų komen-
tarų rašymui, ypač unikalūs 
Vandos Sruogienės ir jai 
rašyti žymių kultūros asme-
nybių laiškai ir laiškų ciklai, 
papildantys ir praplečiantys 
Lietuvos rankraštynų rinki-
nius. Mokslininkės nuomone, 
visa rasta medžiaga pasitar-
naus Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institute rengia-
miems Balio Sruogos aka-
deminiams laiškų ,,Raštams” 
bei tyrėjos rašomai studijai 
apie Balio Sruogos egodo-
kumentus. 

Taip pat jau ne pirmą-
kart pas mus besilankantis 
Lietuvos antropologas, įvai-
rių mokslinių straipsnių au-
torius, knygų sudarytojas bei 
autorius, Vytauto Didžiojo 
universiteto Socialinės an-
tropologijos centro vadovas, 
humanitarinių mokslų dakta-
ras prof. Vytis Čiubrinskas. 
Profesorius šįkart domėjosi 
šiandienine LTSC veikla ir 
susitiko su Centre dirbančia 
savo buvusia kolege antro-
pologe dr. Indre Antanaitis-
Jacobs.

Jau kelinti metai džiau-
giamės sulaukdami pagal-
bininkų iš Lietuvos – kelių 
mėnesių stažuotę pas mus 
atliko Vilniaus universiteto 
magistrė Ieva Astromskaitė, 
šiuo metu pas mus darbuojasi 
doktorantė Rūta Lazauskaitė, 
šįmet laukiame dar kelių 
stažuotojų. Šį projektą remia 
Švietimo mainų paramos 

fondas.
Kone kiekvieną dieną 

sulaukiame pasiteiravimų 
apie ieškomus gimines, ypač 
domimasi mūsų turimame 
DP (Displaced Persons, liet. 
,,perkeltųjų asmenų”) sto-
vyklų archyve esančia me-
džiaga.

Sunku būtų įsivaizduoti 
šiandieninę LTSC veiklą 
be savanorių, kurie padeda 
tvarkyti archyvinę medžia-
gą, knygas. Tai jau ne pirmi 
metai labai kruopščiai ir 
atsakingai LTSC bibliotekas 
tvarkanti Enata Skrupskelytė 
bei kelinti metai mums talki-
nantis Gediminas Indreika, 
šiuo metu baigiantis tvar-
kyti asmenų fondus. Esame 
dėkingi už jų pasiaukojamą 
pagalbą, kuri mums yra labai 
reikalinga, tokie savanoriai 
yra visuomet laukiami. 

Loreta Timukienė, LTSC 
vicepirmininkė

Į LTSC atvykęs Algis Lukas atvežė savo žmonos, buvusios LTSC tarybos narės, JAV LB Archyvų 
komiteto pirmininkės, veiklios Lietuvių skautų sąjungos ir JAV LB narės a. a. Dalės Teresės Koklytės-
Lukienės archyvą. Jį priėmė Enata Skrupskelytė ir Loreta Timukienė.                                LTSC nuotr.

(Atkelta iš 6 psl.)
KAD KULTŪRINIS 
PAVELDAS TAPTŲ GYVA 
ISTORIJA

Trečiadienis ,  vasario 
15 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Vasario 16-osios 
išvakarėse šalies menininkams 
įteikė Nacionalines kultūros ir 
meno premijas, paskirtas už 
didelius kūrybinius nuopelnus.

„Kultūra ir menas mums 
atveria plačiausią erdvę ben-
drauti, kalbėti su pasauliu 
unikaliu balsu ir kartu, tarsi 
patikimas inkaras, neleidžia 
atitrūkti nuo savo šaknų. Į jūsų 
išskirtinius kūrinius talento 
tėkmės suneša visa, kas per 
amžius užkoduota tautoje, 
kas leido išsaugoti mūsų vals-
tybę, nepamiršti, kas esame, 
ką išgyvenome, kuo norime 
dalytis”, – sakė Prezidentė, 
sveikindama Nacionalinės 
premijos laureatus.

Valstybės vadovė pabrėžė, 
kad ši premija – tai įvertini-
mas už kūrybiniame kelyje 

ĮVERTINIMAS UŽ KŪRYBINIO 
KELIO AUKŠTUMAS

pasiektas aukštumas, už didelį 
jausmo ir minties darbą, daly-
vavimą kuriant valstybę.

Lietuvos nacionalinė kultū-
ros ir meno premija architektui 
Audriui Ambrasui suteikta 
už jautrų miesto erdvių for-
mavimą ir profesinę atsa-
komybę. Aktoriui Vytautui 
Anužiui – už klasikinės aktori-
nės mokyklos šiuolaikiškumą. 
Legendinis džiazo muzikų 
trio – Viačeslavas Ganelinas, 
Vladimiras Tarasovas ir Vla-
dimiras Čekasinas šia pre-
mija apdovanoti už Lietuvos 
džiazo mokyklos kūrimą ir 
už viso gyvenimo kūrybą. Už 
abstrakčiosios tapybos turinin-
gumą premija įteikta tapytojai 
Rūtai Katiliūtei, o režisieriui 
Gyčiui Lukšui – už kūrybišką 
nacionalinės literatūros in-
terpretaciją kino kalba ir taip 
pat už viso gyvenimo kūrybą. 
Rašytojas Valdas Papievis 

premiją pelnė už egzistencinės 
patirties raišką ir atnaujintą 
romanų estetiką.

Visiems laureatams Pre-
zidentė padėkojo už kūriniuo-
se jaučiamą meilę Lietuvai, 
žmogui ir palinkėjo neišsen-
kančių kūrybos šaltinių.

Prezidentės spaudos tarnyba
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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.
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Tel. numeris ..............................................................
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Lietuvos greitojo čiuoži-
mo trumpuoju taku atstovas 
Salvijus Ramanauskas vasario 
16 d. iškovojo aukso medalį 
Erzurume (Turkija) vyks-
tančiame Europos jaunimo 
žiemos olimpiniame festiva-
lyje. Lietuvis triumfavo 500 
m distancijoje. 

16-metis lietuvis finale 
finišavo per 43,242 sek.

Ant rą ją  v ie tą  užėmė 

SALVIJUI RAMANAUSKUI – EUROPOS JAUNIMO ŽIEMOS OLIMPINIO FESTIVALIO AUKSAS
Peteris Murphy (+0,172 sek.) 
iš Liuksemburgo, trečiąją 
– prancūzas Diane Sellieris 
(+0,461 sek.).

Lietuvos sportininkas buvo 
greičiausias savo atrankos 
čiuožime, ketvirtfinalyje ir 
pusfinalyje.

Tai trečiasis Lietuvai iš-
kovotas medalis Europos jau-
nimo žiemos olimpinio festi-
valio istorijoje, bet pirmasis 

– aukso. 2001 metais sidabro 
apdovanojimą pelnė slidininkė 
Irina Terentjeva, o 2013 metais 
sidabrą iškovojo biatlonininkė 
Gabrielį Leščinskaitė.

Vasario 17 d. Erzurume 

(Turkija) vykstančiame Europos 
jaunimo žiemos olimpiniame 
festivalyje Lietuvos greitojo 
čiuožimo trumpuoju taku at-
stovas Salvijus Ramanauskas 
1000 m distancijos varžybų 

finale buvo diskvalifikuotas ir 
turėjo tenkintis ketvirtąja vieta. 
Paskutiniame rate dėl trečio-
sios pozicijos kovoję lietuvis 
ir rusas Aleksejus Simakinas 
krito, o teisėjai kaltu pripažino 
mūsų šalies sportininką. Rusui 
atiteko bronzos medalis, o 
varžybose triumfavo prancūzas 
Diane Sellier – 1 min. 35,643 
sek. Sidabrą iškovojo turkas 
Hazaras Karagolis (+0,211 
sek.).16-metis Lietuvos at-
stovas buvo antras tiek savo 
atrankos čiuožime, tiek ketvirt-
finalyje, tiek pusfinalyje.

ELTA

Salvijus Ramanauskas.                                                                                                            LTOK nuotr.

RUSIJAI NELEISTA 
DALYVAUTI PASAULIO 

LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

ČEMPIONATE
Rusijai nebus leista daly-

vauti rugpjūtį Londone vyk-
siančiame Pasaulio lengvo-
sios atletikos čempionate, nes 
vasario 6 d. buvo pratęsta šios 
šalies sportininkų diskvalifika-
cija dėl dopingo vartojimo, pa-
reiškė Tarptautinės lengvosios 
atletikos federacijos (IAAF) 
prezidentas Sebastienas Coe. 

Rusijos atletai negali daly-
vauti tarptautinėse varžybose 
nuo 2015 metų, paaiškėjus skan-
dalingai informacijai, kad šioje 
šalyje buvo vykdoma valstybės 
remiama dopingo programa.

Šis draudimas jau buvo pra-
tęstas 2016 metų kovą ir birželį, 
dėl to Rusijos sportininkai ne-
galėjo dalyvauti Rio de Žaneiro 
olimpinėse žaidynėse.

Rusijos lengvosios atletikos 
federacija (RusAF) „ir toliau 
susiduria su praktiniais ir teisi-
niais sunkumais įgyvendinant 
preliminarias diskvalifikacijas 
dėl dopingo, ir ten tebėra labai 

ribotas rusų len-
gvosios atletikos 
sportininkų ti-
krinimas nacio-
naliniu lygiu. Be 
to, esama neri-
mą keliančių in-
cidentų vykdant 
patikrinimus.”

LRT


