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Ketvirtadienis, gegužės 
25 d. (Briuselis). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė kartu su kitų 
27 NATO valstybių vado-
vais Belgijos sostinėje aptarė 
tolesnį Aljanso gynybinių 
pajėgumų stiprinimą, ade-
kvataus finansavimo gynybai 
užtikrinimą, kovą su augančiu 
terorizmu.

Susit ikimo pradžioje, 
dalyvaujant Belgų Karaliui 
Philippe‘ui, atidarytas naujasis 
NATO būstinės pastatas ir ati-
dengti transatlantinę vienybę 
simbolizuojantys Berlyno 
sienos bei Rugsėjo 11-osios 
memorialai. Būtent per 2001 
m. rugsėjo 11 d. teroristines 
atakas Niujorke vienintelį kar-
tą buvo aktyvuotas Vašingtono 
sutarties 5-asis straipsnis, kuris 
įtvirtina pagrindinį NATO ko-
lektyvinės gynybos principą. 

NATO valstybių vado-
vai pritarė sprendimui, kad 
Aljansas kaip organizacija 
taptų su ISIS kovojančios ko-
alicijos dalimi. Prezidentės tei-
gimu, tragedijos Mančesteryje, 
Paryžiuje, Briuselyje ir kituose 
Europos miestuose labai aiš-
kiai parodė, kad terorizmo 
grėsmė šiandien yra labai 
arti Europos žmonių. Todėl 
reikalingos sutelktos tiek 
NATO, tiek visos tarptautinės 
bendruomenės pastangos jai 
įveikti. 

Aptariant tolesnį Aljanso 
gynybos stiprinimą, šalies 
vadovė pabrėžė, kad ben-
dras tikslas – stiprus, gerai 
pasirengęs ir maksimaliai 
greitas NATO. Rusija toliau 
tęsia intensyvią militariza-
ciją rytiniame Aljanso pa-
sienyje, dislokuoja taktinius 
ginklus ir repetuoja prieš 
Vakarus nukreiptus scena-
rijus. Rudenį laukia plataus 
masto puolamojo pobūdžio 

BENDRAS INTERESAS – ATSINAUJINĘS IR STIPRUS NATO

NATO valstybių vadovų pasitarimas Briuselyje.                                           Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

pratybos „Zapad 2017”. Toks 
agresyvus ir nenuspėjamas 
Rusijos elgesys verčia Aljansą 
adekvačiai reaguoti į kylančią 
grėsmę ir stiprinti savo kovinę 
parengtį bei gynybinius pajė-
gumus. Šalies vadovės teigi-
mu, būtina parengti nuolatos 
atnaujinamus gynybos planus, 
numatyti karinius scenarijus 
ir reformuoti NATO sprendi-
mų priėmimą, jį greitinant ir 
dalį galių perduodant NATO 
vyriausiajam karinių pajėgų 
vadui (SACEUR). 

Pasak Prezidentės, antrasis 
uždavinys – užtikrinti, kad pri-
reikus Baltijos šalis pasiektų 
sąjungininkų pagalba. Tam 
būtina sukurti regioninę oro 
gynybą ir rasti sprendimus, 
kurie panaikintų galimą karinę 

regiono izoliaciją. 
Kadangi pagrindinė kon-

vencinė grėsmė Aljanso sau-
gumui kyla iš Rytų, Lietuvos 
vadovės teigimu, reikia ati-
tinkamai geografiškai per-
dislokuoti NATO pajėgas 
ir sunkiąją techniką. Šiuo 
metu Aljanso daliniai yra 
išdėstyti pagal pasenusią 
Šaltojo karo logiką – dau-
giausia Europos Vakaruose 
ir Pietuose. Rytiniame flan-
ge taip pat būtina užtikrinti 
nuolatinį sąjungininkų karių 
ir išankstinį sunkiosios kari-
nės techikos, kuria prireikus 
galėtų pasinaudoti NATO 
greitojo reagavimo pajėgos, 
dislokavimą. 

Pasak Prezidentės, Lietuva 
labai vertina JAV ir kitų NATO 

sąjungininkų solidarumą bei 
tiesioginį indėlį į mūsų vals-
tybės saugumą. Lietuvoje bai-
giama formuoti pirmoji NATO 
priešakinių pajėgų kovinės 
grupės pamaina. Regiono 
valstybėse nuolatos rotuojasi 
JAV kariai ir sunkioji technika. 
JAV taip pat trečdaliu didina fi-
nansavimą Europos atgrasymo 
iniciatyvai. Kitąmet jis sieks 
4,8 mlrd. dolerių. 

Prezidentė susitikime pa-
brėžė, kad kiekvienos narės įsi-
pareigojimas – įnešti savo indė-
lį į NATO stiprinimą: užtikrinti 
tinkamą gynybos finansavimą 
ir savo karinių pajėgų moder-
nizavimą. Lietuvos gynybos 
išlaidos jau kitąmet viršys 2 
proc. BVP. Karinių pajėgų 
modernizavimo srityje mūsų 

valstybė yra viena iš lyderių ir 
gerokai viršija NATO nubrėž-
tą standartą modernizavimui 
skirti 20 proc. gynybos lėšų. 
Lietuva tam skiria 30 proc. visų 
savo gynybos išlaidų. 

Šalies vadovės teigimu, 
būtina stiprinti ir NATO vai-
dmenį atremiant nekonven-
cines grėsmes, veiksmingai 
kovoti su kibernetinėmis ir 
informacinėmis atakomis. 
Prezidentė taip pat pabrė-
žė, kad NATO turi išlaikyti 
atvirų durų politiką narystės 
Aljanse siekiančioms ir jai 
pasirengusioms valstybėms. 
Šalies vadovė išsakė paramą 
Gruzijos ir Ukrainos siekiui 
tapti transatlantinės bendruo-
menės narėmis.

Prezidentės spaudos tarnyba

Taormina, gegužės 
27 d. (ELTA). Septynių 
didžiųjų pramoninių 
valstybių (G7) vadovai 
dėl konflikto Ukrainoje 
pagrasino Rusijai to-
lesnėmis sankcijomis. 
Baigiamajame viršūnių 
susitikimo dokumente 
jie reikalavo įgyven-
dinti Minsko susita-
rimus dėl taikos Rytų 
Ukrainoje, informuoja 
agentūra dpa.

„Sankcijos galės 
būti atšauktos tik tuo-
met, jei Rusija įgyven-
dins savo įsipareigo-

G7 ŠALIŲ VADOVAI PAGRASINO RUSIJAI TOLESNĖMIS SANKCIJOMIS
jimus, - sakoma dokumente. 
- Tačiau mes pasirengę imtis 
ir tolesnių ribojančių priemo-
nių, kad padidintume kaštus 
Rusijai, jei to reikalaus jos 
veiksmai”.

Pastangos išspręsti Uk-
rainos konfliktą tarp prorusiškų 
separatistų ir Ukrainos vyriau-
sybinių dalinių jau kelerius 
metus neduoda rezultatų. Dėl 
Maskvos įvykdytos Krymo 
aneksijos Rusija 2014-aisiais 
buvo pašalinta iš tada G8 klubo. 
G7 narės Vokietija ir Prancūzija 
tarpininkauja Ukrainos konf-
likte, tačiau iki šiol esminės 
pažangos nepasiekta.G7 šalių vadovai pagrasino Rusijai tolesnėmis sankcijomis. EPA-ELTA nuotr.

KINIJA „STIPRIAI 
NEPATENKINTA” 

G7 VADOVŲ 
PRANEŠIMU

Pekinas, gegužės 28 d. 
(ELTA). Kinija yra „stipriai 
nepatenkinta” dėl G7 vadovų 
pranešimo, kuriame minimos 
problemos Rytų ir Pietų Kinijos 
jūrose, ir ragina šalis nutraukti 
„neatsakingas kalbas”. Apie 
tai rašo „Reuters”, cituodami 
Kinijos užsienio reikalų minis-
terijos atstovą spaudai.

Išplatintame pranešime G7 
vadovai išreiškė rūpestį dėl 
padėties Rytų bei Pietų Kinijos 
jūrose bei ragino demilitari-
zuoti ginčytinas teritorijas.
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Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) 
vadovas Gintautas Kėvišas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus vengti 
interesų konflikto, nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti parei-
gas, nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti bei nustatyta 
tvarka deklaruoti privačius interesus, konstatavo Vyriausioji tar-
nybinės etikos komisija (VTEK).

Lietuvos bankas turi džiugių žinių gyvūnų mylėtojams – 
netrukus apyvartoje turėtų pasirodyti pinigai, ant kurių puikuosis 
Žemaitukas ir Lietuvių skalikas. Ant pinigų dažnai vaizduojami 
gyvūnai, įvairūs šaliai būdingi žvėrys. Kaip rodo pasaulinė prak-
tika, gyvūnus žmonės vertina geriau, lengviau atpažįsta ir geriau 
prisimena, nei politinius veikėjus ar žinomas asmenybes. 

Žiniasklaidos priemonėms atstovaujančios transliuotojų, 
internetinės žiniasklaidos asociacijos priešinasi Kultūros mi-
nisterijos siekiams įpareigoti viešinti jų komercinę informaciją, 
numatyti prievolę žiniasklaidos kontrolės institucijoms ginti 
juridinių asmenų pažeistą dalykinę reputaciją. Interneto žinias-
klaidos asociacijos vadovė Aistė Žilinskienė sako, kad asociacija 
pritaria siekiams viešinti visus akcininkus, taip pat ir valstybinius 
užsakymus, tačiau nesutinka dėl detalios komercinės informacijos 
teikimo.

Į tarptautinę misiją Viduržemio jūros regione išskrenda 
Lietuvos pasieniečių sraigtasparnis. Ten prieš nelegalią migraciją 
nukreiptoje operacijoje du mėnesius dalyvaus Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos pareigūnai. Į misiją vyksta 16 Aviacijos val-
dybos pasieniečių. Tokiose tarptautinėse operacijose Viduržemio 
jūros regione Lietuvos pasieniečių sraigtasparnių įgulos dalyvauja 
nuo 2008-ųjų. Tarptautinę operaciją organizuoja Europos sienų 
ir pakrančių apsaugos agentūra.

Iki šiol į Lietuvą iš Italijos atvyko 17 pabėgėlių, daugiausiai 
iš Graikijos - 267 asmenys. Tačiau iš 309 iki šiol pagal Europos 
Sąjungos programą perkeltų pabėgėlių iš Artimųjų Rytų - 230 
jau paliko šalį. Prieš maždaug dvejus metus Lietuva įsipareigojo 
priimti 1105 asmenis iš tokių šalių, kaip Sirija, Irakas ar Eritrėja.

Seimo „valstiečiai” neįžvelgia jokio kriminalo tame, kad 
Seimo narė Agnė Širinskienė prieš gegužės 26 d., ketvirtadienio 
Seimo plenarinį posėdį užregistravo dar neatėjusius į salę du savo 
kolegas – frakcijos seniūną Ramūną Karbauskį ir parlamentarą, 
sveikatos apsaugos ministrą Aurelijų Verygą. Jų manymu, tai 
daugiau techninis veiksmas, kurį įvertins Seimo Etikos ir pro-
cedūrų komisija. 

Lietuva gegužės 27 d. užsienio ambasadoriams pristatė 
Baltarusijoje statomos Astravo atominės elektrinės (AE) grėsmes. 
Tai buvo atsakas į tą pačią dieną Minsko organizuojamą ekskursiją 
užsienio diplomatams į Astravą. Susitikime, kuris vyko pasienyje 
su Baltarusija, Buivydžiuose, buvo diskutuojama apie Astravo AE 
projektą, o nuo kalvos Varapniškėse diplomatams buvo rodomos 
jėgainės statybos. Astravo atominę elektrinę Rusijos korporacija 
„Rosatom” stato 50 kilometrų nuo Vilniaus. Lietuvos vyriausybė 
teigia, kad darbai vykdomi nesilaikant saugumo ir aplinkosaugos 
standartų. Minskas šiuos priekaištus neigia.

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis gegužės 23 
d. pasirašė įsakymą, kuriuo Lietuvos kariuomenės Karinių oro 
pajėgų (LK KOP) vadu skiriamas pulkininkas leitenantas Dainius 
Guzas, iki šiol ėjęs KOP štabo viršininko pavaduotojo operacijoms 
pareigas, skelbia ministerija. Plk. ltn. D. Guzas tarnybą krašto 
apsaugos sistemoje pradėjo 1992 m. Per savo tarnybos laiką jis 
vykdė visų lygmenų pareigas Karinėse oro pajėgose. Be to, kari-
ninkas yra tarnavęs Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės 
prie NATO ir Europos Sąjungos atstovo pavaduotoju oro gynybai.

Europos Žmogaus Teisių Teismas skelbia, kad Lietuva pa-
žeidžia iki gyvos galvos nuteistų asmenų teises, nesudarydama 
jokios realios galimybės jiems išeiti į laisvę. Teismas nustatė, 
kad prezidento malonės sistema Lietuvoje faktiškai nesuteikia 
iki gyvos galvos įkalintam asmeniui galimybės žinoti, ką jis arba 
ji turėtų padaryti, kad būtų paleistas, ir kokiomis sąlygomis. Be 
to, Lietuvoje nėra teisminio persvarstymo sistemos, kuri galė-
tų atleisti nuo įkalinimo iki gyvos galvos bausmės. Strasbūro 
teismas paskelbė, kad Lietuva pažeidė šešių nuteistųjų teises, 
garantuojamas Europos žmogaus teisių konvencijoje. Šiuo metu 
Lietuvoje yra 120 iki gyvos galvos nuteistų kalinių, dauguma jų 
kali Lukiškėse.

Skirtingas pataisas dėl nelietuviškų raidžių rašybos asmens 
dokumentuose teikę parlamentarai nesutaria, kaip interpretuoti 
paskelbtą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) išaiš-
kinimą. Komisija pranešė, kad siūlo originalią pavardžių rašybą 
leisti pagrindiniame dokumento puslapyje, tačiau nevertino Seime 
svarstomų įstatymo pataisų nuostatų, kurios atvertų kelią lenkų 
tautybės Lietuvos piliečiams pavardes dokumentuose rašyti ne-
lietuviškais rašmenimis.                                            LRT, ELTA

Briuselis, gegužės 25 d. 
(ELTA). JAV prezidentas 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump) per viršūnių susiti-
kimą Briuselyje paspaudė 
valstybes dėl gynybos fi-
nansavimo ir, be terorizmo 
grėsmės, atkreipė dėmesį į 
Rusijos veiksmus Aljanso 
pasienyje.

„Turime būti stiprūs ir 
budrūs. Ateities NATO turės 
sutelkti dėmesį į terorizmą, 
imigraciją, taip pat į Rusijos 
grėsmę NATO rytų ir pie-
tiniame pasienyje”, - sakė 
jis savo kalboje atidengiant 
memorialą Rugsėjo 11-osios 
aukoms prie naujojo Aljanso 
būstinės pastato, kuriame 
susitinka Aljanso valstybių 
ir vyriausybių vadovai.

JAV prezidentas teigė 
NATO generaliniam sekre-
toriui Jensui Stoltenbergui 
(Jens Stoltenberg) atvirai 
išsakęs savo nuogąstavimus 
dėl Aljanso narių gynybos 
finansavimo.

„23 iš 28 narių nemoka 
tiek, kiek turėtų, už savo 
gynybą, tai neteisinga prieš 
JAV mokesčių mokėtojus. 

D. TRAMPAS SPAUDŽIA VALSTYBES  
DĖL GYNYBOS FINANSAVIMO

NATO vadovų susitikime JAV Prezidentas Donaldas Trampas kalbasi su Lietuvos Respublikos 
Prezidente Dalia Grybauskaite.              Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Daugelis iš šių šalių yra 
skolingos dideles pinigų su-
mas dar nuo praėjusių metų 
ir nemoka. Per pastaruosius 
aštuonerius metus JAV iš-
leido gynybai daugiau nei 
visos šalys kartu. Jeigu visi 
būtume skyrę bent po 2 proc. 
bendrojo vidaus produkto 
(BVP) pernai, mes būtume 
turėję papildomą 119 mlrd. 
JAV dolerių rezervą kolek-
tyvinei gynybai ir kitoms 
bendroms reikmėms”, - sakė 
D. Trampas.

JAV prezidento teigimu, 
net 2 proc. gynybai nebėra 
pakankama dalis biudže-
to, turint mintyje augančias 
grėsmes ir anksčiau neišmo-
kėtas pinigų sumas, tam, kad 
būtų užkamšyti trūkumai, 
modernizuotas pasirengimas 
ir užtikrintas pakankamas 
pajėgų kiekis.

„Turime atsigriebti už 
prarastus metus, 2 proc. yra 
absoliutus minimumas atre-
miant šiandienines realias ir 
bjaurias grėsmes”, - pažymė-
jo D. Trampas.

Lie tuva 2  proc .  BVP 
planuoja skirti jau kitąmet. 

Reikalavimą dėl 20 proc. nuo 
viso gynybos finansavimo 
skyrimo modernizacijai ir 
įsigijimams mūsų šalis jau 
vykdo.

Pasak Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės, Lietuvos tem-
pai didinti finansavimą gy-
nybai buvo nulemti išorinių 
grėsmių. 

„Labai džiaugiuosi, kad 
sugebėjome ir sustiprinti 
savo kariuomenę, atnaujin-
ti, modernizuoti ginkluotę, 
ir tuo pačiu atkurti rezervą 
per šauktinių sistemą. Taigi 
Lietuva tikrai pirmiausiai sti-
prina savo pajėgas gynybai, 
kad galėtų tuomet kreiptis ir į 
kitas šalis, esant reikalui, kad 
ir jos galėtų padėti”, - sakė D. 
Grybauskaitė.

Lietuva 2 proc. finansavi-
mą gynybai ketina pasiekti 
kitąmet. Šiuo metu gynybai 
tiek skiria JAV, Graikija, 
E s t i j a ,  J K  i r  L e n k i j a . 
Reikalavimą dėl 20 proc. 
modernizavimui jau vykdo 
Lietuva, Liuksemburgas, 
Lenkija, Norvegija, JAV, 
Prancūzija,  JK, Turkija, 
Rumunija ir Italija. 

Taormina, gegužės 27 d. 
(ELTA). Sicilijoje vykstan-
čiame G7 viršūnių susitikime 
didžiosioms Vakarų pramo-
ninėms valstybėms nepavy-
ko įveikti savo nesutarimų 
klimato politikos klausimu, 
praneša agentūra dpa.

Baigiamajame pareiškime 
bus pabrėžta, kad JAV, prie-
šingai nei kitos šešios šalys, 
dar nenori aiškiai įsipareigoti 
Paryžiaus klimato kaitos 
susitarimui, teigia diplomati-
niai šaltiniai. Kitos valstybės 
tuo tarpu pasiryžusios greitai 
įgyvendinti įsipareigojimus 

G7 SUSITIKIME JAV NESUTINKA ĮSIPAREIGOTI PARYŽIAUS 
KLIMATO KAITOS SUSITARIMUI

dėl šiltnamio efektą sukelian-
čių dujų išmetimo mažinimo.

JAV prezidentas Donaldas 
Trampas (Donald Trump) 
priešinasi Paryžiaus klimato 
kaitos susitarimui. Vokietijos 
kanclerė Angela Merkel 
(Angela Merkel), kuriai, kaip 
liepą vyksiančio G20 viršū-
nių susitikimo šeimininkei, 
ši tema yra prestižo reikalas, 
jau gegužės 28 d., penkta-
dienį nesėkmingai mėgino 
įtikinti D. Trampą.

Derybininkai derėjosi iki 
vėlumos ir šeštadienį prieš-
piet pratęsė savo konsultaci-

jas. Didelių nesutarimų yra 
ir pabėgėlių krizės klausi-
mu - čia taip pat neigiamą 
savo nusistatymą reiškia D. 
Trampas.

Tuo tarpu prekybos tema 
pasieka „reikšmingos pažan-
gos”. Apie tai pranešė Italijos 
ir Prancūzijos delegacijos. 
Anot jų, D. Trampas pritarė 
skirsniui, anot kurio, G7 ša-
lys sieks kovoti su protekci-
onizmu. Prieš tai prezidentas 
ne kartą kartojo, kad pro-
tekcionistinėmis prekybos 
priemonėmis nori apsaugoti 
JAV ekonomiką.
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REKLAMA IR GYVENIMAS
Yra toks keblus dalykas – reklama. Ji yra neišvengiamas 

mūsų palydovas tiek šiame gyvenime, tiek ir pakeliui į aną. 
Jei neaišku, kaip ji gali mus lydėti „pakeliui į aną pasaulį”, 
priminsiu vaizdelį iš kuriozų pasaulio: užrašas ant vienų 
laidojimų namų skelbia „Sveiki atvykę!” Hm..?  Kam čia 
skirta, pagalvoji perskaitęs? Juodasis humoras, ne kitaip! 
Deja, ne visada reklama nuteikia taip nuotaikingai, daug 
dažniau tenka apmaudžiai pripažinti, jog jos būta, švelniai 
tariant, apgaulingos.

Šiandien ne vienam Lietuvos piliečiui tenka pasijusti 
apsigavus. Pusmetis tepraėjo, o jau girdime: „Balsavome 
už profesionalus, o matome bala žino, ką.” O kas kaltas, 
gerbiamieji, kad jus vėl apgavo lyg mergą su trečiu vaiku? 
Bet, pasirodo, kaltus surasti nebuvo sunku, ką sėkmingai 
ir padarė dabartinė valdančioji dauguma, vedama į švie-
sias pergales partijos subūrėjo ir vedlio R. Karbauskio ir 
partijos „veido” S. Skvernelio. Taigi kalčiausi, pasirodo, 
yra... Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai! 
Netikite? Štai nesiseka griausmingai nuskambėjusi kova 
su alkoholizmu Lietuvoje – kalti konservatoriai. Stringa 
naujasis Darbo kodeksas, pasiklysta tarp trijų medžių re-
formuojant urėdijas – kalti konservatoriai. Temsta švietimo 
reforma – kalti konservatoriai, auga emigracija – kalti... O 
man kyla štai koks klausimas: jeigu Lietuvoje nebūtų tokios 
partijos, kaip TS-LKD? Ką tada kaltintų „valstiečiai”, jų 
kolegos socialdemokratai? Beje,  būkime teisingi – būtent 
socialdemokratams priklauso nuopelnai už sugalvotą at-
pirkimo ožį – konservatorius; ant šio ožio socdemai joja 
politinio gyvenimo šunkeliais jau trečias dešimtmetis.

Priežastis, kodėl puolama TS-LKD, labai paprasta – kai 
tik ši partija gauna daugiau valdžios, ji efektyviai pasuka 
Lietuvą vakarietiškos demokratijos keliu. Gali jos nemylėto-
jai rėkti, kiek išgali, bet būtent ši partija nuveikė daugiausia, 
kad būtų įtvirtinta atgautoji Nepriklausomybė, būtent ši 
partija gelbėjo valstybę 1998 m. kilus Rusijos ekonominei 
krizei, tiesiogiai paveikusiai ir Lietuvą (nes jos ekonomika 
dėl Brazausko klikos interesų buvo orientuota į Rusijos 
rinką) ir perorientavo šalies ekonomiką į Europos rinkas, vė-
liau išvedė Lietuvą iš išpūsto statybų bumo (vėl Brazausko 
kompanijos „nuopelnai”)  ir pasaulinės investicinių bankų 
žlugimo sukeltos krizės. Tik TS-LKD pastangos lėmė, kad 

„Mažeikių nafta” už dyką neatiteko Brazausko draugeliams 
iš „Lukoil”, bet buvo parduota ir vėliau už gautas lėšas 
kompensuoti prarasti Lietuvos žmonių indėliai. Kad ir ką 
bešnekėtų Kubiliaus niekintojai, bet ne basčiai, skardžiai ir 
andriukaičiai atvedė Lietuvą į energetinę nepriklausomumą 
nuo Rusijos, bandžiusios užnerti kilpą Lietuvos nepri-
klausomybei didžiausiomis dujų kainomis (ir Brazausko 

„padovanotus” dujotekius „Gazpromui” atkovoti teko ne 
kam kitam, o TS-LKD).

Kita priežastis, kodėl valdantieji šiandien kaltina TS-
LKD, yra teisinga partijos išsakoma kritika. Tiesą sakant, 
jau prieita riba, kai ir kritikuoti nelabai yra ką – „profe-
sionalumo” burbulas pliūkšta, žingsniai reformų pusėn 

virto tūpčiojimu vietoje, o kai kurie siūlomi sprendimai, 
atrodo, pridarys daugiau žalos, nei duos naudos. Štai kad ir 
skambioji antialkoholinė kampanija. Taip, labai gerai, kad 
bus sumažinta girtuoklystė Lietuvoje, kad mėlynanosiai 
bus išvaryti iš šiltnamių. Bet... mėlynanosiai nesėdi lauko 
kavinukėse, nesivaišina konjaku restoranuose ir t. t. Kuo 
toliau, tuo labiau aiškėja, kad į labiausiai piktnaudžiaujantį 
alkoholiu socialinį sluoksnį nesitaikoma, iš parduotuvių 
lentynų neketinama pašalinti pigius „makalus” ir smegenis 
minkštinančio stipraus alaus bambuolius. Žinoma, antial-
koholinės kampanijos priešininkų argumentas, kad mažos 
kaimo krautuvėlės turės bankrutuoti, jei negalės prekiauti 
alkoholiu, nėra džiuginantis – bet ne dėl bankroto prognozės, 
o dėl to, kad jos išsilaiko tik dėl pigių svaigalų apyvartos. 
Tik ar čia neįmanomas protingas sprendimas – mažoms 
krautuvėlėms, ypač provincijoje, taikyti mokesčių lengvatas, 
kad jose nereikėtų statyti „butelių altorių”, o kaimo žmogus 
nerypuotų, kad jam labiau apsimoka važiuoti į miestą ir 
apsipirkti, nei permokėti vietinėje krautuvėje. 

Tačiau nesutikime su „valstiečių” apokaliptikais, teigian-
čiais, kad esame daugiausiai išgerianti tauta, lenkianti net 
rusus. Šitie teiginiai – visiška nesąmonė, arba sąmoningas 
šmeižtas, prisidedantis prie Kremliaus simpatikų giesmelės 

„jau taip blogai Lietuvoje, jau taip blogai”. Juk rusai patys 
pripažįsta, kad jie pirmauja pasaulyje, kad alkoholizmas 
tapo rimta valstybės problema, o jų pateikiamoje statistikoje 
aiškiai matyti, kad absoliutaus alkoholio vienam gyventojui 
tenka bent dviem litrais daugiau nei lietuviui. Tai iš kur tie 
skaičiai, kad išgeriame daugiausia? Iš piršto, nes jau rimtai 
suabejota tokių rezultatų pagrįstumu (per LRT žinių laidą 

„Panorama” kalbėta, jog tai statistikos klaidingos metodikos 
problemos), ypač matant, kad alkoholinių gėrimų apyvarta 
mažėja. Gerti Lietuvoje tapo tiesiog nemadinga!

Kęstutis Šilkūnas

Dalykai aiškėja, bent jau 
tiems, kurie mėgsta aiškumą.

Vyksta karas ir jis artėja 
prie mūsų. Tai karas prieš 
vadinamąją Vakarų civiliza-
ciją. Tarptautinę demokratiją, 
demokratijų bendriją – taip 
norėta vadinti. Joje žmoniš-
kumas ir teisė buvo svarbūs, ir 
dar nėra visai pavirtę paniekos 
ir patyčių objektu. Tai kas kita, 
negu pamišėlių mankurtų or-
dos, aprūpintos viešpatavimo 
ideologija.

Nevenkime, nesidrovėki-
me įvardyti pusės, kuri yra 
nekenčiama ir užpulta, prieš 
kurią kariaujama. Ją bemaž 
jau įvardijau. Kas kariauja? – 
pasiaiškinsime netrukus.

Karo tikslas – be abejo, 
nugalėti. Palaužti ir sunaikinti 
pirmiausiai orumo, žmoniš-
kumo dvasią, po to ir fiziškai. 
Struktūras, valstybes, kariuo-
menes. Tada neliks nė bendruo-
menių, tik instinktų varomos 
minios. Parengtos vergijai, 
kanibalizmui ir savižudybei.

Prieš įvardytąją žmonišku-
mo ir teisės civilizaciją stoja jos 
nekentėjai. Priemonių arsenalas 
– platus. Pradedant nuo žmo-

KARAS
nių, verčiamų nebe žmonėmis. 
Fašistai, kupetoj su anarchis-
tais, islamistais ir komunistais, 
tai motyvuotieji neapykanta. 
Pasaulį seną išardysim iš pama-
tų!.. Kitokiems – mirtis!..

Seniau visi klydo, sako 
ramesni sprundagalviai. Seka 
giluminė intoksikacija, svai-
gulys neribota ir neatskaitin-
ga valdžia. Godulys valdyti 
teritorijas ir minias – kuo 
didesnes! Naikinti visus ne-
sutinkančius ir per mažai, 
nenuoširdžiai vergaujančius. 
Naikinti tiesiog kitokius! Su 
emociniu pasimėgavimu. Ko 
dar nematėme? Bet matykim 
ir bendrą vardiklį, ir „priešus” 
naikinančiųjų tikslą. Tai kito-
kia žmonija – žvėrija. Ji neva 
turi pačios sau suteiktą „teisę” 
išgerti kitur einančių, kitaip 
matančių kraują, iščiulpti jų 
smegenis, numesti atliekas į 
sąvartyną.

Mirties garbintojai išdidūs 
tuo, kiek daug jie gali nužudyti 
ir jau nužudo. Šimtus, tūkstan-
čius ir šimtus tūkstančių. Jau 
mosuoja raketomis, kuriomis 
žudys milijonus. Vandenynai 
– ne kliūtis. Sanitarai, deja, 

sutrikę, sulindę į krūmus arba 
iliuzijų bokštus, neva jų tai 
nepalies. Svarbu, matote, dar 
šiek tiek papuotauti.

Maldaudami to truputėlio 
laiko, meluojam dangui ir 
patys sau. O, „karo nėra”, 
tik nematykim kibernetinėse 
džiunglėse tų susiprojektavu-
sių ilguosius peilius, ir nerei-
kės net gintis! Juolab – grįžti 
į protą ir pažadėtą brolybės 
ryšį. Žmonės juk „nemiršta”, 
nebent skaičiukai frontuose 
ir kaimuose, traiškomi sadis-
tų; nerauda aukų motinos; 
nesirengia būsimam kerštui 
paniekinti, nemylimi vaikai. 
Ne, laikraštienoje tik statistika 
ir pavieniai atsitikimai. Dar 
plepių susirūpinimai.

Nesusivokę pragyvensim 
savo pačių buvimą – atsitikimą 
kaip musės. Atvykusieji „po 
to” iš kitų galaktikų, geriausiu 
atveju, pasižymės bloknotė-
liuose, kad būta šiame Visatos 
užkampy savitų pelėsių, kurie 
turėjo prasimanę net religijų, 
filosofijų, bet nenorėjo gy-
venti.

Vytautas Landsbergis, 
tsajunga.lt

Vašingtonas, gegužės 28 d. 
(ELTA). Paklaustas apie pra-
nešimus, kad JAV prezidento 
Donaldo Trampo (Donald 
Trump) patarėjas bei jo du-
kros Ivankos Tramp (Ivanka 
Trump) vyras  Džaredas 
Kušneris (Jared Kushner) ga-

JAV PREZIDENTO PATARĖJAS NACIONALINIO SAUGUMO KLAUSIMAIS 
NESIJAUDINA DĖL PRANEŠIMŲ APIE SLAPTĄ RYŠIO LINIJĄ SU MASKVA

limai bandė įkurti slaptą ryšio 
liniją su Maskva, prezidento 
patarėjas nacionalinio sau-
gumo klausimais Herbertas 
Reimondas Makmasteris 
(Herbert Raymond McMaster) 
gynėsi, jog tokios linijos tarp 
šalių yra „normalus reiškinys”.

H. R. Makmasteris atsisa-
kė kalbėti konkrečiai apie D. 
Kušnerio atvejį, bet kalbėda-
mas bendrai teigė, kad tokia 
praktika yra normali.

„Mes galime turėti slaptų 
ryšio linijų su daug šalių. Tad, 
kalbant bendrai apie slaptas 
ryšio linijas, jos leidžia saugiai 
bendrauti su užsienio šalimis”, 
- kalbėjo H. R. Makmasteris.

„Tai nereiškia, kad šiomis 
linijomis yra kalbama konkre-
čiomis temomis. Tad mūsų šie 
pranešimai nejaudina”, - pri-
dėjo jis.

„Reuters” praėjusią savai-
tę pranešė, kad slapto ryšio 
idėja prieš D. Trampo inau-
guraciją buvo aptarta H. R. 
Makmasterio pirmtako Maiklo 
Flino (Michael Flynn) bei 
Rusijos ambasadoriaus.

Tuo tarpu „Washington 
Post” gegužės 27 d. skelbė, 
kad aptarime dalyvavo ir D. 
Kušneris.

ESTIJA IŠSIUNČIA  
IŠ ŠALIES 

DU RUSIJOS 
DIPLOMATUS

Talinas, gegužės 26 d. 
(ELTA). Estija nusprendė 
išsiųsti iš šalies du Rusijos di-
plomatus - generalinį konsulą 
Narvoje Dmitrijų Kazionovą 
ir konsulą-patarėją Andrejų 
Surgajevą.

Šią informaciją gegužės 27 
d., penktadienį portalui „err” 
patvirtino Estijos užsienio 
reikalų ministerijos spaudos 
sekretorė Sandra Kamilova.
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Gegužės 24 d. oficialiai 
prasidėjo Lietuvos atkūrimo 
100-mečiui skirta iniciatyva 
„Lietuva 4.000.000”, kurios 
tikslas – sujungti pasaulio 
lietuvius į vieną virtualią ben-
druomenę. Tikimasi, kad šis 
projektas taps atsvara nega-
tyviam viešajam naratyvui, 
kuris pasakoja, kad Lietuva 
yra nykstanti tauta. Projektas 
pristatytas šiandien Valstybės 
pažinimo centre prasidėjusiame 
festivalyje LOGIN, jo globėja – 
prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

„4 milijonai yra svarbi 
emocinė riba. Šis skaičius dar 

VIRTUALIOJE PLATFORMOJE TIKIMASI SUBURTI 4 MLN. PASAULIO LIETUVIŲ 

Dešimtoji Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventė (2015 m.). 

niekada nebuvo prie Lietuvos 
vardo. Tačiau mes tikime, kad 
ne mažiau tiek žmonių pasau-
lyje laiko save lietuviais, jei 
mes atsisakysime Lietuvą lai-
kyti vien teritorija, o pirmiau-
siai ją matysime kaip žmonių 
bendruomenę. Šiuolaikinės 
technologijos leidžia žmonėms 
burtis į bendruomenes nepri-
klausomai nuo gyvenamosios 
vietos”, – sakė iniciatyvos 
vadovas Raimundas Daubaras.

Trinantis riboms tarp šalių 
ir vis didėjant žmonių mobi-
lumui, turi atsirasti įrankis ir 
erdvė, kur kiekvienas lietuvis 

galėtų būti šios bendruomenės 
dalyviu, nepriklausomai nuo 
savo buvimo vietos, rašoma 
pranešime žiniasklaidai.

„Kalbame ne tik apie šiuo-
laikinius emigrantus, bet ir 
apie tuos, kurie emigravo iš 
karto po Nepriklausomybės 
paskelbimo, tarpukario laiko-
tarpiu ar net prieš Pirmąjį pa-
saulinį karą, galbūt jų antrąsias 
puses ir jų vaikus, anūkus. Ne 
visi šie žmonės kalba lietu-
viškai, kai kurie net nebuvo 
Lietuvoje, tačiau, jei jie jaučia-
si turintys lietuviškumą savyje, 
tai yra pakankamas pagrindas 

būti šios bendruomenės daly-
viu. Neabejotinai šis projektas 
privers mus persvarstyti ir 
sau atsakyti į klausimą – kas 
yra lietuvis, kokios savy-
bės mums būdingos, kur yra 
mūsų pasididžiavimo šaltinis? 
Gali būti, kad grius daugy-
bė mitų”, – sakė „Lietuva 
4.000.000” bendrakūrėjas ir 
„ACC Distribution” vadovas 
Regimantas Buožius. 

Organizatoriai tiki, kad 
emocine paskata lietuviams 
jungtis į vieną platformą gali 
tapti šimtmečio „Tautiška 
giesmė”, kuri bus giedama 
visame pasaulyje 2018-ųjų 
liepos 6 dieną.

„Mūsų patirtis rodo, kad 
tai yra įvykis, kuris sutraukia 
daugiausiai pasaulio lietu-
vių. Giedoti su tautiečiais 
„Tautišką giesmę” liepos 6 
dieną kartais užsienio lietu-
viams tampa vienintele vieša 
tautiškumo išraiška. Todėl mes 
keliame tikslą, kad kiekvienas 
žmogus pasaulyje, kuris jau-
čiasi lietuviu, būtų pakviestas 
bendram šimtmečio himnui 
ir savo patvirtinimą išreikštų 
pasižymėdami projekto plat-
formoje”, – sakė R. Daubaras, 
kuris taip pat yra iniciatyvos 
„Tautiška giesmė aplink pa-
saulį” vadovas.

Tam, kad atkurtos Lietuvos 
100-mečio „Tautiškai gies-

mei” būtų pakviesti 4 milijonai 
žmonių, platformoje turėtų pa-
sižymėti bent 1,2 milijonai lie-
tuvių, gyvenančių užsienyje.

„Ši sistema neklausia, ar tu 
turi lietuvišką pasą, ar abu tavo 
tėvai lietuviai, kaip gerai tu 
moki lietuvių kalbą. Asmeninė 
vieša deklaracija, kad aš esu 
lietuvis, yra pakankamas pa-
grindas būti šios virtualios 
bendruomenės nariu”, – sakė 
R. Buožius.

„Mes tikime, kad teritorinė 
Lietuva ir užsienio Lietuva 
nėra kažkokie atskiri vienetai, 
o ta pati viena Lietuva. Sukūrę 
skaitmeninį bendravimo įrankį, 
kurį žmonės galėtų pritaikyti 
savo praktiniams poreikiams, 
sudarysime sąlygas glaudes-
niam jų bendradarbiavimui, o 
galiausiai – natūraliems žmo-
giškiems ryšiams susikurti 
pačiu plačiausiu mastu”, – pa-
sakojo R. Daubaras. 

Šiuo metu platformoje 
www.4000000.lt startavo inte-
raktyvus žemėlapis, kuris kie-
kvienam atsiliepusiam lietuviui 
priskirs geografinę žymą – taip 
pirmiausiai bus galima pama-
tyti, kur ir kiek pasaulyje yra 
lietuvių. Planuojama, kad šių 
metų rudenį atsiras galimybė 
lietuviams tarpusavyje ben-
drauti, kurti renginius ir pradėti 
tikrą virtualią bendruomenę.

 LRT

Gegužės 26 d., Buivydžių 
kaime, Vilniaus rajone, susiti-
kime su Lietuvoje reziduojan-
čiais užsienio valstybių amba-
sadoriais Seimo Pirmininkas 
Viktoras Pranckietis sakė, 
kad Lietuvos pozicija Astravo 
AE klausimu yra principinga 
ir aiški.

„Astravo AE statybos turi 
būti sustabdytos dėl projekto 
neatitikimo tarptautiniams 
aplinkosaugos ir branduoli-
nės saugos standartams, dėl 
daugelio itin rimtų pažeidimų 
projekto vystymo procese, 
dėl nuolat vykstančių rimtų 
incidentų Astravo AE staty-
bos aikštelėje, žemos darbo 
saugos kultūros, branduolinę 
saugą prižiūrinčios institucijos 
ir statybos darbus atliekan-
čių organizacijų kompetenci-
jos ir patirties stokos vystant 
Astravo AE projektą bei dėl 
nuolatinių manipuliacijų tarp-
tautiniais instrumentais ir 
viešąją nuomone Baltarusijoje 
ir kaimyninėse šalyse”, –  sakė 
parlamento vadovas.

Pasak jo, netinkamai pa-
rinkta vieta AE statybai yra 
viena didžiausių grėsmių ir  
svarbiausių pažeidimų šiame 
projekte.

„Aikštelė parinkta politi-
niu sprendimu, dar prieš tar-
pvalstybinį poveikio aplinkai 

SEIMO PIRMININKAS VIKTORAS PRANCKIETIS: LIETUVOS 
POZICIJA ASTRAVO AE KLAUSIMU PRINCIPINGA IR AIŠKI

vertinimą, o tai sunku būtų 
įsivaizduoti demokratinėje 
šalyje. Būtent todėl neatlie-
kami moksliniai tyrimai, ven-
giama tarptautinių ekspertų 
aikštelės parinkimui vertinti, 
manipuliuojama tarptautiniais 
instrumentais”, – sakė Seimo 
Pirmininkas.

Parlamento vadovo teigi-
mu, Astravo AE yra geopoli-
tinis projektas, be ekonominio 
pagrįstumo.  „Tai grėsmė mūsų 
nacionaliniam saugumui, to-
dėl vasario mėnesį Lietuvos 
parlamentinės politinės par-
tijos pasirašė susitarimą dėl 
bendrų veiksmų nesaugios 
Astravo atominės elektrinės 
(AE) klausimais, o balandžio 
20 d. Lietuvos Seime vien-
balsiai priimtas įstatymas dėl 
būtinųjų priemonių skirtų ap-

sisaugoti nuo nesaugių trečiųjų 
šalių branduolinių elektrinių 
keliamų grėsmių”, –  teigė V. 
Pranckietis.

Jo nuomone, selektyvus 
tarptautinių reikalavimų tai-
kymas, ypač pastangos legiti-
mizuoti projektą atgaline tvar-
ka negali būti toleruojamas. 
„Tai ne tik grėsmė Europos 
Sąjungos (ES) aplinkai ir gy-
ventojams, tai ir tarptautinės 
teisės viršenybės klausimas. 
ES šalys yra nekart pareišku-
sios principinę poziciją dėl 
branduolinės saugos ir aplin-
kosaugos reikalavimų taiky-
mo kaimynystėje. Šiandien 
ypač svarbu, kad ES vienin-
gai pasiųstų stiprų signalą, 
jog kompromisų saugos sąs-
kaita nebus”, – sakė Seimo 
Pirmininkas.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis susitikime su Lietuvoje 
reziduojančiais užsienio valstybių ambasadoriais.           LRS nuotr.

Gegužės 26 d., penktadienį 
susitikimą su ambasadoriais 
Buivydžių kaime organizavo 
Aplinkos ministerija, siekda-
ma pristatyti Astrave statomos 
atominės elektrinės grėsmes. 

LRS

Panevėžio r., gegužės 26 
d. (ELTA). Sekmadienį „Jazz 
Classic Quartet” ir M. K. 
Čiurlionio styginių kvarte-
to pasirodymu prasidės XV 
Bistrampolio dvaro festivalis. 
Jame skambės muzikinė pro-
grama, šiam dvarui sukurta 
užsienio muzikantų ir Lietuvos 
žvaigždžių. 

„ F e s t i v a l i s  a t i t i n k a 
Lietuvos dvaruose susifor-
mavusį muzikinį stilių: juose 
randame muzikinį meną, bet 
tokį, kuris priimtinas daugeliui 
ir mielas širdžiai, - sakė prie 
muzikos parinkimo prisidėjęs 
ir ne kartą Bistrampolio festi-
valyje koncertavęs dainininkas 
Liudas Mikalauskas. - Šiais 
metais dvarų festivaliai jau ti-
krai turi savo muzikinę kryptį. 

Juose skambanti muzika 
yra įvairių stilių - nuo klasi-
kinės iki tautinės, tokios kaip 
flamenkas ar Lotynų Amerikos 
ritmai, tačiau kūriniai parinkti 
taip, kad būtų malonu klau-
sytis daugeliui. Man pačiam 
patinka didžioji dalis tokios 

PRASIDEDA BISTRAMPOLIO DVARO 
MUZIKOS FESTIVALIS

muzikos. Be to, kai atvyksti 
į dvaro festivalio koncertą, 
žinai, kad tai nebus tik kon-
certas, kuriame praleisi kelias 
valandas ir skubėsi namo. Čia 
visi užsibūna ilgiau: vasa-
rą dvarų aplinkoje gali rasti 
įvairių pramogų, o lauko res-
torane išgerti puodelį kavos”. 
Bistrampolyje klasikines arijas 
atliks Rūta Ščiogolevaitė, 
dainuos Deividas ir Renata 
Norvilai, Barbros Streisand 
dainas atliks Evelina Sašenko, 
savo dainas - Sasha Song ir 
kiti. Iš viso lankytojų laukia 
12 koncertų.

„Nors Bistrampolio dvaras 
įsikūręs Panevėžio rajone, 
patys panevėžiečiai sudaro 
apie pusę festivalio svečių. 
Daug lankytojų atvažiuoja 
iš Vilniaus, Kauno ir Rygos, 
susiplanavę vieno savaitgalio 
atostogas su nakvyne dvare. 
Jiems muzika yra poilsio dalis, 
prie kurios prisideda jodinė-
jimas žirgais, ramus poilsis 
dvaro patalpose ir apylinkėse. 
Čia turime apie 20-ies danie-
lių parką, muziejų, šalia yra 
aerodromas, iš kurio skraidina 
maži lėktuvai. Liepos mėne-
sį čia lankytojams atsivers 
25 metrų aukščio apžvalgos 
aikštelė”, - vardijo festivalio 
organizatorius, dvaro vadovas 
kunigas Rimantas Gudelis.



5. DIRVA . 2017 m. gegužės 30 d. . 

„Lietuva stipriai investuoja 
į kibernetinio saugumo pajėgu-
mus, nes suprantame, kad visų 
pirma patys turime pasirūpinti 
savo kibernetinės erdvės ir kri-
tinės infrastruktūros apsauga. 
Tačiau mums labai svarbus 
praktinis bendradarbiavimas 

LIETUVOS BENDRADARBIAVIMAS  
SU JAV KIBERNETINIO SAUGUMO SRITYJE

su JAV ir jūsų ekspertinė pa-
rama šioje srityje”, – sakė LR 
krašto apsaugos viceministras 
Edvinas Kerza, gegužės 26 
d. susitikęs su Lietuvoje besi-
lankančiu Jungtinių Amerikos 
Valstijų Strateginės vadavietės 
Planavimo ir politikos direkto-

Iš kairės: Jungtinių Amerikos Valstijų Strateginės vadavietės Planavimo ir politikos direktorius ge-
nerolas majoras Clintonas Crosierius (Clinton Crosier) ir LR krašto apsaugos viceministras Edvinas 
Kerza.                                                                                                                                 LR KAM nuotr.

riumi generolu majoru Clintonu 
Crosieriu (Clinton Crosier).

Lietuvoje viešintis JAV 
Strateginės vadavietės, ku-
riai taip pat yra pavaldi JAV 
Kibernetinio saugumo va-
davietė, Planavimo ir poli-
tikos direktorius gen. mjr. 

C. Crosieris gegužės 28 d. 
Vilniuje susitiko su Lietuvos 
k a r i u o m e n ė s  J u n g t i n i o 
štabo viršininku gen. mjr. 
Vitalijumi Vaikšnoru, vėliau 
lankėsi Lietuvos Respublikos 
Prezidentūroje ir susitiko su 
jos atstovais. Šis vizitas buvo 
pirmasis tokio lygmens JAV 
Strateginės vadavietės parei-
gūno vizitas Lietuvoje.

Susitikime su JAV Strate-
ginės vadavietės atstovu vicemi-
nistras E. Kerza kalbėjosi apie 
regionines grėsmes, kiberneti-
nės gynybos svarbą ir praktines 
priemones užtikrinant tinkamą 
pasirengimą atremti kiberneti-
nes grėsmes. Pasak viceministro 
E. Kerzos, būtina vystyti šalių 
ir Aljanso kibernetinio sau-
gumo pajėgumus, žinant, kad 
kibernetinės atakos tampa vis 
dažnesnės, rafinuotesnės ir gali 
sukelti žalą svarbių informaci-
nių sistemų ir infrastruktūros 
funkcionalumui.

Viceministras E. Kerza 
ir JAV gen. mjr. C. Crosieris 
taip pat aptarė tolimesnius 
Lietuvos ir JAV bendradar-
biavimo kibernetinės gynybos 
srityje žingsnius, pažymė-
dami, kad būtina išnaudoti 

visus galimus įrankius tokiam 
bendradarbiavimui plėtoti. 
Kaip pavyzdys, ateityje galėtų 
būti svarstoma galimybė į JAV 
Europos patikinimo iniciaty-
vą (European Reassurance 
Initiative) įtraukti ir kiberneti-
nių pajėgumų stiprinimą.

„Puikiai suprantame Rusijos 
keliamą grėsmę, todėl ir toliau 
matysite JAV pajėgų buvimą 
regione, taip pat ir ne vieną 
aukštų JAV pareigūnų vizitą 
Lietuvoje. Tokioje svarbioje 
srityje kaip kibernetinis saugu-
mas, esame pasiruošę suteikti 
Lietuvai visą reikiamą eksper-
tizę ir toliau vystyti mūsų prak-
tinį bendradarbiavimą”, - sakė 
gen. mjr. C. Crosieris.

Vizito Jungtiniame štabe 
metu su Jungtinio štabo virši-
ninku gen. mjr. V. Vaikšnoru 
pasikeista informacija apie 
esančią saugumo situaciją 
Baltijos regione, pristatytos 
Lietuvos kariuomenės strate-
ginės komunikacijos ir infor-
macinių operacijų aktualijos, 
gynybinių pajėgumų vystymo-
si perspektyvos.

Prieš atvykdamas į Lietuvą 
generolas taip pat lankėsi 
Estijoje ir Latvijoje. LR KAM

Partizanų pagerbimo, ka-
riuomenės ir visuomenės dienos 
tradicijos susijusios su tarpuka-
riu gyvavusia Kariuomenės ir 
visuomenės susiartinimo diena. 
Pirmą kartą šią šventę nuspręs-
ta surengti 1935 metais, trečiąjį 
mėnesio sekmadienį. Šventė 
buvo organizuojama iki 1938 
metų, vėliau ją pakeitė ištisus 
metus visoje Lietuvoje vyks-
tanti Ginklų fondo akcija – lėšų 
rinkimas kariuomenei paremti.

Tarpukariu pagrindinės 
šventės iškilmės vykdavo lai-
kinojoje sostinėje Kaune – baž-
nyčiose būdavo pamaldos su 
tai dienai skirtais pamokslais, 
pagrindinėmis Kauno gatvė-
mis nusidriekdavo šventinės 
kariuomenės ir visuomenės 

„MES – TAI JŪS!” – KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS 
VIENYBĖS ŠVENTĖ

eisenos, pasirodydavo kariai, 
buvo demonstruojama kari-
nė technika, norintieji galėjo 
apžiūrėti ir išbandyti ginklus, 
žmonės buvo vaišinami karei-
viška koše.

1993 metais sumanymas 
atgaivinti šventę kilo Vytauto 
Didžiojo karo muziejui ir 
tuometiniam Krašto apsaugos 
ministerijos Sporto ir kul-
tūros poskyrio viršininkui 
Leibai Ritvui. Idėjai sulau-
kus plataus pritarus, tais pa-
čiais metais įvyko pirmoji po 
Nepriklausomybės atkūrimo 
Kariuomenės ir visuomenės 
suartėjimo šventė. Vėliau 
šventė buvo pervadinta į 
Partizanų pagerbimo, kariuo-
menės ir visuomenės vienybės 

dieną.
Partizanų pagerbimo, ka-

riuomenės ir visuomenės vie-
nybės šventė ilgus metus tradi-
ciškai buvo rengiama Vilniuje, 
tačiau pastaruoju metu įsivy-
rauja tradicija Lietuvos ka-
riuomenę pristatyti ir kituose 
Lietuvos regionuose.

Pagrindinis Lietuvos ka-
riuomenės metų renginys – 
Partizanų pagerbimo, kariuo-
menės ir visuomenės vienybės 
šventė šiemet vyko gegužės 20 
d. Panevėžyje.

Panevėžiečius ir miesto sve-
čius prie „Cido” arenos subūrė 
Partizanų pagerbimo, kariuo-
menės ir visuomenės vienybės 
dienos šventė „Mes – tai Jūs”. 
Ten karius ir visuomenę sveiki-

no Seimo pirmininkas Viktoras 
Pranckietis, krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis 
ir Lietuvos kariuomenės vadas 
gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas.

Šventės dalyvius sveikinęs 
ministras R. Karoblis ypatin-
gą pagarbą išreiškė partiza-
nams, dėkojo kariams, jų šei-
moms ir džiaugėsi didžiausiu 
per dvylika metų pasitikėjimu 
Lietuvos kariuomene, krašto 
apsauga, teigė sieksiantis, kad 
jis būtų dar didesnis. Krašto 
apsaugos ministras pabrėžė, 
kad „Stipri kariuomenė yra 
saugios valstybės garantas, 
tačiau stipri kariuomenė neį-
sivaizduojama be visuomenės 
palaikymo”.

Renginyje Lietuvos ka-
riuomenė visuomenei pristatė 
Sausumos, Krašto apsaugos 
savanorių, Karines oro, Karines 
jūrų ir Specialiųjų operacijų 
pajėgas. Pristatyti ir Lietuvoje 
dislokuoti NATO priešakinių 
pajėgų bataliono kariai bei 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
rotacinių pajėgtų kariai su 
savo technika ir ginkluote. 

NATO oro policiją Baltijos 
regine vykdantis Lenkijos ka-
rinių oro pajėgų kontingentas 
pasveikino susirinkusiuosius 
naikintuvų „Fightin Falcon” 
F-16 skrydžiu.

Susirinkusieji galėjo ne 
tik iš arti pamatyti tanką 
„Leopard”, savaeigę haubicą 
„PzH 2000”, pėstininkų kovos 
mašinas „Marder” ir „CV90”, 
šarvuotą žvalgybos automobilį 
„Fennek”, prieštankinį raketinį 
kompleksą „Javelin” ar taiklio-
jo šaulio ginklus FN SCAR, bet 
ir išbandyti savo jėgas įveikiant 
ne vieną žaidybinę kliūtį, ka-
rinę užduotį, kartu su kariais 
varžytis sporto rungtyse.

Taip pat Garbės sargybos 
kuopa surengė bendrą pa-
sirodymą su grupe „G&G 
Sindikatas”, pademonstravo 
parodomąją programą, atli-
ko stilizuotas salves, grojo 
Lietuvos kariuomenės orkes-
trai, Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų bigbendas, dalyvavo 
ir Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos cho-
ras „Kariūnas”.         LR KAM

Iš kairės: Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir 
Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas.                                           LR KAM nuotr.

Šventės dalyvius sveikino ministras R. Karoblis, ypatingą pagarbą 
skirdamas partizanams.                                                   LR KAM nuotr.
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Gegužės 23-25 dienomis 
Sinsinačio mieste (Ohajo vals-
tija, JAV) lankėsi Lietuvos 
ambasadorius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose Rolandas 
Kriščiūnas su diplomatų dele-
gacija, kurioje buvo Marijus 
Gudynas - LR generalinis 
konsulas Čikagoje, Laura 
Šerelienė - LR ambasados 
Vašingtone atstovė, Saulius 
Pumputis bei Ingrida Bublienė 

- Lietuvos garbės konsulė 
Ohajo valstijoje bei LR kon-
sulato Čikagoje atstovė.

Sinsinačio lietuvių ben-
druomenės vadovas Darius 
Sabaliūnas pasidžiaugė, kad 
Lietuvos diplomatai ieško 
Lietuvos verslo galimybių 
visuose Amerikos kampeliuo-
se ir šiame darbe efektyviai 
bendradarbiauja su vietinė-
mis lietuvių bendruomenė-

mis. Vizitą organizavo The 
European American Chamber 
of Commerce, vadovaujama 
Todd Schwartz.

Ohajo valstija žinoma kaip 
aviacijos gimimo vieta bei 
kaip valstija, turinti didelę 
įtaką Amerikos prezidentų rin-
kimų rezultatams. Sinsinačio 
mieste yra įsikūrę nemažai 
įmonių, pagal dydį patenkan-
čių į pasaulio šimtuką. Savo 
būstines čia turi tokios įmonės 
kaip „Procter and Gamble”, 
„Kroger”, „GE Aviation”, 
„Macy’s” ir kt.

Lietuvos ambasadorius 
Rolandas Kriščiūnas pabrėžė, 
kad Lietuva siekia stiprinti 
ekonominį bendradarbiavimą 
su skirtingomis JAV valsti-
jomis. Ohajo valstija buvo 
pasirinkta ieškant verslo ryšių  
gyvybės mokslų, aviacijos 
bei maisto pramonės srityse. 
Vizito metu buvo aplankyta 
Sinsinačio akių ligų klinika 
(Cincinnati Eye Institute), 
kurioje atliekami įvairūs me-
dicininiai tyrimai bei akių 
operacijos naudojant lazerinę 
technologiją.

Delegacija taip pat lan-
kėsi CTI Clinical trial and 
Consulting įmonėje, kuri tes-
tuoja naujai sukurtus vaistus, 

LIETUVOS DIPLOMATAI IEŠKOJO LIETUVOS VERSLO GALIMYBIŲ SINSINATYJE

vertina naujus produktus bei 
jų galimas kainas rinkoje. 
Ambasadorius supažindino 
įmonės vadovą su Lietuvos ga-
limybėmis bei perspektyvomis 
bendradarbiaujant gyvybės 
mokslų srityje. Ambasadorius 
taip pat pakvietė įmonės at-
stovus į tarptautinę gyvybės 
mokslų konferenciją (LSB 
2018), kuri vyks 2018-aisiais 
metais Lietuvoje. 

Lankytasi ir vienoje iš 
didžiausių ir žinomiausių 
pasaulio kompanijų „Procter 
and Gamble”. Lietuvos diplo-
matų vizitą šioje kompanijoje 
kuravo Sinsinačio lietuvių 
bendruomenės pirmininkas 
Darius Sabaliūnas,  kompa-
nijos produktų, aplinkosaugos 
bei darnios plėtros departa-
mento direktorius. „Procter 
and Gamble” atstovai pristatė 
savo mokslinių tyrimų pro-
gramą, gamybos ir logistikos 
strategiją. Lietuvos ambasa-
dorius pristatė kompanijos 
atstovams šalies potencialą 
ir privalumus, kurie gali būti 
svarbūs veiksniai praktiniame 
plėtros strategijos įgyvendi-
nime.

Ambasadorius ir delegacija 
apsilankė TriHealth Western 
Ridge ligoninės skubios medi-

cinos pagalbos centre, kuriame 
stažuojasi Vilniaus ir Kauno 
medicinos universitetų rezi-
dentai. Stažuočių programa 
siekiama perimti JAV patirtį 
organizuojant darbą skubios 
medicinos pagalbos įstaigose. 
Programą remia Kazickų šei-
mos fondas, o jai vadovauja dr. 
Herb Loyd.

Ieškodami perspektyvų 
maisto pramonės srityje, am-
basadorius ir delegacija su-
sitiko su „Kroger” įmonės, 
valdančios vieną didžiausių 
pasaulyje maisto prekybos 
centrų tinklą, vadovu Rodney 
McMullen bei jo štabu ir 
aptarė Lietuvos maisto pro-
duktų eksportuotojų galimy-
bes patekti į Amerikos rinką. 
Kompanijos atstovai domėjosi 
Lietuvos informacinių tech-
nologijų pasiekimais ir teikia-
momis paslaugomis duomenų 
valdymo srityje.

Vėliau delegacija lankėsi 
„GKN Aerospace” įmonėje ir 
pristatė Lietuvos potencialą 
aviacijos srityje, inžinierines 
kompetencijas bei galimybes 
atlikti lėktuvų aptarnavimo ir 
remonto darbus Lietuvoje. 

Ambasadorius taip pat 
lankėsi didžiausioje Sinsi-
načio advokatų kontoroje 
„Dinsmore and Shohl LLC”, 
kurioje aptarė bendradarbia-
vimo galimybes plečiant kon-
toros klientų verslą Lietuvoje, 
pritraukiant JAV investicijas į 
Lietuvą.

Baigdami vizitą, ambasa-
dorius ir delegacija susitiko 
su miesto vicemeru David 
Mann ir kelių Ohajo vals-
tijos Respublikonų partijos 
kongresmenų biurų vadovais, 
aptarė geopolitinę situaciją 
pasaulyje ir laisvos prekybos 
svarbą Lietuvai.  

Po šio ambasadoriaus ir 
delegacijos vizito, manau, 
Lietuva plačiai nuskambėjo. 
Džiaugėsi ir Sinsinačio lietu-
vių bendruomenė turėdama 
progą pabendrauti su Lietuvos 
atstovais.

Dr. Jūratė Virkutytė

Todd Schwartz - „European Amarican Chamber of Commerce 
Cincinnati” direktorius, apjuostas tautine juosta, kaip  padėkos 
ženklu už puikiai suorganizuotą amabasadoriaus  vizitą Sinsinatyje. 
Šalia stovi iš kairės:  Ingrida Bublienė ir Rolandas Kriščiūnas.

Vizitas į „Kroger”. Ambasadoriui iš kairės Kroger Chairmen ir CEO W. Rodney McMullen, delegacijos dalyviai ir valdininkai.

KIJEVE IŠKILMINGAI PAMINĖTOS GEGUŽĖS 3-OSIOS 
KONSTITUCIJOS METINĖS

Gegužės 17 d. Ukrainos 
nacionaliniame operos teatre, 
Kijeve, Lietuvos Respublikos 
ir Lenkijos Respublikos am-
basados Ukrainoje iškilmin-
gu koncertu paminėjo pirmo-
sios Europoje, 1791 metais 
Abiejų Tautų Respublikos 
Seimo Varšuvoje gegužės 
3-ąją priimtos Konstitucijos 
226-asias metines.

Vakaro metu  simfoninis 
orkestras „Kyiv - classic”,  
vadovaujamas  Ukrainos nu-
sipelniusio artisto, UNESCO 
geros valios ambasadoriaus  
Germano Makarenko ir na-

cionalinis akademinis cho-
ras  „Dumka”,  vadovauja-
mas Ukrainos nacionalinės 
premijos laureato Jevgeno 
Savčuko, kartu su kviesti-
niais atlikėjais iš Lietuvos ir 
Lenkijos atliko lietuvių, len-
kų ir ukrainiečių klasikinius 
ir šiuolaikinių kompozitorių 
kūrinius bei liaudies dainų 
aranžuotes chorui.

Daugiau nei tūkstantį salė-
je susirinkusių svečių pasvei-
kino Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Ukrainoje 
Marius Janukonis ir Lenkijos 
Respublikos ambasadorius 

Ukrainoje Jan Piekło.
Iškilmėse dalyvavo Lietu-

vos Respublikos Seimo ryšių 
su Ukraina grupės pirmininko 
Juozo Oleko vadovaujama 
delegacija, Ukrainos politikai 
ir valdžios atstovai, užsienio 
šalių ambasadoriai ir diplo-
matai, Ukrainos visuomenės 
ir kultūros  veikėjai, lietuvių 
ir lenkų bendruomenių nariai.

Koncerto metu simfo-
ninis orkestras atliko šiuo-
laikinių lietuvių kompo-
zitorių kūrinius – Vytauto 
Barkausko „Concerto picco-
lo”  ir Osvaldo Balakausko 

„Malda Maidanui”, kuris 
sukurtas 2014 m. tragiš-
kiems įvykiams Kijeve at-
minti. Kūriniai skambėjo 
specialioje koncertinės pro-
gramos dalyje pavadinimu 
„Už mūsų ir jūsų laisvę!”,  
skirtoje trijų tautų kovoms 
už laisvę atminti, ekrane 
buvo demonstruojamos is-
torinės nuotraukos iš šių 
kovų Lietuvoje, Lenkijoje ir 
Ukrainoje. Choras „Dumka” 
atliko harmonizuotas lietuvių 
liaudies dainas.

M.K.Čiurlionio keturis 
kūrinius fortepijonui – pre-
liudų kompoziciją, kartu 
su ekrane demonstruoja-
mais paveikslais pavadinimu 

„Kosminė meditacija”, atliko 
žymus lietuvių pianistas, 
M. K. Čiurlionio proanūkis 
Rokas Zubovas.

Koncer te  ar i jas  i š  S . 
Moniuškos  operų   a t l i -
ko Varšuvos nacionalinės 
operos solistas, baritonas 
Adamas Kruszewskis. Taip 
pat koncerte skambėjo lenkų 
kompozitorių F. Šopeno, 
K. Dembskio ir W. Kilaro 
kūriniai. 

Renginį rėmė Lietuvos 
Respublikos kultūros minis-
terija ir Lietuvos kultūros 
institutas, organizacinį darbą 
atliko Lietuvos Respublikos 
ambasada ir Kultūros atašė 
Ukrainoje.               LR KM
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Š. m. gegužės 20 d. , 
Klivlando priemiestyje Euklide, 
Ohajaus Kranto kultūros centro 
salėje (Ohio Shore Cultural 
Centre) įvyko Lietuvių tautinių 
šokių festivalis JUVENTUS. 
Jame dalyvavo keturios šokių 
grupės: Čikagos „Grandis” 
(vad. Dalia Bilašaitytė-DeMuth 
ir Gintaras Grinkevičius), 
Toronto „Gintaras” (vad. 
Romas Jonušonis), Lemonto 
„Spindulys” (vad. Kastytis 
Šo l iūnas )  i r  K l iv l ando 
„Švyturys” (vad. Aušrinė 
Š i r v i n s k i e n ė  i r  E g l ė 
Žukauskienė). Festivalio 
šeimininkai buvo Klivlando 
„Švyturys” ir jo gausūs padėjė-
jai. Koncerte atsilankė per 500 
žiūrovų. Prieš koncertą salės 
durys buvo atidarytos, todėl 
patalpa buvo nuolat vėsinama, 
nes diena pasitaikė šilta.

Prieš prasidedant koncer-

ĮSPŪDINGAS IR SĖKMINGAS 
KONCERTAS

tui, rengėjai trumpa ir malo-
nia kalba padėkojo visiems 
atvykusiems. Po to scenoje 
išsirikiavo dešimties skirtingų 
tautybių atstovai, pasipuošę 
būdingais tautiniais rūbais. Jie 
savo gimtaja kalba kiekvienas 
pasveikino šventės dalyvius, 
pridėdami savo linkėjimus. 

Visus koncerto šokius neprie-
kaištingai lydėjo įrašyta muzi-
ka. Pagal programą visos ke-
turios grupės atliko 23 šokius. 
Įžanginį šokį sušoko Lemonto 
„Spindulys”, o pabaigtuvių - 
Klivlando „Švyturys”. Būtina 
paminėti, kad visi šokėjai (nuo 
naujokų iki vyresniųjų) savo 

uždavinį atliko entuziastin-
gai, su šypsena ir užsidegimu. 
Taip pat džiugino, kad mo-
terų galvos apdaras – karūna 
– nebuvo „sumodernintas”. 
Nebuvo užmiršti ir festivalio 
dalyviai: koncerto pranešėjai 
– Laurynas Ivinskis ir Kristina 
Kliorytė – lietuvių ir anglų 

kalba sugebėjo juos įtraukti į 
šokio šėlsmą. Koncertas buvo 
baigtas šokiu „Tu Lietuva, tu 
mana”, o po to visi šokėjai ir 
rengėjai susibūrė scenoje at-
sisveikinimui ir nuotraukoms. 
Koncerto šokių dalies trukmė 
tęsėsi beveik dvi valandas.

Algirdas V.Matulionis

Koncerto uždarymo akimirka.                                                                                                                            Visos nuotraukos A. V. Matulionio.

Skirtingų tautinių ansamblių atstovai sveikina publiką.

Čikagos GRANDIS atlieka „Muštokinė”

Šoka Lemonto SPINDULYS.

Toronto GINTARAS šoka vieną iš penkių šokių.

Čikagos GRANDIS vyrai atlieka „Piemenų Išdaigos”.

Klivlando ŠVYTURIO jaunieji šokėjai.

Klivlando ŠVYTURIO jaunieji šokėjai.
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Tada visas nuvežė į ambu-
latoriją, kur davė gerti kibirą 
mėlynų grūdelių vidurių – 
skrandžio išvalymui. Taip 
likome gyvos...

Visą Sibirą pravažiavau...  
Veždavo traukiniu, mašinom 
(per taigą) žinoma, su prižiū-
rėtojais. Buchtoj Nachodkoj 
buvo japonų stovykla, kurio-
je mums teko apsigyventi. 
Visada švaru, barakai iškli-
juoti popieriumi (japonai tą 
mėgsta). Dirbau su japonais, 
tai kultūringi, puikūs žmo-
nės. Kaliniai daug darbo pa-
darė: visus tunelius, miestus 
plikomis rankom pastatė. 
Aprašyti viską, kiekvienos 
dienos sunkumus, reikėtų 
kelių tomų knygos. Čia tik 
maža apžvalga tų sunkumų. 
Duonos, tik daug duonos 
norėjosi pavalgyti, o jos 
nebuvo. Gaudavome dienai 
tik 300 gramų. Pilvas visada 

tuščias būdavo,  norėjosi tik 
valgyti. Taip Tolimuosiuose 
Rytuose ir praėjo 5 metai 
sočiai nepavalgius...

Kaip sakiau, buvau ap-
kaltinta už išeikvojimą ir 
duonos vokiečiams davimą. 
Nuteisė 10 metų, bet, atseit, 
palengvino teismas: 5 metai 
kalėjimo – lagerio ir 5 me-
tai be teisių. Taigi išbuvau 
visus teistus 5 metus ir dar 
be teisių 5 metus gyvenau 
Lietuvoje, į kurią grįžau 
1951 metais birželio mėne-
sį. Grįžusiai vėl teko vargti, 
niekas nepriėmė gyventi, 
nes priregistruoti dokumentų 
negalėjau (Lietuvoje neturė-
jau teisės gyventi Kaune, tik 
Josvainiuose, mamos ūkyje). 
Taip liūdnai prabėgo 10 metų 
- 10 metų vien vargo. Neliko 
nei stiprios sveikatos, nei 
stiprių jėgų. 

Įsiminė kelionė namo į 

Lietuvą. Važiuojant namo 
jautėsi laisvė, todėl visose 
stotelėse mėgdavau išeiti pa-
sivaikščioti (keleivinis trauki-
nys net po 2 valandas stovėda-
vo). O Chabarovske ilgai sto-
vėjom, tai teko pasivaikščioti 
po šį gražų jūrininkų miestą. 
Baikalo stoty irgi pasivaikš-
čiojau – iki šitos stoties teko 
pervažiuot 36 tunelius. Tai 
vis kalinių darbas... Važiavau 
ir pro mongolų Ulan Ude – 
pravažiuojant neleido išeiti, 
užrakino vagonus. Paskui 
Irkutsko stotis, Krasnodaro 
stotis, Uralo kalnai, Tomskas, 
Omskas, Molotovas, pagaliau 
Maskva, kur visą dieną vaikš-
čiojau po Raudonąją aikštę, 
buvau prie mauzoliejaus (už-
darytas buvo). Maskva man 
nepatiko, nors dar buvo seno-
vinių pastatų. Buvau Lenino 
muziejuje, įdomu... Tad toks 
buvo grįžimas į Lietuvą 1951 
metų birželio mėnesį. 

Sibiro gamta be galo gra-
ži. Taiga, sopkos... Gėlės 
puikios žydi ant uolų, nes 
visur kalnai akmenų. Aplink 
vieni miškai.

Vorošilovogradas buvo 
jau Kinijos siena – matėsi 
kalnai. Komsomolskas ant 

Amūro - irgi Kinijos siena. 
Kalnai jungė 60 kilometrų 
su Kinija, Buchta Nachodka 
- tai siena nuo rusų Japonijos 
jūra. Primorės kraštas  - 
Vorošilovogradas. Kolūkis, 
kur dirbau, Putiluka vadinosi.

Būdama nelaisvėje prisie-
kiau sau, kad jokių turtų man 
nereiks, tik duonos, valgio 
visad sočiai turėti ir valgyti 
valgyti...

1946 metais mes vis lau-
kėm, kad kažkas išvaduos, 
vėl bus Lietuva, nebus rusų. 
Visokie atsišaukimai priešin-
tis rusų valdžiai ėjo. Todėl 
visi abejingai dirbo ir vis 
laukė laukė, bet veltui.

Jei būčiau nepapuolus į 
kalėjimą, vis tiek mane būtų 
išvežę į Sibirą, nes mano vy-
ras Puzinauskas tarnavo vo-
kiečių kariuomenėje – buvo 
vertėju. Ir buvo tarnavęs 
„arbeitdinste” - jaunų vyrų 
darbo stovykloje. Vokietijoje 

tarnavo 2 metus, paskui grį-
žęs Kaune tarnavo policijoje, 
o dar vėliau jau į vokiečių 
kariuomenę buvo paimtas. 
Todėl vyrą Puzinauską ir 
tėvus, seserį išvežė 1947 
metais – taip kad aš irgi 
neilgai būčiau Lietuvoje 
buvusi. Puzinausko brolis 
Modestas buvo miškinis 
Prienuose, ir ten jį nužudė 
rusai (ar stribai?). Taigi visa 
šeima nebuvo palanki ru-
sams. Puzinauskas su seserim 
buvo Irkutske, miestas Zima 
vadinosi. Susirašinėjom, bet 
aš grįžau į Lietuvą ir tuo 
pasibaigė mano gyvenimas 
su Puzinausku (1951 metais 
grįžau). 1958 metais ištekė-
jau už Černeckio, kuris 1951 
m. buvo Josvainių apylinkės 
pirmininkas. Nevedęs.

Tokie buvo mano jaunys-
tės vargo keliai.

(Pabaiga, pradžia „Dirvos” 
gegužės 16 d. numeryje)

TREMTIES PRISIMINIMAI
TETOS RENĖS ATSIMINIMAI: PAPRASTO 

ŽMOGAUS 1946-1956 KANČIOS
Dukterėčios surinkti atsiminimai iš Tetos Renės dienoraščio

Sophia Gruzdys-Laino

Tarptautinis poezijos fes-
tivalis „Poezijos pavasaris”, 
kasmet visoje Lietuvoje su-
buriantis poezijos gerbėjus 
ir jos kūrėjus, tradiciškai 
apsilankė ir Rumšiškėse. Šis 
poetinio žodžio mylėtojų su-
sitikimas buvo gražus ir tuo, 
kad vienam iš poetų buvo 
įteikta Kaišiadorių rajono 
savivaldybės Jono Aisčio 
literatūros premija. Ją gavo 
Vainius Bakas.

Kaišiadorių rajono savi-
valdybės taryba Jono Aisčio 
literatūrinę premiją įsteigė 
2004 m. Premija teikiama 

POEZIJOS PAUKŠTĖ RUMŠIŠKĖSE ANT SPARNŲ  
ATNEŠĖ J. AISČIO LITERATŪRINĘ PREMIJĄ

kiekvienais metais už Jono 
Aisčio kūrybos tyrinėjimą ir 
sklaidą, už aistiškos lyrizmo 
dvasios puoselėjimą kūry-
boje. Konkurse vertinamos 
per paskutinius dvejus metus 
išleistos poezijos, eseistikos, 
prozos, literatūros mokslo 
knygos.

2017 m. Jono Aisčio li-
teratūros premijos skyrimo 
komisijos posėdyje gegužės 
10 d. buvo pristatyti kandi-
datai šių metų premijai gauti. 
Komisija sulaukė 6 pasiūlymų. 
Buvo pristatoma kiekvienas 
pretendentas pagal paraiškos 

gavimo datą, nurodyta konkur-
sui pateikta knyga ir rekomen-
dacija. Premiją skirti siūlyta 
šiems kandidatams: Vytautui 
Stulpinui už poezijos knygą 
„Vakarijos”, Vainiui Bakui už 
eilėraščių rinkinį „Kaštonų to-
nai”, Onai Jautakei už eilėraš-
čių knygą „Sekmadienį lengva 
nešti”, Rimgaudui Valentinui 
Graibui už knygą „Jausmų pa-
veikslai”, Aušrai Kaziliūnaitei 
už eilėraščių knygą „Esu ap-
trupėjusios sienos”, Vytautui 
Stankui už eilėraščių knygą 
„Skruzdžių skandinimas”. 
Pasisakė kiekvienas komisijos 

narys, siūlydamas laureatą ir 
argumentuodamas savo pasi-
rinkimą. Po ilgų diskusiją nu-
tarta 2017 m. Kaišiadorių ra-
jono savivaldybės Jono Aisčio 
literatūros premiją (900 eurų) 
skirti Vainiui Bakui už eilė-
raščių rinkinį „Kaštonų tonai” 
(Lietuvos rašytojų sąjungos 
leidykla, 2016). Tam pritarė 
visi komisijos nariai.

Gegužės 19 d. pavaka-
rę Rumšiškių KC kiemelis 
prisipildė žmonių, neabejin-
gų dvasiniam grožiui, ku-
ris kartais materializuojasi 
poetinio žodžio formomis. 
Atrodytų, poezijos skaitymai 
nėra tas renginys, kuris pri-
trauktų provincijos žmones, 
tačiau šis stereotipas negalioja 
Rumšiškėse, pagimdžiusiose 
vieną žymiausių lietuvių ly-
rikų Joną Aistį. Tad nenuos-
tabu, kad atvykę į Rumšiškes 
žinomi mūsų poetai Vainius 
Bakas, Eglė Juodvalkė, Sara 

Poisson, Simonas Bernotas, 
Antanas Šimkus, Arūnas 
Spraunius buvo sutikti ir 
apgaubti klausytojų dėme-
sio. Svarbiausias momentas 
- Kaišiadorių rajono savival-
dybės Jono Aisčio literatūros 
premijos įteikimas – patikėtas 
rajono savivaldybės merui 
Vyteniui Tomkui. Paskui – 
liejosi poezija... 

Vakarą muzikiniais in-
tarpais papuošė Renatos 
Gvildienės vadovaujamo dai-
nų teatro „Svirplys” jaunieji 
dainininkai, Lietuvos mokinių 
dainuojamosios poezijos 2017 
m. laureatai: Rytė Jonikaitė, 
Kotryna Streikutė, Modesta 
K r u g ž d a i t ė ,  Ta u t v y d a s 
Nagorskas. Renginio dalyviai 
taip pat galėjo pasigrožėti 
jaunųjų keramikų – Audronės 
Skarbaliūtės vadovaujamo 
Rumšiškių KC keramikos 
būrelio vaikų – darbais.

Gintaras Markevičius

Kaišiadorių rajono savivaldybės Jono Aisčio literatūros premijos 
laureatas Vainius Bakas.                                   G. Markevičiaus nuotr.

2017 m. Jono Aisčio literatūros premijos įteikimas. Nuotraukoje iš kairės: Gražina Kazanavičienė, 
Rumšiškių kultūros centro direktorė, Kaišiadorių muziejaus Jono Aisčio ekspozicijos muziejininkė, 
Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus ir laureatas Vainius Bakas. G.Markevičiaus nuotr.
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KARUNKA
Jonas Aistis

NEATEINA mintys, nesirašo eilės 
Ir nelaša kraujas rašalu juodu;
Kažin ko taip ilgu, kažin ko taip gaila 
Ir pačiam be galo liūdna ir graudu.

Leiskit pažiūrėti nors pro langą šilo, 
Leiskit pažiūrėti marių mėlynų - 
To bedugnio skliauto sielvartingo gylio 
Ir dangaus blakstienų, ašarų pilnų...

Aš iš margo svieto smulkmenų, detalių:
Lauko, pievų, miško, skliauto ir žvaigždžių
Susikūriau savo pasakišką šalį -
Pats nepasidžiaugęs, perdaviau žodžiu.

Verkė mano skliautas, ašarom pasruvęs, 
O gal man tik rodės, galgi aš klydau? 
Tai nuvargęs šiandien, išsimušęs suvis - 
Aš ieškojau laimės ir nesuradau... 

„Eilėraščiai”, 1932 m. 

Gegužės 23 d. tarptauti-
niame Kanų kino festivalyje 
buvo pirmą kartą pristatytas 
ką tik sukurtas lietuvių režisie-
riaus Šarūno Barto kino filmas 
„Šerkšnas”. Šis filmas buvo 
atrinktas į festivalio progra-
mą „Dvi režisierių savaitės” 
(„Director’s Fortnight”) ir buvo 
rodomas Kanų miesto centre 
esančiame kino teatre Theatre 
Croisette. Gausiai susirinkusi 
kviestinė festivalio publika 
turėjo galimybę susitikti su 
režisieriumi Šarūnu Bartu, visa 
kūrybine grupe bei padiskutuoti 

REŽISIERIAUS Š. BARTO FILMAS „ŠERKŠNAS” 
PRISTATYTAS KANŲ KINO FESTIVALYJE

Šarūno Barto kino filmo „Šerkšnas” pristatymas Kanų kino festivalyje.                            Autorės nuotr.

apie filmo kūrimo aplinkybes.
Filme „Šerkšnas” pasako-

jama apie jauną lietuvį vardu 
Rokas, kuris niekada nebuvo 
kare, tačiau užaugo jo šešėly-
je. Gabendamas humanitarinę 
pagalbą iš Vilniaus į Ukrainą 
jis patiria pasiaukojimo kupiną 
kelionę. Vaikino troškimas irtis 
giliau nuveda jį prie fronto 
linijos Donecke.

Filme vaidina prancūzų ak-
torė Vanessa Paradis (Vanesa 
Paradis), garsus lenkų aktorius 
Andrzejus Chyra (Andžejus 
Čyra), Mantas Jančiauskas. Tai 

bendros gamybos Lietuvos, 
Ukrainos, Prancūzijos ir Lenki-
jos filmas. Tai jau penktas šio 
režisieriaus filmas, atrinktas 
į svarbiausią pasaulyje kino 
festivalį.

Kanų kino festivalis yra vie-
nas svarbiausių kino industrijos 
renginių pasaulyje, kasmet 
vykstantis Kanų miestelyje 
Pietų Prancūzijoje. Šiemet 
festivalis vyksta gegužės 17–28 
dienomis.

Vida Gražienė, Kultūros 
atašė, LR ambasada Prancū-
zijos Respublikoje

Gegužės 17-23 d. Chersono 
mieste vyko Lietuvos kultū-
ros dienos, kurių metu pietų 
Ukrainos gyventojams bei 
svečiams pristatytas platus 
Lietuvos kultūros ir meno 
sričių spektras: klasikinis ir 
šiuolaikinis menas, istorija, 
tradicijos, senovės papročiai 
ir amatai.

Visą savaitę Chersono sri-
ties gyventojai turėjo galimybę 
susipažinti bei pabendrauti su 
gausiais Lietuvos menininkais, 
istorikais ir kultūros veikėjais. 
Chersoniečiams išsamiai pri-
statyta ir M. K. Čiurlionio kū-
ryba. Lietuvos nacionalinio M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus 
ir „Čiurlionio namų Vilniuje” 
dėka pirmąkart Ukrainoje su-
rengta jo fotografijų paroda, 
papildant ją tapybos darbų 
reprodukcijomis. Šią unikalią 
parodą vėliau numatoma pri-
statyti Kijeve.

Garsūs pianistai Sonata 
ir Rokas Zubovai Chesrono 
srities dramos teatro mažojoje 
salėje surengė kūrybos vakarą 
„Čiurlionio pasaulis”. Jame, 
skambant Čiurlionio muziki-
niams kūriniams, iliustruoja-
miems tapybos paveikslais, 
taip pat ukrainiečių kalba 
aktorius skaitė jo rašytinius 
kūrinius.

Lietuvos kultūros dienų 
kulminacija tapo iškilmingas 
koncertas Valstybinės muzikos 
mokyklos Didžiojoje salėje, 
kurio metu Zubovų fortepijo-
ninis duetas kartu su garsaus 
lietuvių dirigento Roberto 
Šerveniko, specialiai šiam pro-
jektui Chersone suburtu sim-
foniniu orkestru, atliko Juozo 
Naujalio ir M. K. Čiurlionio 
kūrinius, simfoninę poemą 
„Miške” ir Maxo Brucho kon-
certą dviem fortepijonams ir 
orkestrui.

Miesto centrinėje biblio-
tekoje dvi dienas vyko lite-

ratūriniai renginiai. Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto 
signatarų klubo prezidentė 
Birutė Valionytė pristatė fo-
tografijų albumą „Didžioji 
Lietuva. Trečioji knyga”. 
Albume jos kelionių metu 
užfiksuoti Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (LDK) archi-
tektūrinio paveldo objektai 
Ukrainoje. Taip pat vyko nau-
jausių, ukrainiečių kalba leidy-
klos „Brait Star Publishing”, 
išleistų knygų pristatymas: 

mokslininkai pristatė esamas 
studijas, vykdomus tyrimus ir 
aptarė tolimesnio bendradar-
biavimo gaires.

XIX tarptautinio teatrų fes-
tivalio „Taurijos Melpomenė” 
rėmuose Panevėžio J. Miltinio 
dramos teatras parodė spekta-
klį N. Vorožbit „Saša, išnešk 
šiukšles”, režisuotą ukrainie-
čių režisieriaus S. Moisejevo. 
Vilniaus Pilaitės rajono liau-
dies teatras pristatė spekta-
klį „Prieš audrą”, autorė ir 
režisierė Dalia Tarailienė. J. 
Miltinio dramos teatro spek-
taklis „Saša, išnešk šiukšles” 
trečiadienį taip pat bus parody-
tas Kijevo publikai nacionali-
niame I. Franko dramos teatre.

Kino gerbėjai galėjo pa-

matyti A. Juzėno meninį filmą 
„Getas” ir G. Beinoriūtės do-
kumetinį filmą „Vulkanovka. 
Po didžiojo kino”. Filmus 
pristatė aktorius ir režisierius 
Alvydas Šlepikas, literatū-
rologė Loreta Mačianskaitė 
ir Lietuvos kultūros instituto 
projektų koordinatorė Rūta 
Mėlynė.

Dvi dienas Chesrono cen-
triniame parke gyvosios isto-
rijos klubas „Leitgiris” miesto 
svečius pažindino su IX- XIII 
a. senovės baltų rekonstruota 

kasdienybe: karių kostiumais, 
kovomis, žaidimais, archajiš-
kais amatais ir virtuve.

Renginiuose dalyvavo 
Lietuvos Respublikos amba-
sadorius Ukrainoje Marius 
Janukonis ir kultūros atašė 
Jurgis Giedrys, kurie vizito 
metu taip pat susitiko su 
Chersono regiono administra-
cijos vadovu Andriy Godejev, 
miesto meru Volodymyr 
Mykolajenko ir srities tary-
bos pirmininku Vladyslav 
Manger. 

Pagrindiniai  Lietuvos 
kultūros dienų iniciatoriai 
ir organizatoriai – Lietuvos 
garbės konsulas Chersone ir 
Chersono visuomeninė or-
ganizacija „Kultūros centras 
Ukraina- Lietuva”, M. K. 
Čiurlionio namai Vilniuje ir 
Vilniaus miesto Pilaitės rajono 
bendruomenė. Renginius rėmė 
Chersono srities administra-
cija ir miesto savivaldybė, 
Lietuvos Respublikos am-
basada Ukrainoje, Lietuvos 
Respublikos kultūros minis-
terija ir Lietuvos kultūros 
institutas, M.K. Čiurlionio 
namai bei kitos kultūros orga-
nizacijos.                    LR KM

LIETUVOS KULTŪROS DIENOS 
UKRAINOJE

Visi atlikėjai prie koncerto skelbimo.                                                                                 LR KM nuotr.

A. Šlepiko romanas „Mano 
vardas – Marytė” ir A. Škėmos 
apysaką „Saulėtos dienos”. 
Pristatyme dalyvavo rašytojas, 
režisierius ir aktorius Alvydas 
Šlepikas, literatūrologė Loreta 
Mačianskaitė ir kūrinių vertėja 
Beatričė Biliavciv.

Ambasadorius Marius 
Janukonis miesto ir srities 
bibliotekoms perdavė G. 
Kanovičiaus šeimos dovanotas 
jo kūrybos rinktinės penkiato-
mius bei kitas naujausias lietu-
vių autorių knygas ukrainiečių 
kalba.

Taip vyko Lietuvos ir 
Ukrainos istorikų apskrito 
stalo diskusija tema „Lietuvos 
ir Ukrainos bendra istorija”, 
kurioje abiejų šalių istorikai ir 
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Į Naisius (Šiaulių r.) at-
vykstantys lankytojai čia pra-
leidžia ne vieną valandą. Su 
muziejais ir kitomis lankyti-
nomis vietomis susipažino jau 
tūkstančiai žmonių. Nemaža 
tokių, kurie sugrįžta dar ir dar 
kartą: vieni į renginius, kiti 
kopia į Baltų areną, vaikšto 
pažintiniu Baltų dievų skulp-
tūrų muziejaus taku, aplanko 
verpstės formos Baltų žolynų 
muziejų, Alkos kalną, Saulės 
ir Ugnies aikštes, literatūros 
muziejų ar kitas vietas. Dažnas 
nustemba (o gal jau ir nebe?) 

kasmet vis atrasdamas dar 
vieną naują erdvę.

Šių metų pradžioje  į 
Naisius atvyko jaunas, bet jau 
sukaupęs penkiolikos metų 
darbo su molio keramika patir-
tį tautodailininkas Mindaugas 
Turolevičius. Ambicingas, 
atkakliai savo tikslų siekian-
tis menininkas svajojo ne tik 
apie molio gaminių lipdymą, 
profesinių įgūdžių tobulinimą, 
bet ir edukacinės erdvės stei-
gimą. Svajonės labai greitai 
virto realybe: kuriant kultūrinę 
aplinką Naisiuose yra numaty-

KERAMIKOS DIRBTUVIŲ 
ATIDARYMAS NAISIUOSE

ta vieta ir tautodailės centrui, 
kuriame galėtų susiburti senų-
jų amatų žinovai. Mindaugas 
– pirmasis tautodailininkas į 
senąjį kaimo svirną, priklau-
siusį grafų Zubovų dvarui, 
grąžinęs gyvenimą.

Molio keramikos dirbtuvės 
dar tik buvo rengiamos (tvar-
koma patalpa, konstruojamos 
lentynos, statomos molio de-
gimo krosnys), kai balandžio 
25 d. jose svečiavosi pirmieji 
lankytojai, atvykę susipažinti 
su Naisiais. Priėmęs pirmąją 
grupę, molio meistras kas-
dien sulaukdavo smalsuolių: 
vieniems pasakojo apie mo-
lininko amatą, demonstravo 
žiedimo procesą, kitiems su-
teikė galimybę išbandyti molio 
lipdymo technologiją; daugelis 
mielai įsigijo lentynose de-
monstruojamų jau paruoštų 
gaminių.

Gegužės 18 d. dirbtuves 
pripildė jaukus ir jaudinantis 
šurmulys: draugus, kolegas 
menininkus, talkininkus, vietos 
bendruomenę M. Turolevičius 
pakvietė į šventinį atidarymą. 
Visus susirinkusius jis iš karto 
informavo, kad teks dalyvauti 
molio degimo procese. Meno 
kūrėjas demonstravo seną ja-
ponų molio apdorojimo būdą 

– Raku techniką. O svečiai 
turėjo galimybę dalyvauti 
viename archaiškiausių molio 
apdirbimo technikos – duonos 
raugo keramikos – procese. 
Specialiomis geležinėmis žny-
plėmis iš krosnies ištrauktus 
molinius dubenėlius pirmiau-
sia reikėjo merkti į duonos 
raugą, po to atvėsinti vande-
lyje – tiksliai taip, kaip mokė 
amato profesionalas.

Profesionaliai ir įtaigiai 
vedami užsiėmimai, kuriuos 

galima bus ne tik stebėti, bet 
ir patiems juose dalyvauti, 
tikrai sulauks lankytojų dėme-
sio. Pasisvečiuoti Mindaugo 
Turolevičiaus molio dirbtuvė-
se, dalyvauti siūlomoje eduka-
cinėje veikloje jau registruo-
jasi į Naisius atvykstantieji. 
Naisiškiai tautodailininkui 
linki tvirtų molį šildančių 
rankų, gražių idėjų, puoselėti 
senąsias lietuvių tradicijas ir 
įgyti naujų patirčių.

Alina Šalavėjienė

Autorės nuotraukos

Gegužės 21 d. Fonteblo 
mieste, esančiame netoli Pary-
žiaus, buvo surengtas poeto, 
diplomato Oskaro Milašiaus at-
minimo pagerbimas. Tradiciškai 
kasmet Oskaro Milašiaus kūry-
bos mylėtojų draugija „Les amis 
de Milosz”, vienijanti nemažą 
būrį prancūzų ir Prancūzijoje 
gyvenančių lietuvių, susirenka 
pagerbti rašytojo atminimą 
prie jo kapo, esančio Fontenblo 
kapinėse. Šiais metais taip pat 
draugijos, įsteigtos 1966 m. ir 
aktyviai besirūpinančios poeto, 
diplomato kūrybinio palikimo 
išsaugojimu ir sklaida, nariai 
kartu su Fontenblo ir Lietuvos 
ambasados Prancūzijoje atsto-
vais prisiminė Oskaro Milašiaus 
kaip Lietuvos diplomato svar-
bų vaidmenį, siekiant tvirtinti 
Lietuvos valstybę Europos 
politiniame žemėlapyje, poeto 
kūrybą ir išskirtinį kūrybinį pa-

PRANCŪZIJOJE PAGERBTAS POETO 
OSKARO MILAŠIAUS ATMINIMAS

likimą Vakarų 
Europos lite-
ratūros pasau-
lyje.

Poeto Os-
karo Milašiaus 
kūrybos ger-
bėjus sveiki-
no Fontenblo 
miesto atsto-
vė Maggiori, 
draugijos pre-
zidentas, bu-
vęs Lietuvos 
ambasadorius 
Prancūzijoje 
Ričardas Bač-
kis ir Lietuvos 

kultūros atašė Prancūzijoje 
Vida Gražienė. Po paminė-
jimo ceremonijos kapinėse 
svečiai susirinko Hotel de 
l‘Aigle Noir salone, kur kartu 
su draugijos vicepreziden-
tu p. Olivier Piveteau aptarė 
rašytojo kūrybos sklaidos ir 
įamžinimo Prancūzijoje atei-
ties planus, diskutavo apie 
Oskaro Milašiaus asmenybę 
bei klausėsi O. Milašiaus poe-
zijos, skaitomos profesionalaus 
aktoriaus Zygmund Blazynsky. 

Lapkričio 15 - 16 d. Pary-
žiuje bus organizuojama tarp-
tautinė mokslinė konferencija 
O.V. de L. Milosz. L‘intouchable 
solitude d‘un étranger (liet. 
„Oskaras Milašius. Nepaprasta 
svetimšalio vienatvė”), skirta 
Oskaro Milašiaus kūrybai ir 
veiklai paminėti.

Lietuvos kultūros atašė 
Prancūzijoje Vida Gražienė

Fontenblo miesto atstovė Maggiori, draugijos 
prezidentas, buvęs Lietuvos ambasadorius 
Prancūzijoje Ričardas Bačkis ir Lietuvos kultūros 
atašė Prancūzijoje Vida Gražienė.    LR KM nuotr.

Gegužės 26 d. 
Kultūros ministeri-
joje buvo iškilmingai 
pažymėta tarptauti-
nio folkloro festiva-
lio „Skamba skamba 
kankliai” kūrybinės 
veiklos 45-erių metų 
sukaktis. Renginio 
metu buvo apdovano-
ti ilgamečiai šio festi-
valio organizatoriai ir 
programų rengėjai bei 
festivalio dalyviai.

Sveikindama ren-
ginio dalyvius kul-
tūros viceministrė 
Gintautė Žemaitytė 
pažymėjo, kad šis 
festivalis yra viena 
gražiausių etninės kultūros 
švenčių Lietuvoje. „Festivalis 
„Skamba skamba kankliai” 
yra išskirtinis. Jis puoselėja 
ir skleidžia tikrąją etninę kul-
tūrą. Pati jo visada laukiu su 
nekantrumu, kaip ir daugybė 
jame dalyvaujančių atlikėjų 
ir žiūrovų”, – teigė kultūros 
viceministrė G.Žemaitytė.

Festivalis „Skamba skam-
ba kankliai” vyksta kasmet 
paskutinę gegužės mėnesio 
savaitę Lietuvos sostinėje 
Vilniuje. Festivalio koncertų 
dalyviai ir žiūrovai jį vadina 
kasmetiniais folkloro „at-
laidais”, o dalyvauti jame 
nori ne tik Vilniaus, kuriame 
šiuo metu yra daugiau nei 
50 folkloro tradicijas tęsian-
čių kolektyvų, bet ir visos 
Lietuvos bei užsienio šalių 
folkloro ansambliai – au-

VILNIUJE JAU 45-ĄJĮ KARTĄ „SKAMBA SKAMBA KANKLIAI”

tentiškojo folkloro tradicijų 
tęsėjai. Festivalis yra vienas iš 
nedaugelio dar vykstančių au-
tentiškosios – ne stilizuotos ar 
harmonizuotos – etnomuzikos 
festivalių, kuriame kiekvieną 
pavasarį kartu su sugrįžusių 
paukščių trelėmis Vilniuje 
skamba ir Lietuvos bei festi-
valio svečių iš užsienio šalių 
prigimtinės melodijos, akį 
džiugina spalvingi festivalio 
programos atlikėjų kostiumai.

„Skamba skamba kan-
kliai” festivalis – Vilniaus 
miesto folkloro ansamblių 
vadovų, kitų etninės kultū-
ros praktikų ir teoretikų kū-
rinys. Per savo gyvavimo 
metus festivalis suformavo ir 
tradiciją tapusius renginius. 
Žiūrovai laukia „Naktišokių”, 
„Pasidainavimo vakaro”, kon-
certų Vilniaus senamiesčio 

kiemeliuose ir aikštėse, ku-
riuose jie ir patys gali padai-
nuoti, pašokti. Tradiciniais 
jau tapo ir „Sutartinių vakaras 
bei Sutartinių takas”, vaikų 
folkloro koncertas „Saulytė”, 
vakarai „Iš gyvosios versmės” 
su autentiškojo folkloro pa-
teikėjais, „Tradicinių liaudies 
giesmių valanda” ir „Nakties 
muzikos” ciklo bei tradicinių 
muzikantų ir kapelų koncertai, 
tradicinio dainavimo, muzika-
vimo „dirbtuvės”, tautodailės, 
tradicinių amatų ir kulinarinio 
paveldo mugė.

Tarptautiniame folkloro 
festivalyje „Skamba skamba 
kankliai” šiais metais daly-
vauja folkloro kolektyvai iš 
Azerbaidžano, Gruzijos, Irano, 
Estijos, Didžiosios Britanijos, 
Baltarusijos, Šveicarijos ir 
Ukrainos.                   LR KM

2017 m. „Skamba skamba kankliai”.                                                   alkas.lt
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

Anonimas, 
Billings, MT ..................1500
Anonimas, CA ...............1000
F.Šiaučiūnas, 
Mississauga, CAN.............80
A.Petrauskis, 
Euclid, OH ........................50
B.Banaitis, 
Plymouth, MA ...................45
A.Pintsch, 
W. Milford, NJ ..................45
J.Stuopis, 
Sharon, MA .......................20
E.Jakulis, 
Willoughby, OH ................10
A.Raulinaitis, 
Twinsburg, OH ..................10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
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

 

    

 

Dr. Zina Kaleinikova DMD, MS is not your average dentist. She is 
a skilled specialist - Prosthodontist who achieved the highest level 
of competency in restoring dentition. There are very few 
specialists like her in North East Ohio. Among other things, she 
helps patients with: 

 single or multiple missing teeth 
 crowns and bridges 
 any kind of removable dental prosthesis 
 dental implants 
 broken dentition, bite complications 
 smile makeover, esthetic fillings 
 come and get second opinion from the specialist! 

Dr. Zina will help you to improve your smile and restore function, 
so you can enjoy your life with confidence.  

In addition to English, she speaks: Lithuanian, Russian, Spanish and Polish.     

 

Gegužės 21 dieną vyko Klivlando kultūrinių darželių komiteto su-
rengta pavasario gegužinė. Į gegužinę atvyko geras lietuvių bičiulis - 
Klivlando miesto  tarybos narys Michael Polensek. Jis ne tik pasveikino 
visus susirinkusiuosius, bet ir paliko auką Kultūriniams darželiams. 
Nuotraukoje: Michael Polensek, Kultūrinių darželių pirmininkas 
Augius Dicevičius, ilgametė darželių darbuotoja Rita Matienė.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
globalaus saugumo forume 
GLOBSEC teigė, kad NATO 
turi išlaikyti sugebėjimą pri-
sitaikyti prie naujų iššūkių ir 
pagrindinį dėmesį skirti svar-
biausiam kolektyvinės gynybos 
uždaviniui. Nuo to priklausys 
Aljanso sėkmė ateityje.

Ministras gegužės 26-27 
dienomis Bratislavoje dalyva-
vo forumo diskusijoje „NATO 
adaptacija prie ateities iššūkių”.

„Baltijos šalyse ir Lenkijoje 
dislokuojamos priešakinės pajė-
gos jau vasarą pasieks operacinį 
pajėgumą ir sustiprins NATO 
rytinę dalį. Tačiau tuo procesas 
nesibaigia. Reikia tęsti Aljanso 
adaptaciją, kaip tai numatyta 
NATO valstybių vadovų susiti-
kimo Varšuvoje sprendimuose”, 
- sakė L.Linkevičius.

Svarbiausi uždaviniai šiame 
procese, anot ministro, yra grei-
to ir nevaržomo sąjungininkų 
pajėgų judėjimo užtikrinimas 
bei NATO vadovavimo ir pa-
jėgų struktūros peržiūra, kad 
ji atitiktų dabarties grėsmes ir 
padėtų užtikrinti sklandų spren-
dimų procesą Aljanse.

Konferencijos dalyviai 
pagerbė šiais metais mirusio 
ilgamečio JAV diplomato ir 
nacionalinio saugumo eksperto 
Zbigniew Brzezinski indėlį 
tarptautinių santykių istorijoje. 
Ministras L.Linkevičius pasi-
dalino istorija apie Z.Brezinski 
medžioklę Lietuvoje, kurios 
metu du savo nušautus šernus 
jis pavadino „Molotovo” ir 
„Ribentropo” vardais.

Kasmet Slovakijos sostinėje 
rengiamame forume, kuriame 
diskutuojama strateginiais už-
sienio politikos, ekonomikos ir 
saugumo klausimais, dalyvauja 
valstybių ir tarptautinių insti-
tucijų vadovai, aukšto rango 
diplomatai, analitikai ir verslo 
atstovai.

Vizito metu L.Linkevičius 
susitiko su Slovakijos užsienio 
ir Europos reikalų ministru 
Miroslavu Lajčaku. Pokalbio 

GLOBALAUS SAUGUMO FORUME 
PAGERBTAS ZBIGNIEW BRZEZINSKI 

ATMINIMAS
metu didžiausias dėmesys buvo 
skirtas santykių su Rusija, regi-
ono saugumo, ES Rytų partne-
rystės politikos ir energetinio 
saugumo klausimams. 

L.Linkevičius akcentavo, 
kad kol kas nėra pagrindo keis-
ti ES laikyseną dėl Rusijos. 
„Reikia laikytis 
nuoseklios politi-
kos – išlaikyti ES 
vienybę, transa-
tlantinę koordi-
naciją, tvirtą pa-
ramą Ukrainai ir 
Rusijai taikomas 
sankcijas, kol ji vi-
siškai įgyvendins 
įsipareigojimus, 
prisiimtus pagal 
Minsko susitari-
mus”, - sakė mi-
nistras.

Jis paprašė at-
ominę energetiką 
vystančios Slova-
kijos paramos Lie-
tuvos diplomati-
niams veiksmams, 
kuriais siekiama, 
kad Baltarusijoje 
nebūtų statoma 
nesaugi atominė 
elektrinė.

Pastarasis klau-
simas buvo aptar-
tas ir ministro susi-
tikime su neseniai 
pareigas pradėjusia 
eiti JAV Valstybės 
Departamento spe-
cialiąja pasiuntine 
ir tarptautinių ener-
getikos klausimų 
koordinatore Mary 
Burce Warlick.

Pasak L. Linke-
vičiaus, tarptautinė 
bendruomenė turi 
be išlygų reikalau-
ti, kad Baltarusija 
nutrauktų pavojin-
gą praktiką ir pra-
dėtų visapusiškai 
bendradarbiauti su 
tarptautiniais bran-
duolinės saugos 
ekspertais. LRT 
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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 ...........
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Ričardas Berankis džiau-
giasi puikiu sugrįžimu į teniso 
varžybas po sunkios traumos. 
Lietuvis triumfavo gegužės 27 
d. pasibaigusiame „Shymkent 
Challenger” serijos turnyre ir 
išskubėjo į Paryžių, kur pra-
dės pasirodymą prestižiniame 
„Roland Garros” turnyre. R. 
Berankis pirmame „Didžiojo 
kirčio” turnyro etape kovos su 

R. BERANKIS KAZACHSTANE TAPO TURNYRO NUGALĖTOJU

italu Paolo Lorenzi. 
„Burtai man lėmė tikrai 

labai pajėgų priešininką. Nesu 
žaidęs prieš jį turnyruose, ta-
čiau kelis kartus kartu trenira-
vomės. Labai stabilus tenisinin-
kas, vienodai gerai žaidžiantis 
ir iš dešinės, ir iš kairės. Žinau, 
kad lengva nebus, tačiau tikrai 
esu pasirengęs kautis”, – dou-
blefault.lt kalbėjo sportininkas.

R. Berankis Šymkento 
turnyro finale 6:3, 6:2 nu-
galėjo 220-ą pasaulio raketę 
Yannicką Hanfmanną. Už 
pergalę jam atiteko 80 reitingo 
taškų ir po šios pergalės R. 
Berankis ATP reitinge stipriai 
pašoks į viršų. Apytiksliai 
56-iomis pozicijomis į 187-ą 
vietą.

„Žinoma, kad esu laimin-
gas. Kada gi dar džiaugtis, 
jei ne dabar. Fiziškai taip pat 
jaučiuosi gerai. Suprantama, 
žaisti po ilgos pertraukos nėra 
lengva, tačiau svarbiausia, kad 
nejaučiu jokių operuotos kojos 
skausmų”, – doublefault.lt 
pasakojo tenisininkas.

R. Berankis niekada nebu-
vo didelis mėgėjas žaisti ant 
grunto dangos, tačiau sąlygos 
Šymkente galimai buvo kiek 
kitokios ir tai padėjo pasiekti 
penkias pergales iš eilės.

„Šymkente man prireikė 

šiek tiek laiko įsivažiuoti, 
priprasti prie sąlygų. Žaidėme 
ant grunto, tačiau ne gruntui 
skirtais kamuoliukais. Be to, 
Šymkentas yra pakilęs virš 
jūros lygio maždaug 600 
metrų. Todėl kamuoliai lėkė 
tikrai labai gretai, – double-
fault.lt kalbėjo R. Berankis. 
– Iš principo esu patenkin-
tas savo žaidimu. Manau, 
kad jis gerėjo su kiekvie-

nu maču. Puikiai suprantu, 
kad Šymkento „Challenger” 
[turnyras], vertinant pagal 
dalyvių pavardes ir reitingus, 
nebuvo labai aukšto lygio 
turnyras, tačiau grįžimui po 
traumos jis man puikiai tiko.”

R. Berankis Paryžiuje iš-
kart skubės surengti treniruotę 
prieš artėjantį „Roland Garros” 
pirmo rato mačą su P. Lorenzi. 
35-erų metų Italijos teniso 
veteranas ATP klasifikacijoje 
užima 34-ą vietą. 15min.lt

Ričardas Berankis Kazachstane.                            weteachsports.com

LIETUVOS IRKLUOTOJAI 
EUROPOS ČEMPIONATE 

IŠKOVOJO AUKSĄ 
Č e k i j o j e  v y k s t a n č i o 

Europos irklavimo čempio-
nato vyrų porinių keturviečių 
valčių finale Lietuvos kvarte-
tas – Dovydas Nemeravičius, 
Martynas Džiaugys, Rolandas 
Mašč inskas  i r  Aur imas 
Adomavičius – gegužės 28 d. 
laimėjo aukso medalius. 

Lietuvos komanda 2000 
m distanciją įveikė per 5 min. 
44,65 sek.

Sidabrą iškovojo Lenkijos 
irkluotojai, nuo mūsiškių at-
silikę 3,37 sek. (5 min. 48,02 
sek.), o bronzą – italai (5 min. 
49,13 sek.).

Atrankos plaukime lietuvių 
laikas buvo 5 min. 51,03 sek.

Irkluotojai Saulius Ritteris 
ir Mindaugas Griškonis ge-
gužės 28 d. laimėjo B porinių 
dviviečių valčių finalą ir galu-
tinėje rikiuotėje užėmė 7 vietą.

LRT

R. MEILUTYTĖ 
SLOVAKIJOJE 

IŠKOVOJO AUKSO 
MEDALĮ 

Rūtai Meilutytei pavy-
ko iškovoti aukso medalį 
Bratislavoje pasibaigusiose 
Slovakijos „Grand Prix” plau-
kimo varžybose. 

Du s idabro  medal ius 
Slovakijoje pelniusi geriausia 
Lietuvos plaukikė gegužės 28 
d., sekmadienį triumfavo 50 
m krūtine rung-
tyje.

F ina l e  R . 
Meilutytė dis-
tanciją įveikė 
per 31.51 sek. 
ir aplenkė slo-
vakę Andrea 
Podmanikovą 
(31.74). LRT


