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Jungtinės Valstijos yra nu-
mačiusios papildomus 100 
mln. JAV dolerių Baltijos šalių 
gynybai. Tai LRT RADIJUI 
patvirtino JAV viešintis Krašto 
apsaugos ministras Raimundas 
Karoblis. Pasak ministro, po 
derybų su kaimyninėmis ša-
limis ir JAV didžioji dalis 
šių lėšų būtų skirta Rusijai 
atgrasyti, ypatingą dėmesį 
skiriant Maskvos vykdomai 
propagandai. 

Buvęs JAV prezidento 
Donaldo Trampo (Donald 
Trump) nacionalinio saugumo 
patarėjas Michaelas Flynnas 
(Michael Flynn) gruodžio 1 
d. padarė kaltės pripažini-
mo pareiškimą, kad melavo 
Federaliniam tyrimo biurui 
(FTB) apie savo pokalbius su 
Rusijos ambasadoriumi. M. 
Flynno neteisingi pareiški-
mai specialiajam prokurorui, 
tiriančiam galimus Donaldo 
Trampo prezidentinės kampa-
nijos ryšius su Rusija, siekiant 
pakreipti rinkimų rezultatus 
respublikono naudai, „trukdė” 
šiam tyrimui, rodo gruodžio 
1 d. paviešinti teismo doku-
mentai.

Trečiadienis, lapkričio 29 
d. (Reikjavikas). Moterų pa-
saulio lyderių tarybai vado-
vaujanti Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Islandijoje dalyvauja tarptauti-
nėje aukšto lygio moterų politi-
nių lyderių konferencijoje „Mes 
galime” („We Can Do It”). 
Renginyje, į kurį atvyko per 
300 moterų parlamentarių iš be-
veik 100 šalių, taip pat Estijos, 
Kroatijos, Maltos Prezidentės, 
aptariama, kaip stabdyti smurtą 
prieš moteris, paskatinti aktyvų 
moterų įsitraukimą į politiką, 
pažangią ekonomiką.

Už nuopelnus skatinant 
aktyvų moterų vaidmenį po-
litikoje šalies vadovei įteik-
tas moterų politinių lyderių 
apdovanojimas.

Prezidentė, sakydama ati-
darymo kalbą, pabrėžė, kad 
moterys turi būti apsaugotos 
nuo smurto namuose, dar-
buose ir gatvėse. Prievartą ir 
žiaurumus jos patiria ne tik 
karo lauke. Dėl smurto arti-
moje aplinkoje milijonams 
moterų pasaulyje, taip pat 
ir Lietuvoje, pavojingiausia 
karo zona tampa jų pačių 
namai. O pastaruoju metu į 
viešumą iškilę priekabiavimo 
skandalai atskleidžia, kaip 
giliai įsišaknijusi smurtavi-
mo prieš moteris kultūra.

Todėl, valstybės vadovės 
teigimu, kiekviena moteris, 
išdrįsusi prabilti apie patirtą 
prievartą, padeda pralaužti 
tylos ir baimės sieną. Šalies 
vadovė padrąsino moteris 
nesitaikstyti su smurtu ir 
netylėti, o pasaulio lyderes – 
susitelkti ir stabdyti smurtą 
prieš moteris nacionaliniu, 
regioniniu ir tarptautiniu 
lygiu.

LIETUVOS PREZIDENTĖ PADRĄSINO PASAULIO MOTERIS 

Prezidentė pabrėžė, kad, 
siekiant apsaugoti moteris, 
kiekviena šalis turi padaryti 
savo namų darbus. Viskas 
prasideda nuo šalyse prii-
mamų įstatymų, kurie pri-
valo apsaugoti nuo diskri-
minacijos ir smurto artimoje 
aplinkoje. Tam būtina tvirta 
politinė valia.

Tačiau, pasak šalies va-
dovės, kovai su seksizmu 
ir priekabiavimu svarbus ir 
visuomenės sąmoningumas. 
Būtina nustoti kaltinti aukas 
ir užtikrinti, kad  priekabia-
vimą patyrę žmonės galėtų 
saugiai kreiptis pagalbos, o 
tokie atvejai būtų ne dangsto-
mi, o efektyviai tiriami.

Vi s a m e  p a s a u l y j e  i r 
Lietuvoje fizinį, psichologinį 
ar seksualinį smurtą patiria 1 
iš 3 moterų. Nuo smurtaujan-
čių partnerių rankos žuvusių 
moterų skaičius Lietuvoje 
yra vienas didžiausių ES. 
Lietuvoje jau 6 metus veikia 
Apsaugos nuo smurto artimo-
je aplinkoje įstatymas. Per šį 
laiką pranešimų apie smurtą 
šeimoje skaičius išaugo dau-
giau nei trigubai – nuo 18 iki 
66 tūkstančių per metus. Tai 
ženklas, kad žmonės nebesi-
taiksto su smurtu ir išdrįsta 
ieškoti pagalbos. Kova su 
smurtu artimoje aplinko-
je yra vienas svarbiausių 
Prezidentės inicijuotos na-

cionalinės socialinio saugu-
mo kampanijos „Už saugią 
Lietuvą” tikslų.

Prezidentė taip pat pa-
kvietė moteris lyderes kitais 
metais atvykti į Lietuvą. 
Birželį Vilniuje bus rengia-
ma tarptautinė aukšto lygio 
konferencija, minint ne tik 
Lietuvos atkurto valstybingu-
mo šimtmetį, bet ir 100 metų 
sukaktį, kai Lietuva viena 
pirmųjų Europoje suteikė 
moterims teisę balsuoti.

Reikjavike Moterų pa-
saulio lyderių tarybai pir-
mininkaujanti šalies vadovė 
taip pat pasveikino buvusią 
Islandijos Prezidentę Vigdis 
Finnbogadottir, kuri 1980 

m. tapo pirmąja moterimi 
pasaulyje, demokratiškai 
išrinkta valstybės prezidente. 
Islandija pirmauja pasaulyje 
pagal lyčių lygybę ekono-
mikos politikos, švietimo ir 
sveikatos apsaugos srityse.

Konferenciją Islandijoje 
rengia Prezidentės vadovau-
jama Moterų pasaulio lyderių 
taryba kartu su Moterų poli-
tinių lyderių forumu (WPL) 
ir Islandijos parlamentu. 
Prieš šio renginio taip pat 
prisideda Jungtinės Tautos, 
Ekonominio bendradarbia-
vimo ir plėtros organizacija 
(EBPO), Harvardo univer-
sitetas.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė (antra iš dešinės) Islandijoje dalyvavo tarptautinėje aukšto lygio moterų politinių 
vadovų konferencijoje „Mes galime” („We Can Do It”).      Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

JAV NUMATĖ PAPILDOMUS 100 MLN. 
DOLERIŲ BALTIJOS ŠALIŲ GYNYBAI 

„Didinamos gynybos išlai-
dos Europos kryptimi, bet yra 
papildoma eilutė, kurioje yra 
100 mln. JAV dolerių Baltijos 
šalims, bendriems projektams 
su Amerika. Tai būtų stiprus 
pajėgumų pastiprinimas mums 
ir, aišku, kaip bus naudojama 
turime susitarti tarp Baltijos 
šalių ir JAV. Bet šie biudžeti-
niai sprendimai rodo JAV nusi-
teikimą mus ir toliau remti bei 
padėti išlaikyti formą”, – sakė 
R. Karoblis.

Krašto apsaugos ministras 
Amerikoje dalyvavo Ronaldo 
Reagano vardo nacionaliniame 
gynybos forume. Lietuvos at-
stovai dalyvauti jame pakviesti 
pirmą kartą.                      LRT

BUVĘS D. TRAMPO PADĖJĖJAS M. FLYNNAS PRIPAŽINO 
MELAVĘS FTB APIE SAVO RYŠIUS SU RUSIJA

„M. Flynno neteisingi teigi-
niai ir nutylėjimai trukdė ir tu-
rėjo kitokios reikšmingos įtakos 
vykstančiam FTB tyrimui dėl 
kokių nors ryšių ar koordinavi-
mo” tarp D. Trampo kampanijos 
ir Maskvos, sakoma specialiojo 
prokuroro Roberto Muellerio 
(Robert Mueller) pareiškime.

Šis pareiškimas buvo pa-
skelbtas, kai buvęs Baltųjų rūmų 
patarėjas anksčiau gruodžio 1 d. 
padarė kaltės pripažinimo pa-
reiškimą, jog melavo tyrėjams 
apie savo ryšius su Rusija.

Per teismo posėdį federali-
nio teisėjo Rudolpho Contreraso 
(Rudolph Contreras) paklaustas, 
ar nori pripažinti savo kaltę, į 
atsargą išėjęs trijų žvaigždu-

čių generolas ir buvęs karinės 
žvalgybos vadas atsakė: „Taip, 
pone.”

M. Flynnas tapo aukščiausio 
rango pareigūnu, sulaukusių ofi-
cialių kaltinimų atliekant tyrimą 
dėl galimo D. Trampo rinkimų 
kampanijos susimokymo su 
Maskva.

Buvusiam patarėjui lapkri-
čio 30 d. buvo iškelti kaltinimai 
dėl melavimo FTB apie jo 
privačius pokalbius su tuome-
čiu Rusijos ambasadoriumi 
Sergejumi Kisliaku apie JAV 
sankcijas, įvestas Maskvai anks-
tesnio JAV prezidento Baracko 
Obamos (Barack Obama) admi-
nistracijos, sakoma viename 
teismo dokumente.

Specialiojo prokuroro Ro-
berto Muellerio biuro darbuo-
tojai nurodė, kad M. Flynnas 
klaidingai sakė FTB, jog kalbė-
damasis su S. Kisliaku sankcijų 
klausimo neaptarinėjo.      LRT
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė Užsieniečių teisinės 
padėties įstatymo pataisas. Įstatymas įsigalios nuo kitų metų 
sausio 1-osios. Vadinamasis Magnickio įstatymas užkirs kelią 
atvykti į Lietuvą užsieniečiams, kurie šiurkščiai pažeidinėja 
žmogaus teises, yra korumpuoti ar susiję su pinigų plovimu. Iki 
šiol užsieniečiams buvo galima uždrausti atvykti į Lietuvą, tik 
jeigu jie kelia grėsmę valstybės saugumui ar viešajai tvarkai. 
Pasak Prezidentės, priimdama šį įstatymą Lietuva kartu su tarp-
tautine bendruomene sako griežtą „ne” žmogaus teisių niekini-
mui, nešvariems pinigams ir teisingumo menkinimui. Įstatymo 
viršenybė ir pagarba žmogaus teisėms yra neatsiejama teisinės 
valstybės dalis. Tie, kurie pamina visuotinai pripažintas žmogaus 
teises ir laisves, privalo žinoti, kad demokratiniame pasaulyje 
yra nepageidaujami.

Gruodžio 2 d. vakarą Kaune paskelbta 2017 metų Lietuvos 
moteris. Šis garbingas titulas šiemet atiteko dainininkei Erikai 
Dženings (Erica Jennings). Lietuvos metų moterį kasmet paskel-
bia ir menininko Mariaus Zavadskio sukurtą „Auksinę kurpaitę” 
įteikia „Lietuvos ryto” žurnalas „Stilius”. Pernai Metų moterimi 
buvo išrinkta ikimokyklinio ugdymo įstaigų „Vaikystės sodas”, 
pradinės Karalienės Mortos mokyklos įkūrėja, socialinių moks-
lų daktarė Austėja Landsbergienė, užpernai - rašytoja Kristina 
Sabaliauskaitė. 

Parlamentinį tyrimą dėl Seimo nario Artūro Skardžiaus 
atlikusios Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus 
Gailius lapkričio 28 d. Seimui pristatė tyrimo išvadas, tačiau 
taškas dar nepadėtas. Seimas, konservatoriams ir Seimo nariui 
Vytautui Bakui paprašius, nutarė padaryti pertrauką iki kito 
posėdžio. Už tai balsavo 43 Seimo nariai, 19 buvo prieš, su-
silaikė 28 parlamentarai. Atskirąją nuomonę pateikęs Seimo 
narys Vytautas Bakas pasiūlė parlamentarą A. Skardžių paša-
linti iš Seimo Energetikos komisijos. Jei Seimas nepašalintų A. 
Skardžiaus iš Energetikos komisijos, jo nuomone, parlamentas 
atsidurtų nepatogioje padėtyje, nes tai reikštų, kad tokia rizika 
yra toleruojama. Todėl V. Bakas pasiūlė padaryti pertrauką, per 
kurią jis įregistruotų pasiūlymą išvadoms pašalinti A. Skardžių 
iš Seimo Energetikos komisijos.

Seimas priėmė Pranešėjų apsaugos įstatymą, kuris, kaip 
tikimasi, taps lūžiu kovoje prieš korupciją viešajame ir privačia-
me sektoriuose. Pranešėjams bus garantuotas konfidencialumas, 
suteiktos darbo vietos garantijos, nemokama teisinė pagalba, 
teisminių išlaidų kompensavimas ir kita, net tiesioginė finansinė 
motyvacija. Be to, pranešėjų apsauga bus užtikrinama ne tik viešo-
jo administravimo sistemoje, bet ir privačiose įmonėse. Įstatymas 
taip pat numato priemones didinti informacijos apie pranešėjams 
teikiamą apsaugą prieinamumą tiek tiesiogiai organizacijų viduje, 
tiek per koordinuojančią centrinę įstaigą bei žiniasklaidą.

Siekiant remti vaikus auginančias šeimas bei mažinti vaikų 
skurdą ir pajamų nelygybę, Seimas ketina įteisinti vaiko pinigų 
mokėjimą visiems vaikams - 30 eurų nuo gimimo iki 18 metų ir 
vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne 
ilgiau kaip iki jiems sukaks 21 metai, kaip universalią išmoką. 
Taip pat numatoma papildomai išmoką skirti ir mokėti: vaikui 
nuo gimimo dienos iki dvejų metų - 28,5 euro, nuo 2 iki 18 metų 
ir vyresniems, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, 
bet ne ilgiau iki jiems sueis 21 metai - 15,2 euro skirti šeimoms, 
auginančioms ir (ar) globojančioms vieną ar du vaikus, jeigu 
šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 
153 eurai. Minėtos papildomos išmokos šeimoms, auginančioms 
ir (ar) globojančioms tris ar daugiau vaikų, būtų mokamos ne-
vertinant šeimos gaunamų pajamų.

Kitais metais valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigū-
nų, valstybės tarnautojų bei valstybės ir savivaldybių biudžetinių 
įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 
planuojamas 132,5 euro, tai reiškia, kad turėtų padidėti 2 eurais. 
2017 metų pareiginės algos bazinis dydis, nustatytas Valstybės 
politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų 
pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2017 
metais, įstatymu, yra lygus 130,5 euro. Iki 2009 m. sausio mė-
nesio galiojęs pareiginės algos bazinis dydis buvo lygus 141,9 
euro (490 Lt). Dėl krizės jis buvo sumažintas iki 137,57 euro 
(475 Lt), nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. - iki 130,33 euro (450 Lt). 

Seimo narys Kęstutis Masiulis siūlo koreguoti techninės 
apžiūros atlikimo taisykles. Automobiliams, kurių rida sumažėjo 
po paskutinio patikrinimo, siūloma atlikti privalomą ekspertizę, 
kuri paaiškintų, kodėl pasikeitė automobilio duomenys. Jis ir 
anksčiau yra teikęs siūlymų, kaip sumažinti ridos klastojimo 
atvejų. Vienas iš jų - Seime priimtas įstatymas, kuriuo ridos 
klastojimas buvo pripažintas nusikaltimu.

Vašingtonas, gruodžio 2 
d. (dpa-ELTA). JAV Senatas 
patvirtino Mokesčių refor-
mos įstatymą, kurio taip sie-
kė šalies vadovas Donaldas 
Trampas (Donald Trump), iki 
šio momento nesulaukęs stam-
bios pergalės JAV Kongrese, 
rašo naujienų agentūra dpa.

Įstatymas buvo priimtas 
po valandų valandas trukusių 
debatų, kurių metu demokra-
tai skundėsi, kad mokesčių 
reforma naudinga turtingie-
siems mokesčių mokėtojams 
vidutines pajamas gaunančių 

JAV Senatas patvirtino Mokesčių reformos įstatymą, kurio taip siekė šalies vadovas Donaldas Trampas 
(Donald Trump). Nuotraukoje: Jungtinių Amerikos Valstijų Kapitolijus – federalinės įstatymų lei-
džiamosios valdžios – Jungtinių Valstijų Kongreso – susirinkimų vieta.                                         ELTA

JAV SENATAS PATVIRTINO 
MOKESČIŲ REFORMOS ĮSTATYMĄ

žmonių sąskaita. Už įstatymo 
projektą balsavo 51 Senato 
narys, prieš - 49.

Senatorius Bobas Korkeris 
(Bob Corker) buvo vienintelis 
respublikonas, balsavęs prieš 
reformą.

D. Trampas ragino Senatą, 
kur jo Respublikonų partija 
turi nedidelę daugumą, priimti 
1,5 trilijono JAV dolerių vertą 
įstatymą. O pastarasis spren-
dimas yra žingsnis ta linkme.

Tai didžiausias mokesčių 
reformos projektas JAV per 
pastaruosius trisdešimt metų. 

Bendrovių pelno mokestis 
būtų sumažintas nuo 35 iki 20 
procentų, o D. Trampas ir di-
delė dalis respublikonų teigia, 
kad tai leistų JAV įmonėms 
kurti darbo vietas ir investuoti 
Jungtinėse Valstijose.

Dabar įstatymo projektas 
turi būti suderintas su Atstovų 
rūmuose priimta jo versija. Po 
to įstatymą vėl turės priimti 
aukštieji ir žemieji Kongreso 
rūmai, o tada jį pasirašys JAV 
prezidentas. Taip D. Trampas 
įvykdytų vieną iš savo rinkimų 
pažadų, ir tai būtų jo pirmo-
ji didelė pergalė teisėkūros 
procese.

Daka, gruodžio 2 d. (AFP-
ELTA). Popiežius Pranciškus 
šeštadienį baigė turą po Aziją 
susitikdamas su rohinjų pa-
bėgėliais Bangladeše, taip 
simboliškai demonstruodamas 
solidarumą su musulmonų 
mažuma, bėgančia nuo smurto 
Mianmare, praneša AFP.

Popiežius Pranciškus yra 
pagarsėjęs dėl pabėgėlių teisių 
gynimo ir pakartotinai išreiškė 
paramą kenčiantiems rohin-
jams, kuriuos apibūdino kaip 
„brolius ir seseris”.

Dažniausiai tiesmukai kal-
bančiam Popiežiui teko di-
plomatiškai laviruoti keturių 
dienų vizito Mianmare metu. 
Tai buvo pirmasis istorijoje 
pontifiko apsilankymas šioje 
šalyje. Mianmare jis vengė 
viešai minėti rohinjus, bet 

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS BAIGĖ TURĄ PO AZIJĄ

Paskutinę savo kelionės po Mianmarą ir Bangladešą dieną Popiežius 
Pranciškus aplankė Bangladešo sostinėje Dakoje esančią Motinos 
Teresės ordino ligoninę.                                                          ELTA

ragino budistų lyderius įveikti 
„prietarus ir neapykantą”.

Tuo metu lankydamasis 
Bangladeše Popiežius atvirai 
kalbėjo apie rohinjų proble-

mas ir susitiko su jais pabė-
gėlių stovykloje. Popiežius 
Pranciškus prašė jų atleidimo 
dėl persekiojimo ir pasaulio 
abejingumo.

Vašingtonas, gruodžio 
3 d. (ELTA). Gruodžio 2 d. 
Jungtinių Valstijų nuolatinė 
misija prie Jungtinių Tautų (JT) 
paskelbė, kad JAV nutraukia 
savo dalyvavimą Pasauliniame 
susitarime dėl migracijos, tei-
giama JAV atstovybės išplatin-
tame pranešime. 

JAV prie Susitarimo prisi-
jungė 2016 m., vadovaujant 

JAV PASITRAUKĖ IŠ PASAULINIO SUSITARIMO DĖL MIGRACIJOS
buvusiam prezidentui Barakui 
Obamai (Barack Obama), kai 
buvo paskelbta apie sprendimą 
jungtis prie JT Niujorko dekla-
racijos dėl migracijos. 

Niujorko deklaracijoje yra 
daug nuostatų, kurios neatitin-
ka JAV imigracijos ir pabėgė-
lių politikos.

„(...) mūsų sprendimus dėl 
imigracijos politikos priims 

patys amerikiečiai, ir tik jie. 
Mes patys nuspręsime, kaip 
reikia kontroliuoti mūsų sienas 
ir kas bus įleidžiamas į mūsų 
valstybę. Niujorko deklara-
cijoje įtvirtintas visuotinis 
požiūris paprasčiausiai yra 
nesuderinamas su JAV suvere-
nitetu”, - pranešime cituojama 
JAV nuolatinė atstovė prie JT 
Niki Heili (Nikki Haley). 
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 DIRVA

ŠIMTMEČIO KELIAS
Remiantis  iš l ikusiais  dokumentais ,  la ikrašt is 

SANTAIKA atsirado 1915 m. lapkričio 25 d. Pradžioje jis 
didelio pasisekimo neturėjo. Energingas tautinių pažiūrų 
verslininkas Apolonas B. Bartosevičius sukūrė Lietuvių 
spaudos bendriją (Ohio Lithuanian Publishing Company 

– aut.), laikraščio vardas buvo pakeistas į DIRVA, ir jis 
tapo savaitraščiu. 

Per 102 metus DIRVOS adresas keitėsi daugiau nei 
šešis kartus. Iki šių dienų jai yra vadovavę 11 redaktorių ir 
laikinos redakcinės komisijos. Metams slenkant, redakto-
riai keitėsi ar buvo keičiami, jų atsakomybė „palengvinta”, 
o kai kurie atleisti. 

Sėkmingiausias DIRVOS laikotarpis buvo jai išeinant 
tris kartus per savaitę, tačiau tai buvo tik trumpas ir drąsus 
bandymas. Dabar DIRVA išeina kas dvi savaitės. Šiuos 
pasikeitimus galima priskirti nepalankiai ekonominei pa-
dėčiai. Laikui bėgant, DIRVA dėl įvairių priežasčių prarado 
didelį skaičių prenumeratorių, o kartu su jais ir jų finansinę 
paramą. Tačiau leidybos išlaidos labai pakilo ir vis kyla. 

DIRVOS leidėja „Vilties” draugijos valdyba dėkoja 
skaitytojams už finansinę paramą. Ypatinga padėka tiems 
rėmėjams, kurie atsiuntė dideles sumas. Daugumos jų pa-
vardės buvo išspausdintos DIRVOJE, skyriuje „Aukojo”. 
Tarp jų buvo ir yra anonimų. „Vilties” draugijos valdyba 
yra gerai susipažinusi su finansų problema, bet yra pasi-
ryžusi kaip ir anksčiau su duosnių rėmėjų parama išlaikyti 
DIRVĄ gyvybingą. 

DIRVOS deimantinio jubiliejaus leidinyje „DIRVA – 
75”, pusl. 2, (1990) Juozas Bačiūnas (pirmasis „Vilties”  
draugijos pirmininkas – aut.) šį laikraštį apibūdino taip: „…
esu nerami, triukšminga, krykštaujanti, kartais supykstanti 
ir verkšlenanti, paguodžianti ir įkvėpianti”. Šie žodžiai 
DIRVAI tinka ir dabar. Metams bėgant, DIRVA, kad išliktų, 
padarė daug būtinų ir neišvengiamų pakeitimų, kurie ir 
šiandien reikalauja nuolatinio dėmesio. 

Per daugelį metų DIRVOS stiprybė buvo gabūs straips-
nių autoriai, pasiaukojantys bendradarbiai ir talentingi 
redaktoriai. Kadangi ateinančiais metais Lietuva švęs 
Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, kviečiame visus 
mūsų skaitytojus finansiškai paremti DIRVĄ ir taip pras-
mingai atšvęsti šį istorinį įvykį. 

Su jūsų parama galėsime ir toliau drąsiai žengti lietu-
vybės ir lietuvių kultūros išlaikymo keliu.

Algirdas V. Matulionis, „Vilties” draugijos pirminin-
kas

Senosios priemonės darosi 
vis svarbesnės, nors pokyčių 
tempas ir spartėja. Tai yra 
šiuolaikinės saugumo politikos 
paradoksas. 

Didžioji Britanija ir ki-
tos šalys kviečiasi iš pensi-
jos senus Šaltojo karo laikų 
kontrpropagandos ir šnipų 
gaudynių veteranus. Anuomet 
šie žmonės suprato sovietinį 
mentalitetą, taigi, dabar jie gali 
suprasti naują rusiškąją mąs-
tyseną. Jie gali atskirti signalą 
nuo triukšmo ir išsiaiškinti, 
kurie įvykiai galbūt yra tam 
tikro modelio dalis, o kurie – 
tik paprastas atsitiktinumas.

Uniformuoti vyrai ir mote-
rys savo ruožtu dabar mokosi 
naudotis žemėlapiais ir kom-
pasais, ruošdamiesi galimiems 
Rusijos trukdžiams palydovi-
nėms ir kitoms sistemoms, nuo 
kurių esame priklausomi. Kai 
kuriais atvejais seni ginklai 
veikia patikimiau nei nauji.

Baltijos šalyse ir kituose 
regionuose mūsų specialiosios 
pajėgos veda partizaninio karo 
mokymus. Iš dalies tai yra 
partizanų „miško brolių” pasi-
priešinimo 5–6 dešimtmečiais 
pakartojimas, turintis didesnes 
sėkmės galimybes.

Tai turi galingą atgrasymo 
poveikį. Kremlius pastaruo-
sius 25 metus mėgavosi neį-
tikėtina sėkme. Vakarų šalys 
atsisakė tikėti, kad Rusija turi 
kokių nors priešiškų ketinimų. 
Vėliau jos atsisakė patikėti, 
kad priešiški ketinimai gali 
peraugti į priešiškus veiks-
mus. Galiausiai dėl politinių 
ir ekonominių priežasčių jos 

KOVOJANT SU KINTANČIA RUSIJOS GRĖSME 
BŪTINA NEUŽMIRŠTI SENŲJŲ PRIEMONIŲ 

nusprendė apsimesti, kad nie-
ko nevyksta.

Vis dėlto šie laikai, re-
gis, jau baigėsi. Kremlius jau 
žino, kad jo daugialypė ataka 
prieš Vakarus yra rizikinga. 
Jo šnipai labiau rizikuoja būti 
sučiupti; labiau tikėtina ir kad 
gudrūs jo verslo sandoriai 
prieštaraus įstatymams. Jei 
Kremlius panaudos karinę 
jėgą, jis sumokės didžiulę kai-
ną – susidurs su įprastu ir ne-
tradiciniu pasipriešinimu. Tai 
negarantuoja saugumo, tačiau 
reiškia, kad konflikto eskalavi-
mo rizika yra mažesnė.

Likusi problema yra dvi-
lypė. Mums vis dar prastai 
sekasi pastebėti „naujus da-
lykus” Kremliaus taktikoje. 
Kaip Rusija naudoja bepilotes 
skraidykles, dirbtinį intelektą, 
veido atpažinimo technolo-
gijas?

Ypač didelį nerimą kelia 
mūsų pastangos žmonėms 
apsaugoti. Tai susiję ne vien 
su žinomų Kremliaus kritikų 
nužudymais ir bauginimais. 
Pavojus gresia kiekvienam, 
susijusiam su priešakinės lini-
jos valstybių saugumu. Nuolat 
girdžiu pavyzdžių (kurie ofi-
cialiai neigiami), kad visuose 
lygiuose, tiek realiame gyveni-
me, tiek elektroninėje erdvėje, 
yra puldinėjami NATO kariai 
ir kiti asmenys.

Naujosios technologijos 
suteikia galimybę nusitaikyti 
į kitą pusę su bepreceden-
čiu tikslumu. Per operaciją 
prieš Lietuvoje dislokuotą 
Vokietijos karinį dalinį kai ku-
riuos karius mėginta priversti 

patikėti, kad jiems dalyvaujant 
misijoje, jų sutuoktiniai ir par-
tneriai buvo jiems neištikimi. 
Jei tai yra tiesa, šis triukas 
yra vienas seniausių, tačiau 
jis buvo įgyvendintas gudriai 
panaudojant socialinius tinklus 
ir kitas šiuolaikines priemones.

Tačiau nesėkmingos pa-
stangos neatsilikti nuo greit 
besivystančios grėsmės nėra 
vienintelis mūsų trūkumas. 
Mums taip pat nepakanka itin 
reikalingų senamadiškų eks-
pertinių žinių. Vakarų šalys po 
1991-ųjų išbarstė savo sugebė-
jimus stebėti Rusiją. Skubame 
verbuoti ir apmokyti rusų 
kalbą mokančius specialistus, 
tačiau atkurti kai kuriuos pra-
rastus įgūdžius prireiks ištisų 
dešimtmečių.

Pareigūnai tvirtina, kad 
esminiai sugebėjimai dar yra 
išlikę įslaptinto pasaulio glū-
dumoje, bet iš jų maža naudos, 
kai kalbama apie Rusijos grės-
mę visuomenei: akademinei 
bendruomenei, energetikos ir 
finansų sektoriams, žiniasklai-
dai, teisės sistemai ir kitiems. 
Mums reikia išsamių viešų 
debatų apie Rusijos kišimąsi 
į mūsų visuomenę ir būdus su 
tuo kovoti. Tada turime viso-
keriopai stengtis panaikinti 
savo silpnąsias vietas, išnau-
dojamas Kremliaus.

Laimei, mūsų sąjunginin-
kės Baltijos šalys, Ukraina, 
Vidurio Europa ir kitos valsty-
bės turi gana daug ekspertinių 
žinių. Turime jomis pasinau-
doti.

Edwardas Lucasas (Ed-
ward Lucas), LRT

Pekinas, gruodžio 2 d. (dpa-
ELTA). Kinijos komercijos 
ministerija šeštadienį pareiškė 
savo nepasitenkinimą JAV pa-
sipriešinimu tam, kad Pasaulio 
prekybos organizacija (PPO) 
suteiktų Kinijai rinkos ekono-
mikos statusą, skelbia naujienų 
agentūra dpa.

„Mes esame itin nepatenkin-
ti ir griežtai prieštaraujame JAV 
pozicijai, kad PPO turėtų nesu-
teikti Kinijai rinkos ekonomikos 

KINIJA NEPATENKINTA JAV PASIPRIEŠINIMU SUTEIKTI JAI RINKOS 
EKONOMIKOS STATUSĄ
statuso”, - Kinijos valstybinė 
naujienų agentūra Xinhua citavo 
Komercijos ministeriją.

Ketvirtadienį JAV pranešė 
Pasaulio prekybos organizaci-
jai nepritariančios, kad Kinijai 
būtų suteiktas rinkos ekonomi-
kos statusas, kuris nebeleistų 
kitoms šalims taikyti didelių 
antidempingo muitų kiniškoms 
prekėms.

Oficialiai informuodamos 
PPO apie savo poziciją JAV 

pritarė Europos Sąjungos (ES) 
nuomonei, kuri taip pat nesutin-
ka su rinkos ekonomikos statuso 
suteikimu Kinijai.

Kinija šio statuso siekė nuo 
tada, kai 2016 m. gruodį nustojo 
galioti jos stojimo į PPO punk-
tas, leidęs ES pripažinti Kiniją 
ne rinkos ekonomikos valstybe.

ES ir JAV manymu, rinka 
nenulemia kiniškų produktų 
kainų, nes Kinijos įmonės gauna 
dideles subsidijas iš valstybės.

Maskva, gruodžio 1 d. 
(dpa-ELTA). Rusijos depu-
tatai ketina uždrausti visų 
JAV žiniasklaidos priemo-
nių atstovams lankytis par-
lamente. Tai būtų atsakas į 
JAV draudimą valstybinei 
Rusijos stočiai RT (anksčiau 
„Russia Today”) pranešinėti iš 
Kongreso Vašingtone. 

Draudimas galiotų visoms 
21 Rusijos užsienio reikalų 
ministerijoje akredituotoms 
JAV žiniasklaidos priemo-

RUSIJOS DEPUTATAI KETINA UŽDRAUSTI JAV ŽURNALISTAMS 
LANKYTIS PARLAMENTE

nėms, penktadienį paskel-
bė valdančiosios partijos 
„Vieningoji Rusija” frakcijos 
vicepirmininkas Michailas 
Jemeljanovas.

Dėl to Valstybės Dūma 
ketina balsuoti gruodžio 6-ąją. 
Kremliaus atstovas Dimitrijus 
Peskovas sakė suprantąs par-
lamentarų ketinimus. Rusijos 
užsienio reikalų ministras 
Sergejus Lavrovas pabrėžė, 
kad Maskva nenori konku-
ruoti su JAV draudimų srityje. 

Tačiau draudimas RT žurnalis-
tams patekti į JAV Kongresą 
„bet kokiu atveju yra nepri-
imtinas bet kokiai pusėtinai 
civilizuotai šaliai”.

JAV teisėsauga jau pri-
vertė RT užsiregistruoti kaip 
užsienio agentę. Ji laiko stotį 
propagandos instrumentu. Į tai 
reaguodama Rusija sugriežtino 
savo įstatymus: iš esmės visos 
užsienio žiniasklaidos priemo-
nės gali būti priverstos regis-
truotis užsienio agentėmis.
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Vilnius, gruodžio 1 d. 
(ELTA). Vienas pagrindinių 
labai gražaus mūsų valstybės 
jubiliejaus akcentų turėjo būti 
paminklo Vyčiui atidengimas 
sostinės Lukiškių aikštėje. 
Tačiau panašu, kad Vasario 
16-ąją aikštė bus tuščia - ne-
turėsime ne tik Vyčio, bet ir 
ko nors kito. Galėjome turėti, 
jei ne politinės intrigos.

Seimas dar pavasarį ypa-
tingos skubos tvarka priė-
mė rezoliuciją, remiančią 
Vyčio paramos fondo siekius 
Lukiškių aikštėje valstybės 
jubiliejaus proga pastatyti 7 
metrų aukščio Vyčio skulptū-
rą. Parlamentarai rezoliucija 
paragino Vyriausybę ir sos-
tinės savivaldybę bendra-
darbiauti su Vyčio paramos 
fondu bei operatyviai spręsti 
visus organizacinius klausi-
mus, susijusius su paminklo 
„Per amžius kovojusiems ir 
žuvusiems už Lietuvos lais-
vę” pastatymu iki 2018 metų 
Vasario 16-osios.

Rezoliucija priimta 91 
parlamentaro balsu, niekam 
nebalsavus „prieš” ir tik 
vienam Seimo nariui susilai-
kius. Dokumentą palaikė visų 
frakcijų atstovai, tarp jų ir 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
partijos frakcija. Ir kas iš to 
išėjo? Jokio Vyčio Lukiškių 
aikštėje nėra ir veikiausiai 
niekada nebus. Mat kai ku-
rie politikai nusprendė, kad 
Seimas - menka įstaigėlė, 
kurios balso neverta klau-
syti, nors jis ir yra išrinktas 
Tautos.

Kultūros ministerija, kuri 
yra pavaldi Vyriausybei ir 
veikia ne be jos žinios, nu-
sprendė surengti konkursą, 
kurio metu parinkti ekspertai 
turėjo išrinkti, kas turi stovėti 
Lukiškių aikštėje. Išrinko. 
Tačiau visai ne Vytį, nors 
tokia buvo Tautos išrinkto 
Seimo, tad ir pačios Tautos, 
valia, o skulptoriaus ir dizai-
nerio Andriaus Labašausko 
memorialą laisvės kovo-
tojams partizanų bunkerio 
motyvais. Autorius siūlo 
aikštėje suformuoti kalvą, 
kurios pietinis, į Gedimino 
prospektą orientuotas, šlaitas 
būtų užbaigtas vertikaliu, 
griežtos formos, skulptūri-
nės plastikos memorialiniu 
reljefu. Likusi kalvos dalis 
susilietų su aikšte ir pratęstų 
aikštės pievas bei takus, pa-
pildydama ir paįvairindama 
kraštovaizdį.

Tačiau veikiausiai ir šio 
memorialo nebus, nes Seimo 

Vilnius, lapkričio 27 d. 
(ELTA). Lukiškių aikštėje iš-
kils skulptoriaus ir dizainerio 
Andriaus Labašausko me-
morialas laisvės kovotojams 
partizanų bunkerio motyvais.

Šis kūrinys laimėjo konkur-
są iš penkių pasiūlytų projektų. 

Galutinis sprendimas buvo 
priimtas atsižvelgiant tiek į 
specialiai sudarytos ekspertų 
komisijos, tiek į visuomenės 
nuomonę. 

Skulptorius ir dizaineris 
A. Labašauskas siūlo į aikštę 
pažvelgti kaip į laisvą viešą 
erdvę. Jo pasiūlymas - formuoti 
memorialą įtraukiant pačioje 
aikštėje vykstančius gyvus 
procesus. Savo pasiūlymu A. 
Labašauskas klausia: ar koks 
nors monumentas gali atstoti 
pievoje bėgiojančių vaikų, 
kamuolį spardančių mamų, 
sumuštinius tepančių tėvų ir 
šachmatais žaidžiančių senjorų 
vaizdą? Jo manymu, piliečiai 
pačiu savo buvimu viešojoje er-
dvėje kiekvieną akimirką kuria 
vis naują laisvės vaizdinį, turin-
tį daugybę scenarijų ir galimy-

APTEMDYTAS LIETUVOS 
ATKŪRIMO ŠIMTMETIS

Kultūros komiteto pirminin-
kas Ramūnas Karbauskis 
pareiškė, kad konkursą lai-
mėjęs projektas, pagal kurį 
Lukiškių aikštėje būtų su-
formuota kalva, pažeidžia 
paveldosaugos reikalavimus, 
todėl jei nebus koreguoja-
mas, jo nebus galima įgy-
vendinti. Jo teigimu, pagal 
paveldosaugos reikalavimus, 
šitos aikštės reljefas turi būti 
lygus.

Kam reikalingos visos 
politinės intrigos, lieka ne-
aišku. Štai Kaunas be jokių 
problemų ketina Vytį, ir net 
triskart didesnį nei Vilniuje, 
statyti pas save, Utenos rajo-
ne (Nolėnuose) Vytis iškilo 
be jokios pompastikos ir net 
nemokamai - vieno patrioto 
bei entuziasto dėka. Jei taip 
būtų elgiamasi ir Vilniuje, 
Vasario 16-ąją galėtume 
džiaugtis vienu pagrindinių 
šventės akcentų.

Beje, ir Vilnius Vytį ga-
lėjo pasistatyti  nemoka-
mai, jei pinigai yra bėda. 
Visuomenininkai net yra 
įkūrę minėtą Vyčio paramos 
fondą, į kurį visi norintys 
aukoti gali paremti jo statybą. 
Ir pinigai jau buvo pradėti 
rinkti, tačiau R.Karbauskis 
priėmus rezoliuciją Seime 
pareiškė esą balsuodami 
parlamentarai buvo suklai-
dinti, nes pavasarį į fondą 
tebuvo surinktas maždaug 
dešimtadalis paminklui rei-
kalingos sumos, skulptūra 
net nepradėta gaminti. Tačiau 
pinigai buvo renkami vangiai 
ir skulptūra nepradėta ga-
minti ne dėl ko kito, o dėl to, 
kad organizatoriai laukė, ar 
Vyčiui Vilniuje bus uždegta 
žalia šviesa. Turbūt nujautė, 
kad įsijungs biurokratinis 
aparatas ir prasidės politinės 
intrigos.

Beje, paskelbta, kad lap-
kričio 30 d., penktadienį, spe-
cialistai rinkosi tartis, kaip 
patobulinti A.Labašausko 
memorialą, kad jis atitiktų 
paveldosaugos reikalavimus. 
Tačiau jei kūrinys bus pato-
bulintas, tai jau nebebus tas 
kūrinys, kuris laimėjo kon-
kursą. Ir, jei būtų laikomasi 
teisingumo principų, reikėtų 
skelbti dar vieną konkursą. 
Nors, kita vertus, mieste, 
kuriame šalia seno saugomo 
vienuolyno leidžiamos staty-
bos, šalia kurio senamiesčio 
dygsta stikliniai monstrai, 
gal ir galima nepaisyti pa-
veldosaugos reikalavimų bei 
teisingumo principų.

LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE IŠKILS MEMORIALAS LAISVĖS 
KOVOTOJAMS PARTIZANŲ BUNKERIO MOTYVAIS

Memorialo Lukiškių aikštėje projektas.                                                                                        ELTA

bių, priklausantį jį kuriantiems 
laisvos Lietuvos piliečiams ir 
už laisvę kovojusiems. 

Autorius siūlo aikštėje su-
formuoti kalvą, kurios pietinis, 
į Gedimino prospektą orien-
tuotas šlaitas, būtų užbaigtas 
vertikaliu, griežtos formos, 
skulptūrinės plastikos memo-
rialiniu reljefu. Likusi kalvos 
dalis susilietų su aikšte ir pra-
tęstų aikštės pievas bei takus, 
papildydama ir paįvairindama 
kraštovaizdį. 

Autorius siekia, kad sufor-
muotame landšafte įkurdintas 
minimalistinis reljefas primin-
tų, kam turime būti dėkingi už 
savo privilegiją gyventi laisvi. 
Ornamentiškoje skulptūrinėje 
formoje būtų įrašyti laisvės 
kovų dalyvių slapyvardžiai 
(Liepa, Ąžuolas, Vytis, Beržas, 
Drebulė ir kiti). Yra žinoma, 
kad slapyvardžiais buvo nau-
dojamasi tiek 1863 metų suki-
lime, tiek pokario rezistencijos 
judėjime, ir kad po vienu slapy-
vardžiu neretai slėpdavosi bent 
keli žmonės, idant suklaidintų 
juos persekiojusius agentus. 

Tokiu būdu memoriale bus 
įamžinti ne keletas konkrečių 
kovotojų, o visi, vienaip ar ki-
taip prisidėję prie laisvės kovų. 

Vilniaus Lukiškių aikštės 
memorialui sukurti kūrybines 
dirbtuves organizavo Kultūros 
ministerija ir Šiuolaikinio meno 
centras (ŠMC).

Kūrybinėse dirbtuvėse savo 
projektus tobulino architektas, 
humanitarinių mokslų daktaras, 
architektūros teoretikas Tomas 
Grunskis su kolektyvu „aexn”, 
kraštotyrininkas Algimantas 
Lelešius, fotografas, filmų ir 
meno instaliacijų kūrėjas Darius 
Žiūra bei kūrybinė grupė, kurią 
sudaro architektai Gintaras 
Čaikauskas, Kęstutis Akelaitis, 
Linas Naujokaitis, dailininkas 
Rimantas Dichavičius ir skulp-
torius Arūnas Sakalauskas 
(pastarasis autorių kolektyvas 
visuomenei pažįstamas kaip 
Vyčio paramos fondo kuriamo 
memorialo projekto autoriai).

Būsimojo memorialo tikslas 
- įamžinti ir pagerbti kovojusių 
ir žuvusių už Lietuvos laisvę 
atminimą.

Visuomeninė taryba prie 
Lietuvos Respublikos Seimo 
Laivės kovų komisijos 2017-
11-30 memorandumu kreipėsi 
į Prezidentę, Seimo Pirmininką 
ir Ministrą Pirmininką dėl ne-
atidėliotinų veiksmų  pasta-
tant memorialą kovotojams už 
Lietuvos laisvę su Vyčio simbo-
liu Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui, 2018 metų vasario 
16 dienai.

Memorandumo tekstas
Lietuvos visuomeninės-pa-

triotinės organizacijos,
atsižvelgdamos į Lietuvos 

Respublikos Seimo 1999 m. 
vasario 11 d. nutarimą Nr. VIII-
1070 (toliau – Nutarimas), 
kuriuo nutarta, kad Lukiškių 
aikštė Vilniuje formuojama 
kaip pagrindinė reprezentacinė 
Lietuvos valstybės aikštė su 
laisvės kovų memorialiniais 
akcentais;

taip pat atsižvelgdamos į 

MEMORANDUMAS DĖL LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS
Lietuvos Respublikos Seimo 
dauguma balsų  2017 m. ge-
gužės 2 d. priimtą rezoliuciją 
,,Dėl neatidėliotinų veiksmų sie-
kiant sutvarkyti Lukiškių aikštę 
Vilniuje ir pastatyti kovotojų 
už Lietuvos laisvę atminimo 
memorialą Lietuvos atkūrimo 
šimtmečio progai”;

primindamos, kad atkurtos 
Lietuvos valstybinės institu-
cijos turi prisiimti moralinę 
atsakomybę dėl iki šiol nepa-
statyto memorialo kovotojams 
už Lietuvos laisvę  Lukiškių 
aikštėje, Vilniuje ir įgyvendinti 
savo pažadus;

konstatuodamos, kad Kul-
tūros ministerijos ir Šiuolaikinio 
meno centro ekspertų komisijos 
išrinktas geriausiu Andriaus 
Labašausko projektas visiš-
kai neatitinka kovotojus už 
Lietuvos laisvę atstovaujančių 
organizacijų lūkesčių ir ne-
atspindi visų per amžius už 

Lietuvos laisvę ir nepriklauso-
mybę kovotojų pagerbimo idė-
jos, o jo sprendimai prieštarauja 
tiek jau įgyvendintam Lukiškių 
aikštės sutvarkymo projektui, 
tiek aikštės paminklosaugi-
niams reikalavimams;

siekdamos, kad iki 2018 
m. vasario 16 d. būtų galuti-
nai sutvarkyta Lukiškių aikštė 
Vilniuje su pastatytu memori-
alu visų laikų kovotojams už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso-
mybę atminti;

reikalauja, kad Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė kon-
kurso laimėtoju patvirtintų 
daugiausiai Lietuvos piliečių 
ir agentūros „Vilmorus” ap-
klausoje balsų surinkusį pro-
jektą ,,Atminti ir Pagerbti” ir 
jo įgyvendinimui operatyviai 
skirtų lėšas, tam kad memorialo 
darbai būtų užbaigti iki 2018 m. 
vasario 16 d.;

(Nukelta į 5 psl.)
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Vilnius, lapkričio 30 d. 
(ELTA). JAV Specialiųjų 
operacijų pajėgų vadavie-
tės Europoje vadas genero-
las majoras Markas Švarcas 
(Mark Schwartz), ketvirtadienį 
Lietuvoje susitikęs su kariuo-
menės vadu generolu leitenantu 
Jonu Vytautu Žuku ir Lietuvos 
kariuomenės Specialiųjų ope-
racijų pajėgų vadovybe, pa-
brėžė puikų Lietuvos ir JAV 
specialiųjų operacijų pajėgų 
bendradarbiavimą.

„Lietuva yra stipri NATO 
sąjungininkė, todėl kartu su JAV 
sausumos ir Specialiųjų opera-
cijų pajėgomis sukurtas stiprus 
ryšys, paremtas bendromis ver-
tybėmis ir pasitikėjimu”, - sakė 
gen. mjr. M. Švarcas. Jis pabrė-
žė, kad JAV specialiųjų opera-
cijų pajėgų vadovybė Lietuvos 
kariuomenės Specialiųjų ope-
racijų kariaus vertina kaip ypač 

Vilnius, gruodžio 2 d. 
(ELTA). Šeštadienį vykusia-
me Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų 
(TS-LKD) tarybos posėdyje 
garbės pirmininkas Vytautas 
Landsbergis pristatė dokumentą 
„Lietuva ir tarptautinė padėtis”, 
kuriame siūloma laikytis vieny-
bės, vengiant peštynių ir susiar-
dymo dėl antraeilių dalykų.

prašo Lietuvos Respublikos 
Seimą sukurti darbo grupę, kuri 
koordinuotų veiksmus, kad 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio proga iki 2018 m. 
vasario 16 d.  Lukiškių aikš-
tėje Vilniuje būtų pastatytas 
memorialas kovotojams už 
Lietuvos laisvę atminti, o iki 
2018 m. liepos 6 d. vėliausia iki 
2019-02-16 pastatyta ,,Vyčio” 
skulptūra.

Įspėjame, jeigu į mūsų rei-
kalavimus nebus atsižvelgta ir 
bus pradėtas statyti Andriaus 
Labašausko „bunkeris”, kurį 
laikome cinišku pasityčioji-
mu iš partizanų ir visų laisvės 
kovų dalyvių atminimo, tuomet 
skelbsime pilietinio nepaklusnu-
mo akciją: užimsime Lukiškių 
aikštę, pastatysime palapinių 
miestelį, patys visuomenės 
suaukotomis lėšomis statysime 

visuomenės ir visų pasiprieši-
nimo dalyvių pasirinktą me-
morialą. Tokią praktiką turime. 
Primename, kad 199-1997 m. 
politiniai kaliniai ir tremtiniai 
pusketvirtų metų laikė užėmę 
KGB pastatą ir neleido išvogti 
KGB archyvų. Tuometinis pre-
zidentas Algirdas Brazauskas 
nedrįso jėga mūsų išvaryti iš 
užimto pastato. Nejaugi jūs 
išdrįsite stumdyti laisvės kovų 
dalyvius, Seimo ir TV bokšto 
gynėjus? 

Protestuodami, nedalyvausi-
me jokiose valdžios organizuo-
jamuose oficialiuose renginiuo-
se. Vasario 16-osios 100-metį 
sutiksime Lukiškių aikštėje. Ten 
atlaikysime šv. Mišias, kviesime 
su mumis solidarizuotis visas 
patriotines Lietuvos organiza-
cijas, piliečius,  Seimo narius, 
balsavusius už Vyčio memorialo 
idėjos rezoliuciją.

Visuomeninės Tarybos pir-
mininkas Gvidas Rutkauskas

MEMORANDUMAS DĖL 
LUKIŠKIŲ AIKŠTĖS

(Atkelta iš 4 psl.)

V. LANDSBERGIS: 
LAIKYKIMĖS VIENYBĖS IR VENKIME PEŠTYNIŲ

Seimo TS-LKD frakcijos narės Rasa Juknevičienė ir Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė.                                                        ELTA

Dokumente teigiama, kad 
didžiosios sąjungos, kuriomis 
remiasi Lietuvos saugumas 
tarptautiniame, kol kas ribotų 
karų būvyje, patiria sunkių 
išmėginimų. 

„Šių dienų Rusijai skel-
biant, kad Europos Sąjunga 
yra jos priešas, mūsų šalis tu-
rėtų pabrėžti tikėjimą Europa, 
vengti madingų puldinėjimų 

prieš ES, laikytis proto vien 
todėl, kad alternatyvų Lietuva 
neturi. Padėtis Vokietijoje 
rodo, kaip gali būti susilpnin-
ta ir miunchenizuota visa 
Europos Sąjunga. Lietuvos 
atsakas turėtų būti bent jau 
vidinė vienybė, vengimas 
peštynių ir susiardymo dėl 
antraeilių dalykų”, - sakė V. 
Landsbergis.

Lapkričio 30 d. Krašto ap-
saugos ministras Raimundas 
Karoblis išvyko į Jungtines 
Amerikos Valstijas, kur daly-
vavo Ronaldo Reagano vardo 
nacionaliniame gynybos fo-
rume. Ministras kartu su JAV 
saugumo ir gynybos pareigū-
nais diskutavo apie svarbiau-
sius šių dienų iššūkius globa-
liai saugumo darbotvarkei ir 
JAV nacionaliniam saugumui. 
Forume vyko numatytos dis-
kusijos JAV gynybos prioritetų 
tema, svarbiausių iššūkių JAV 
saugumo darbotvarkei aptari-
mas, JAV gynybos pramonės 
vystymas, dabartinės admi-
nistracijos planai stiprinti JAV 
kariuomenę bei kiti klausimai.

Lietuvos atstovai dalyvauti 
forume pakviesti pirmą kartą.

„Forumo metu buvo aptarti 
prioritetiniai JAV nacionalinės 

LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS DALYVAVO  
R. REAGANO GYNYBOS FORUME

saugumo darbotvarkės bei ka-
riuomenės stiprinimo klausi-
mai, kurie aktualūs ir Lietuvai, 
siekiant užtikrinti tolimesnį 
JAV vaidmenį mūsų regiono 
saugumo stiprinime”, – sakė 
ministras R. Karoblis.

R. Reagano nacionalinis 
gynybos forumas yra vienas 
iš svarbiausių JAV saugumo 
ir gynybos bendruomenės 
metinių renginių, kuriame 
dalyvauja JAV administraci-
jos atstovai, kongreso nariai, 
kariuomenės lyderiai, įtakingų 
žiniasklaidos priemonių atsto-
vai ir keletas kviestinių svečių 
iš užsienio. Jame taip pat ke-
tina dalyvauti JAV Prezidento 
patarėjas nacionalinio sau-
gumo klausimams plk. gen. 
H.R. McMasteris, gynybos 
sekretoriaus pavaduotojas 
P.M. Shanahan, gynybos se-

kretoriaus patarėja logistikai, 
technologijoms ir įsigijimams 
E. Lord bei dar apie 100 kitų 
aukšto lygmens asmenų, da-
rančių įtaką JAV saugumo ir 
gynybos politikai.

JAV yra svarbus strate-
ginis Lietuvos gynybos par-
tneris. Pasikeitus saugumo 
situacijai regione po 2014 m., 
JAV pirmosios atsiuntė oro 
gynybos pastiprinimą – pa-
pildomus oro naikintuvus bei 
pajėgas tęstiniam buvimui į 
Baltijos valstybes. JAV kariai 
taip pat dalyvauja Lietuvoje 
rengiamose karinėse praty-
bose ir kituose karinio ben-
dradarbiavimo renginiuose. 
Šiuo metu NATO Baltijos 
oro policijos misiją iš Šiaulių 
Aviacijos bazės vykdo JAV 
karinių oro pajėgų kontin-
gentas.                   LR KAM

JAV IR LIETUVOS SPECIALIŲJŲ 
OPERACIJŲ PAJĖGAS SIEJA  

STIPRUS RYŠYS
puikius partnerius. 

Abipusis dalijimasis žinio-
mis ir patirtimi padeda Lietuvos 
ir JAV kariams būti geriau pasi-
ruošusiems užtikrinant saugumą 
ir stabilumą tiek Lietuvoje, tiek 
visoje Europoje.

Susitikime su Lietuvos ka-
riuomenės ir Specialiųjų opera-
cijų pajėgų vadais gen. mjr. M. 
Švarcas aptarė aktualius klau-
simus, susijusius su saugumo 
situacija regione, kalbėjo apie 
Lietuvos ir JAV karių dalyva-
vimą tarptautinėse operacijose, 
dvišalį ir daugiašalį bendradar-
biavimą. 

JAV specialiųjų operacijų 
pajėgų buvimas Lietuvoje ir 
kitose Baltijos šalyse nuo 2014-
ųjų rodo JAV tvirtą pasiryžimą 
kartu su vietos pajėgomis didinti 
sąveikumą veikti kartu prieš bet 
kokią agresiją prieš NATO ir jos 
sąjungininkus.

Lapkričio 29 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė priėmė 
nutarimą Ukrainos gynybos mi-
nisterijai neatlygintinai perduoti 
nuosavybės teise priklausantį ir 
šiuo metu Lietuvos kariuome-
nės patikėjimo teise valdomą 
turtą. Remiantis Vyriausybės 
nutarimu, Ukrainos gynybos 

LIETUVA NEATLYGINTINAI PAREMS UKRAINĄ
ministerijai neatlygintinai bus 
perduota Lietuvos kariuome-
nėje nebenaudojama, ne NATO 
kalibro ginkluotė ir šaudmenys, 
kuriuos Lietuvos kariuomenė 
naudojo iki apginklavimo stan-
dartinių NATO kalibrų ginklais. 
Planuojama, kad šioje paramos 
siuntoje bus automatiniai šautu-

vai / karabinai, kulkosvaidžiai, 
minosvaidžiai, prieštankiniai 
pabūklai, amunicija ir atsarginės 
ginkluotės dalys.

Nauja karinės paramos siun-
ta Ukrainai perduodama atsi-
žvelgiant į 2017 m. liepos mėn. 
Ukrainos gynybos ministerijos 
prašymą.                    LR KAM

Lietuvos Ministras Pir-
mininkas Saulius Skvernelis 
susitiko su Lietuvoje ga-
myklą nusprendusios sta-
tyti Vokietijos technologijų 
ir automobilių komponentų 
gamintojos „Continental” at-
stovais. Susitikimo metu ben-

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ UŽTIKRINO PARAMĄ 
„CONTINENTAL” INVESTICINIAMS PLANAMS ŠALYJE

drovės ir Ūkio ministerijos 
atstovai pasirašė tarpusavio 
supratimo memorandumą, už-
tikrinantį Vyriausybės paramą 
„Continental” investiciniams 
planams.

Stiprindama pajėgumus 
Europoje „Continental” sta-

tys gamyklą Lietuvoje. Per 
ateinančius penkerius metus 
į naują elektronikos kompo-
nentų gamybos padalinį pla-
nuoja investuoti 95 mln. eurų 
ir sukurti 1000 naujų darbo 
vietų. Tikimasi gamybą pra-
dėti iki 2019 metų vidurio.

Vokietijos bendrovė ga-
mins durų ir sėdynių kon-
trolės elementus, išmanias 
automatines langų užtamsi-
nimo sistemas, adaptyvios 
greičio palaikymo sistemos 
sensorius bei priekinius ra-
darus automatinio stabdymo 
funkcijai.

2016 metais „Continental” 
pardavimų pajamos siekė 
40,5 mlrd. eurų. Bendrovė 
šiuo metu įdarbina 227 tūkst. 
žmonių 56 pasaulio šalyse. 
Bendrovė įkurta 1871 metais. 

LRV

Lietuvos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis (trečias iš kairės) 
ir Vokietijos technologijų ir automobilių komponentų gamintojos 
„Continental” atstovai.                                                            LRV nuotr.
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Praėjęs lapkričio 19 d. 
sekmadienis įrėžė naują įrašą 
į Paryžiaus lietuvių bendruo-
menės metraštį. Ši diena buvo 
pažymėta dviem be galo svar-
biais ivykiais: memorialinės 
lentos prelatui Jonui Petrošiui 
atidengimu bei PrLB 70-me-
čio sukaktimi.

Šiandienę Paryžiaus lie-
tuvių bendruomenę galima 
drąsiai pavadinti prelato J. 
Petrošiaus viso gyvenimo 
puoselėtu ir ugdytu vaisiumi, 
lietuvybės lopšiu Prancūzijos 
žemėje. Išties 1955 metais 
Paryžiaus arkivyskupo pa-
skirtas vadovauti Lietuvių ka-
talikų misijai, kunigas Jonas 

MININT PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 70-METĮ, PARYŽIUJE 
ĮAMŽINTAS LIETUVIO KUNIGO JONO PETROŠIAUS ATMINIMAS

Petrošius Prancūzijos lietuvių 
sielovada rūpinosi apie pen-
kiasdešimt metų. Jo šviesus 
atminimas buvo įamžintas 
memorialinės lentos atidengi-
mu pačioje Paryžiaus širdyje, 
jo ilgametės tarnystės Dievui 
šventoveje, Šv. Augustino 
bažnyčioje.

Pi lnutė le je  koplyčio -
je šventas Mišias aukojo 
kardinolas Audrys Juozas 
Bačkis. Kardinolui talkino 
iš Kanados atvykęs Lietuvos 
vyskupų konferencijos dele-
gatas užsienio lietuvių sie-
lovadai Edmundas Putrimas, 
Paryžiaus vyskupijos vikaras 
užsienio katalikams Xavier 

Rambaud, kunigas,  š iuo 
metu reziduojantis Paryžiuje, 
Jacekas Paszienda ir brolis 
Lukas iš Palendrių vienuoly-
no Lietuvoje.

Prelato Petrošiaus atmini-
mą pagerbti atvyko LR am-
basadorė prie UNESCO Irena 
Vaišvilaitė, Lietuvos kultūros 
atašė Paryžiuje Vida Gražienė, 
konsulė Rasa Mikuckaitė, pre-
lato giminės 
iš  Lietuvos, 
P rancūz i jo s 
lietuviai, pary-
žiečiai, svečiai 
iš Belgijos lie-
tuvių bendruo-
menės, gausus 
būrys tų, kurie 
asmeniškai pa-
žinojo prela-
tą. Buvusi LR 
ambasadorė 
Prancūzijoje 
Jolanta Bal-
čiūnienė atve-
žė LR užsienio 
reikalų minis-
tro sveikini-
mą.

Kardinolas A. J. Bačkis 
gražiu pamokslu kreipėsi į 
susirinkusiuosius: „Prelatas 
Jonas Petrošius darbavosi per 

50 metų atskirtas nuo šeimos, 
nuo Tėvynės. Tapo katalikų 
bendruomenės siela, ieškojo 
išsibarsčiusiųjų savo avelių po 
visą Prancūziją.” Kardinolas 
A. J. Bačkis prelato gyvenimą 
pavadino nuolankia ir nuo-
širdžia tarnyste su žemaitišku 
atkaklumu, tarnyste Dievui 
ir Tėvynei. Kardinolas para-
gino visus susirinkusiuosius 
„branginti ir saugoti tai, ką nuo 
gimimo perdavė tėvai. Kad Šv. 
Augustino kuklioje koplyčioje 
nenutiltų lietuviškas žodis”.

Šv. Mišių metu žiūrovų ne-
buvo, visi susirinkusieji buvo 
minėjimo dalyviais. Maldas 
giesmėmis lydėjo prancūzų 
choras, vadovaujamas Astos 
Timukaitės-Lemiesle, kuris 
nepriekaištingai lietuvių kalba 
pagiedojo „Marija Marija” ir 
„Kur giria žaliuoja”.

Šventoms Mišioms pabai-
gus, kardinolas A. J. Bačkis, 
lydymas kunigų, iškilmingai 
pašventino memorialinę lentą, 
liudijančią apie prelato Jono 
Petrošiaus tarnystę šioje Žemėje. 
Memorialinės lentos autorius – 
skulptorius Gediminas Šibonis.

niekada nenorėjo didelio dė-
mesio sau. Netroško didelių 
ceremonijų jo vardo garsinimui. 
Šviesaus atminimo prelatas J. 
Petrošius sakydavo: „Niekada 
nesijaučiau kažką ypatingo 
padaręs.” Savo testamente rašė, 
kad „laidotuvės būtų paprastos, 
bet su lietuviškom maldom ir 
giesmėm”.

Kaip Inga Lanchas prisi-
minė, prelatui jau gyvenant 
Marie-Terèse kunigų senelių 
namuose, vasaromis jis mielai 
atvažiuodavo paviešėti Ingos 
šeimoje, į kaimą. Kieme šla-
mėjo aukšti beržai, kurie jam 
priminė Lietuvą. Vienos to-
kios viešnagės Ingos Lanchas 
šeimoje metu prelatas prabilo 
eilėmis: „Žeme, eik išdidžiai, 
kaip tie beržai žali, aukštai 
aukštai iškėlę galva” - tai prelato 
kuklus paprastumas, lydimas 
žemaitiško užsispyrimo ir tylaus 
pasididžiavimo tuo, kad yra 
lietuvis. Inga Lanchas kalbėjo, 
kad „dabar prelatas, tikriausiai, 
iš aukštybių grūmoja pirštu, 
kad jam rengiama pagerbimo 
ceremonija, kurių jis niekada 
nesiekė ir nemėgo, tačiau jis 
tikriausiai ir nuoširdžiai šypso-
si, nes jam būtų džiugu matyti 
salę, tokią pilną žmonių”. Jam, 

Memorialinės lentos autorius skulptorius Gediminas Šibonis.   
                                                                                       lietuviai.fr/lt/

Prelato Jono Petrošiaus gyvenimo darbus prisiminti padėjo nuotraukų paroda.                 lietuviai.fr/lt/

Prancūzijos lietuvių bendruomenės nariai su svečiais memorialinės lentos prelatui Jonui Petrošiui 
atidengimo bei Prancūzijos LB 70-mečio šventėje.                                                                lietuviai.fr/lt/

Memorialinės lentos prelatui Jonui Petrošiui atidengimo bei Prancūzijos LB 70-me-
čio šventėje.                                                                                            lietuviai.fr/lt/

Auksaspalviame bronzos 
fone iškaltas lietuviškas rū-
pintojėlis, apsuptas dviejų an-
gelų. Lentoje iškalti žodžiai 
lietuvių ir prancūzų kalbomis: 
„Prelatui Jonui Petrošiui – gy-
vajai Lietuvių Bendruomenės 
dvasiai atminti”. Skulptorius ne 
tik pagamino memorialinę lentą, 
bet ir pasirūpino jos atgabenimu 
į Paryžių bei montavimo dar-
bais (projektą iš dalies parėmė 
Lietuvos kultūros taryba ir LR 
kultūros ministerija). Gediminas 
Šibonis sakė, jog „mes visi 
čia esame pažįstami prelato 
dėka. Jis visus suvedė į būrį”. 
Skulptorių siejo ilgametis susi-
rašinėjimas su J. Petrošiumi, kol 
jie galiausiai susitiko Paryžiuje.

Memorialinės lentos J. 
Petrošiui šventinimo ceremoni-
joje į susirinkusiuosius kreipėsi 
Inga Januitytė-Lanchas, prelato 
paskutinės valios vykdytoja. Ji 
dalijosi gyvais prisiminimais 
apie prelatą. Anot jos, prelatas 

visą gyvenimą paaukojusiam 
Prancūzijos lietuviams, būtų 
gera žinoti, kad lietuvių ben-
druomenės dvasia gyva.

I. Lanchas kvietimu, prie 
altoriaus bendrai nuotraukai su-
sirinko visi tie, kurie asmeniškai 
pažinojo prelatą Joną Petrošių. 
Jų buvo daug, vos į kadrą tilpo. 
Salėje liko tik keletas, jau jau-
nosios kartos atstovų.

Vėliau Paryžiaus lietuvių 
bendruomenės pirmininkė 
Emilija Pundziūtė-Gallois visus 
pakvietė pokalbiams prie vyno 
taurės, kur gyvų pašnekesių 
fone taip pat buvo rodomas 
Henriko Gulbino sukurtas fil-
mas apie Prancūzijos lietuvių 
bendruomenę bei surengta pre-
lato J.Petrošiaus gyvenimą ir 
veiklą pristatanti nuotraukų 
paroda.

„Neužmiršk, tikėk, gyvenk 
meile Dievui”. 

Prancūzijos lietuvių bend-
ruomenės inf.

ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų
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K L I V L A N D A S ,  O H

PAKILI ŠVENTĖ
Š .  m .  l a p k r i č i o  1 8 

d .  K l i v l a n d o ,  O h a j a u s 
(Cleveland,Ohio) apylinkės la-
tvių bendruomenė latvių liute-
ronų parapijos salėje Leikvude, 
Ohajuje, (Lakewood, Ohio) 
šventė 99-ąją Latvijos ne-
priklausomybės paskelbimo 
dieną. Ji prasidėjo pavyzdingai 
punktualiai 2:00 po p. (apie 
latvių renginių punktualumą 
straipsnio autorius jau yra 
rašęs daug kartų praeityje). 

Įnešus JAV ir Latvijos vėlia-
vas, susirinkusieji atsistoję 
sugiedojo JAV himną. Po to, 
kai šventės pranešėja Zenta 
Apine anglų ir latvių kalbomis 
pasveikino šventės dalyvius 
ir svečius, buvo sugiedotas 
Latvijos himnas. Latvių liu-

teronų parapijos pastorė dr. 
Sarma Eglite kalbėjo apie  
šios dienos reikšmę, savo 
žodį užbaigdama malda. Po 
to pakvietė  prie mikrofono 
buvusį Klivlando latvių tary-
bos pirmininką Kalvį Kampe. 
Perskaičius visus jo nuveiktus 
darbus ir nuopelnus Latvijos 
labui, jam buvo įteiktas padė-
kos raštas ir gėlių puokštė.

Šios popietės kalbėtoja 
pabrėžė, kad Baltijos tautos 
yra viena šeima ir pristatė 
šventės svečius: Estijos at-
stovus Karin ir Haans Russ, 

Klivlando pabaltie-
čių komiteto pirm. 
Mylitą Nasvytis, 
LB Klivlando apy-
linkės pirm. Algį 
Gudėną su ponia 
ir „Vilties” drau-
gijos pirmininką 
bei „Dirvos” lei-
dėją Algirdą V. 
Matulionį. 

V ė l i a v a s  i š -
nešus, prasidėjo 
šventės koncertas. 
Jį atliko Toronto 
choras „Dzirksts”, 
solistai,  gitaris-
tai, akordeonistas 
ir piano akompa-
niatorė. Choro di-
rigentė yra Vizma 
Maksina, pianistė 
ir muzikos tvarky-
toja Helena Gintere, 
choro pavaduoto-
ja Ilze Valdmane. 

Gautomis žiniomis, „Dzirksts” 
choras gyvuoja jau 34 metus. 
Būtina paminėti ir latvių šešta-
dieninės mokyklos mokinius, 
kurių entuziastingas pasiro-
dymas pamalonino ir šventės 
dalyvius, ir mokinių tėvelius. 
„Dzirksts” choras pateikė 

A R G E N T I N O J E

R u d e n s  s a v a i t g a l i a i 
Argentinoje, Berisso mieste, 
prisipildė skirtingų kultūrų 
nuotaikos, į kurią lietuvišką-

Dainuoja choras „Dzirksts”. 

Choro dirigentė Vizma Maksina ragino 
dalyvius dainuoti.

Šeštadieninės mokyklos mokinių pasirodymas.                                              A. V. Matulionio nuotraukos.

labai įvairią programą, susi-
dedančią iš tradicinių liaudies 
ir naujesnių gyvesnių dainų. 
Septynių dainų žodžiai buvo 
išspausdinti šventės progra-
moje ir dalyviai buvo pakviesti 
jas dainuoti kartu su choru. 
Malonų koncertą susirinkusieji 
įvertino šiltai.

Per trumpą pertrauką po-
pietės dalyviai buvo pakviesti 
į žemutinės susirinkimo salės 
dalį, kur laukė užkandžiai, 
kava, arbata ir kiti gėrimai. 
Dalyviams grįžus į salę, čia 
jau laukė gėlėmis papuošti 
stalai.

Vaišes paįvairino kabareti-

nio pobūdžio programa, kuri 
prasidėjo 4:30 po p., baltais 
švarkais pasipuošusiems vy-
rams įžengiant į salę su choro 
dainininkėmis. Šis maloniai 
netikėtas choro mostas dar 
labiau pakėlė dalyvių nuotaiką 
ir jie neskubėjo skirstytis.

Algirdas V. Matulionis

sias tradicijas įpynė lietuvių 
draugija „Nemunas” – viena 
didžiausių Berisso imigrantų 
bendruomenių.

Šiemet, skaičiuodamas 40 
gyvavimo metų, Imigrantų 

f e s t i v a l i s 
Berisse, Buenos 
Airių provinci-
jos Imigrantų 
sostinėje,  22 
šal ių  iše ivių 
bendruomenes 
įsuko į tradici-
nių patiekalų, 
šokių, muzikos 
r e n g i n i u s .  Į 
skirtingų kul-
tūrų pristaty-
mus susirinko 
daugiau negu 
180 tūkst. žmo-
nių  i š  v i sos 
Argentinos.

Imig ran tų 
šventėje tra-
dic in ius  l ie -
tuvių liaudies 
šokius net  5 
tūkst. žiūrovų 
publikai pri-

statė „Nemuno” draugi-
jos šokių ansambliai: vai-
kų grupė „Skaidra”, jauni-
mo – „Nemunas”, senjorų 
– „Griaustinis” ir veteranų 
kolektyvas „Pipiras”. Šokio 
žingsniais ansambliai perteikė 
lietuvių kultūroje svarbias ir 
liaudies kūryboje itin popu-
liarias temas – meilę ir darbą.

„Nemuno” draugija šven-
tės metu taip pat pristatė 
tokius lietuviškus patiekalus 
kaip blynai, bulvių plokš-
tainis, kepta kiauliena su 
kopūstais ir krienais, kepta 
kiauliena su grybų padažu, 
tinginys. Argentiniečių kul-
tūroje, kurioje itin populiarūs 
patiekalai, pagaminti iš mė-
sos, lietuviški valgiai buvo 
perkami su pasigardžiavimu. 
Daugeliui knietėjo paragauti 
blynų su uogiene ir bulvių 
plokštainio su spirgučių pa-
dažu, kurių receptus iš kartos 
į kartą perdavė bendruome-
nės narių seneliai ar prose-
neliai. Bene didžiausios eilės 
rikiavosi prie alaus stendo. 
Čia savo išskirtiniu skoniu 

pirkėjus viliojo „Kauno” 
alus, gaminamas lietuvių 
imigrantų anūko, gyvenančio 
Mar del Platos mieste.

Vi e n a s  s v a r b i a u s i ų 
viso festivalio akcentų – 
„Imigrantų reprezentacija – 
išsilaipinimas”. Šio renginio 
metu atkuriamas XX a. pr. 
vykęs masinis imigrantų atvy-
kimas į Argentiną. Persirengę 
prosenelių, senelių drabu-
žiais, jau gimusių ir šeimas 
sukūrusių Pietų Amerikoje 
kartų atstovai atplaukia lai-
vu į Berisso miestą – taip 
prisimindami savo protėvių 
istoriją ir kelią iš tėvynės. Itin 
didelę reikšmę turintis ren-
ginys ne vieną paskatina dar 
stipriau laikytis savo šaknų ir 
gilintis į protėvių perduotos 
kultūros tradicijas.

Neatsiejamas kiekvieno 
renginio atributas Argentinoje 
– karalienės rinkimai. Šiemet 
Imigrantų festivalyje Berisse 
l i e t u v i ų  b e n d r u o m e n e i 
„Nemunas” atstovavo vaikų 
karalienė Anabela Camilion 
Daskus ir lietuvių išeivių 

karalienė Melina Natalia 
Radziunas . 40-osios imi-
grantų šventės karalienės 
rinkimuose M. Radziunas 
pristatė vakarinę suknelę, 
tautinį kostiumą ir tradicinį 
lietuvių liaudies šokį, kurie 
buvo vertinami komisijos. 
Galinti ne tik pademonstruoti 
lietuviško šokio žingsnius, 
bet ir kalbanti lietuviškai, 
M.Radziunas už puikią savo 
kultūros reprezentaciją buvo 
išrinkta Imigrantų šventės 
Pirmąja princese. Teisėjų 
komisija karaliene išrinko 
Graikijos atstovę. 

I m i g r a n t ų  f e s t i v a l į 
vainikavo paradas, nuai-
dėjęs pagrindiniu Berisso 
miesto prospektu Avenida 
Montevideo. Daugiau negu 
90 lietuvių bendruomenės 
narių, apsivilkę tautiniais 
kostiumais, žygiavo bei su-
kosi pagal liaudies muzikos 
taktą, perteikdami tą lietu-
vybės jausmą, kurį iš šalies 
atsivežė ir perdavė protėviai.

Lietuvių savišalpos ir kul-
tūros draugija „Nemunas”

„Nemuno” draugijos vaikų šokių grupės 
„Skaidra” šokėjai.                          Rengėjų nuotr.
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Dešimt tūks-
tančių žmonių 
lapkričio 23 d., 
ketvirtadienio 
rytą jau 84-ą 
kar tą  žygia -
vo tradicinia-
me Čikagos 
Padėkos die-
n o s  p a r a d e . 
Viename labiau-
siai laukiamų 
Čikagos miesto 
renginių dalyva-
vo ir daugiau nei 
šimtas lietuvių, 
kurie žygiavo 
nešini Lietuvos 
vėliavomis, skambant Andriaus 
Mamontovo dainai „Geltona. 
Žalia. Raudona”.

„Lietuvių bendruomenė 
švenčia 100 metų nepriklau-
somybės jubiliejų. Trys vė-
liavos spalvos turi simbolinę 
prasmę. Geltona simbolizuo-
ja javų laukus, žalia simbo-
lizuoja galią, raudona - per 
karus pralietą kraują. Čikaga 
tikrai turi nuostabią lietuvių 
bendruomenę, mes jais labai 
didžiuojamės”, - tiesioginės 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠIMTMETIS PAMINĖTAS 
TIESIOGINIAME JAV TELEVIZIJOS ETERYJE

televizijos transliacijos metu 
sakė renginio vedėjai.

Tautiniais kostiumais pa-
sipuošę lietuvaičiai patraukė 
ne tik televizijos, bet ir pra-
eivių žvilgsnius. Šiais metais 
gyvai stebėti paradą į miestą 
susirinko apie pusę milijono 
žmonių, kurie jau nuo sep-
tynių valandų ryto užtvindė 
gatves ir laukė spalvingų 
pasirodymų, tarp kurių buvo 
galima išvysti žirgų, vikin-
gų, lenktyninių automobilių, 

Š.  m. lapkričio 18 d. 
Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus, įsikūręs Čikagoje, 
įteikė „Metų žmogaus” apdo-
vanojimą Dariui Polikaičiui. 
Šis garbingas apdovanoji-
mas lietuvių meno ansamblio 
„Dainava” vadovui įteiktas už 
ženklų jo indėlį į lietuvių tau-
tos bei kultūros puoselėjimą.

Lietuvos ambasadorius 
JAV Rolandas Kriščiūnas 
savo sveikinimo kalboje padė-
kojo Balzeko lietuvių kultūros 
muziejaus įkūrėjui  Stanley 
Balzekui už nenuilstamą dar-
bą vykdant labai kilnią ir 
svarbią misiją puoselėjant 
lietuvybę bei supažindinant 
JAV visuomenę su lietuvių 
kultūra ir istorija.

R. Kriščiūnas pasidžiaugė, 
kad „Metų apdovanojimas” 
šiais metais yra skirtas Dariui 
Polikaičiui, kurio vadovavi-
mas ansambliui „Dainava”, 
koncertai, pasirodymai, da-
lyvavimas dainų šventėse, 
bendruomeniškumo ugdymas 
ir rodomas pavyzdys jauna-
jai lietuvių kartai yra verti  
didžiulės pagarbos ir įverti-
nimo.

Lietuvos ambasadorius 
Čikagoje taip pat dalyvavo su-
sitikime su lietuvių bendruo-
menės atstovais. Pokalbio 
metu daug dėmesio skirta dvi-
gubos pilietybės klausimams, 
taip pat pasirengimui švęsti  
atkurtos Lietuvos valstybės 

LIETUVOS AMBASADORIUS JAV ROLANDAS KRIŠČIŪNAS PASVEIKINO  
„METŲ ŽMOGAUS” LAUREATĄ IR KVIETĖ ČIKAGOS LIETUVIUS PRISIDĖTI PRIE 

ATKURTOS LIETUVOS JUBILIEJAUS PAŽYMĖJIMO

100-mečio jubiliejų, vyko dis-
kusijos apie Čikagos lietuvių 
bendruomenės ateities planus, 
tikslus ir veiklos kryptis.

R. Kriščiūnas pakvietė 
Čikagos lietuvius aktyviai pri-
sidėti prie atkurtos Lietuvos 
jubiliejaus pažymėjimo ki-
tais metais. Ambasadorius 
pabrėžė, kad Lietuva labai 
vertina JAV lietuvių indėlį ir  
paramą įtvirtinant  Lietuvos 
ir JAV strateginę partnerystę 
ir akcentavo Lietuvos tikslą 

„Metų žmogaus” renginio svečiai ir organizatoriai.                                                                                                   Sandros Scedrinos nuotr.

ir toliau stiprinti bendradar-
biavimą su JAV saugumo 
politikos srityje, ekonominius 
ir kultūrinius ryšius.

Ambasador ius  v iz i to 
Čikagoje metu taip pat susi-
tiko su JAV lietuvių verslo at-
stovais, dalyvavo šv. Mišiose 
Švč. Mergelės Marijos gimi-
mo bažnyčioje ir parodos ati-
daryme Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre.

Lietuvių kultūros muziejų 
Čikagoje 1966 m. savomis 

lėšomis įkūrė Lietuvos gar-
bės konsulas JAV Stanley 
Balzekas. Muziejuje prista-
toma Lietuvos kultūra ir isto-
rija, vyksta įvairūs koncertai, 
kino peržiūros bei semina-
rai. Pirmaisiais jo veikimo 
dešimtmečiais muziejaus 
tikslas buvo nuolat lanky-
tojams teikti neginčijamus 
dokumentinius įrodymus, kad 
Lietuva turi teisę egzistuoti 
kaip nepriklausoma šalis ir 
skatinti šioje Atlanto pusėje 

gyvenančius lietuvius visais 
įmanomais būdais kovoti dėl 
valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo.

„Metų žmogaus” apdova-
nojimas buvo įsteigtas 1969 
metais. Kasmet jis teikiamas 
Lietuvai, jos kultūrai ir pažan-
gai nusipelniusiems žmonėms. 
Praėjusiais metais šis apdova-
nojimas buvo skirtas Lietuvos 
Respublikos Prezidentei 
Daliai Grybauskaitei.

LR URM

gimnastų bei įvairių kultūrų 
ir organizacijų pasirodymų. 
Čikagos Padėkos dienos 
paradą prie savo televizorių 
ekranų kasmet stebi apie 8 
mln. žmonių.

Tai buvo jau antrasis lie-
tuvių pasirodymas parade, 
kurį tradiciškai organizuoja 
lietuvių tautinių šokių an-
samblis „Suktinis” kartu su 
LR Generaliniu konsulatu 
Čikagoje.

LR URM

Lietuviai Padėkos dienos parade Čikagoje.                                                 LR URM

LR Užsienio reikalų vice-
ministras Darius Skusevičius 
lapkričio 28 dieną Vilniuje 
prodiuseriui, dainų kūrėjui, 
atlikėjui ir visuomenės vei-
kėjui Jurgiui Didžiuliui įteikė 
egzekvatūrą – leidimą vyk-
dyti Kolumbijos garbės kon-
sulo Lietuvoje pareigas. Šią 
egzekvatūrą, atsižvelgdamas 
į Kolumbijos Prezidento ir 
diplomatijos vadovės spren-
dimą, pasirašė ministras L. 
Linkevičius.

D.Skusevičius pasidžiau-
gė intensyvėjančiais Lietuvos 
ir Kolumbijos santykiais 
– daugėjančiais vizitais, in-
tensyvėjančiais verslo ry-
šiais, spalį Vilniuje vykusiu 
Kolumbijos aktualijas  pri-
statančiu renginiu.

„Greta verslo ir politi-
nių santykių, labai svarbu 
puoselėti žmonių tarpusa-
vio ryšius, todėl siekiame, 
kad lietuviai ir kolumbiečiai 
geriau pažintų vieni kitus”, 
– pažymėjo viceministras. 
Susitikime paminėta, kad 
Lietuva stengiasi išlaikyti 

NAUJUOJU KOLUMBIJOS GARBĖS 
KONSULU LIETUVOJE TAPO 

MENININKAS JURGIS DIDŽIULIS
artimą ryšį su Kolumbijos 
lietuvių bendruomene, toje 
šalyje susikūrusia pokario 
metais. 

Atkreiptas dėmesys į tai, 
kad gausėja kolumbiečių 
bendruomenė Lietuvoje.

J. Didžiulis pabrėžė esąs 
ir kolumbietis, ir lietuvis 
su dviem – Kolumbijos ir 
Lietuvos – piliečio pasais. 

Garbės konsulas yra už-
sienio valstybės paskirtas 
asmuo, kuris be finansinio 
atlygio siekia stiprinti dvi-
šalius diplomatinius, ekono-
mikos ir kultūros santykius, 
teikia konsulines paslaugas. 
Šiuo metu užsienio šalims 
Lietuvoje atstovauja 49 gar-
bės konsulai, o Lietuvai už-
sienio šalyse – 212 garbės 
konsulų.

2005-2011 metais Ko-
lumbijos garbės konsule 
Lietuvoje buvo Dalia Miež-
elis. 2016 metais Lietuvos 
garbės konsulu Kolumbijoje 
paskirtas Enrique Durana 
Concha. 

LR URM
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Antradienį, lapkričio 21 d. 
Lietuvos generalinis konsu-
latas Čikagoje atidarė išskir-
tinę parodą Čikagos kultū-
ros centre – „Vienas amžius 
iš septynių: Lietuva, Lite, 
Lita”. Parodoje apžvelgia-
ma Lietuvos žydų istorija 
nuo jų atvykimo į Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
teritoriją XIV a. iki žydų gyve-
nimo Lietuvoje šiandien.

Renginio metu susirinku-
sieji turėjo galimybę susipa-
žinti bei daugiau sužinoti apie 
žydų politinį ir kultūrinį gy-
venimą Lietuvoje, poveikį lie-
tuvių bendruomenei. Parodos 
kūrėjas Pranas Morkus suge-
bėjo atvaizduoti išskirtines 
žydų santykių su vietos gy-
ventojais detales, paminėjo 
ne vieną įstabų litvakų kilmės 
asmenį, tarp kurių ir visame 

LIETUVOS ŽYDŲ ISTORIJOS PARODA PIRMĄ KARTĄ PRISTATYTA ČIKAGOJE
pasaulyje žinomas Vilniaus 
Gaonas. Būtent jo dėka Vilnius 
buvo pradėtas vadinti „Šiaurės 
Jeruzale”.

„Jungtinėse Amerikos vals-
tijose gyvena didelis skaičius 
žydų, kurių daugumos ša-
knys yra Lietuvoje ir kurie 
didžiuojasi galėdami vadinti 
save litvakais. Dainininkas, 
filmų kūrėjas Al Jonson, dainų 
autorius Bob Dylan, aktorius 
Harrison Ford, kompozitorius 
George Gershwin. Tai tik 
kelios garsių Amerikoje gy-
venusių ar gyvenančių litvakų 
pavardės, kurių tėvai arba 
seneliai atvyko iš Lietuvos. 
Todėl simboliškai šią parodą 
norėjome pradėti Čikagos kul-
tūros širdyje, taip parodydami, 
kad žydai buvo, yra ir visada 
bus svarbi Lietuvos istorijos 
dalis”, – sakė Lietuvos ge-

neralinis konsulas Čikagoje 
Mantvydas Bekešius.

Į renginį iš Lietuvos speci-
aliai atvyko ir Lietuvos žydų 
bendruomenės pirmininkė 
Faina Kukliansky, kuri vizito 
metu susitiko su Jungtiniu 
žydų fondu (Jewish United 
Fund), Amerikos žydų ko-
mitetu (American Jewish 
Committee), Čikagos rabinais, 
o taip pat apsilankė Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, IL. 
Savo kalboje F. Kukliansky 
pabrėžė, kad nors Lietuvos 
žydų bendruomenę sudaro 
tik 5000 žmonių, litvakai pa-
liko ryškų pėdsaką Lietuvos 
istorijoje bei kultūroje, o už-
baigdama savo kalbą pakvietė 
ateinančiais metais visus apsi-
lankyti Lietuvoje.

Parodą vainikavo garsių 
litvakų kompozitorių kūriniai, 
kuriuos specialiam projektui 
„Iš litvakų muzikinio paveldo” 

subūrė talentingas kvartetas iš 
Lietuvos: Dalia Dėdinskaitė 
(smuikas), Gleb Pyšniak (vio-
lančelė), Marius Šinkūnas 
(v ibra fonas)  i r  S imona 
Zajančauskaitė (fortepijonas). 
Programoje buvo galima išgirs-
ti Benny Goodman, Leopold 
Godowsky, George Gershwin, 
Aaron Copland ir kitų garsių 
muzikų kūrinius, kuriuos gau-
siai susirinkusi publika įvertino 
griausmingais aplodismentais.

„Vienas amžius iš septynių: 
Lietuva, Lite, Lita” paroda 
šiais ir ateinančiais metais ke-
liaus po įvairias Čikagos kul-
tūros vietas, kuriuose ameri-
kiečiai ir kitų tautybių žmonės 
galės susipažinti su Lietuvos 
žydų istorija. Vėliau paroda 
iškeliaus į kitas valstijas.

LR Generalinis konsulatas 
Čikagoje

L a p k r i č i o  1 5 
– 16 d. Paryžiuje, 
N a c i o n a l i n ė j e 
Prancūzijos bibliote-
koje ir lenkų biblio-
tekoje buvo surengta 
tarptautinė mokslinė 
konferencija, skir-
ta Oskaro Milašiaus 
kūrybinio palikimo 
tyrinėjimams „Oscar-
Vladislas de Lubicz –
Milosz. L‘intouchable 
solitude d‘un étran-
ger”. Konferenciją or-
ganizavo O.Milašiaus 
kūrybos mylėtojų 
draugija „Les amis 
de Milosz”, vienijanti nemažą 
būrį prancūzų ir Prancūzijoje 
g y v e n a n č i ų  l i e t u v i ų . 
Mokslinius pranešimus apie 
O.Milašiaus kūrybą, poeto ir 
diplomato iškilią asmenybę, 
nuopelnus Lietuvos kultūrai 
ir istorijai, skaitė moksli-
ninkai iš Belgijos, Lenkijos, 
Prancūzijos ir  Lietuvos. 
Lietuvą atstovavo Vilniaus 
universiteto dėstytojos Nijolė 
Kašelionienė ir Genovaitė 
Dručkutė.

PARYŽIUJE PAGERBTAS POETO O.MILAŠIAUS ATMINIMAS

Lapkričio 15 d. lenkų 
bibliotekoje Paryžiuje taip 
pat buvo pristatytas muzi-
kos ir garso spektaklis pagal 
O.Milašiaus kūrybą. Prancūzų 
aktorius Francis Coffinet skai-
tė O.Milašiaus poeziją, akom-
panuojant pianistui Etienne 
Champollion.

Konferencijai pasibai-
gus,  Lietuvos ambasada 
Prancūzijoje sukvietė garbin-
gus konferencijos dalyvius, 
pranešėjus ir O.Milašiaus 

draugijos narius į Ambasadą, 
kur surengė svečiams priėmi-
mą bei pristatė ką tik lietu-
vių skulptoriaus Klaudijaus 
Pūdymo sukurtą O.Milašiaus 
skulptūrą, kuri kitais me-
tais, minint poeto 140-ąsias 
gimimo metines, bus iškil-
mingai inauguruota Fonteblo 
mieste, esančiame netoli 
Paryžiaus, kur yra palaidotas 
O.Milašius.

Vida Gražienė, Lietuvos 
kultūros atašė Prancūzijoje

Iš kairės: Lietuvos kultūros atašė Prancūzijoje Vida Gražienė, skulptorius 
Klaudijus Pūdymas ir Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Dalius Čekuolis.      
LR URM

Lapkričio 9–26 dienomis 
vyko 28-tosios Berlyno pa-
sakų dienos (vok. Berliner 
Märchentage), kurių metu mies-
to bibliotekose, literatūros na-
muose, mokyklose bei ambasa-
dose skaitomos pasakos, vyksta 
diskusijos, parodos, spektakliai 
ir koncertai. Šių metų festivalis 
skiriamas meilės temai.

Lapkričio 13 dieną žinomų 
ir negirdėtų pasakų klausytis į 
Lietuvos Respublikos ambasadą 
Berlyne susirinko bene pusšim-
tis pradinukų. Lietuvių liaudies 
pasakų rinktinės „Ein glüc-
klicher Mensch. Märchen aus 
Litauen” (liet. Laimingas žmo-
gus: pasakos iš Lietuvos) suda-
rytoja ir vertėja Irena Ülkekul 
skaitė pasakas, diskutavo su 
mokiniais apie pagrindinių vei-
kėjų poelgius. Renginį užbaigė 
pasaka apie kareivį, kurią vaikai 
palydėjo aplodismentais ir iš-
moktu lietuvišku „ačiū”.

Knygos sudarytoja ir ver-
tėja Irena Ülkekul pradėjo 
rinkti lietuviškas pasakas prieš 
dešimtmetį. Šios rinktinės atsi-
radimą paskatino buvęs Irenos 
mokinys Mülmenstadt, kuris 

LIETUVIŠKOS PASAKOS – BERLYNE
vėliau tapo antruoju knygos 
redaktoriumi. Pasakos autorei, 
visų pirma, yra genialių min-
čių šaltinis, kurias ji dažnai 
įpina į kasdienius pokalbius 
su bičiuliais. Kiekvienas pasa-
kojimas atskleidžia paprastas 
gyvenimo tiesas, todėl auto-
rė rinkinį vadina „išminties 
skrynia”, kuri atsiveria ne tik 
mažiesiems. Knygą iliustravu-
sios Laros Ülkekul nuomone, 
ši knyga galėtų būti skiriama 
visų pirma suaugusiems. 

„Manau, kad šis pasakų 
rinkinys atskleidžia labai švie-
sias mūsų tautos puses, kurias 
ir patys esame primiršę betu-
rį”,-  mintimis dalinosi Irena 
Ülkekul.

Mitteldeutscher leidyklos 
išleista lietuvių liaudies pa-
sakų rinktinė „Ein glückli-
cher Mensch. Märchen aus 
Litauen” šiais metais buvo 
pristatyta Leipcigo knygų 
mugėje. 

Renginio organizatoriai – LR 
ambasada Berlyne ir Festivalis 
„Berliner Märchentage”. Ren-
ginio partneris – Lietuvos kul-
tūros institutas.              LR KM

Parodos „Vienas amžius iš septynių: Lietuva, Lite, Lita” atidarymo svečiai ir atlikėjų kvartetas. LR URM

Parodos „Vienas amžius iš septynių: Lietuva, Lise, Lita” atidarymo akimirka.                       LR URM
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Lapkričio 16 d. Nacionali-
niame Taraso Ševčenkos mu-
ziejuje Kijeve atidaryta paroda 
„Olegas Truchanas – Lietuvos 
ir Australijos legenda”, pasa-
kojanti apie žymų ukrainietiš-
kas šaknis turėjusį Australijos 
lietuvį.

Parodą atidarė Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
Ukrainoje Marius Janukonis 
ir Australijos ambasadorė 
Ukrainoje Melissa O’ Rourke, 
kurie pasidžiaugė galėdami 
kartu Olego Truchano senelių 
gimtinėje pristatyti šią nepapras-
tą asmenybę, gimusią ir augusią 
Lietuvoje.

Parodos kuratorius, festiva-
lio „Kaunas Photo” meno vado-
vas Mindaugas Kavaliauskas, 
pristatęs parodą pabrėžė, jog 
O.Truchanas yra retas pavyzdys 
fotografijos istorijoje, kuris savo 
darbu pasiekė svarbių rezultatų 
laukinės gamtos išsaugojimui. 
Ši paroda Ukrainoje – galimybė 
parodyti, kad tokia herojiška as-
menybė ir jos palikimas priklau-
so mums visiems – Lietuvai, 
Australijai, taip pat ir Ukrainai 
bei visam pasauliui, išgyvenan-
čiam tapatybės ir nesavanaudiš-
kų idealų krizę.

Parodoje eksponuojamas 
gausiai iliustruotas ir ukrainie-
čių kalba aprašytas O.Truchano 
gyvenimo ir kūrybos kelias, jo 
darytos fotografijos, taip pat 

KIJEVE ATIDARYTA PARODA „OLEGAS 
TRUCHANAS – LIETUVOS  

IR AUSTRALIJOS LEGENDA”

filmuota medžiaga, kurioje pri-
siminimais apie kūrėją dalijasi 
prezidentas Valdas Adamkus, 
susitikęs su O.Truchanu jo ke-
lionės po Australiją metu 1964 
metais. 

„Jis buvo tikras gamtos žmo-
gus: mylintis gamtą, tiriantis 
ją. Dėka jo aš taip pat turėjau 
galimybę susipažinti su nedidele 
nuostabios Tasmanijos gamtos 
dalimi. Aš manau, kad jo nu-
veikti darbai Australijoje išliks 
kaip itin vertinga medžiaga ir 
brangi dovana. Džiaugiuosi, kad 
jūs ėmėtės iniciatyvos pristatyti 
šį žmogų, kurių taip reta pasau-
lyje. Jis nusipelnė mūsų pagar-
bos ir galime tik dėkoti, kad jis 
gyveno”, – kalbėjo V.Adamkus.

Olegas Тruchanas (1923–
1972) – fotografas, keliautojas, 
tyrinėtojas, buriuotojas, gam-
tosaugininkas ir ekologinės 
sąmonės žadintojas, naudojęs 
fotografiją kaip pagrindinę prie-
monę visuomenės švietimui 
apie gamtos paveldą ir poreikį jį 
saugoti. Gimęs Šiauliuose, kur 
nuo XIX a. apsigyveno jo protė-
viai ukrainiečiai, po karo išvyko 
į Vakarus ir kurį laiką gavo 
prieglobstį pabėgėlių stovykloje 
Vokietijoje. Būtent čia Olegas 
Truchanas atrado fotografiją 
savo kelionių po Bavarijos 
bei Tirolio Alpes įspūdžiams 
įamžinti. Pažintis su fotografija 
buvo lemtinga. Fotografija pui-

kiai tiko Tasmanijos gamtos gro-
žio perteikimui, lydėjo fotografą 
ir gamtosaugininką visą likusį 
gyvenimą ir buvo raktas į tasma-
niečių širdis, pakeitęs politikos 
srovių kryptis, išmokęs žmones 
žvelgti į gamtą kaip į paveldą, o 
ne kaip priemonę civilizacijos 
tikslams siekti. 1949 m. Olegas 
Truchanas atvyko į Tasmaniją, 
kur nenurimstantį klajoklį užbū-
rė gamtiniais ištekliais turtinga 
sala, tapusi pagrindiniu jo foto-
grafijų siužetu ir viso gyvenimo 
tikslu – išsaugoti Tasmanijos 
gamtos turtus ateities kartoms. 
Jis turėjo išskirtinį talentą savo 
pasakojimais bei fotografijomis 
perduoti savo meilę gamtai ir 
atskleisti magišką Tasmanijos 
salos grožį. 1972 m. sausio 6 
d. žuvo Tasmanijoje, Gordono 
upėje. Apie Olego Truchano 
žūtį skelbė visi Tasmanijos lai-
kraščiai, pareikšdami pagarbą 
ir užuojautą artimiesiems. Jo 
atminimui įamžinti išleistos 
knygos, sukurti dokumentiniai 
filmai, muzikos kūriniai, pava-
dintos gamtos draugijos, gamtos 
rezervatas, kalnas Tasmanijoje 
ir gatvė fotografo gimtuosiuose 
Šiauliuose.                    LR KM

Iki Vytauto Didžiojo karūnavimo 600 metų jubiliejaus liko 12 metų
      

LIETUVOS SĄJŪDŽIO VILNIAUS SKYRIAUS TARYBA
 
Jos Ekscelencijai LR Prezidentei  Daliai Grybauskaitei
LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui
LR Ministrui Pirmininkui  Sauliui Skverneliui
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Daliai Henkei
LR Seimo nariams
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimo nariams
Lietuvos žmonėms
Žiniasklaidai

               K R E I P I M A S I S
           Dėl  2019 metų paskelbimo PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS 
                               Vilnius,  2017-11-29
    Dėl įstatymo projekto Nr. XIIP-681

 2017-01-04 Vilniaus Sąjūdžio taryba kreipėsi į jos Ekscelenciją LR Prezidentę Dalią 
Grybauskaitę, LR Seimo Pirmininką Viktorą Pranckietį, LR Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį, 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkę Dalią Henkę, LR Seimo narius, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo narius, Lietuvos žmones ir Žiniasklaidą prašydami 2019 metus paskelbti 
PREZIDENTO ANTANO SMETONOS  METAIS ( 2017-01-04  laišką pridedame). 

 Nuoširdžiai dėkojame LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos nariams  
2017-04-28 d. svarsčiusiems ir priėmusiems nutarimą „Dėl 2019 metų paskelbimo LIETUVOS 
PREZIDENTO ANTANO SMETONOS METAIS”  ir 2017-05-09 įregistravusiems Seime nutari-
mo projektą Nr. XIIIP-681 bei LR Seimo nariams, LR Švietimo ir mokslo komiteto nariams, LR 
Seimo Valstybės istorinės atminties komisijos nariams  pritarusiems Vilniaus Sąjūdžio tarybos 
iniciatyvai ir atlikusiems daug darbų, kad 2019 metai būtų paskelbti PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS METAIS. 

 Prašome LR Seimo Nutarimo „Dėl 2019 metų paskelbimo PREZIDENTO ANTANO 
SMETONOS METAIS aiškinamąjį raštą papildyti sakiniu: „Lietuva žemdirbių valstybė iki 1940-
06-15 sovietų okupacijos buvo sukaupusi 9,593 t. aukso, kurį laikė užsienio bankuose”. 

 Tikimės, kad  LR Seimas 2019 metus paskelbs PREZIDENTO ANTANO SMETONOS 
METAIS.

 Prašome į komisijos sudėtį pakviesti buvusį daugkartinį Lietuvos Sąjūdžio Pirmininką 
Rytą Kupčinską, Vilniaus Sąjūdžio tarybos pirmininko pavaduotoją Gediminą Adomaitį ir Vil-
niaus  Sąjūdžio tarybos pirmininką Leoną Kerosierių.

Tarybos pirmininkas                                                                       Leonas Kerosierius

Pasiteiravimui: A. Budriūnas 8673 95837, L. Kerosierius  8 674 38465,    
Adresas korespondencijai L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius,  

 el. p. vilnius@sajudis.com       www.sajudis.com

Keturioliktuoju Kalbos 
premijos laureatu Seimo Li-
tuanistikos tradicijų ir paveldo 
įprasminimo komisija paskelbė 
Kaliningrado srities lietuvių 
kalbos mokytojų asociacijos 

KALBOS PREMIJOS LAUREATU 
TAPO ALEKSAS BARTNIKAS

Aleksas Bartnikas. Kaliningrado regioninės lietuvių kalbos mokytojų aso-
ciacijos nuotr.

pirmininką Aleksą Bartniką. 
Jis įvertintas už ilgame-

tį lituanistikos, etnokultūros, 
Lietuvos istorijos ir lietuvių 
kalbos mokymo plėtojimą.

LRT

Valstybinė Jono Basana-
vičiaus premija už reikšmin-
gus tradicinės kultūros tyrinė-
jimo ir sisteminimo, sklaidos ir 
aktualizavimo darbus, aktyvią 
ir rezultatyvią visuomeninę 
veiklą etninės kultūros srityje 
įteikta etnologei, muziejinin-
kei dr. Elvydai Lazauskaitei. 
Apie tai pranešimu spaudai in-
formuoja Kultūros ministerija.

„Etninės kultūros išsaugo-
jimas yra svarbi mūsų atmin-
ties politikos dalis. Valstybinė 
Jono Basanavičiaus premija 
leidžia įvertinti tuos, kurie 
svariausiai prisideda prie 
etninės kultūros puoselėji-
mo ir pažinimo. Šia prasme 
šių metų laureatės daktarės 

Elvydos Lazauskaitės nu-
veikti darbai kalba patys už 
save”, – pranešime cituoja-
ma kultūros ministrė Liana 
Ruokytė-Jonsson.

Premiją iškilmingoje cere-
monijoje įteikė ministras pir-
mininkas Saulius Skvernelis.

„Visi valstybinę J. Basa-
navičiaus premiją gavę žmo-
nės ją užsitarnavo nuoširdžiu 
ir kruopščiu darbu, ir šių 
metų laureatė nėra išimtis. 
Jos darbų sąrašas mūsų etni-
nei kultūrai yra tikrai išskir-
tinis ir vertas šios garbingos 
premijos”, – vyriausybės 
pranešime spaudai cituoja-
mas premjeras.

Pasak E. Lazauskaitės, 
žmonės domisi etnine kultūra, 
todėl muziejininkų darbas, 
plėtojant ir puoselėjant tra-
dicijas bei ugdant muziejaus 
lankytojus yra labai aktualus. 
Muziejus – puiki priemonė 
etninės kultūros pažinimui, o 
jame dirbančių žmonių dėka 
tradicinė kultūra nėra užmirš-
tama.                               LRT

ĮTEIKTA VALSTYBINĖ  
J. BASANAVIČIAUS PREMIJA

Dr. Elvyda Lazauskaitė. LRV nuotr.

Parodos „Olegas Truchanas - Lietuvos ir Australijos legenda” skrajutė. 
                                                                                                       LR KM
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

Anonimas, 
Chesterland, ....................500
R.Belzinskas, 
Kirtland, OH ...................300
K.Kaspariunas, 
Largo, FL .........................100
V.Lapatinskas, 
Seattle, WA ......................100
D.Nagrodzki,
Bristow, VA .....................100
K.Sheffler, 
San Diego, CA ..................46
R.Bužėnas, 
Henderson, NV..................45 
A.Mackevičius, 
Belmont, MA.....................45
D.Degesys, 
Gates Mills, OH ................25
M.Pautienis, 
W.Barnstable, MA .............25
M.Ambrose, 
Lewes, DE .........................22
J.Bacevice, 
Cleveland, OH ..............20.18
G.Kampe, 
Willoughby Hills, OH .......20
A.Tamoshaitis, 
New Richmond, WI ..........10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Kaip baseine aplenkti 
Rūtą Meilutytę? Kaip padėti 
Liudui Mažyliui greičiau ras-
ti Nepriklausomybnės akto 
originalą ir kaip atkartoti S. 
Dariaus ir S. Girėno skrydį per 
Atlantą? Šiuos ir kitus uždavi-
nius sprendė daugiau nei 5000 
vaikų visoje Lietuvoje, susi-
rinkę į Šimtmečio iniciatyvų 
konkurso projekto, pasaulinės 
„Hour of Code” iniciatyvos 
renginį – „Šimtmečio progra-
mavimo valandą”.

Pasaulinė iniciatyva „Hour 
of Code” kartą metuose vienai 
valandai suvienija per 100 mi-
lijonų pasaulio vaikų.

„ Š i a n d i e n  d a u g e l y j e 
Lietuvos miestų 6-14 m. am-
žiaus vaikai susirinko į laisvės 
ir technologijų šventę. Džiugu 
matyti tiek daug Lietuvos 
ateities herojų, kurie pažįsta 
modernios Lietuvos istoriją 
ir jos herojus pasitelkdami 
modernias technologijas. Tai 
vienas iš geriausių Šimtmečio 
iniciatyvų konkurso projek-
tų”, - sako Šimtmečio pro-

gramos koordinatorė Neringa 
Vaisbrodė. 

Daugiausia jaunųjų kū-
rėjų susirinko Nacionalinėje 
Martyno Mažvydo biblioteko-
je Vilniuje, Kultūros fabrike 
Klaipėdoje ir KTU Santakos 
slėnyje Kaune. „Šimtmečio pro-
gramavimo valanda” vyko dau-
giau nei 50 Lietuvos bibliotekų 
ir mokyklų – Marijampolės, 
Ignalinos, Plungės, Panevėžio, 
Jurbarko, Molėtų, Švenčionių, 
Kauno rajono ir kitose šalies 
viešosiose bibliotekose.

Šiais metais renginys buvo 
ypatingas – prisijungiant prie 
Valstybės atkūrimo šimtmečio 
programos renginių „Hour of 
Code” organizatoriai parengė 
išskirtines programavimo už-
duotis vaikams. Pirmą kartą 
jaunieji kūrėjai programavimą 
pažino atlikdami ne visam 
pasauliui skirtas, o specialiai 
Lietuvai sukurtas užduotis, ku-
rios kvietė pažinti modernios 
Lietuvos šimtmečio įvykius 
ir herojus.

„Praėjusį šimtmetį Lietuvą 

Ar žinote, kur JAV stovi 
Mindaugo pilis? Kur oro uos-
tas, iš kurio pakilo Steponas 
Darius ir Stasys Girėnas? 
Kaip rasti viešbutį, kuriame 
dirbo ir „Baltą drobulę” sukūrė 
Antanas Škėma?

Daugiau nei trys šimtai vie-
tų su tiksliomis koordinatėmis 
sugulė į interaktyvų lietuviškų 
vietų JAV žemėlapį ir juo vi-
siems galima naudotis jau nuo 
šiandien. Žemėlapį sukūrė iš 
ekspedicijos po 11 šiaurrytinių 
JAV valstijų grįžusi „Tikslas – 
Amerika” komanda, Lietuvos 
nepriklausomybės šimtmečio 
proga rinkusi informaciją apie 
įspūdingiausias ir svarbiausias 
lietuviškas vietas tenai.

Lankytos vietos 
nustebino net pačius 

žemėlapio kūrėjus
Anot Lietuvos ambasado-

riaus JAV Rolando Kriščiūno, 
„interaktyvus lietuviškų vietų 
JAV žemėlapis yra tai, ko seniai 
reikėjo visiems lietuviams – tiek 
lietuviams, gyvenantiems JAV, 
tiek į JAV atvykstantiems turis-
tams iš Lietuvos. Gyvendamas 
JAV matau, kokį gilų pėdsa-
ką JAV yra palikę lietuviai – 
mūsų istorijos vietų čia galybė. 
Manau, kad surinkta ir šiuolaiki-
nėmis technologijomis lengvai 
pasiekiama medžiaga sudomins 
lietuvišku paveldu ir jaunąją 
kartą, padės jai iš naujo atrasti 
ir didžiuotis savo lietuviškomis 
šaknimis”.

P r o j e k t o  „ Ti k s l a s  – 
Amerika” vadovo Augustino 
Žemaičio teigimu, iš būsimo že-

LIETUVOS AMBASADORIUS JAV: 
„ŠIS ŽEMĖLAPIS – TAI, KO SENIAI REIKĖJO VISIEMS LIETUVIAMS”

Žemėlapio pavyzdys

mėlapio daug sužinoti besitikin-
tys sakė net ir senieji Amerikos 
lietuviai: „Daugelis jų gerai 
žino savo miesto lietuviškas 
vietas, tačiau, tarkime, maloniai 
nustemba sužinoję, kad to pa-
ties miesto priemiesčiuose yra 
lietuviškai pavadintas ežeras, 
o miesto centre pastato fasadą 
puošia Vytis. Tiesą pasakius, net 
aš, ilgai tyrinėjantis lietuvišką 
paveldą užsienyje, ne kartą nu-
stebau netikėtai išvydęs niekur 
neaprašytas lietuviškas vietas. 
Tikėjausi galėsiąs žemėlapyje 
pažymėti 100, geriausiu atveju 
150 vietų, o realybė lūkesčius 
viršijo dvigubai-trigubai”.

Žemėlapyje – ir 
nuotraukos, pasakojimai

„Tikslas – Amerika” žemėla-
pis – tai ne tik sužymėtos vietos. 
Spragtelėjus ant jų pele iššoka jų 
informacija, nuotraukos, o taip 
pat nuorodos į dar platesnius 
aprašymus.

Žemėlapį galima ne vien 
tiesiog artinti ar tolinti, bet ir 
sąraše pasirinkti atskirų valstijų, 
lietuviškiausių miestų lietuvišgų 
vietų žemėlapius.

Lietuviškos vietos „Tikslas 
– Amerika” žemėlapyje skirs-
tomos į keturias kategorijas; 
aukštesnės kategorijos žymimos 
tamsesnėmis spalvomis. Kuo 

aukštesnė kategorija, tuo svar-
besnė, įdomesnė, patrauklesnė 
aplankymui, geriau išsilaikiusi 
yra vieta. Be to žymimos vietos 
kurios nors ir nėra lietuvių, bet 
glaudžiai su jais susijusios.

Taip pat vietos skirstomos 
į aštuonias rūšis pagal paskirtį. 
Skirtingų rūšių – skirtingas pa-
veikslėlis (bažnyčios, kapinės, 
žymių lietuvių kapai, klubai, 
vietovardžiai…).

Ateityje žemėlapis bus pil-
domas maršrutais – ką nuveikti 
turint atitinkamą kiekį valandų 
ir lankant Niujorką, Vašingtoną 
ar bet kurią kitą žemėlapyje 
atsidūrusią vietą.

Interaktyvus nemokamas 
lietuviškų vietų JAV žemėlapis 
pasiekiamas čia: http://www.
tikslasamerika.lt.

Bernardinai.lt

PER LIETUVĄ NUVILNIJO ŠIMTMEČIO 
PROGRAMAVIMO VALANDA

lipdė ir kūrė drąsūs ir „sveikai 
nupušę” žmonės bei įvykiai. 
Mes rytojaus kūrėjams do-
vanojam įrankius, įkvėpimą, 
laisvę, o kartu ir atsakomybę 
kurti tvirtą ir laimingą Lietuvą. 
Norime, kad vaikai ne tik 
pažintų įdomų, kūrybišką pro-
gramavimo pasaulį, bet ir pri-
simintų mūsų herojus. Todėl 
specialiai šiais metais kartu 
su iliustratore Aiste Papartyte 
ir visa kūrybinių technologijų 
akademijos „bit&byte” ko-
manda patys kūrėme progra-
mavimo užduotis vaikams”, 
- sako renginio iniciatorė ir 
„bit&byte” kūrybinių tech-
nologijų akademijos vadovė 
Monika Katkutė-Gelžinė.

„Šimtmečio programavimo 
valanda” tapo integruota vir-
tualia Lietuvos istorijos, kultū-
ros ir programavimo pamoka 
visiems 6-14 metų vaikams, 
kurie Lietuvos bibliotekose ir 
mokyklose vienu metu sprendė 
modernios Lietuvos istorijos 
ir programavimo rebusus, su-
kurtus Lietuvos menininkų ir 
technologų.

Marius Gurskas, info@
zenpr.lt

Lapkričio 25-26 d. tarptau-
tiniame Izraelio fotografijos 
festivalyje pristatytos lietuviš-
kos fotografijos knygos. Tarp 
pristatytų Lietuvos autorių – 
Vitas Luckus, Algirdas Šeškus, 
Antanas Sutkus, Rimaldas 
Vikš ra i t i s ,  Vy tau tas  V. 
Stanionis, Irena Giedraitienė, 
Gintautas Trimakas ir kt. 
Lietuvos fotomenininkų są-
junga ir knygų ekspoziciją 
kuravusi Kauno fotografijos 
galerija šiame renginyje daly-
vavo primą kartą.

Tel Avive vykstantis fes-
tivalis yra didžiausias šalyje 

IZRAELYJE PRISTATYTOS LIETUVIŠKOS 
FOTOGRAFIJOS KNYGOS

vien fotografijos menui skirtas 
renginys, kasmet sutraukiantis 
keliasdešimt tūkstančių lanky-
tojų. Jame pristatomi ryškiausi 
Izraelio ir užsienio fotografų 
darbai, vyksta susitikimai su 
menininkais, dirbtuvės, pas-
kaitos ir socialinės iniciatyvos. 
Šiemet renginyje pristatomi 
daugiau nei 200 užsienio fo-
tomenininkų bei eksponuo-
jami įdomiausių šiuolaikinių 
Izraelio fotografų kūriniai. 

Projektą parėmė Lietuvos 
kultūros institutas. 

Elena Keidošiūtė, Kultūros 
atašė Izraelyje

Lietuviškos fotografijos knygos Izraelio fotografijos parodoje. LR KM



12  . DIRVA . 2017 m. gruodžio 5 d. . 
S P O R T A S

Atgaline data dėl dopin-
go iš Sočio žiemos olimpi-
nių žaidynių diskvalifikuoti 
rusų sportininkai negrąžins 
iškovotų medalių, kol nebus 
išnagrinėtas jų skundas, trečia-
dienį pareiškė Rusijos sporto 
ministerija. 

Lapkričio 27 d. Tarptautinis 
olimpinis komitetas (TOK) 
iš olimpiados dėl dopingo 
diskvalifikavo penkis rusų 
sportininkus, tarp kurių yra 
du keturviečių rogių rungtyje 
aukso medalius pelniusios 
vyrų bobslėjaus komandos 
nariai bei dvi sidabrą moterų 
biatlono 4x6 km estafetėje 
laimėjusios sportininkės.

„Rusijos bobslėjaus federa-
cija ir Rusijos slidinėjimo kro-
so federacija yra pasirengusios 
pateikti skundą Tarptautiniam 
sporto arbitražo teismui”, – 
Sporto ministerijos praneši-

DĖL DOPINGO DISKVALIFIKUOTI RUSŲ SPORTININKAI 
NEGRĄŽINS SOČIO OLIMPIADOS MEDALIŲ 

mą cituoja naujienų agentūra 
„Interfax”.

Sportininkai „neketina grą-
žinti savo medalių”, kol nebus 
išnagrinėtas skundas, sakoma 
pranešime.

Naujausiame diskvalifi-
kuotųjų sąraše atsidūrusi si-
dabrą moterų biatlono 4x6 
km estafetėje laimėjusi Jana 
Romanova antradienį pareiš-
kė: „Užuot grąžinusi medalį 
TOK, verčiau išmesiu jį į 
šiukšlių dėžę”.

K r e m l i a u s  a t s t o v a s 
Dmitrijus Peskovas apgailes-
tavo dėl „nepagrįstų (TOK) 
sprendimų” ir pažadėjo „ak-
tyviai ir energingai ginti savo 
atletus”.

Iš 33 Sočyje rusų sporti-
ninkų laimėtų medalių TOK 
jau atėmė 11. Dėl to Sočio 
olimpiados medalių reitingo 

LIETUVOS VYRŲ 
TENISO RINKTINĖ 

PASAULIO 
REITINGE – 42-A 
Pasaulio vyrų teniso ko-

mandų reitinge, kuris suda-
romas pagal Daviso taurės 
varžybų rezultatus, Lietuvos 
rinktinė išliko 42-ojoje vietoje. 

Lietuviai turi 525,31 taško.
Reitingo lydere tapo sa-

vaitgalį pasaulio grupės finale 
triumfavusi Prancūzijos rink-
tinė (30218,75 tšk.). Į antrąją 
vietą nukrito Argentinos teni-
sininkai, (22201,25 tšk.), o į 
trečiąją vietą pakilo šių metų 
Daviso taurės vicečempionai 
Belgijos atstovai (19695 tšk.).

Latvijos rinktinė (80 tšk.) 
išliko 67-a, o Estijos komanda 
(62,5 tšk.) – 71-a.

Iš viso klasifikuota 131 
rinktinė. LRT

GALIŪNAS 
Ž. SAVICKAS 

LAIMĖJO 
VARŽYBAS 

FARERŲ SALOSE 
Lapkričio 17 d. Farerų salo-

se vykusiose galiūnų varžybose 
„Burn Showdown Strongman” 
triumfavo Lietuvos stipruolis 
Žydrūnas Savickas. 

42-ejų metų lietuvis per 
šešias rungtis surinko 50 taškų.

Antrąją vietą užėmė šei-
mininkų atstovas Bjarnis 
Nielsenas (47,5 tšk.), trečiąją – 
danas Olė Martenas Hansenas 
(45,5 tšk.).

Vienas var-
žybų favoritų 
laikytas Ang-
lijos atstovas 
Laurence Sha-
hlaei`us patyrė 
traumą ir su 10 
taškų liko sep-
tintas.      ELTA

Gruodžio 3 d. Reikjavike 
(Islandija) besibaigiančio 
Šiaurės Europos ir Baltijos 
šalių plaukimo čempionato 
vyrų 200 m plaukimo rung-
tyje triumfavo lietuvis Rokas 
Juozelskis.

Lietuvos atstovas distanciją 
įveikė per 1 min. 56,24 sek.

Antrąją vietą užėmė da-
nas Andreasas Elmgreenas 
(1.58,16), trečiąją – švedas Olle 
Skoeldas (2.00,24).

Jaunimo grupėje antras fini-
šavo Alanas Tautkus (2.00,01), 
o septintas – Erikas Kapočius 
(2.03,94).

Vyrų 50 m plaukimo lais-
vuoju stiliumi finale lietuvis 
Tomas Sungaila (22,72 sek.) 

R. JUOZELSKIS TAPO  
ŠIAURĖS EUROPOS IR BALTIJOS 

ŠALIŲ ČEMPIONATO NUGALĖTOJU

užėmė trečiąją vietą. Kiek 
vėliau lietuvis bronzą iškovojo 
400 m distancijoje (3.57,04).

T. Sungaila šiame čempi-
onate iš viso iškovojo keturis 
medalius – vieną sidabro ir tris 
bronzos.

Trečiąjį medalį Reikjavike 
iškovojo Agnė Šeleikaitė. Ji se-
kmadienį užėmė trečiąją vietą 
moterų 200 m plaukimo krūtine 
rungtyje (2.32,88). Prieš tai ji 
buvo iškovojusi aukso ir bron-
zos apdovanojimus.

Jaunimo merginų varžybose 
bronzos medalį pelnė Kotryna 
Teterevkova (2.29,47).

Iš viso Lietuviai per tris 
varžybų dienas iškovojo 12 
medalių.                         ELTA

lydere buvusi Rusija savo 
poziciją užleido Norvegijai, 
o pati nukrito į ketvirtą vietą.

Kitą savaitę TOK spręs, 
ar Rusijai bus leista dalyvauti 
kitų metų Pjongčango žiemos 
olimpiadoje Pietų Korėjoje.

Rusija atsisako pripažinti 
turinti valstybės remiamą 
dopingo sistemą, 2016-aisiais 
aprašytą skandalingoje ka-
nadiečių teisininko Richardo 
McLareno ataskaitoje.

Pasirodžius šiam dokumen-
tui, kuriame išdėstyti įtarimai 
dėl valstybės lygiu nuo 2011 
iki 2015 metų vykdytos dopin-
go schemos, pasiekusios kul-
minaciją per 2014-ųjų žiemos 
olimpiadą Sočyje, Pasaulinė 
antidopingo agentūra (WADA) 
paskelbė, kad Rusiją nesilaiko 
taisyklių, ir ją suspendavo.

LRT

Plaukikas Rokas Juozelskis.                                                   delfi.lt

Meksikoje vykstančio pa-
saulio neįgaliųjų jėgos triko-
vės čempionate aukso medalį 
iškovojo lietuvis Egidijus 
Valčiukas. Plaukimo čem-
pionato S11 grupės 100 m 
plaukimo laisvuoju stiliumi 
varžybose bronzos medalį 
iškovojo lietuvis Edgaras 
Matakas. 

19-metis E. Matakas finiša-
vo per 1 min. 3,32 sek.

Aukso medalis atiteko bal-
tarusiui Grigorijui Zudzilavui 
(1 min. 1,27 sek.). Antras 
finišavo lenkas Wojciechas 
Makowskis (1.02,79).

Šioje neįgalumo grupėje 
varžėsi šeši sportininkai.

E. VALČIUKUI – PASAULIO NEĮGALIŲJŲ 
ČEMPIONATO AUKSAS,  
E. MATAKUI – BRONZA 

E. Matakas Meksikoje dar 
varžysis 50 ir 400 m dis-
tancijose laisvuoju stiliumi. 
Pasaulio čempionate taip pat 
startuos dar vienas lietuvis 
Mindaugas Dvylaitis.

Taip pat Meksikoje vyks-
tančiame pasaulio neįgaliųjų 
jėgos trikovės čempionate 
aukso medalį iškovojo 133 
cm ūgio lietuvis Egidijus 
Valčiukas.

19-metis lietuvis išspaudė 
112 kg sveriančią štangą, o 
abu bandymai išspausti 118 kg 
buvo nesėkmingi.

Tiesa, šioje kategorijoje E. 
Valčiukui neatsirado nei vieno 
konkurento.                      LRT

E.Valčiuko apdovanojimo akimirka.                                                          LRT


