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LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMUI – 100

Nepriklausomybės akto perdavimo Lietuvai ceremonijoje. Roberto Dačkaus (Lietuvos Respublikos prezi-
dentūra) nuotr.

Vilnius ,  sausio 22 d. 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
visus žmones ragina švęsti 
Lietuvos gimtadienį ir kvie-
čia kartu dalyvauti Valstybės 
atkūrimo 100-mečio jubilie-
jui skirtuose įspūdinguose 
renginiuose.

Svarbiausias ir didžiau-
sias valstybės šimtmečio 
minėjimo renginys – va-
sario 16 dieną, 12 val. S. 
Daukanto aikštėje rengiama 
Baltijos valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonija, kurią 
12.30 val. vainikuos visą šalį 
sujungsiantis bažnyčių var-
pų skambėjimas. Ši valanda 
pasirinkta neatsitiktinai – 
lygiai prieš 100 metų 12.30 
val. dabartiniuose Signatarų 
namuose buvo pasirašytas 
Nepriklausomybės Aktas. 
Pirmieji suskambės ypatingą 
istorinę reikšmę turintys var-
pai – tai Kauno karo muzie-
juje esantis Laisvės varpas, 
kurį 1919 metais padovanojo 
Amerikos lietuviai, ir spe-
cialiai šimtmečiui išlietas 
100-mečio varpas, esantis 
Trakuose. Jiems atlieps baž-
nyčių varpai visoje Lietuvoje.

Ceremonijoje S. Daukanto 
aikštėje taip pat dalyvaus 
daugybė garbingų svečių, 
prezidentų, tarptautinių orga-
nizacijų vadovų, monarchų. 
Į iškilmes Vasario 16-ąją 
Prezidentės kvietimu atvyks 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Vo k i e t i j o s ,  I s l a n d i j o s , 
Ukrainos, Gruzijos preziden-
tai, Europos Vadovų Tarybos 
P i r m i n i n k a s ,  E u r o p o s 
Komisijos Pirmininkas, taip 
pat Švedijos ir Danijos kara-
liškųjų šeimų atstovai.

Lietuvos žmonės kviečia-
mi drauge dalyvauti šiame 
renginyje, kuriame taip pat 
bus iššautos trys garbės sal-
vės, skraidys NATO oro poli-
cijos misijos naikintuvai, bus 
skaitomas Nepriklausomybės 
Aktas, pražygiuos 100 tris-
palvių eisena. Iškilmės bus 
tiesiogiai transliuojamos 
LRT.

Į iškilmes S. Daukanto 
aikštėje įsilies ir tradiciškai 
kasmet rengiama jaunimo 
eisena „Lietuvos valstybės 
keliu“. Visi žmonės kviečiami 
10 val. prisijungti prie šios 
eisenos Katedros aikštėje – 
jos metu jaunimas žygiuoja 
iki Rasų kapinių, kur pagerbia 

LIETUVOS GIMTADIENIUI –  
ATVIRI RENGINIAI VISAI TAUTAI

signatarų atminimą, skai-
to Nepriklausomybės Aktą. 
Vienas iš įspūdingiausių atvi-
rų renginių – 100 Laisvės 
laužų uždegimas Vilniaus 
Gedimino prospekte. Juos 
uždegs Lietuvai ir Vilniui nu-
sipelnę žmonės, visi piliečiai 
kviečiami aktyviai dalyvauti 
šiuose renginiuose.  

Vakare žmonės kviečia-
mi į du atvirus koncertus – 
Katedros aikštėje ir Lietuvos 
operos  i r  ba le to  t ea t r e 
(LNOBT). Bilietus į LNOBT 
koncertą „Gloria Lietuvai“ 
galima įsigyti LNOBT kaso-
se, o visos surinktos lėšos bus 
skirtos Lietuvos jauniesiems 
atlikėjams paremti. Žmonės 
kviečiami ateiti ir į nemoka-
mą koncertą Katedros aikštė-
je, kur populiariausi Lietuvos 
dainininkai atliks patriotines 
dainas. Išskirtinis šio koncer-
to akcentas – didžiulis varpo 
formos LED ekranas, kuris 
aikštėje stovės iki pat Kovo 
11-osios.

O f i c i a l ū s  š v e n t i n i a i 
100-mečio renginiai prasi-
dės jau vasario 14 dieną. 
12 val. Prezidentė perduos 
gėlių Vasario 16-osios akto 
signatarų artimiesiems. 14 
val. duris visuomenei atvers 
šimtmečiui skirta interaktyvi 
paroda „Nepamirštos ateitys: 
Lietuvos šimtmečio vizijos“ 
Valstybės pažinimo centre. 
Ji vyks lietuvių ir anglų kal-
bomis, taip pat yra pritaikyta 
kurtiesiems. Šios parodos se-
ansai yra nemokami, tereikia 
nuo vasario 1 dienos iš anksto 
užsiregistruoti Valstybės pa-
žinimo centre.

Vasario 15 dieną žymės 
apdovanojimų ceremonijos. 
10 val. Prezidentė Valstybės 
atkūrimo dienos proga už nuo-
pelnus Lietuvai ir šalies vardo 
garsinimą pasaulyje įteiks 
valstybinius apdovanojimus 
100 žmonių. Vėliau šalies 
vadovė įteiks Nacionalines 
kultūros ir meno premijas, 
paskirtas Lietuvos meninin-
kams už didelius kūrybinius 
nuopelnus.

Taip pat vasario 17 dieną 
įvyks Lenkijos Prezidento 
Andrzejaus Dudos vizitas. 
Šiemet valstybės 100 metų 
gimtadienį mini ir Lenkija, 
Prezidentė planuoja vykti į 
Varšuvą pasveikinti kaimy-
ninę valstybę su jubiliejumi.

Prezidentės spaudos tarnyba

Vilnius ,  sausio 17 d. 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
priėmė į Lietuvą grąžintą 
Vasario 16-osios nutarimo 
dėl nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo aktą.

Prezidentūros Baltojoje 
salėje vykusiame renginyje 
iškilmingą Nepriklausomybės 
Akto perdavimo protokolą 
pasirašė Lietuvos vyriausiasis 
archyvaras Ramojus Kraujelis 
ir Vokietijos Užsienio reikalų 
ministerijos Politinio archyvo 
vadovė profesorė Elke von 
Boeselager.

Prezidentės teigimu, dar 
prieš metus šios ceremonijos 
nė nebuvo įmanoma įsivaiz-
duoti, o Vasario 16-osios akto 
originalo paieškos, trukusios 
daug dešimtmečių, pavirto ilga 
detektyvine istorija, apaugo 
įvairiomis versijomis.

Nepriklausomybės Akto 
originalas buvo dingęs daugiau 
kaip 70 metų. Po ilgų paieškų 
1918 m. Vokietijai siųstą šio 
dokumento originalą politi-
niame Vokietijos Užsienio 
reikalų ministerijos archyve 
praėjusių metų kovo mėnesį 
rado Vytauto Didžiojo uni-
versiteto profesorius Liudas 
Mažylis. Ranka parašytame 
dokumente – Lietuvos Tarybos 
nutarimas skelbti nepriklau-
somą Lietuvos valstybę. 
Dokumentą, kuris parašytas 
lietuvių ir vokiečių kalbomis, 
pasirašo visi 20 signatarų.

Prezidentė pabrėžė, kad 
Lietuva yra ypač dėkinga ne 
tik Nepriklausomybės Aktą 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS PAGALIAU 
SUGRĮŽO NAMO

atradusiam profesoriui Liudui 
Mažyliui, bet ir Vokietijai, 
išsaugojusiai rankraštinį šio 
dokumento originalą, ir suti-
kusiai jį paskolinti Lietuvai. 
Tai – draugystės, pagarbos ir 
šalių pasitikėjimo viena kita 
ženklas.

Pasak valstybės vadovės, 
vienas svarbiausių mūsų šalies 
dokumentų Lietuvą pasiekė 
pačiu tinkamiausiu metu – ša-
liai žengiant į valstybės atkūri-
mo šimtmetį. Tai, Prezidentės 
teigimu, dar labiau įkvepia, 
pakylėja ir įpareigoja džiugiai 

sutikti vieną svarbiausių dienų 
šalies istorijoje.

Vasario 16-osios nutarimo 
dėl nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatymo aktą nuo 
šiandien gali pamatyti visi 
norintys – jis eksponuojamas 
Signatarų namuose. Čia jis 
padėtas toje pačioje vieto-
je, kur ir buvo pasirašytas 
prieš 100 metų – tuome-
tiniame Antano Smetonos 
kabinete, dar vadinamame 
Nepriklausomybės Akto pa-
sirašymo kambaryje.

Prezidentės spaudos tarnyba

Berlyne rastas Vasario 16-osio akto originalas lietuvių kalba.  
                                                                 LR ambasados Vokietijoje nuotr.
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Vasario 16-ąją Lietuvai švenčiant valstybės atkūrimo šim-
tmetį Vilniuje viešasis transportas bus nemokamas, nusprendė 
sostinės taryba. Anot mero Remigijaus Šimašiaus, tai biudže-
tui kainuos apie 29 tūkst. eurų – būtent už šią sumą įprastai 
šventinę dieną nuperkama vienkartinių bilietų. Jis pabrėžė, jog 
nemokamas viešasis transportas svarbus ir dėl to, jog nemaža 
dalis automobilių stovėjimo aikštelių Vilniaus centre bus užda-
rytos dėl renginių. R. Šimašius teigė, kad šventiniai renginiai 
prasidės ryte ir truks iki vakaro, tad taip savivaldybė siekia, jog 
gyventojai turėtų galimybę juose dalyvauti „neribodami savęs 
dėl transporto išlaidų, ir kartu mažindami galimas spūstis dėl į 
centrą atvykstančių automobilių”. Vasario 16-ąją minint vals-
tybės šimtmetį sostinėje renginiai vyks S. Daukanto aikštėje, 
Signatarų namuose, Vilniaus arkikatedroje ir kitose miesto 
erdvėse, Lietuvos valstybės atkūrimo akto signatarai bus pa-
gerbiami Rasų kapinėse. 1918 metų vasario 16 dieną Lietuvos 
Taryba paskelbė atkurianti nepriklausomą Lietuvos valstybę.

Prezidento Valdo Adamkaus žmona Alma vasario 10 d.  
šventė 91-ąjį gimtadienį. Ji yra gimusi Šiauliuose, 1944-ais 
metais su šeima pasitraukė į Vokietiją, ten mokėsi ir studijavo. 
Vėliau persikėlė į Jungtines Valstijas ir vadovavo Adamkų įsi-
gytai „Tabor Farmos” vasarvietei, kuri tapo svarbiu lietuvybės 
centru. Grįžusi į Lietuvą A. Adamkienė  įkūrė savo vardo lab-
daros ir paramos fondą, kurio paskirtis – padėti vaikams. Prieš 
ketverius metus už paramą Alytaus rajono švietimo įstaigoms A. 
Adamkienei suteiktas šio krašto garbės pilietės titulas. Valdas ir 
Alma Adamkai santuokoje gyvena 66-erius metus.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis vasario 9 d. para-
gino atsistatydinti akademinės etikos ir procedūrų kontrolierių 
Vigilijų Sadauską, sulaukusį kaltinimų antisemitizmu po pasiū-
lyto atlygio už mokslinį darbą apie XX a. žydų nusikaltimus. 
Pasak Seimo pirmininko, V. Sadauskas „neišlaikė neutralumo 
egzamino”. Pats kontrolierius trauktis neketina. V. Sadauskas 
pasiūlė 1 tūkst. eurų už mokslinį darbą apie „žydų tautybės as-
menis, kurie žudė žmones, prisidėjo prie trėmimų ir kankinimų”. 
V. Sadausko kadencija baigiasi šių metų birželį. 

Antanui Terleckui – aktyviam Lietuvos neginkluoto pasiprie-
šinimo dalyviui, politiniam kaliniui, Lietuvos laisvės lygos įkūrė-
jui, pogrindinės spaudos leidėjui sukanka 90 metų. A. Terleckas 
per gyvenimą ėjo įvairias pareigas Lietuvos institucijose. Jis 
buvo vienu aktyviausių sovietmečio disidentų – jo pareiškimai, 
laiškai, raginantys nutraukti Lietuvos okupaciją, buvo skelbia-
mi per „Laisvės”, „Amerikos balso”, „Vatikano” radijo stotis. 
1978-aisiais vasarą su bendraminčiais A. Terleckas įkūrė Lietuvos 
Laisvės Lygą. Jos iniciatyva 1987-ųjų rugpjūčio 23-ąją prie 
Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje organizuotas mitingas 
Molotovo-Ribentropo paktui paminėti. A. Terleckas iš viso buvo 
nuteistas tris kartus, kalėjo konclageriuose Sibire, Lukiškių kalė-
jime, taip pat Urale, metus praleido tremtyje Magadano srityje. 
2012-aisiais apie Antaną Terlecką sukurtas dokumentinis filmas 
„Neokupuotas”. Pasak šalies vadovės Dalios Grybauskaitės, A. 
Terleckas – vienas legendinių kovotojų už Tėvynės laisvę, kurių 
įsitikinimai ir drąsa atvedė Lietuvą į nepriklausomybę.

Architektai Robertas Mažeika ir Rita Mažeikaitė-
Petraitienė kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą 
bei policiją ir siekia Viliją ir Algirdą Kaušpėdus patraukti bau-
džiamojon atsakomybėn. Žinomi architektai kaltinami tuo, kad 
galimai pasisavino projekto, pagal kurį sostinės Lvovo gatvėje 
statomi du daugiabučiai, autorystę.

Šiaulių valdžia paskelbė ketinanti išmontuoti centrinėje 
miesto aikštėje esantį sovietų karius įamžinantį paminklą. Šioje 
aikštės dalyje stovi obeliskas, ant monumento užrašyta, kad 
jis skirtas „tarybiniams kariams, žuvusiems 1941–1945 metų 
kare”. Čia palaidota apie 50 sovietų karių. Rusija yra teigusi 
esanti pasirengusi finansiškai prisidėti prie aikštės dalies re-
monto, tačiau su sąlyga, kad obelisko išvaizda nepakis. Galimą 
paminklo išmontavimą ji yra pavadinusi necivilizuotu. Tačiau 
Šiaulių valdžia teigia, kad dar sovietmečiu Prisikėlimo aikštės 
antžeminė dalis buvo keičiama tris kartus, o joje šiuo metu 
esantis obeliskas yra pasenęs. Prisikėlimo aikštę planuojama 
rekonstruoti iki 2019 metų.

Vilniaus savivaldybės taryba 2018 metus sostinėje paskelbė 
Lietuvos Sąjūdžio ir palaimintojo Jurgio Matulaičio metais.
Savivaldybės Atminties kultūros grupės nariai svarstė šiuos me-
tus Vilniuje paskelbti Simono Daukanto, Bonos Sforcos, Onos 
Vytautienės, Gražinos Virginijos Blynaitės-Kernagienės metais, 
ir po diskusijų nusprendė, jog 2018 metai turėtų būti skelbiami 
būtent Lietuvos Sąjūdžio ir palaimintojo J. Matulaičio metais, 
rašoma pranešime žiniasklaidai.

Estijos aviacijos technolo-
gijų verslininkas Raivo Susi, už 
šnipinėjimą Rusijos nuteistas 
12 metų kalėti, šeštadienį buvo 
iškeistas į Estijoje nuteistą 
rusų šnipą Artiomą Zinčenką, 
pranešė estų Saugumo policija 
(KaPo).

 „Estijos Respublika ir 
Rusijos Federacija iškei-

JAV prezidentas Donaldas 
Trampas (Donald Trump)
vasario 9 d. pasirašė svarbų 
finansavimo įstatymą, nutrau-
kiantį antrąjį per tris savaites 

JAV Senato vadovai pa-
siekė dvipartinį susitarimą 
dėl 2018–2019 m. biudžeto. 
Jeigu šį susitarimą patvirtins 
Kongresas, vyriausybė neliks 
be finansavimo.

Pagal dabar pasiektą susitari-
mą, biudžete numatoma didinti 

JAV SENATAS SUSITARĖ  
DĖL 2018–2019 M. BIUDŽETO

išlaidas gynybai ir vidaus reika-
lams, pavyzdžiui, sveikatos sek-
toriui. Kai kurie iš valdančiųjų 
respublikonų kelia abejones, ar 
tai neišpūs valstybės skolos. 

Demokratai nepatenkinti, 
kad nesutarta dėl vadinamųjų 
svajotojų – nelegalių imigrantų, 

kurie į Ameriką pateko būdami 
vaikai. Gindama „svajoto-
jus”, demokratų atstovė Nancy 
Pelosi pasakė ilgiausią užfik-
suotą kalbą Atstovų Rūmuose 
per mažiausiai 108 metus. Ji 
kalbėjo aštuonias valandas ir 
septynias minutes.           LRT

Demokratų atstovė Nancy Pelosi pasakė ilgiausią užfiksuotą kalbą Atstovų Rūmuose.             Reuters

JAV PREZIDENTAS PASIRAŠĖ VYRIAUSYBĖS INSTITUCIJŲ 
UŽDARYMĄ NUTRAUKIANTĮ ĮSTATYMĄ

JAV vyriausybės veiklos su-
stabdymą.

„ K ą  t i k  p a s i r a š i a u 
Įstatymą,– parašė jis soci-
aliniame tinkle „Twitter”. 

– Mūsų kariškiai dabar bus 
stipresni nei bet kada anks-
čiau... Taip pat tai reiškia 
DARBO VIETAS (JOBS, 
JOBS, JOBS!”).              LRT

JAV Gynybos ministeri-
ja apgailestauja, kad Rusija 
Kaliningrado srityje ėmė dislo-
kuoti vidutinio nuotolio raketas 
„Iskander”, nes tai – destabi-
lizuojantis žingsnis, praneša 
naujienų agentūra TASS.

JAV Gynybos ministeri-
jos atstovas spaudai Johnny 
Michaelas teigė, kad balistinių 
raketų sistemų „Iskander” bu-
vimas Kaliningrade destabili-
zuoja saugumo situaciją, ypač 
turint omenyje, kad tai yra 
puolamojo pobūdžio ginklas, 
o šalia yra keletas Jungtinių 
Valstijų NATO sąjungininkių.

Gynybos ministerijos atsto-
vas pridėjo, kad nors šis žings-
nis ir nepažeidžia dvišalių 
susitarimų tarp JAV ir Rusijos, 
bet didina įtampą tarp Rusijos 
ir kaimyninių šalių.

„Mes ir toliau stebėsime 
bet kokių raketų dislokavimą 
ir vertinsime tai atitinkamai”, 
– sakė J. Michaelas.

TA S S  p r i m e n a ,  k a d 
Lietuvos krašto apsaugos mi-
nistras Raimundas Karoblis 
anksčiau teigė, jog NATO teks 
parengti atsaką į „Iskander” 
buvimą Kaliningrade.

Anksčiau informaciją apie 
balistinių raketų „Iskander” 
siuntimą į Kaliningradą pa-
tvirtino Rusijos Dūmos gy-
nybos komiteto pirminin-
kas Vladimiras Šamanovas. 
Kremliaus atstovas spaudai 
Dmitrijus Peskovas komen-

„ISKANDER” DISLOKAVIMAS KALININGRADE 
DESTABILIZUOJA PADĖTĮ

Balistinių raketų sistema „Iskander” Karaliaučiuje.                Reuters

tuodamas šį žingsnį aiški-
no, kad įvairios ginkluotės 
buvimas Rusijos teritorijoje 
neturėtų kelti nerimo kaimyni-
nėms valstybės, nes „Maskva 
niekam nekelia pavojaus”.

„Iskander” gali pasiekti 
taikinius 500 km nuotoliu ir 
yra skirta naikinti artilerijos 
kompleksus, vadavietes ir ry-
šių sistemas, taip pat lėktuvus 
ar sraigtasparnius oro uostose.

Be to, raketos gali nešti ir 
branduolinį užtaisą.      ELTA

ESTIJA IR RUSIJA APSIKEITĖ UŽ 
ŠNIPINĖJIMĄ NUTEISTAIS ASMENIMIS

tė Rusijos pilietį Artiomą 
Zinčenką, pripažintą kaltu dėl 
šnipinėjimo Estijoje, į Estijos 
pilietį Raivo Susi, pripažintą 
kaltu šnipinėjus Rusijoje, – 
sakoma KaPo pranešime. – 
Apsikeitimas įvyko šiandien, 
vasario 10 dieną, 10 valandą 
(Estijos ir Lietuvos laiku) 
Koidulos sienos perėjoje.”

Talino teismas penai gegu-
žę skyrė penkerių metų laisvės 
atėmimo bausmę A. Zinčenkai, 
pripažintam neteisėtai bendra-
darbiavus su Rusijos karine 
žvalgyba (GRU).

Tuo metu R. Susi buvo su-
imtas 2016-ųjų vasarį Maskvos 
Šeremetjevo oro uoste. Jam 
buvo pateikti kaltinimai šni-
pinėjimu 2004–2007 metais.

LRT
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SĄMOKSLO TEORIJOMIS GRĮSTA 
„TIESA” – NE VISADA YRA MELAS

Kuo Lietuva gyvena Vasario 16-osios išvakarėse? 
Diskusijomis apie tai, ką dar galime padaryti „vardan tos 
Lietuvos”? Nieko panašaus.

Yra toks terminas – „sąmokslo teorija”. Juo dažnai pavadi-
nami kokių nors įvykių paaiškinimai, prasilenkiantys su realiais 
faktais ir akivaizdžia tiesa. Atrodytų, viskas aišku, matoma ir 
žinoma, bet ne – reikia lenkti į savo pusę, tarsi svarbiau yra ne 
objektyvi tiesa, bet principas „mano viršus!” Vis dėlto mūsų 
kasdieniniame gyvenime pilna atvejų, kai tik sąmokslo teorija 
atrodo logiška. Štai įrašas socialiniame tinkle „Facebook”: „Kol 
Aurelijus Veryga (Lietuvos Sveikatos apsaugos ministras, – red.) 
kovoja su alkoholizmu, provincijos ligoninėje jo pavaldiniai 
pribaiginėja senukus Antrojo pasaulinio karo laikų vaistais ir 
siaubinga nekompetencija. Todėl galvoju: reikėtų vietoje senukų 
paguldyti ir A.Verygą, ir visus jo šalininkus bei rinkėjus. Kad, 
kaip sakė klasikė, „pažinosit, rupūžės, cibulės skonį!”. Iš toliau 
einančio pokalbio aiškėja aplinkybės, privertusios įrašo autorių 
taip kalbėti. Pasirodo, bronchito prigriebtą senolį paguldęs į 
ligoninę, sūnus sužinojo, kad ligoniams skiriami tik pigiausi 
antibiotikai – penicilinas (1929 m. rugsėjo 30 d. anglų mikro-
biologas Aleksandras Flemingas paskelbė apie antibakterinės 
medžiagos penicilino išradimą, o 1938 m. Oksfordo mokslininkų 
grupė, vadovaujama australo Howardo Florey ir vokiečio Ernsto 
Chaino, padarė keletą svarbių atradimų kuriant šią medžiagą; 
1941 m. vasarį pirmąkart buvo išbandytas penicilino poveikis 
žmogui. Visi trys penicilino kūrėjai 1945 m. buvo įvertinti 
Nobelio premija). Toks, pasirodo, sveikatos ministro A. Verygos 
įsakymas. Žinoma, galima rinktis nekompensuojamus vaistus, 
bet... jei juos skirs ligonį gydantis medikas. O čia paaiškėjo 
dar „gražesnis” dalykas – pastebėjęs, kad senolio savijauta 
eina prastyn, sūnus pasidomėjo, kokius dar vaistus leidžia gy-
dytojos nurodymu. Ir pasibaisėjo: tuos vaistus, kuriuos, šeimos 
gydytojo nurodymu, senolis jau keletą metų vartojo kas antra 
diena, gydytoja leido... dukart per dieną! Kai žmogus susiradęs 
gydytoją paklausė, kodėl ji taip daro, ši išvertė akis „O ką, jo 
širdis operuota?”. Įsivaizduojate, tik į trečią dieną gydytoja (?!) 

„sužinojo”, kad jos pacientas ne tik bronchitu serga, bet dar ir 
„širdininkas”. Kyla klausimas – kaip ji skaitė ligonio ligos istoriją, 
kad nepastebėjo, jog pacientui buvo atlikta sudėtinga širdies 
operacija ir t. t. ? Kas tai – aplaidumas ar..? O gal čia tipiškas 
Lietuvos valstybės požiūris į seną žmogų – nereikalingas? Va 
tau ir sąmokslo teorija, „paaškinanti”, kodėl atsidūrę ligoninėje, 
senukai tepratempia kelias dienas. Tada prisimeni ir išgarsintą 
kovą su alkoholio vartojimu, ir siekius „pažaboti farmacininkų 
apetitus” – tarsi tai daroma specialiai, kad nukreiptų dėmesį 
nuo tragiškos padėties Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje.

Kitaip, nei sąmokslo teorija neina paaiškinti ir pastarosio-
mis dienomis kilusį skandalą dėl seksualinio priekabiavimo 
Lietuvoje. Tiesą sakant, tai nėra naujas, netikėtas įvykis – juk 
neseniai jau buvo nuskambėjęs toks pats skandalas, susijęs su 
žymiu režisieriumi Šarūnu Bartu. Šį kartą į skandalo sūkurį 
pateko žymūs dailininkai ir teatralas. Nekalbėsim daug apie 
seksualinio priekabiavimo aukas, prisiminusias apie patirtą (Nukelta į 4 psl.)

priekabiavimą po... 10 metų! Jau nekalbant apie tai, jog tos au-
kos pačios pasakoja apie vakarojimą žvakių šviesoje prie vyno 
taurės su tuo priekabiautoju... 

Bet koks priekabiavimas yra koktus žmogaus orumo žemi-
nimas. Ypač seksualinis priekabiavimas, kuris gali ne tik įžeisti, 
bet ir psichologiškai traumuoti. Tai vienareikšmiai – nusikalti-
mas. Na, o bet koks nusikaltimas turi būti įrodytas, deja, kiek tai 
įmanoma, kai praėję šitiek metų, o reikale dalyvavo du žmonės 
ir dar savo noru..? Tuomet ir kyla klausimas – ko siekiama šita 

„demaskavimo” banga?  Žinoma, neigti, jog taip iš principo 
negalėjo nutikti, būtų absurdiška, atvirkščiai – bohemiškas, 
palaidas menininkų gyvenimas yra jokia paslaptis, tad kitokių 
atomazgų ir neverta tikėtis. Modernizmo laikais menininkai 
iš visuomenės tuo ir išsiskyrė – palaidu, nevaržomu, aistrų ir 
impulsų purtomu gyvenimu. Žinoma, ne visi tokie buvo, bet 
mažiau šlovės ir pripažinimo sulaukusieji neretai tiesiog mėg-
džiodavo įžymybes, tuo vildamiesi bent priartėti prie jų. Bala 
žino, kuo „minta” tie menininkai, bet šįkart dėmesį patraukia 
keisti sutapimai – vienam iš skandalo objektų Vasario 16-ąją 
turėjo būti įteikta Nacionalinė premija. Savaime aišku, dabar 
premijos skyrimo reikalas pakibo ore. Na, o kadangi skandalas 
užkabino ne vieną meno srities atstovą, norisi sužinoti, kodėl 
būtent dabar, prieš Vasario 16-ąją? Va ir prisimeni, kad anksčiau 
per valstybines šventes lyg tyčia pas mus pasirodydavo Rusijos 
menininkai su įvairiomis programomis, o kai buvo suvokta, jog 
tai yra gudriai apgalvotas „smegenų plovimas” ir „minkštosios 
galios” dalis - rusų spektakliai baigėsi, tačiau – sutapimas ar ne 
– tuomet Lietuvoje prasidėjo skandalai, susiję su žymiais mūsų 
meno ir kultūros pasaulio veikėjais, tarsi būtų siekiama įteigti, 
jog Lietuvos kultūros ir meno elitas yra degradavęs!

Va taip ir pasitinkame Vasario 16-osios šimtmetį.... Ne dis-
kusijomis apie tris idėjas Lietuvai, bet apie tai, stovėjo kas su 
žvake ar nestovėjo? Na, o prabilus apie žvakes, verta susirūpinti, 
ar turite šventintą žvakę, nes kas žino, kokie likimai laukia, jei 
netyčiom papultumėt Lietuvoje į ligoninę!

Kęstutis Šilkūnas

Pamatą šiuolaikinei lietu-
vių tautai sukūrė iš Vasario 
16 d. Nepriklausomybės Akto 
kilęs Žemės įstatymas, patvir-
tintas Seime 1922 m. vasario 
15 d. Sprendimas išdalinti 
dvarų žemę buvo priimtas jau 
1919 m. sausį, o reforma tęsėsi 
iki pat okupacijos 1940 m.  

Valstybės idėją nešė 
laisvi ūkininkai ir jų vaikai

Tarpukariu susikūrė laisvų 
ūkininkų sluoksnis. Jų vaikai 
tapo studentais, kunigais ir for-
mavo lietuvišką inteligentiją, 
kuri po pusės šimtmečio steigė 
Sąjūdį ir atvedė į 1990 m. kovo 
11 d. Nepriklausomybės atkū-
rimo deklaraciją. Tūkstančiai 
partizanų pokaryje į miškus 
ėjo iš ūkininkų, o sovietų val-
džia itin aršiai naikino „buo-
žėmis” pavadintą darbščių 
savarankiškų žmonių luomą, 
kuris buvo gyvybingiausia 
tautos atrama.

Kaip žinia, 19 a. lietuvių 
nacionalinis judėjimas visų 
pirma kilo Suvalkijoje – ten, 
kur baudžiava panaikinta dar 
1807 m. prūsų valdžios spren-
dimu ir kur žmonės gyveno 
laisvi 50 metų ilgiau, negu di-
džioji Lietuvos dalis, paleista 
nuo baudžiavos tik po 1863 
m. sukilimo. V. Kudirkos, J. 
Basanavičiaus, J. Jablonskio 
karta, kuri susivokė esą lie-
tuviai, verti savo valstybės, 
jau buvo užauginta laisvais 
žmonėmis, ne baudžiauninkais 
ar kumečiais.

Skirtingai nuo Lietuvos, 

ŽEMGROBIAI IR VASARIO 16
kur dvarininkai 1940 m. teval-
dė 1,53 proc. žemės, Lenkijoje 
dvarų valdos buvo daug labiau 
išsaugotos. Vilniaus atgavimo 
1939 m. laikų liudininkai pa-
sakojo, kokį didelį skirtumą 
matė tada tarp drąsių, savimi 
pasitikinčių žemės šeimininkų 
Lietuvos ūkininkų ir baikščių, 
nuolankių Vilniaus krašto 
valstiečių, įpratusių klausyti 
pono. Dalis šio krašto proble-
mų glūdi 20 a. pradžioje per 
Lenkijos okupaciją prarastoje 
galimybėje tapti žemės šeimi-
ninkais, pelnytis iš darbo savo 
ūkyje, o ne pono dvare.

Du poliai: trys hektarai  
ir nauji dvarponiai

Pokomunistinė žemės re-
forma buvo gerokai šluba, 
nes sąjūdiečiai ir raudono-
ji nomenklatūra skirtingai 
suprato žemės ūkio ateitį. 
Pirmieji regėjo Lietuvą kaip 
atsikūrusių smetoninių ūkių 
kraštą, o antrųjų nuomone, tik 
kolūkių grietinėlė išmanė, kaip 
dirbti žemę, todėl buvę sovietų 
valdžios ūkvedžiai turėtų tapti 
moderniais dvarininkais.

Pirmieji klydo, nes sava-
rankiškai ūkininkauti buvo 20 
a. pradžios kumečio svajonių 
viršūnė, priskirta 20 a. pabai-
gos kolūkiečiams. Antrieji 
klydo, nes Lietuvos kolūkiai 
veikė ne rinkos sąlygomis, 
todėl dalis įgūdžių, tinkamų 
kolūkiams valdyti, tapo be-
verčiai.

Nepaisant visų valdžių 
daugybės klaidų Lietuvoje pa-

mažėl susikūrė nemažai tvirtų 
ūkių. Prieškarinė valstybės 
atrama ataugo lyg nupjautas 
gluosnis pavasarį. Savo žemę 
dirbantys ūkininkai jaučiasi 
laisvi žmonės, kurių teisė 
turėti savo nuomonę yra ne-
ginčytina. Ir jie nepabijos rėžti 
į akis nė vienai valdžiai, kuri 
kels pavojų savam, jų pačių 
kuriamam pasauliui.

Geriausias to pavyzdys 
yra šaunieji Žygaičių ūkinin-
kai, nepabijoję pakelti balsą 
prieš valdžios savivaliavimą 
ir nesiskaitymą su jų nuomone. 
Skalūnų istorijoje yra ir tamsių 
atspalvių, tačiau nenuneigia-
ma jos pamoka, kad laisvas 
ūkininkas yra demokratinių 
vertybių gynėjas, savo krašto 
sargas.

Sąjūdiečių laikinai, tarsi 
šaukštai, išdalinti trys hekta-
rai, kuriuos brazauskininkai 
vėliau įteisino kaip privačią 
nuosavybę, sujaukė ne tik 
žemės grąžinimo klausimus, 
nes vienų teises į sklypą prie 
gyvenamosios vietos supjudė 
su kitų teise į prieškarinės nuo-
savybės atkūrimą toje vietoje. 
Vėliau daugybė tų trihekta-
rininkų, lygiai kaip kumečiai 
kadaise, pakilo emigracijon, 
nes iš tokio ploto neišgyvensi.

Bankrutavo dauguma že-
mės ūkio bendrovių, į kurias 
buvo transformavęsi dalis 
kolūkių. Tačiau tarp išlikusių 
užaugo tikrų kapitalistinių 
ryklių. Jie nuolat alkani, jie 
nuolat dairosi, ką dar praryti, 
pasinaudojus spragomis įsta-
tymuose. Pagrindinis jų grobis 
yra ūkininkai.
Laiko tėkmė paskandina 

net didžiausias atgyvenas
Patys  to nesuvokdami, 

žemgrobiai lyg kirminas griau-
žia tik atgimusį ir vėl gyvybin-
gu tampantį Lietuvos stuburą, 
iš kurio atitekėjęs lietuviškas 
miestas. Ūkininkai vėl ver-
čiami samdiniais. Tai kelia 
pavojų demokratinei valstybei 
ir gręžia mus atgal į gūdžius 
kumetynų laikus prieš 1919 
m., kada buvo nuspręsta išda-
linti perteklines dvarų žemes.

Šiuolaikinėje žemių me-
džioklėje naudojami tokie 
jaukai, kaip paskolos ir trąšos, 
į pagalbininkus pasitelkiami 
net svetur dirbantys giminės. 
Atrodytų, demokratinė vals-
tybė turėtų ginti savo pamatus, 
tobulindama įstatymus ir jų 
priežiūrą, bet gynybą apsun-
kina žemgrobių čiuptuvai, 
grojantys ne vienu valdžios 
klavišu.

Šį pavojaus laiką, kai vėl 
pasikėsinta į laisvą ūkininką 
ir bukai teisinamasi, jog taip 
elgtis leidžia įstatymai, ver-
tėtų prisiminti prieškarinės 
žemės reformos vieno iš trijų 
pagrindinių kūrėjų krikdemo ir 
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prelato Mykolo Krupavičiaus 
žodžius, rašytus Vaižgantui: 
„ar estetiškiau kur ne kur turėti 
gražius dvarponio rūmus su 
kelių mylių aplinkumoj su-
vargusiais lietuviais, ar geriau 
turėti savo brolius, einančius ta 
linkme, kad kiekviena sodyba 
būtų rūmeliai?”

Žemgrobiai eina priešinga 
linkme. Jie skambiais šūkiais 
ir išvirkščiais žodžiais dangsto 
savo nuogą asmeninį interesą 
dar daugiau pralobti. Faktiškai 
jie iš paskutiniųjų, net prilįsda-
mi prie valdžios vairo, bando 
pasukti laiko ratą šimtmečiu 
atgal. Matyt, tiki, kad nesa-
me įveikę negrįžtamo lūžio 
taško, ir mūsų tėvynę galima 
paversti nuosava kolonija. 
Per stebuklą praturtėję, jie tiki 
savo antgamtine galia, kad 
net išmokusį skraidyti paukštį 
sukiš atgal į kiaušinį.

Tačiau Lietuva ne tuščiai 
pragyveno laiką nuo 1918 
m. vasario 16 d. Ji kūrėsi ir 
laisvėjo, ji patyrė, kas yra 
sovietinis kumetynas, jai už-
teko jėgų atgimti. Istoriškai 
žiūrint, po ketvirčio amžiaus 
Nepriklausomybėje sauje-
lė žemgrobių neturėtų virs-
ti neįveikiama kliūtimi būti 
europietiška laisvų žmonių 
valstybe.

Ramūnas Bogdanas, LRT

(Atkelta iš 3 psl.)
ŽEMGROBIAI IR 
VASARIO 16

„Lietuvos kariuomenės 
generolų gretos šiandien pa-
sipildė jau atkurtos nepriklau-
somos Lietuvos karininkijos 
atstovu. Šiemet – ne tik kariuo-
menės šimtmečio metai, bet ir 
Lietuvos saugumo ir Lietuvos 
kariuomenės stiprėjimo metai. 
Turime didelį visuomenės pa-
sitikėjimą kariuomene ir pirmą 
kartą – istorinį krašto apsaugos 
finansavimą, ir tai yra reali 
galimybė žengti didelį žingsnį 
į priekį tampant modernia XXI 
a. kariuomene”, – sakė krašto 
apsaugos ministras Raimundas 
Karoblis sveikindamas bri-
gados generolą Raimundą 
Vaikšnorą.

„Dabar kariuomenė turi 
visas galimybes atsinaujinti, 
stiprėti, ir aš linkiu dešimtajam 
mūsų kariuomenės generolui 
visą savo naujai gautą galią 
skirti sparčiam kariuomenės 
modernėjimui, atsinaujinimui 
ir stiprėjimui”, – pabrėžė mi-
nistras R. Karoblis.

Vasario 6 d. LR Prezidentės 
dekretu brigados generolo 
laipsnis buvo suteiktas pulki-
ninkui Raimundui Vaikšnorui, 
L i e t u v o s  k a r i u o m e n ė s 
Gynybos štabo viršininko pa-
vaduotojui operacijoms.

Brg. gen. R. Vaikšnoras 
tarnybą krašto apsaugos 
sistemoje pradėjo 1991 m. 
vasario mėnesį. Jis yra va-

LIETUVOS KARIUOMENĖS GRETAS PAPILDĖ NAUJAS GENEROLAS

Vasario 6 d. LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu brigados generolo laipsnis buvo suteiktas 
pulkininkui Raimundui Vaikšnorui, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininko pavaduotojui 
operacijoms.                                                                                                      Alfredo Pliadžio (KAM) nuotr.

dovavęs Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino štabo 
batalionui, tarnavęs NATO 
vadovaujamoje Tarptautinių 
saugumo pramos pajėgų (angl. 
ISAF) stabilizavimo ope-
racijoje Afganistane. Taip 
pat jis yra baigęs Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademiją, Jungtinius 
vadų ir štabo karininkų kur-
sus Baltijos gynybos koledže 
(BALDEFCOL) Estijoje ir 
Sausumos pajėgų karo ko-
ledžą Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.

„Generolas R. Vaikšnoras 
– puikus pavyzdys visiems 
Lietuvos kariams, savo auto-
ritetu, lyderio savybėmis užti-
krintai užsitarnavęs Lietuvos ir 
užsienio šalių karių pagarbą”, 
– sveikindamas sakė Gynybos 
štabo viršininkas generolas 
majoras Vitalijus Vaikšnoras.

Per 27-erius garbingos 
tarnybos Lietuvos krašto ap-
saugos sistemoje metus brg. 
gen. R. Vaikšnoras yra ne 
sykį skatintas ir apdovanotas. 
Tarp jų: Lietuvos kariuomenės 
pajėgų medaliu „Už pasižymė-
jimą”, Lietuvos kariuomenės 
medaliais „Už pasižymėjimą” 
ir „Už nuopelnus”, Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos 
sistemos medaliu „Už tarp-
tautines operacijas”, Lietuvos 
Respublikos krašto apsaugos 

sistemos proginiu įstojimo į 
NATO medaliu.

Brg. gen. R. Vaikšnoras 
po laipsnio suteikimo ir toliau 
eis Lietuvos kariuomenės 
Gynybos štabo viršininko pa-
vaduotojui operacijoms parei-
gas. LR Prezidentės dekretas, 
kuriuo suteiktas aukštesnis 
karinis laipsnis įsigalioja va-
sario 6 dieną.

Tai jau dešimtasis gene-
rolas šiuo metu tarnaujantis 
Lietuvos kariuomenėje, dar 

septyni generolai buvo išleisti 
į atsargą (tarp jų ir buvęs pir-
masis Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų vadas dimisijos flotilės 
admirolas Raimundas Saulius 
Baltuška, miręs 2016 m.).

Pulkininko ir genero-
lo laipsniai suteikiami LR 
Prezidento dekretu, pasiūly-
mus dėl aukštesniųjų kari-
ninkų laipsnių teikia krašto 
apsaugos ministras. LR KAM

Lietuvai vasario 16 dieną 
švenčiant valstybės atkūrimo 

VASARIO 16-ĄJĄ LATVIAI IR ESTAI Į LIETUVĄ GALĖS ATVYKTI NEMOKAMAI

šimtmetį latviai ir estai į Vilnių 
galės atvykti nemokamai, 

Vasario 8 dieną 14 val. 
Užsienio reikalų ministeri-
joje Lietuvos jūrų muzie-
jaus ekspozicijai laikinam 
eksponavimui bus perduota 
tarpukario Lietuvos karo lai-
ve „Prezidentas Smetona” 
plevėsavusi trispalvė.

Perdavimo ceremonijoje 
dalyvaus užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius, 
Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų 
kapitonas Arūnas Mockus ir 
Lietuvos jūrų muziejaus direk-
torė Olga Žalienė.

Dviejų metrų ilgio ir trijų 
metrų pločio trispalvę, kurią 
puošia aukso spalvos Vyčio 

Gedimino pilis Vilniuje pasipuošusi Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vėliavų spalvomis.                                                                    LRV

tokią galimybę jiems žada 
sudaryti tarptautinė pervežimų 
bendrovė „Ecolines”.

Po vieną šimtmečio auto-
busą iš Talino autobusų stoties 
išvyks vasario 16-osios vidur-
naktį, o iš Rygos stoties – kiek 
po ketvirtos valandos ryto, 
ketvirtadienį pranešė valstybės 
atkūrimo šimtmečio progra-
mos koordinatorė Neringa 
Vaisbrodė.

„Atkurtos Lietuvos pro-
ga norime pakviesti Baltijos 
brolius ir seseris švęsti kartu. 
Visiems vieningai, taip pat, 
kaip Baltijos kelyje”, – rašoma 
pranešime.

„Š imtme t i s  y ra  v i sų 
Lietuvos žmonių ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių, mūsų 
protėvių, senelių, tėvų ir mūsų 
sėkmės istorija. Švenčiame ne 
tik vieną datą, bet šimto metų 
sėkmės istoriją”, – teigiama 
jame.

Atvykstantiems latviams 
ir estams šimtmečio renginių 
organizatoriai siūlys aplan-
kyti įvairius renginius, pa-
vyzdžiui, visų Baltijos šalių 
vėliavų iškėlimo ceremoniją 
netoli Lietuvos prezidentūros, 
koncertą Katedros aikštėje ar 
„valstybingumo kelio” eitynes 
sostinės senamiesčiu.     LRT

kryžius raudoname skyde, 
išsaugojo JAV gyvenantis lie-
tuvis Henris Gaidis. Jis paži-
nojo paskutinį Lietuvos karo 
laivo „Prezidentas Smetona” 
kapitoną Povilą Labanauską. 
Tai – viena iš nedaugelio, 
galbūt vienintelė, tarpukario 
Lietuvos kariuomenės vė-
liava, neatitekusi sovietams. 
Vėliava ministerijai perduo-
ta per Lietuvos ambasadą 
Vašingtone.  

Sovietų Sąjungos už-
grobtas Lietuvos karo lai-
vas „Prezidentas Smetona” 
Antrojo pasaulinio karo pa-
baigoje užplaukė ant minos 

ir nuskendo Baltijos jūroje. 
Pernai vasarą jo liekanos buvo 

PIRMOJO LIETUVOS KARO LAIVO „PREZIDENTAS SMETONA” VĖLIAVA BUS 
PERDUOTA LIETUVOS JŪRŲ MUZIEJUI

rastos Suomijos įlankoje.
LR URM

Lietuvos karo laivo „Prezidentas Smetona” vėliava.               LR URM.
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Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis reiškia nuoširdžią 
užuojautą Rusijos žmonėms dėl vasario 10 d. popietę šioje šalyje 
įvykusios lėktuvo katastrofos. „Lietuvos Vyriausybės vardu reiškiu 
gilią užuojautą dėl daugybės žmonių gyvybių nusinešusios lėktuvo 
katastrofos Maskvos regione. Žuvusiųjų artimiesiems linkiu tvir-
tybės ir vienybės šią sunkią netekties valandą”, – teigia premjeras 
S. Skvernelis.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė užuojautą Rusijos 
žmonėms dėl daugybę gyvybių nusinešusios lėktuvo katastrofos. 
Lietuvos vadovė palinkėjo stiprybės aukų šeimoms ir artimiesiems.

Bene garsiausias Niujorko statinys „Empire State Building” 
savaitgalį sužibo Lietuvos trispalve. „Žiemos olimpinių žaidinių ati-
darymo proga Niujorko „Empire State” dangoraižis buvo apšviestas 
Lietuvos vėliavos spalvomis”, – nuotrauka pasidalijo Lietuvos 
generalinis konsulatas Niujorke. Nuo penktadienio iki šeštadienio 
(vasario 9 - 10 d.) garsusis pastatas pasipuošė visų Pjongčango 
olimpinių žaidynių dalyvių vėliavomis. Niujorkas taip šventė 
2018 m. žiemos olimpines žaidynes. Kiekvienai šaliai skirtos net 
9 minutės šlovės. Būtent tiek Niujorke tviskėjo ir Lietuvos vėliava.

Lietuvos valstybės šimtmečio proga San Paulo mieste 
Brazilijoje keli tiltai ir kiti objektai vasario 16-ąją bus apšviesti 
geltona, žalia ir raudona spalvomis. LR Užsienio reikalų minis-
terija pranešė, kad Lietuvos vėliavos spalvomis bus apšviesti 
penki svarbiausi didžiausio Lotynų Amerikos miesto objektai: 
San Paulo miesto savivaldybės pastatas, pagrindinis miesto 
centro viadukas Viaduto do Cha, miesto vizitine kortele tapęs 
tiltas Ponte Estaiada, taip pat per Tjetės upę vedantis Vėliavų 
tiltas bei šalia didžiausio miesto parko Ibirapuera esantis pamin-
klas vėliavoms. Šimtmečio minėjimui skirti renginiai, kuriuos 
Lietuvos generalinis konsulatas Brazilijoje rengia kartu su 
Brazilijos lietuvių bendruomene bei Jurgio Didžiulio projektu 
„To Be LT”, San Paule vyks vasario 18 dieną Vila Zelina rajone.

Vasario 5-8 dienomis vykstančio darbo vizito metu, vicemi-
nistras Neris Germanas, lydimas Tuniso Respublikai akrediruoto 
ambasadoriaus Daliaus Čekuolio, inauguravo du garbės konsu-
latus – Tunise ir Suse. Garbės konsulu Tuniso mieste skiriamas 
iš šalies turizmo pradininkų šeimos kilęs, kelioms įmonėms 
vadovaujantis Khaledas Fouratis, o Suso mieste – finansinių 
paslaugų grupės „Swicorp” direktorius Šiaurės Afrikai Majdis 
Chaabounis. Ceremonijos metu Ambasadorius D. Čekuolis 
garbės konsulams perdavė egzekvatūras – leidimus vykdyti 
Lietuvos garbės konsulų Tunise pareigas.

Vasario 7 dieną Almatoje buvo atidarytas Lietuvos gar-
bės konsulatas, kuriam vadovauja Garbės konsulas Almatbek 
Mykhanov. Tai jau aštuntasis Lietuvos garbės konsulatas 
Kazachstane. Atidarymo iškilmėse dalyvavo Lietuvos ambasa-
dorius Kazachstane Vytautas Naudužas, patarėjas Regimantas 
Gecevičius, generalinis konsulas Almatoje Darius Vitkauskas, 
taip pat Kazachstano URM, Almatos srities ir miesto aukšti 
pareigūnai. Ambasadorius V. Naudužas pasidžiaugė 2017 m. 
dvišalių ekonominių ir kultūrinių santykių rezultatais. Lietuva 
sėkmingai pristatė ateities energetiką EXPO-2017 tarptautinėje 
parodoje, o dvišalė Lietuvos - Kazachstano prekyba perkopė 1,5 
mlrd. USD lygį. Tam didelę įtaką turėjo transporto ir logistikos 
centrai Almatos srityje.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo ren-
giniai Sankt Peterburge prasidėjo susitikimu su žiniasklaida 
ir visuomene Žurnalistų namuose, kur Lietuvos generalinis 
konsulatas Sankt Peterburge surengė konferenciją „Lietuviškas 
Peterburgas. Veidai ir likimai”. Susirinkusiems svečiams 
buvo pristatytas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetis ir 
renginių Sankt Peterburge programa. Konferencijos dalyviai 
buvo supažindinti su Rusijos lietuvių veikla siekiant Lietuvos 
valstybės atkūrimo, su Lietuvos signatarais – Sankt Peterburgo   
universiteto auklėtiniais.  Lietuvių bendruomenės Sankt 
Peterburge nariai pasidalino pasakojimais  tema „Aš, Lietuva 
ir Peterburgas”. Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečio proga 
Žurnalistų namuose atidaryta Lietuvos dailės akademijos dės-
tytojų ir studentų paroda „Dainuojanti tekstilė”.

Vasario 1 dieną Delyje, Indijoje, vyko atkurtos Lietuvos 
šimtmečio renginys, į kurį susirinko Indijos vyriausybės, vers-
lo, kultūros ir žiniasklaidos atstovai, užsienio šalių diplomatai, 
Indijoje gyvenantys ir dirbantys lietuviai. Lankytojai išvydo 
tarptautinį pripažinimą pelniusios Jurgos Barilaitės performansą 
„Būtinoji gintis”, šventėje taip pat dalyvavo šiuolaikinės elek-
troninės muzikos atlikėjas Modestas Švoba, svečiams pristatyta 
vaizdo instaliacija „100 metų švenčiame kartu!”, vaizduojanti 
Lietuvos ir Indijos šimtamečių portretus. Instaliacija surengta 
bendradarbiaujant su fotografe Monika Požerskyte ir projektu 
„100 metų kartu”.

Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Lietuvos Vyriausybės 
kancleris Algirdas Stončaitis 
Vatikane vykstančiame kas-
metiniame Šv. Mortos grupės 
(Santa Marta Group) susiti-
kime popiežiui nuo ministro 
pirmininko įteikė Lietuvos 
trispalvę – simbolišką dova-
ną, įprasminančią valstybės 
šimtmečio jubiliejų.

Šiame susitikime buvo 
pristatyti Lietuvos strateginiai 
sprendimai kovojant su šiuo-
laikinės vergovės apraiškomis, 
pabrėžiat, jog šį klausimą 
kuruoja vyriausybė ir kuria-
mas koordinavimo centras. 
Lietuvos pranešimas sulaukė 
ypatingo dėmesio ir palaiky-
mo iš skirtingų šalių, rašoma 
pranešime žiniasklaidai.

Šv. Mortos grupė yra po-
piežiaus Pranciškaus globo-
jama pasaulinė iniciatyva, 
telkianti valdžios instituci-
jų, teisėsaugos ir bažnyčios 
pastangas kovai su prekyba 
žmonėmis, plėtojant preven-
cijos strategijas, pastoracinę 
nusikaltimo aukų priežiūrą ir 
jų reintegraciją į visuomenę.

„Atsižvelgiant į aukoms da-
romą žalą, prevencija turi būti 

POPIEŽIUI ĮTEIKTA LIETUVOS ŠIMTMEČIO VĖLIAVA

Lietuvos Trispalvės įteikimas popiežiui Pranciškui.                                                               LRV nuotr.

kovos su prekyba žmonėmis 
pagrindas. Šv. Mortos grupės 
veikloje dėmesio centre yra 
nusikaltimų aukos. Akivaizdu, 
kad aukų yra daug daugiau 
nei rodo oficialūs duomenys. 
Tiek pagalbos aukoms, tiek 
prevencijos srityse Lietuvoje 
reikia toliau telkti pastangas”, 
– teigia vyriausybės kancleris 
A. Stončaitis.

Įvairių šalių patirtis rodo, 
kad šiuolaikinės vergovės 
klausimas yra labai komplek-
sinis ir turi būti sprendžiamas 
aukščiausiu politiniu ir institu-
ciniu lygiu, tarkime, Jungtinėje 
Karalystėje sudarytoje kovos 
su šiuolaikine vergove darbo 
grupei vadovauja premjerė, 
šiuo klausimu aktyviai dirba 
ir premjerės kabineto patarėjai.

Lietuvoje šiuo metu taip 
pat diskutuojama, kaip stiprinti 
Kovos su prekyba žmonėmis 
koordinavimo komisijos vai-
dmenį, vyriausybės kancleris 
turėtų tapti koordinatoriumi 
horizontaliems veiksmams 
kovai su prekyba žmonėmis. 
Ketinama steigti ir koordina-
vimo centrą kovai su preky-
ba žmonėmis bei pasirašyti 

bendradarbiavimo susitarimą 
su visomis suinteresuoto-
mis šalimis (ministerijomis, 
teisėsaugos institucijomis ir 
nevyriausybinėmis organiza-
cijomis).

Prekyba žmonėmis išlie-
ka labai pelninga sunkaus ir 
organizuoto nusikalstamu-
mo forma. Šiuo metu, anot 
Tarptautinės darbo organizaci-
jos, išnaudojama daugiau kaip 
20 mln. žmonių, prekeivių 
žmonėmis nusikalstamu būdu 
įgytas pelnas pagal dydį verti-
namas kaip antras po narkotikų 
verslo.

Vasario 8–9 d. vykstančioje 
tarptautinėje konferencijoje 
dalyvauja 30 šalių delega-
tai iš Europos, Azijos, JAV. 
Lietuvos delegacijoje – vy-
riausybės kancleris, Vidaus 
reikalų ministerijos, Policijos 
departamento bei bažnyčios 
atstovais. Susirinkime taip pat 
dalyvauja Pasaulinio fondo 
kovai su šiuolaikine vergyste 
(Global Fund to End Modern 
Slavery), Tarptautinės migra-
cijos organizacijos, Europolo 
atstovai.

LRV

Vasario 1 dieną Lietuvos 
ambasada Pietų Afrikoje su-
rengė žymios lietuvių pianistės 
Mūzos Rubackytės rečitalį 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui paminėti. Tai – 
pirmasis pianistės koncertinio 
turo Pietų Afrikoje, skirto 
Valstybės atkūrimo šimtme-
čiui, koncertas.

„1918 metų Nepriklauso-
mybės aktas buvo ir yra mūsų 
šalies nesibaigiančio laisvės 
siekio gyva išraiška. Jis įkvėpė 
lietuvius nepriklausomybės 
atkūrimui 1990 metų kovo 
11-ąją”,- sakė Lietuvos am-
basadorė Sigutė Jakštonytė, 
sveikindama į renginį susirin-
kusius Pietų Afrikos valdžios 
atstovus, diplomatus, litvakų 
bendruomenės narius, versli-
ninkus.

LR URM

PRETORIJOJE – MŪZOS RUBACKYTĖS KONCERTAS 
ATKURTOS LIETUVOS ŠIMTMEČIO PROGA

Mūza Rubackytė prieš koncertą Pretorijoje, Pietų Afrikos 
Respublikoje.                                                                      LR URM
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Mokant lietuvių kalbos 
svetur gyvenančius jaunuosius 
tautiečius – didelis iššūkis. 
Dažnai susiduriame ne tik su 
mokinių motyvacijos nebu-
vimu, bet ir su dalykinėmis 
problemomis. Padėti spręsti 
šias ir kitas problemas JAV 
lituanistinių mokyklų mokyto-
jams padeda JAV LB Švietimo 
taryba. O į pagalbą jai ateina 
Lietuvių Fondas.

Lietuvių Fondas (LF) dos-
niai remia JAV LB Švietimo 
tarybos projektus ir litua-
nistines mokyklas. JAV LB 
Švietimo tarybos projektams 
2017 metais LF skyrė 39,080 
dol. Dar 125,000 dol. buvo 
skirta JAV lituanistinėms mo-
kykloms. Pagal mokyklų pa-
teiktus prašymus, JAV LB 
Švietimo taryba tuos pinigus 
paskirstė tiesiogiai moky-
kloms.

Su šia didžiule parama 
JAV LB Švietimo taryba 
gali vykdyti savo projektus. 
Vienas iš tokių projektų – 
konferencijos mokytojams. 

JAV LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS

2018 m. sausio mėn. Švietimo 
taryba mokytojus kvietė net į 
3 konferencijas. Sausio 20-
21 d. konferencija, kurioje 
dalyvavo 49 mokytojai, vyko 
Šv. Kazimiero lituanistinė-
je mokykloje, Los Andžele 
(Angeles, CA). Sausio 24 d. 
buvo suruošta virtuali dis-
kusija „Klausk drąsiai”. Joje 
dalyvavo 19 lituanistinių 
mokyklų vadovai ir moky-
tojai. Sausio 28 d. mokytojai 
buvo pakviesti į konferenci-
ją-seminarą „Lietuvių kalbos 
mokymo patirties sklaida” 
Maironio lituanistinėje moky-
kloje, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte (Lemont, IL). Į šią 
konferenciją atvyko 87 mo-
kytojai iš 6 mokyklų.

Paskaitas skaitė ir užsiė-
mimus vedė VU Filologijos 
fakulteto Lituanistinių stu-
dijų katedros lektorė Joana 
Pribušauskaitė. Lietuvos 
mokslo premijos laureatė 
Joana Pribušauskaitė gimė 
Sibire. Studijavo lietuvių 
kalbą ir literatūrą Vilniaus 

Konferencijos dalyviai Pasaulio lietuvių centre Lemonte.                                                                                                        Autorės nuotr.

universitete. Dirbo Šiaulių 
pedagoginiame institute, 
„Minties” leidykloje, nuo 
1990 metų - Vilniaus univer-
siteto Lituanistinių studijų 
katedroje.

Ne juokas – lektorė perva-
žiavo visą JAV nuo rytinio iki 
vakarinio pakraščio. Ji mūsų 
mokytojoms talkina jau ne 
pirmą kartą. J. Pribušauskaitė 
– puiki savo srities žinovė, 

mokanti svetimtaučius suža-
vėti lietuvių kalba, žinanti, 
kaip išaiškinti sunkiausias 
kalbos užduotis. Šį kartą ji 
ne tik davė patarimus moky-
tojams, bet ir vedė praktinius 
užsiėmimus. Suskirstyti gru-
pėmis mokytojai turėjo ,,pasi-
ruošti” pamokai ir ją pristatyti 
savo kolegoms. Kiekvieną 
darbą lektorė komentavo, 
davė patarimus, į ką atkreipti 

didesnį dėmesį. Mokytojai iš 
konferencijų išsinešė naujų 
žinių, gavo atsakymus į jiems 
rūpimus klausimus.

Prieš šias 3 konferencijas 
lektorė dalyvavo Bostono 
lituanistinėje mokykloje vy-
kusiame seminare, kur mokė 
mokytojus, kaip pravesti 
kalbos testavimą. Kartu su 
kolegomis J. Pribušauskaitė 
parengė testus nustatyti už-
sienyje veikiančių lituanisti-
nių mokinių lietuvių kalbos 
mokėjimo lygį. Šie testų mo-
deliai ir užduotys jau buvo 
išbandytos JAV lituanistinėse 
mokyklose. Šį renginį parėmė 
ir Kazickų šeimos fondas. 
Trečiasis lietuvių kalbos ly-
gio testai JAV lituanistinėse 
mokyklose vyks šį pavasarį. 
Mokiniai gaus Vilniaus uni-
versiteto išlaikyto kalbos 
lygio pažymėjimus 

JAV LB Švietimo tary-
bos vardu nuoširdžiai dėkoja 
Joanai Pribušauskaitei už 
dalyvavimą JAV LB lituanis-
tinių mokyklų konferencijose, 
o Lietuvių Fondui - už dosnią 
paramą.

Laima Apanavičienė

Konferencija Šv. Kazimiero mokykloje Los Andžele.                                                       Autorės nuotr.

Lietuvos nacionalinis ra-
dijas ir televizija kartu su 
lietuvišku prekybos tinklu 
„Maxima” Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečio proga 
inicijavo projektą „1000 vė-
liavų 100-mečio šventei”. Šis 
projektas – šiuo metu visą 
šalį užvaldžiusios visuomeni-

1000 INICIATYVOS „KELIU VĖLIAVĄ” TRISPALVIŲ 
IŠDALINTOS PER DVI DIENAS

nės socialinės akcijos „Keliu 
vėliavą” dalis. Šia svarbia 
proga „Maxima” projektui 
„1000 vėliavų 100-mečio 
šventei” padovanojo 1000 
Trispalvių. Speciali registra-
cija, norint gauti Trispalvę, 
LRT ir „Maximos” paskyrose 
„Facebook” užsipildė vos per 

dvi dienas.
„Esame lietuviškas preky-

bos tinklas, todėl didžiuoja-
mės savo šalimi ir jos laisve. 
Nekantriai laukiame Vasario 
16-osios, kada suplevėsuos 
visos padovanotos ir iškeltos 
vėliavos”, – sako Kristina 
Meidė, „Maximos” generalinė 

direktorė.
Trispalves laimėjo grei-

čiausiai vasario 6–8 die-
nomis specialioje formoje 
skelbtoje LRT ir „Maximos” 
„Facebook” paskyrose užsi-
registravę žmonės. Iš viso per 
dvi dienas užsiregistravo dau-
giau nei 14 tūkst. norinčiųjų 
gauti Trispalves. Laimėję vė-
liavą, gavo laimėjimą patvir-
tinantį el. laišką į registracijos 
metu nurodytą el. pašto dėžutę. 
Vasario 10–14 d., atėję į toje 
pačioje registracijoje nuro-
dytą „Maximos” parduotuvę 
bei pateikę asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, lai-
mingieji gali atsiimti laimėtą 
tautinę Lietuvos vėliavą, ra-
šoma pranešime žiniasklaidai.

„Metų pradžioje atlikome 
nedidelę lojalių savo pirkėjų 
apklausą, kurios metu klientai 
pasakė, jog tautines vėliavas 
jie laiko pagrindiniu valstybin-
gumo simboliu, kurį dažniau-
siai naudoja minėdami valsty-
bines šventes. Įdomiausia, jog 
beveik 80 proc. apklaustųjų 

sakė, jog Trispalvę su mielu 
noru išsikeltų, jei tik ją turėtų. 
Tokie rezultatai mus dar labiau 
paskatino jungtis prie „1000 
vėliavų 100-mečio šventei” 
projekto”, – dalinasi K. Meidė.

LRT inicijuojama visuo-
menine socialine akcija „Keliu 
vėliavą” siekiama sukurti 
tradiciją – paskatinti lietuvius 
iškelti Trispalvę ne tik per 
valstybines šventes.

LRT kviečia iškeltas vė-
liavas fotografuoti, o nuo-
traukas, būtinai pažymė-
tas #KeliuVėliavą, viešinti 
„Instagram” ir „Facebook” 
paskyrose arba siųsti el. paštu 
keliuveliava@lrt.lt.

Minėta lojalių „Maximos” 
pirkėjų apklausa buvo atlikta 
2017 m. gruodžio 20 d.–2018 
m. sausio 2 d. Joje dalyvavo 
488 respondentai. 328 iš jų – 
gyvenantys daugiabučiuose 
namuose, 160 – nuosavuose 
namuose. Apklausa buvo at-
likta naudojant internetinę 
apklausų platformą „Ačiū” 
paskyroje.                        LRT

Trispalvės Vilniuje.                                                                                                    P. Lileikio (LRT) nuotr.
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Renginių Čikagoje tiek, 
kad į visus net negali suspėti. 
Nenuostabu, kad jų padaugėjo 
ir artėjant visiems lietuviams 
brangiai šventei – Vasario 16-
ajai. Juolab kad šiemet šventė 
– neeilinė. Minime Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmetį.

Sekmadienį, balandžio 25 
d. 1 val. po p. Švč. Mergelės 
Marijos bažnyčioje muziki-
nę programą ,,Skriski, skriski 
Lietuvėlėn” atliks Lietuvos 
nacionalinės premijos laureatė 
Asta Krikščiūnaitė su savo mo-
kine, buvusia detroitiete Kristina 
Petrauskaite. Joms talkins pia-
nistė Audronė Kisieliūtė.

,,Mano kelias labai spalvin-
gas. Išbandžiau daug muzikos 
žanrų. Esu laiminga, nes turėjau 
galimybių atlikti daug oratorijų, 
kantatų, klasikinių dainų. Įdomu 
pažinti kuo daugiau skirtingos 
muzikos, o jos pasaulyje su-
kurta daug — gražios, įvairios 
ir įdomios. Klodai neišsemia-
mi, kad tik sveikatos užtektų 
visiems tiems kūriniams išdai-
nuoti. Džiaugiuosi kiekvienam 
koncertui galėdama pateikti 
vis ką nors nauja”, – kažkada 
,,lrytas.lt” korespondentei Rasai 
Kazlaitei sakė dainininkė A. 
Krikščiūnaitė.

Gimusi ir augusi Pasvalyje, 
baigusi ten vidurinę moky-
klą, Asta  stoti į Juozo Tallat-
Kelpšos konservatoriją paskati-
no draugė. Nuo mažens ji buvo 
apsupta muzikos, dainavo nuo 
vaikystės. Tačiau tik kaip an-
samblio narė. Ji sako niekada 
net nedrįsusi svajoti, kad galėtų 
tapti dainininke. Jos mama 
– žinoma Pasvalyje muzikos 
mokytoja, turinti gražų balsą, 
tėvas – grojo gitara. Kaip yra 
sakiusi pati dainininkė: ,,Galiu 
drąsiai teigti: mamos dainavi-
mo talentas padėjo manajam 
suvešėti.”

Dar studijuodama Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje 
(LMTA), ji tapo jaunųjų atlikėjų 
konkurso Moldovoje I premijos 
laureate. Solistės interpretacijos 
iš karto patraukė klausytojų ir 
kritikų dėmesį. Už Monikos 
vaidmenį 1989 m. jai paskir-
ta Lietuvos teatro sąjungos 
premija. Tais pačiais metais ji 
tapo jaunųjų atlikėjų konkurso 
Moldovoje I premijos laureate, o 
1992 m. — tarptautinio Luciano 
Pavarotti konkurso Filadelfijoje 
(JAV) diplomante. 1991—1994 
m. solistė stažavosi Niujorke 
(JAV). 2004 m. apdovanota 
„Baltosios žvaigždės” ordinu už 
nuopelnus Estijos kultūrai, 2005 
m. tapo Lietuvos muzikų sąjun-
gos „Auksinio disko” laureate. 
2011 m. dainininkė įvertinta 
Lietuvos nacionaline kultūros 
ir meno premija, 2012 m. jai 
įteiktas Lenkijos Respublikos 
kultūros ministro garbės ap-

dovanojimas „Už nuopelnus 
lenkų kultūrai”. Nacionalinė 
meno ir kultūros premija, A. 
Krikščiūnaitės žodžiais, įparei-
goja dar labiau. Dainininkei ji 
suteikė džiaugsmo, pelnė įverti-
nimą, bet kartu buvo labai geras 
lakmuso popierėlis aplinkinių 
reakcijai pasitikrinti. Dainininkė 
gyvenime mėgsta aiškumą ir pa-
stovumą, todėl dirbti Lietuvoje, 
kur jau turi pelniusi vardą, jai 
paprasta ir ramu. „Dirbu nuo-
sekliai, kryptingai ir tiksliai. 
Kiekvienas kūrinys turi priaugti 
kaip oda. Visada save analizuo-
ju, klausausi koncertų įrašų”, 
– dainininko tobulėjimo kelią 
atskleidžia A.Krikščiūnaitė.

Dainininkės repertuare 
vienodai svarbūs tiek operos, 
tiek oratorijos, tiek kantatos ar 
dainos žanrai. Lietuvos kom-
pozitoriai yra parašę specialiai 
A.Krikščiūnaitei skirtų kūrinių. 
Ji koncertuoja su įvairiais simfo-
niniais ir kameriniais orkestrais 
Lietuvoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV. 
Šiuo metu A.Krikščiūnaitė kū-
rybinę patirtį perduoda studen-
tėms — Muzikos ir teatro aka-
demijoje dėsto solinį dainavimą.

D a i n i n i n k ė  k v i e č i a -
ma vesti meistriškumo pa-
mokų Lietuvoje, Suomijoje, 
Vokietijoje, Latvijoje, dalyvauja 
įvairių konkursų vertinimo ko-
misijų darbe.

Koncerte išgirsime ir vie-
nos jos mokinių – Kristinos 
Petrauskaitės – dainavimą. 
Tai nepaprasto likimo jaunoji 
dainininkė. Gimusi ir augusi 
Detroite, buvusi aktyvi šios 
apylinkės lietuvių bendruome-
nės narė pasimokiusi muzikos 
pedagogikos ir dainavimo Rytų 
Mičigano (East Michigan) uni-
versitete nutarė mokslus tęsti 
Lietuvoje. 2017 metais Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje 
jai buvo įteiktas dainavimo 
magistro diplomas. Kristina yra 
dalyvavusi ne viename konkur-
se. III tarptautiniame jaunimo 
muzikos festivalyje-konkurse 
„Su muzika per Europą” 2014 
m. tapo II vietos laureate. Solistė 
aktyviai koncertuoja, daly-
vauja meistriškumo kursuose 
ir konkursuose Europoje ir 
Amerikoje.

Daug metų A. Krikščiūnaitė 
koncertuoja su nuolatine sce-
nos partnere pianiste Audrone 
Kisieliūte. „Tinkamas scenos 
partneris – didelė dalis koncerto 
sėkmės. Sunku būna, kai už save 
gali garantuoti, o už kitą – ne. 
Todėl ir scenoje labai gera būti 
su laiko patikrintais žmonėmis”, 
–„veidas.lt” dar 2013 m. teigė 
solistė.

Tad nenuostabu, kad ir šį 
kartą jos koncertuos kartu. Jau 
antrą dešimtmetį gyvuojan-
tis duetas parengė prancūzų, 

vokiečių, austrų, italų, JAV 
kompozitorių dainų koncertines 
programas, įrašė 3 kompaktines 
plokšteles.

Pianistė A. Kisieliūtė, kaip ir 
solistės – Lietuvos muzikos aka-
demijos (dabartinės Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos) 
auklėtinė. 1987 m. pradėjo 
dėstyti akompanimento meną 
LMTA Koncertmeisterio ka-
tedroje ir šiuo metu yra šios 
katedros docentė. 

Audronės Kisieliūtės klasę 
baigė daugiau nei 70 absol-
ventų, tarp jų – Lietuvos ir 
tarptautinių konkursų laureatai, 
diplomantai, meno licenciatai 
– sėkmingai dirbantys menų 
ir muzikos mokyklose, muzi-
kos konservatorijose, LMTA, 
LNOBT, Kauno ir Klaipėdos 
muzikiniuose teatruose, už-
sienio šalių muzikos bei 
meno institucijose Suomijoje, 
Italijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Prancūzijoje, JAV.

Audronė Kisieliūtė talkino 
daugiau nei 15 tarptautinių 
konkursų, tarp jų – Maria Callas 
(Atėnai, Graikija), Francesco 
Vinas (Barselona, Ispanija), 
Mirjam Helin (Helsinki, 
Suomija), ne viename konkur-
se Lietuvoje ir daugelyje kitų 
šalių. XI  M. Glinkos konkurse, 
vadovaujant žymiai rusų  dai-
nininkei  I. Archipovai, ji pelnė 
„Geriausio  koncertmeisterio” 
diplomą.

Maloniai kviečiame  visus 
į puikų koncertą, kuriuo atlikė-
jos sveikina visus čikagiečius 
ir Čikagos apylinkių lietuvius 
gražios šventės – Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio 
– proga.

Laima Apanavičienė

Lietuvos nacionalinės premijos laureatė Asta Krikščiūnaitė (dešinėje) su savo mokine, buvusia de-
troitiete Kristina Petrauskaite.                                                                                               Autorės nuotr.

LIETUVOS NACIONALINĖS KULTŪROS 
IR MENO PREMIJOS LAUREATĖ 

KONCERTUOS ČIKAGOS LIETUVIAMS

Č I K A G A ,  I L

Lietuvių Fondas nuo š. m. 
sausio 15 d. kviečia teikti pa-
raiškas 2018 metų projektų pa-
ramai gauti. Lietuvių Fondas 
remia: švietimą, kultūrą, lie-
tuvių išeivijos bendruomenes, 
jaunimą. Prašymai priimami 
iki 2018 m. balandžio 1 d. 
Elektroninę paraišką rasite LF 
tinklalapyje www.lietuviufon-
das.org (skiltyje ,,Parama”).

Vasario 18 d. 2 val. p.p. 
(Carl Sandburg High School 
Performing Arts Center 13300 
S. La Grange Rd., Orland Park, 
IL 60462) „Lietuviais esame 
mes gimę” - Šiame unikalia-
me koncerte susivienys įvai-
rios lietuviškos organizacijos: 
meno ansamblis „Dainava”, 
didžiausias tautinių šokių 
ansamblis „Grandis”, bei po-
puliariausia tautinių šokių 
grupė „Suktinis”, solistė Nida 
Grigalavičiūtė, smuikininkė 
Linda Veleckytė su styginiu 
kvartetu, iš Lietuvos atvyks-
tanti Bjelle su širdis užkariau-
jančia daina „Brolužis” bei 
daug kitų atlikėjų.

Lietuvių Fondo 55-asis 
metinis narių suvažiavimas 
2018 m. balandžio 28 d. 
Pasaulio lietuvių centre,  
14911 127th St., Lemont, IL 
60439. Registracija prasidės 
8:00 val. r. Suvažiavimo pra-
džia – 10:00 val. r.

Daugiau informacijos rasi-
te tinklalapyje www.lietuviu-
fondas.org

LF informacija
Č i u r l i o n i o  g a l e r i j a 

Jaunimo centre (5620 S. 
Claremont Ave., Chicago, IL 
60636) vasario 24 d. 6 val. v. 

kviečia į parodos- konkurso 
,,Lietuva manoj širdy”, skirto 
Čiurlionio galerijos 60-mečiui 
pažymėti, atidarymą.

„Dirvos” inf.

K L I V L A N D A S ,  O H

Vasario 17 d., šeštadie-
nį, 2 val. po p. – Klivlando 
universitete (Cleveland State 
University) – Main Classroom 
Auditorium. Minėjimas-kon-
certas „Švęskime Lietuvos 
šimtmetį kartu. Viena Šeima 
– Viena Tauta!” 

Vasario 17 d., 6 val. p.p. 
šeštadienį, iškilmingas pokylis 
Lietuvos atkūrimo šimtmečiui 
paminėti (Crown Plaza hotel, 
1260 Euclid Ave, Cleveland, 
OH).

Vasario 18 d., 9:50 val. r. Šv. 
Mišios ir vėliavų pakėlimo cere-
monija. (Šv. Kazimiero parapija, 
18022 Neff Rd., Cleveland, 
OH).

Vasario 24 d. 7 val. vakaro 
Šimtmečio šventinis koncertas 
- atkurtas muzikinis Lietuvos 
valstybės šimtmečio metraš-
tis. Dalyvauja L.Mikalauskas, 
N.Grigalavičiūtė, V.Lukočius.
(Šv. Kazimiero parapija, 18022 
Neff Rd., Cleveland, OH).

L O S  A N D Ž E L A S ,  C A

Vasario 25 d. 12:45 val. p.p. 
Renginys „Švęskime Nepri-
klausomos Lietuvos Valstybės 
Atkūrimo Šimtmetį”. Dalyvauja 
E. ir V. Juozapaičiai. Visi kvie-
čiami pasipuošti tautiniais kos-
tiumais, gintaru, trispalve lietu-
viška atributika. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, 2718 St. George 
St., Los Angeles, CA 90027.

JAV lietuvių bendruomenės  
informacija
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Kinija baigia kurti pla-
tų skaitmeninio šnipinėjimo 
tinklą, kuriuo siekiama kon-
troliuoti visuomenę. Šios sis-
temos pasekmes gali pajusti 
viso pasaulio demokratinės 
valstybės, „The Atlantic” in-
terneto svetainėje rašo Anna 
Mitchell ir Larry Diamondas.

Įsivaizduokite visuomenę, 
kurioje valdžia, įvertinusi jūsų 
patikimumą, priskiria jums 
tam tikrą įvertį. Šis vadinama-
sis piliečio balas yra neatsie-
jamas nuo jūsų. Aukštas balas 
leidžia naudotis spartesniu in-
ternetu arba greičiau gauti vizą 
keliaujant į Europą. Tačiau jis 
gali sumažėti, jei be leidimo 
internete skelbsite politinius 
pranešimus, dvejosite oficialia 
valdžios pozicija dėl einamųjų 
įvykių arba jai prieštarausi-
te. Apskaičiuojant šį balą su 
valdžia bendradarbiaujančios 
privačios bendrovės nuolat 
apdoroja daugybę duomenų 
apie jūsų veiklą socialinėje 
žiniasklaidoje ir internetinius 
pirkinius.

Renkama informacija ir 
apie tai, ką veikiate išėję pro 
duris į realų pasaulį: daugy-
bę duomenų valdžia kaupia 
per vaizdo kameras, įrengtas 
jūsų gatvėje ir visame mies-
te. Padarius nusikaltimą ar 
net neatsargiai perėjus gatvę, 
veido atpažinimo algoritmai 
palygins vaizdo įraše užfiksuo-
tą jūsų atvaizdą su nuotrauka 
nacionalinėje tapatybės do-
kumentų duomenų bazėje ir 
neužilgo į jūsų duris pasibels 
policija.

Tokia visuomenė gali pa-
sirodyti distopinė, bet tai nėra 
itin didelis pramanas: po ke-
lerių metų būtent taip gali at-
rodyti Kinija, teigia straipsnio 
autoriai. Ši šalis skuba pirmoji 
visame pasaulyje įdiegti vi-
suotinę algoritminio sekimo 
sistemą. Pasitelkusi pažangą 
dirbtinio intelekto ir duomenų 
rinkimo bei saugojimo srity-
se komunistinė vienpartinė 
Kinija kaupia išsamias visų 
gyventojų bylas ir kuria pilie-
čio balą, kuriuo ketina skatinti 
„gerą” elgseną.

Platus vaizdo kamerų tin-
klas, kuriuo esą siekiama ma-
žinti nusikalstamumą ir tero-
rizmą, nuolat stebės, ką veikia 
gyventojai. Galbūt plečiantis 
šiai orveliškai akiai visuome-
nė išties taps saugesnė, bet 
šalyje, pagarsėjusioje valdžios 
priespauda ir kontrole, naujoji 
sistema kelia rimtų grėsmių 
pilietinėms laisvėms.

Po didinamuoju stiklu
Kinijos plėtojamoje al-

goritminio sekimo sistemoje 
filtruoti, rinkti ir analizuoti 
daugybę internete plūstančių 
duomenų bus pavesta komu-
nistinės vienpartinės valsty-
bės teisėsaugos institucijoms. 

Teisindamasi, kad tokia kon-
trole siekiama užtikrinti naci-
onalinį saugumą ir visuomenės 
stabilumą, Kinija iš pradžių 
planavo sukurti vadinamąją 
„Auksinio skydo” sekimo 
sistemą, kuri leistų lengvai 
prieiti prie vietos, nacionalinių 
ir regioninių duomenų apie 
visus gyventojus.

Šis ambicingas projektas 
kol kas tėra turinį filtruojanti 
„Didžioji ugniasienė”, ne-
leidžianti pasiekti užsieninių 
interneto svetainių, tokių kaip 
„Google”, „Facebook” ir „The 
New York Times”. Kaip tvir-
tina tarptautinė nevyriausy-
binė organizacija „Freedom 
House”, Kinijoje interneto 
laisvės lygis jau yra prasčiau-
sias pasaulyje. Bet dabar šalies 
Komunistų partija galiausiai 
kuria visuo-
tinę daugia-
lypę duome-
nų rinkimo 
sistemą, apie 
kurią svajojo 
jau ne vieną 
dešimtmetį.

K i n i j o s 
vyriausybė 
seniai stebi 
be t  kokias 
piliečių ne-
ištikimybės 
režimui ap-
raiškas, bet 
t i k  d a b a r 
ėmė kaupti 
visapusiškus 
nuolat atnaujinamus išsamius 
visų piliečių aprašus, kuriuose 
fiksuojami politiniai įsitiki-
nimai, komentarai, ryšiai ir 
net vartojimo įpročiai. Pagal 
naująją socialinio kredito sis-
temą sujungus šūsnis privačių 
bendrovių ir valstybės tarnybų 
duomenų kiekvienam Kinijos 
gyventojui bus priskirtas vadi-
namasis piliečio balas.

Išsamiame 2014 m. plane 
Kinijos komunistų partija 
gana išsamiai aiškina tikslą 
„palaikyti pasitikėjimą ir ap-
ribojimus, kad nebūtų pamin-
tas pasitikėjimas”. Kol kas 
ši sistema savanoriška, bet 
2020 m. taps privaloma. Jau 
dabar 100 tūkst. kinų socia-
linėje žiniasklaidoje puikuo-
jasi aukštais balais bendrovės 
„Alibaba” valdomoje progra-
mėlėje „Sesame Credit” – šią 
privataus sektoriaus iniciatyvą 
galima laikyti siūlomos valsty-
binės sistemos pirmtake.

Milžiniškas el. prekybos 
konglomeratas skelbia, kad jo 
programėlė tik seka vartotojų 
finansų ir kredito elgseną, bet 
žada ateityje pasiūlyti „vispusį 
asmeninį įvertį”. Nesunku 
įsivaizduoti, kad neužilgo 
daugelis kinų ims puikuotis ir 
valstybiniais balais.

Ar yra riba?
Kol kas dar neaišku, kokie 

duomenys bus vertinami, bet 
apžvalgininkai jau dabar neri-
mauja dėl sistemos aprėpties. 
Planuojamam „pilietinio kre-
dito” balui greičiausiai bus pa-
sitelkta gerokai daugiau duo-
menų, nei Vakarų valstybėse 
taikomam FICO įverčiui, kuris 
padeda skolintojams greitai ir 
patikimai nuspręsti, ar saugu 
suteikti finansinę paskolą.

Pastarasis įvertis papras-
čiausiai nustato, ar sumokate 
savo skolas ir gerai tvarkotės 
su pinigais. Tuo metu Kinijos 
valdžia, nepaisydama vartoto-
jų privatumo, kaupia daugybę 
duomenų apie internetinius 
pirkinius, todėl šios šalies ir 
interneto privatumo ekspertai 
spėja, kad kinų kredito balas 
greičiausiai bus didesnis per-
kant režimui priimtinus daik-

tus, pavyzdžiui, sauskelnes, 
ir žemesnis įsigyjant tai, kas 
valdžiai nepatinka, kaip antai 
kompiuterinius žaidimus arba 
alkoholinius gėrimus.

Piliečio balą gali nulemti 
ne tik el. prekyba, bet ir poli-
tinė veikla: įvertis sumažėtų be 
išankstinio sutikimo internete 
išsakant nuomonę politiniais 
klausimais ar net skelbiant 
Kinijos valdžiai neparankias 
tikras naujienas.

Dar daugiau nerimo kelia 
tai, kad iš esmės valdžia turės 
galimybę pagal gyventojo 
balą spręsti apie jo draugų bei 
artimųjų elgseną. Pavyzdžiui, 
jūsų balas gali sumažėti dėl to, 
kad draugas paskelbė valdžią 
kritikuojantį pranešimą. Taigi 
ši vertinimo sistema atskir-
tų disidentus nuo draugų ir 
kitų piliečių ir išstumtų juos 
į visuomenės paribį, rašo A. 
Mitchell ir L. Diamondas.

Gali būti, kad balas net nu-
lems galimybę gauti tam tikras 
privilegijas, kurios Vakarų ša-
lyse laikomos duotybe, pavyz-
džiui, vizą kelionei į užsienį ar 
net teisę važiuoti traukiniu ar 
skristi lėktuvu šalies viduje. 
Vienas interneto privatumo 
ekspertas įspėja: „Iš esmės 
Kinija užsiima gyventojų se-
lekcija norėdama išnaikinti 
kritinę nepriklausomą mąsty-

seną.”
Vakarų šalių gyventojams 

ir ypač pilietinių laisvių or-
ganizacijoms, tokioms kaip 
Amerikos pilietinių laisvių 
sąjunga (ACLU), ši pers-
pektyva kelia siaubą (vienas 
apžvalgininkas ją įvardijo 
kaip „žaidimu paverstą auto-
ritarizmą”), kiti tvirtina, kad 
daugeliui kinų siūloma sistema 
patinka, nes šalyje iš esmės 
trūksta pasitikėjimo.

Vis dėlto valstybinė par-
tijos sumanyta duomenimis 
grindžiama stebėsenos sistema 
Vakarų valstybėse kelia sudė-
tingų klausimų dėl privačių 
bendrovių vaidmens valdžiai 
sekant piliečius. Ar privačioms 
įmonėms etiška prisidėti prie 
visuotinio sekimo ir perduoti 
duomenis valdžiai? „Amazon” 
atitikmuo Kinijoje „Alibaba” 
ir populiariosios pranešimų 

programėlės 
„ W e C h a t ” 
s a v i n i n k ė 
„ T e n c e n t ” 
turi daugybę 
duomenų apie 
visus Kinijos 
gyventojus . 
Norint apskai-
čiuoti minėtąjį 
piliečio balą 
valdžiai tektų 
šiuos duome-
nis rinkti pa-
čiai.

Dabar kinų 
b e n d r o v ė s 
privalo padėti 
valdžiai šni-

pinėti, o JAV bendrovės – 
ne, bet nesunku įsivaizduoti 
„Amazon” „Alibaba” padė-
tyje arba „Facebook” vietoje 
„Tencent”. Tam tikros priva-
čios įmonės, kaip antai kredi-
tingumo vertinimo biurai, nuo 
seno naudoja duomenis var-
totojų kreditingumui įvertinti, 
bet priimtinoje visuomenėje 
derėtų aiškiai atskirti privataus 
ir viešojo sektorių vertinimo 
mechanizmus, galinčius ne-
grįžtamai nulemti pilietines 
teises ir privilegijas.

Ne tik duomenys
Ši planuojama duomenimis 

grindžiama socialinio kredito 
sistema yra tik vienas sparčiai 
besiplečiančios Kinijos algo-
ritminio sekimo sistemos as-
pektas. Kita pusė – tai didžiulis 
technologijų, ypač stebėjimo 
kamerų, tinklas žmonėms re-
aliame pasaulyje sekti.

2015 m. Kinijos naciona-
linė policija – Viešojo sau-
gumo ministerija – paragino 
sukurti „visuotinį visiškai 
sujungtą, visada veikiantį ir 
valdomą” nacionalinį stebėji-
mo kamerų tinklą. Ši ministe-
rija ir kitos tarnybos tvirtino, 
kad teisėsauga turėtų taikyti 
veido atpažinimo technologi-
ją ir vaizdo kameras nusikal-
tėliams gaudyti. Informacijos 
analizės bendrovės „IHS 

Markit” vertinimu, šiandien 
Kinijoje įrengta 176 mln. 
vaizdo kamerų. Planuojama, 
kad 2020 m. jų bus 450 mln. 
Kaip tvirtina Pekino viešojo 
saugumo biuras, šiuo metu 
stebėjimo kameros apima 
visą Pekiną.

Sakoma, kad šia sistema 
siekiama gaudyti ir atgra-
syti nusikaltėlius. Tačiau 
esama ir akivaizdžių didelių 
pavojų privatumui bei toms 
negausioms laisvėms, kurias 
kinams pavyko išsikovoti 
po maoistinio laikotarpio. 
Bausmės už smulkius nu-
sikaltimus atrodo pernelyg 
didelės: Fudžou valdžia vie-
tos žiniasklaidoje skelbia 
netvarkingai gatves kertančių 
asmenų vardus ir net siunčia 
šią informaciją pažeidėjų 
darbdaviams.

Dar labiau baugina baus-
mės, kurių gali sulaukti asme-
nys, bendraujantys su disiden-
tais arba kritikais, platinantys 
peticijas, laikantys protesto 
plakatus ar paprasčiausiai ne-
tinkamu laiku pasirodę netin-
kamoje vietoje. Nenuostabu, 
kad diegiama visareginti vals-
tybinė akis neramina viso 
pasaulio pilietinių teisių ir 
privatumo gynėjus.

Dangstydamasi siekiu pa-
laikyti stabilumą valdžia jau 
dabar nuolat stebi žmogaus 
teisių aktyvistų mobiliuo-
sius telefonus ir sociali-
nės žiniasklaidos paskyras. 
Vaizdo stebėjimo sistema tik 
dar labiau išplės visuotinį 
represinį sekimą. Gyventojų 
privatumui pakenktų ir vieša 
prieiga prie vaizdo kamero-
mis nufilmuotos medžiagos: 
ilganosis kaimynas galėtų 
šnipinėti greta gyvenančią 
reikalus tvarkančią ar atos-
togauti važiuojančią šeimą.

Kinijos eksperimentai 
su skaitmeniniu sekimu ke-
lia didelę naują grėsmę iš-
raiškos laisvei internete ir 
kitoms žmogaus teisėms 
Kinijoje, teigia A. Mitchell 
ir L. Diamondas. Vis dažniau 
piliečiai susilaiko nuo bet 
kokios nepriklausomos ar 
kritiškos išraiškos baiminda-
miesi, kad valdžia perskaitys 
jų duomenis, įrašys veiksmus 
ir nubaus. Būtent to ir siekia-
ma šia programa.

Negana to, pasak straips-
nio autorių, tai, kas atsi-
rado Kinijoje, neliks vien 
ten. Represinės šios šalies 
technologijos neretai prasi-
smelkia į kitus autoritarinius 
režimus visame pasaulyje. 
Dėl šios priežasties (jau ne-
kalbant apie nerimą dėl šimtų 
milijonų kinų, kurių ir taip 
ribotos laisvės bus dar labiau 
suvaržytos) viso pasaulio 
demokratinės valstybės turi 
stebėti ir smerkti šį nelemtą 
artėjimą prie orveliškos san-
tvarkos.                         LRT

KINIJA BAIGIA KURTI VISUOTINĘ SEKIMO SISTEMĄ

Kinija sukūrė vadinamąją „Auksinio skydo” sistemą, pasak val-
džios, kontrole siekiama užtikrinti nacionalinį saugumą ir visuo-
menės stabilumą,                                                                  Reuters
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Ir štai vieną dieną netikė-
tai atlekia uždusęs kaimynas 
Jeronimas Mikučionis, vienas 
iš turtingųjų kaimo ūkininkų, 
ir dar nepriėjęs kiemo, garsiai 
šaukia:

Vokiečiai laikinąją Lietuvos 
sostinę Kauną bombarduoja! Ar 
girdite? Bombarduoja Kauną! 
– balsas skardus, džiaugsmo 
sklidinas, lėkė plačiai ir garsiai, 
kaip bombos, kaip sviediniai. 
– Veja rusus iš Lietuvos! O su 
jais ir kruvinuosius Lietuvos 
bolševikus!

Motina suklupo prieš kai-
myną ir garsiai, su giliu ato-
kvėpiu, sušuko:

- Viešpatie, tu išklausei 
mūsų maldas! 

Kiek apsiraminusi, pridūrė:
- Ką tik sapnavau: virš 

mūsų žemės staiga pakilo di-
džiulis juodas kryžius, kurio 
šonai, saulės apšviesti, bliz-
gėjo krauju.

-Taigi prasidėjo karas! 
Antrasis pasaulinis! – džiau-
gėsi Mikučionis.

-Tėvai, skubiai atlėk,- pa-
šaukė motina. – Nešk kaimy-
nui alaus ąsotį. Mes – išgel-

bėti! 
Visos kaimo sodybos ištisą 

savaitę šventė. Pasirodžiusius 
ant motociklų vokiečių karei-
vius kiekviena gryčia pasitiko 
su gėlėmis, duona ir vaišėm 
– kas tik ką turėjo geriausio. 
Mano motina tarsi pražydo. Ji 
ne vaikščiojo, o skraidė. Jos 
buvo pilna visur: laukuose, 
bažnyčioje, mokyklose, kur 
tik mokėsi jos vaikai. Dievą 
garbindama, puošė namus, 
dažė kambarių sienas, lubas ir 
langus. Didžiajame kambaryje 
įrengė nedidelį altorėlį, tėvas 
pagamino klauptus, iš kur 
kasdien sklisdavo jos gražaus 
balso atnašavimas Viešpačiui. 
Kiekvieną kartą, atėję iš mo-
kyklos, savo kambariuose, 
kieme ir kituose sodybos sta-
tiniuose, rasdavome ką nors 
naujo ir gražaus. Ir saulė, 
atrodė, ėmė spindėti karsčiau, 
ir žvaigždės naktimis ryškiau 
degė... Karas, kažkaip keistai 
triukšmaudamas, ėjo, nutolo 
ir prapuolė. Nei laikraščių, nei 
radijo tuomet mūsų kaime, iš-
skyrus Mikučionį, niekas netu-
rėjo. Gyvenimas kažkaip tyliai 

slinko, tik birželio perkūnijos 
ir liūtys tarsi primindavo, kad 
kažkas negero pasauly atsitiko. 
Žmonės vengė didesnių sam-
būrių, diena iš dienos vis laukė 
netikėtų įvykių, naujienų...

Taip slinko neramios karo 
dienos su ta pačia kasdien 
tekančia saule Rytuose ir pana-
šiais saulėlydžiais Vakaruose. 
Kartais iš anapus upės ar 
miško pasigirsdavo duslus 
kulkosvaidžių ar automatų 
kalenimas, bet karo metais tas 
tratėjimas pamažu virto tarsi 
kažkokia užuolaida, skirianti 
kaimo ramybę nuo dviejų oku-
pantų besipešančio pasaulio. 
Ilgainiui kulkosvaidžių papliu-
pas ėmė keisti siaubą keliantys 
bombonešių stūgavimai vidur-
nakčiais ir be atrankos bombų 
sproginėjimai tai arčiau, tai 
toliau, užgesindami nakties 
žiburius visų namų languose.

- Ar atskiri, kieno tie lėk-
tuvai? – kartą manęs paklausė 
brolis Povilas. Ir paaiškino, 
- vokiečių lėktuvų iš tolo pa-
sigirsta garsėjantis ūžesys. Jis 
aukštai praūžia virš galvų ir 
toldamas nutyla. Lekia bom-
barduoti Maskvos! O rusų lėk-
tuvai, kaip koks atsivėręs pra-
garas, staiga išlenda iš už miško 
ar kalvos ir klaikiai kriokdami 
prašvilpia virš galvų, mėtydami 
bombas kur pakliuvo. Ne visos 
jos sprogsta, bet vis vien labai 

baisu! Jie tokie sugrįžta.
- Kaip tai grįžta?- nesu-

pratau.
- Argi nematei dieną, kaip 

vokiečiai bėga? Iš mūsų gy-
venvietės jie išsirinko visus 
geresnius arklius, prisikrovė 
maisto vežimus ir išdūmė link 
Vakarų. Ten Vokietija.

O stebukle! Jau kitą dieną 
mūsų kieme pasirodė rusai su 
amerikietiškais „študabeke-
riais”. Taip žmonės vardijo 
rusų kareivių transportą.  Mes, 
gimnazistai, pasitikome juos 
šypsodamiesi. Nemokėjom 
rusiškai kalbėti. O jie nei lie-
tuviškai, nei vokiškai.

Vos tik nutilo karo pabū-
klai, iš karto prasidėjo žiauri 
antroji bolševikų okupacija, 
lydima teroro: prasidėjo trėmi-
mai, buvusios valdžios struk-
tūrų ir šviesiausių žmonių per-
sekiojimai ir naikinimai, jau-
nuolių gaudymai į Raudonąją 
armiją... Brolis Povilas, jam 
ėjo dvidešimti metai, kaip ir 
daugelis jo kartos jaunuolių, 
pasirinko ne rusų kariuomenės 
gretas, o pasipriešinimo kelią 
naujajai okupacijai. Iš pradžių 
slapstydamasis nuo stribų ir 
čekistų namuose, daug skaitė 
ir tvirtino, kad, atgavus nepri-
klausomybę, būtinai važiuo-
siąs baigti gimnaziją ir sieksiąs 
inžinieriaus profesijos. Motina 
tikėjo ir didžiavosi sūnumi 

tvirtindama, kad tokie buvo 
jo seneliai ir proseneliai, kad 
tikėjo į Dievą, kad visus savo 
darbus ir gyvenimą aukojo 
tėvynei Lietuvai.

Bet kasdien vis plačiau ir 
žiauriau siautėjant čekistams ir 
stribų gaujoms, brolis Povilas 
net su dvylika bendraamžių, 
mylėdami savo gimtuosius 
namus, išėjo į partizanų gretas. 
Kai  tėvas bandė ieškoti kitų 
kelių, Povilas nedvejodamas 
paaiškino:

Prisimink 1939 metų mūsų 
giminės „pasaulinę šventę”! 
Dar ką tik sugrįžo senieji  1941 
m. okupantai, o jau daugiau nei 
pusės mūsų šventės dalyvių 
nebėra mūsų tarpe. Juos plačiai 
išblaškė po Rusijos kalėjimus, 
tremties vietas Sibire. Ir ki-
tas pasaulio šalis. Kur gi jie 
šiandien: majoro Juozo šeima, 
krikšto tėvo Povilo, kunigo 
A. Mileikos, kanauninko J. 
Kriščiūno, kun. P. Liepos, ve-
terinaro V. Šakėno, mokytojo 
K. Musteikio, ūkininkų J. ir 
T. Namajuškų, M. Sedelskio, 
O. ir P. Varnų, J. Tamošiūno, 
pradžios mokyklos namų šei-
mininkų G. ir J  Skardžių... Kur 
gi Aknystų ponia E. Jalinskaitė-
Venslovavičienė, senelės bro-
lis, generolas Mikėnas, mo-
kytoja J. Stukaitė-Karalienė, 
misijonierė sesuo Ksavera?..  

ALEKSANDRAS GUOBYS

TENAI GIMTINĖ, VAIKELI...
Esė

(Tęsinys, pradžia „Dirvos” sausio 2 d. laidoje)

(Bus daugiau)

Valstybės šimtmečio pro-
ga Kaišiadorių rajono sa-
vivaldybė garbės piliečio 
vardą ketina suteikti prieš 
kelis dešimtmečiui mirusiam 
poetui, publicistui, filologi-
jos mokslų daktarui Jonui 
Aleksandravičiui-Aisčiui.

„Manome, kad šiemet 
Lietuvai švenčiant valstybės 
šimtmetį, Jonas Aistis, visoje 
Lietuvoje žinomas poetas, ki-
lęs iš Kaišiadorių krašto, yra 
tinkama kandidatūra”, – ži-
niasklaidai sakė Kaišiadorių 
savivaldybės meras Vytenis 
Tomkus.

Anot jo, toks sprendimas 

KAIŠIADORIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDĄ SIŪLOMA SUTEIKTI  
JONUI ALEKSANDRAVIČIUI-AISČIUI

jau seniai turėjo būti pada-
rytas.

Sprendimą dėl garbės pilie-
čio vardo suteikimo Kaišiadorių 
savivaldybės taryba planuoja 
priimti vasario 15 d. 

Mero teigimu, ne pirmą 
kartą šis titulas suteikia-
mas mirusiam asmeniui. Po 
mirties garbės piliečiais pa-
skelbti kardinolas Vincentas 
Sladkevičius, palaimintasis 
Teofilius Matulionis, parti-
zanas Jonas Misiūnas - Žalias 
Velnias.

J. Aleksandravičius gimė 
1904 metais Kampiškėse, 
P a n e m u n ė s  v a l s č i u j e , 

Kauno apskrityje, gyveno 
Rumšiškėse, Išlauže. 1927 me-
tais jis baigė Kauno „Aušros” 
gimnaziją, VDU studijavo 
lituanistiką, Grenoblio uni-
versitete – prancūzų kalbą ir 
literatūrą. 1944 –1945 metais 
jis dirbo Nicos archyve ir 
Paryžiaus nacionalinėje bibli-
otekoje. 1946 metais poetas 
persikėlė į JAV, Marianapolio 
kolegijoje dėstė lietuvių kalbą, 
dirbo „Laisvosios Europos” 
radijuje, rengė okupuotos 
Lietuvos laikraščių ir kny-
gų analitines apžvalgas, dir-
bo Kongreso bibliotekoje 
Vašingtone. J. Aistis mirė 1973 
metais Vašingtone, 2000-ai-
siais perlaidotas Rumšiškių 
kapinėse.

Jis buvo XX amžiaus tre-
čiajame–ketvirtajame de-
šimtmetyje iškilusios neo-
romantikų kartos poetas, dėl 
lyrinės tonacijos ir jautraus, 
asmeniško santykio su aplin-
ka vadintas lietuviškuoju 
„Liūdnojo Veido riteriu”.

Tai vienas žymiausių lie-
tuvių lyrikų, intymų lyrinį 
kalbėjimą derinęs su poeti-
niu programiškumu, reiškęs 
neoromantikų kartos idealus, 
vėlyvojoje kūryboje itin an-
gažavęsis Lietuvai ir lietuviš-
kumui. Eleginio, melodingo 
eilėraščio kūrėjas.       delfi.lt

BE TĖVYNĖS BRANGIOS

BE TĖVYNĖS brangios, be draugų ir be nieko 
Alpsta mano širdis nejėgoj nuolatos, 
Nykdama savyje nė žymės nepalieka, 
O tyla šiurpulinga nepaliauja kvatot.

Ir kvatoja jinai anais žodžiais sparnuotais, 
Kur kadaise gausingam bičiulių rate 
Mes pradėdavom vargą tėvynės rokuoti:
Kad keliai jos kiti, kad jos laimė kita...

O gražiai, o gražiai mes tave nukalbėjom - 
Niekas mylimai žodžių nesakė tokių... 
Išsiskyrėme - jai ašaros skruostais tekėjo 
Iš jos šviesiai žydrų išraudotų akių...

Tąsyk verkė širdy, nuo tavęs atitolę, 
Šitie žodžiai, gimtinės pasiekt negalį, 
O jie troško, jie troško sugrįžti namolei 
Ir pastot atėjūnus tavo laimės kely.

Tad jūs eikite, žodžiai, per amžius jos saugot 
Ir, pavirtę į plieno karžygių stabus, 
Jūs apginkite ją nuo kiekvieno nedraugo, 
Kai manęs anei dulkės pasauly nebus!

Ir stovėkit tenai per kaitras ir per šaltį 
Ik pačios paskutinės laikų pabaigos, 
Ir neleiskite niekam nei kojos įkelti, 
Nepažindami žudančios laiko eigos!

Grenoblis, 1941.9.25
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Lietuvių Fondas, 2017 me-
tais atšventęs savo 55-metį,  
kasmet remia ne tik įvairius pro-
jektus, bet ir skiria stipendijas 
studentams. Tiesa, tik įsteigus 
Fondą, stipendijų nei buvo 
prašoma, nei jos skiriamos. 
Tik 1967 metais buvo gautas 
pirmasis prašymas  stipendijai 
gauti ir skirta pirmoji 1,500 
dol. LF stipendija lituanistikos 
studijoms. Tad 2017-aisiais 
metais LF pažymėjo dar vieną 
sukaktį – 50 metų nuo pirmos 
stipendijos įteikimo. Nuo to 
laiko stipendijos studentams 
skiriamos kasmet, o išmokama 
suma vis didėja (pvz., 1992-ai-
siais skirta 70,825 dol., 2017 
m.– 228,244 dol.) 

1973 m. gegužės 12 d. 
Jaunimo centre (Čikaga, IL) vy-
kusio Lietuvių Fondo suvažia-
vimo metu buvo pranešta, kad 
dr. Stankaus šeima į Lietuvių 
Fondą įnešė 20,000 dol. savo 
tragiškai žuvusio sūnaus Algio 
atminimui, o gautos  palūkanos 
bus skirtos lituanistiką studi-
juojančių stipendijoms. Taip 
gimė pirmasis vardinis fondas 
Lietuvių Fonde. Šiuo metu LF 
yra per 100 vardinių fondų, o 
gautos palūkanos pagal vardinių 
fondų steigėjų nuorodas skiria-
mos tiek paramai, tiek studentų 
stipendijoms išmokėti. 2017 
metais  tiesiogiai iš įvairių LF 
veikiančių vardinių fondų stu-
dentams buvo išmokėta 29,844 
dol.

Stipendijos skiriamos ne 
vien lituanistiką studijuojan-
tiems. 2017 m. LF stipen-
dijas gavo 80 studentų: 66 
JAV, 7 Lietuvos, 4 Jungtinės 
Karalystės, po vieną Kanados, 
Prancūzijos ir Vengrijos univer-
sitetuose studijuojantys jaunuo-
liai. Jie „krimto”  biochemijos, 
chemijos mokslus (12), stu-
dijavo inžineriją (11),  slaugą 
ir mediciną (10) dar 10 buvo 
pasirinkę įvairias meno šakas. 
Tarp gavusiųjų LF stipendijas 
ir būsimieji pedagogai, teisi-
ninkai, istorikai, kompiuterių 
specialistai. 

LF stipendininkai  ne tik ge-
rai mokosi. Dauguma studentų 
yra įsitraukę į aktyvią lietuviš-
ką veiklą, nepaisant to, ar jie 
studijuoja JAV, ar Lietuvoje, ar 
kuriame nors Europos univer-
sitete. Pavartykime keletą LF 
stipendininkų atsiųstų laiškų.

Justina Baranauskaitė, 
pasirinkusi neurologijos studijas 
University of Illinois at Chicago, 

IL, rašo, kad kol nebuvo studen-
tė, niekada nesusimąstė, kokią 
didžiulę įtaką jai padarė lietuvių 
bendruomenė. Tik kai norint 
tapti studente reikėjo pateikti 
savo autobiografijos duomenis, 
ji pamatė, jog daugiau nei pusę 
savo įgūdžių – savanorystę, 
lyderystę, komunikabilumą –  ji 
„susirinko” lietuvių bendruome-
nėje, mat buvo aktyvi jos narė. 

Kita LF stipendininkė – 
Marija Norkūnaitė, studi-
juojanti  University of Oxford 
Anglijoje, savo laiške rašo: 
„Tapusi šimtametės Oksfordo 
istorijos dalimi didžiuojuosi 
ja dalindamasi su kitais lietu-
viais studentais. Pernai prisi-
jungusi prie Lietuvių bendrijos 
Oksfordo universitete tapau jos 
pirmininke. Bendrija mums su-
teikia galimybę pabūti drauge, 
dalintis įspūdžiais ir patirtimi 
savo gimtąja lietuvių kalba, 
minėti mums svarbius įvykius 
ir datas. Džiaugiuosi radusi 
erdvę lietuvybės puoselėjimui 
ir galimybe neapleisti su Lietuva 
susijusios veiklos. Didžiuojuosi 
tapusi LF stipendininke ir ti-
kiuosi už suteiktą garbę atsi-
lyginti darbais ir pasiekimais.”

Mėta Marija Valiušaitytė, 
Berlyno Humbolto universiteto 
meno istorijos doktorantė, rašo, 
kad nors šiuo metu  ir studijuoja 
užsienyje, yra  nuolatinė lietuviš-
kos spaudos bendradarbė meno 
ir kultūros politikos temomis. 
Jau devynerius metus rašo apie 
pasaulines meno tendencijas 
„Valstybės” žurnalui. Taip pat 
prisideda prie kultūrinių ir vi-
suomeninių projektų Lietuvoje: 
skaito paskaitas Lietuvoje, yra 
programos „Globalios Lietuvos 
lyderiai” patarėja, bendradar-
biauja su Lietuvos dailės muzie-
jumi ir Modernaus meno centru  
Vilniuje – padeda Lietuvos mu-
ziejams bendraujant su tarptau-
tinėmis institucijomis, tarpinin-
kauja įsigyjant meno kūrinius 
tarptautiniuose aukcionuose, 
skaito pranešimus tarptautinėse 
konferencijose lietuvių, anglų, 
vokiečių, prancūzų ir italų kal-
bomis.

Rasa Navickaitė, Lyčių stu-
dijų doktorantė Vidurio Europos 
Universi tete  Budapešte, 
Vengrijoje rašo daktaro diser-
taciją apie Mariją Gimbutienę 
– vieną garsiausių Lietuvos 
archeologių ir folkloro tyrinė-
tojų, išskirtinę mokslininkę ir 
originalią mąstytoją.

Dar vienas LF stipendininkas 
– Donatas Kaikaris, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje 
įsigijęs bakalauro laipsnį, bran-
dinti savo profesinius įgūdžius 
išvyko į Karališkąją muzikos 

akademiją Škotijoje. Baritonui 
D. Kaikariui nesvetima sava-
norystė. Jis keletą metų dirbo 
savanoriu vaikų dienos centre 
„Vilties angelai”, o panorėjęs 
pamatyti kitokį pasaulį ir pa-
budinti save iš gero ir patogaus 
gyvenimo, Donatas savo atlie-
kamų dainų koncertą dovanojo 
nuteistiesiems. Studentas sako 
tiksliai nežinantis, kas jį traukia 
savanoriauti su nuteistaisiais, 
tačiau viena jam tikrai aiš-
ku – „žmonėms, kurie šiame 
pasaulyje jau neturi ateities, 
labai svarbus palaikymas ir 
supratimas.”

Augę toli nuo Lietuvos 
LF stipendininkai didžiuoja-
si būdami lietuviais. Nerija 
Čuplinskaitė iš  University of 
Illinois at Urbana-Champaign, 
IL  teigia: „Gimusi Amerikoje, 
bet augdama apsupta lietuvių 
kalbos ir lietuviškos kultūros, 
būdama „Baltic Club” nare  ir 
toliau garsinsiu  Lietuvos vardą 
universitete. Labai džiaugiuos 
kad esu lietuvė, o būti LF sti-
pendininke – man didelė garbė.”

„Nieko nėra stipriau, kaip 
pasididžiavimas savo paveldu, 
o jūsų dosnumas tik didina 
mano pasididžiavimą lietu-
vių kultūra”, –  dėkodamas 
Lietuvių Fondui už stipen-
diją, rašo Kantas Žalpys iš 
Washington State University 
Vancouver, WA.

Smagu gauti tokius laiškus! 
Dar smagiau, kad studentai 
atsiunčia padėkas, parašytas 
lietuvių kalba, o juk dauguma 
ne tik patys, bet ir jų tėvai 
yra gimę JAV. O štai lietu-
vių kilmės Mount St. Mary’s 
University, MD studentė 
Jūratė Reventaitė atsiųstame 
padėkos laiške Fondo nariams 
prižada: „I am hoping to study 
languages. Hopefully soon I 
will be able to write notes in 
Lithuanian.”

Daugelis LF stipendininkų 
ne tik dėkoja LF nariams ir 
rėmėjams už gautą stipendiją, 
bet ir pasižada patys  tapti ak-
tyviais Fondo nariais ir padėti 
būsimiems  studentams. 

„Suprasdama Fondo svarbą, 
įsipareigoju išsaugoti tautiš-
kumą ir tęsti lietuvišką veiklą 

bendruomenėje, o vėliau būti 
aktyvia Lietuvių Fondo nare”, 
– rašo Ugnė Dinsmonaitė, besi-
mokanti Benedictine University, 
IL. ,,Ateityje noriu  padėti ki-
tiems, kaip Lietuvių Fondo 
rėmėjai padėjo man”, – antrina 
jai Danielius Kwiatkowski, 
University of Illinois at Urbana–
Champaign, IL studentas. 

„Kai ateis laikas, aš neabejo-
ju, kad mes – jaunesnioji karta –  
perimsime atsakomybę ir tęsime 
Jūsų misiją: išlaikyti lietuvišką 
kultūrą ir stiprias bendruomenes 
visame pasaulyje”, – įsitikinu-
si Amelija Marija Siliūnaitė, 
studijuojanti University of 
California, Berkeley School of 
Law, CA. 

„Baigusi studijas ir šiek tiek 
įsitvirtinusi gyvenime, aš tikrai 
tapsiu Lietuvių Fondo nare ir 
prisidėsiu prie Lietuvių Fondo 
ir lietuvybės išlaikymo, kad 
galėčiau padėti jaunajai kartai. 
Didžiuojuosi, kad esu lietuvė”, 
– tvirtina Karolina Masaitytė 
(University of Illinois at Urbana-
Champaign, IL). Tame pačiame 
kaip ir Karolina universitete 
logopediją studijuojanti Daina 
Polikaitytė, rašo: „Esu dėkin-
ga Lietuvių fondo steigėjams, 
darbuotojams ir nariams, kad ši 
organizacija remia lietuvių kil-
mės studentus. Stengsiuosi būti 
verta Jūsų paramos toliau akty-
viai dalyvaudama lietuviškoje 
veikloje ir uoliai studijuodama.”

Kiek kūrybingo, darbš-
taus, mokslo siekiančio jauni-
mo aplink mus. Smagu, kad 

Lietuvių Fondas daug dėmesio 
skiria jaunajai kartai. Praeis 
kiek laiko ir jaunimas stos prie 
Lietuvių Fondo vairo. Tad pla-
čiau atverkime mūsų lietuviškos 
šeimos duris jaunajai kartai, 
priimkime juos į bendrą tautinės 
šeimos ratą, jungiamą tų pačių 
tikslų, tradicijų, kalbos, perduo-
kime jiems savo patirtį.

Laima Apanavičienė

ARVYDAS 
RENECKIS 

KURIA FILMĄ 
APIE IŠEIVIJOS 

PAGALBĄ 
LIETUVOS 
VALSTYBEI

JAV gyvenantis kino do-
kumentininkas, režisierius 
Arvydas Reneckis kuria filmą 
apie anapus Atlanto gyvenan-
čių lietuvių pagalbą atsiku-
riančiai Lietuvos valstybei. 
Šiuo metu Lietuvoje viešintis 
kūrėjas renka medžiagą būsi-
mam filmui.  

JAV režisieriaus Arvydo 
Reneckio darytas interviu su 
Valdu Adamkumi – vienas 
iš daugelio pasakojimų apie 
lietuvių gyvenimą Amerikoje.

Bendruomenių šventes ir 
kasdienybę už Atlanto filma-
vęs kūrėjas užfiksavo unikalių 
kadrų ir išgirdo tokių istorijų, 
kurių sako negalintis nepapa-
sakoti. 

„Sumanymas kilo sukurti 
visą tokį serialą, nes tai ilgas 
pasakojimas, epinis pasako-
jimas, tai mintis klostosi į 
kokias maždaug 6 dalis pil-
nametražes, apie 50 minučių 
vienas epizodas”, – pasakojo 
režisierius A. Reneckis.

Pavyzdžiui, spaudos drau-
dimo laikais iš Amerikos 
buvo siunčiamos knygos arba 
suaukoti pinigai už kuriuos 
Mažojoje Lietuvoje spausdin-
tas lietuviškas žodis.

„ N e t g i  ž y m i o j i  J . 
Jablonskio gramatika buvo pa-
rašyta Kliošaičio slapyvardžiu 
tiktai todėl, kad susiginčijo 
skirtingų ideologinių krypčių 
Amerikos lietuviai ir vieni 
kitiems baksnojo pirštu – tu 
net kalbėt nemoki. Tai nutarė 
paskelbt konkursą už 100 
dolerių, kas parašys teisingą 
gramatiką, ir taip išėjo pirmoji 
mūsų bendrinės kalbos grama-
tika”, – sakė režisierius.

Pirmoji dokumentinė kino 
juosta pasakos kaip Amerikos 
lietuviai prisidėjo atkuriant 
Nepriklausomybę 1918 me-
tais ir truks iki 1922-ųjų, kai 
JAV pripažino Nepriklausomą 
Lietuvą. Šiuo metu Lietuvoje 
viešintis kūrėjas būsimajam 
filmui renka medžiagą.

„Ieškau fotografijų, bet 
pirmas atvykimo tikslas – pra-
kalbinti mokslininkus. Mes jau 
JAV neturime mokslininkų, 
kurie tyrinėtų tą laikotarpį. 
Mūsų mokslininkai jau am-
žinybėje, buvo tokių, yra pa-
liktos knygos”, – kalbėjo A. 
Reneckis.

Beveik tris dešimtmečius 
Čikagoje gyvenantis režisie-
rius sukūrė daugiau nei 10 
dokumentinių filmų ir parengė 
daugybę reportažų. Naujausia 
dokumentinė kino juosta pla-
nuojama pasirodys rudenį.

LRT

LF STIPENDININKAI – AKTYVŪS LIETUVYBĖS PUOSELĖTOJAI

Marija Norkūnaitė

Daina Polikaitytė

Rasa Navickaitė

Donatas Kaikaris

Jūratė Reventaitė
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VASARIO 17 d., šeštadienį, 2 val. po p. – Klivlando universite-
te (Cleveland State University) – Main Classroom Auditorium. 
Minėjimas-koncertas „Švęskime Lietuvos šimtmetį kartu. Viena 
Šeima – Viena Tauta!” 
 Rengia LB Klivlando valdyba. – CSU Center for 
International Services.

VASARIO 24 d., 7 val. v. – Lietuvos Nepriklausomybės 
Šimtmečio Jubiliejus. Išskirtinis talentingų atlikėjų iš Lietuvos 
koncertas. Vyks Šv. Kazimiero parapijos salėje. 

Rengia LB Klivlando valdyba.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Istorinės Prezidentūros pro-
jekto „Šimtmečio belaukiant: 
reikšmingiausi Pirmosios 
Lietuvos Respublikos įvykiai 
(1918–1940 m.)” koman-
da atkurtos Lietuvos šim-
tmečiui išleido skaitmeninį 
leidinį „Pirmoji Lietuvos 
Respubl ika:  kas ,  kur, 
kada?”, kuriame pateikiami 
400 reikšmingiausių politi-
nių, ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių Pirmosios Lietuvos 
Respublikos (1918–1940 m.) 
įvykių.

Istorinės Prezidentūros pro-
jekto „Šimtmečio belaukiant: 
reikšmingiausi Pirmosios 
Lietuvos Respublikos įvy-
kiai (1918–1940 m.)” kū-
rybinė grupė tikisi, kad šis 
leidinys padės visapusiškai 
pažinti Pirmosios Lietuvos 
Respublikos laikotarpį, pa-

Vasario 8 d. parodoje 
„Studijos” pristatyta naujos 
kartos mokymosi platfor-
ma – internete duris atveria 
vyresniųjų klasių mokslei-
viams skirta „Kūrybingumo 
mokykla”.

Tai naujas kūrybingumą 
trynėjančių, jį dėstančių, ben-
drą knygą išleidusių Tomo 
Ramanausko ir Kristupo 
Saboliaus projektas, kurio 
esmė – šiuolaikiniu interneto 
dialektu pristatyti didžiausius 
kūrybingumo mitus ir juos pa-
neigti, pasitelkus įkvepiančius 
ir kūrybinį mąstymą skati-
nančius mokslo, meno, pra-
mogų pasaulio pavyzdžius. 
„Kūrybingumo mokykla” 
pirmiausiai skirta vyresniųjų 
klasių moksleiviams, tačiau 
ji atvira visiems.

„Kūrybingumas yra tarsi 
burtažodis, kuris skamba 
įvairiose konferencijose, ieš-
kant inovacijų ar steigiant 
startuolių platformas. Jo pa-
sigendama, kai paaiškėja, kad 
vis dėlto stokojame įdomių 
idėjų ir būdų jas įgyvendinti. 
Todėl verta atsigręžti į pradžią 
– švietimo sistemoje tam vis 
dar stinga reikiamo dėmesio. 
Šia tema reta dirbama siste-
mingai, nors įvairūs tyrimai 
teigia, kad tik kūrybingos 
asmenybės gali būti pasiruo-
šusios ateities specialybėms”, 
- pasakoja Vilniaus universi-
teto docentas, projekto ben-
draautorius K. Sabolius.

Nuo vasario 12 dienos iki 
birželio kiekvieną pirmadienį 
dienos šviesą išvys vis nauja, 
dinamiška, iki dešimties mi-
nučių trunkanti videopamoka. 
„Pirmiausia siekėme susikal-
bėti su jaunais ir smalsiais, 
todėl pamokas kūrėme išlai-
kydami didelį tempą, intensy-

Lietuvos Nepriklausomybės jubiliejų pasitinkant
Klivlando lietuvių bendruomenėje

Skaičiuojame dienas iki Vasario 16-osios Šimtmečio. 
Dauguma jaučiame ypatingą pareigą ir didelę pagarbą 1918 
metų signatarams, kurie pasirašydami Lietuos valstybės 
atkurimo aktą nepabūgo prisiimti didelės atsakomybės už 
visų ateitį.
 
Lietuva laukia šios didelės valstybinės šventės, rengdama 
daugybę renginių, šventinių minėjimų įvairiuose miestuose 
ir miesteliuose.

Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo jubiliejaus lau-
kiame ir Klivlando lietuvių bendruomenėje.

Vasario 10 d. 2:00 v. p. Klivlando lietuvių bendruomenės val-
dyba kviečia visus prisiminti Lietuvos Nepriklausomybės 
akto signatarą Prezidentą Antaną Smetoną, aplankant jo 
kapą.

Vasario 16 d. pakelsime Lietuvos valstybinę vėliavą miesto 
rotušėje. Iškilmingoje ceremonijoje dalyvaus Klivlando 
miesto meras Frank Jackson, Lietuvos garbės konsulė 
Ingrida Bublienė, Klivlando lietuvių bendruomenės val-
dybos nariai.

Vasario 17 d. minėsime Lietuvos Nepriklausomybės 100 
metų jubiliejų.
Šventiniame minėjime - koncerte galėsime pasidžiaugti, 
kad lietuviška daina ir šokis Klivlande gyvuoja ir dar ilgai 
gyvuos. Kolektyvų vadovai ir atlikėjai su didele meile 
atliks meninę programą, kurioje atsispindės mūsų tautiška 
kultūra. Be jau dalyvaujančių mūsų „Exultate” choristų ir 
„Švyturio” šokėjų programoje taip pat dalyvaus svečiai 
iš Toronto „Volungės” dainininkai, „Gintaras” šokėjai, 
Montrealio „Balsas” dainininkai. Didžiulį įnašą ruošiant 
šį renginį įdėjo Rita Kliorienė, Aušrinė Širvinskienė su 
visu būriu pagalbininkų. Po koncerto turėsime pokylį, 
kurio metu galėsime pabendrauti, pasilinksminti. Į mūsų 
šventę planuoja atvykti Klivlando miesto svečiai ir kitų 
tautybių atstovai. 

Vasario 18 d. Šv. Kazimiero parapijos aikštėje kelsime 
Lietuvos valstybinę vėliavą. Šv. Kazimiero šventovėje bus 
laikomos šv. Mišios.

Vasario 24 d. tęsime Šimtmečio šventę. Laukiami ypa-
tingi svečiai iš Lietuvos: Liudas Mikalauskas, Nida 
Grigalavičiūtė, Vytautas Lukošius. Atlikėjai dovanos mūsų 
miesto lietuviams geriausias šimtmečio dainas, sukurtas 
Lietuvos ir išeivijos muzikų, poetų. 

Klivlando lietuvių bendruomenės valdyba

ATKURTOS LIETUVOS ŠIMTMEČIUI 
PARUOŠTAS LEIDINYS

skatins geriau suprasti įvairius 
to meto procesus ir suteiks 
tvirtą pagrindą didžiuotis savo 
valstybe.

Leidinį parsisiųsti galima 
čia:

https://drive.google.com/
file/d/1-AHWJBheCpDRPiW-
CavIyBP38FhDd-ca-/view

Taip pat dalinamės kvieti-
mu į Vasario 16-osios ekskur-
siją po naująją parodą „100 
reikšmingiausių Pirmosios 
Lietuvos Respublikos įvykių” 
Istorinėje Prezidentūroje:

„Vasario 16-ąją Istoriniai 
Prezidento rūmai Kaune bus 
atviri nuo vidurdienio iki vidur-
nakčio! Laukiami visi Lietuvą 
mylintys ir Respublikos šim-
tmetį švenčiantys žmonės. 
Tik Istorinėje Prezidentūroje 
Kaune sužinosite begalę įdo-
mių dalykų apie pagrindinius 

pirmųjų nepriklausomybės 
dešimtmečių herojus ir svar-
biausiais įvykius. Suprasite, 
kad visi mūsų politinio, ekono-
minio, socialinio ir kultūrinio 
gyvenimo pagrindai buvo 
padėti toje jaunoje ir veržlioje 
valstybėje.”

D a u g i a u  i n f o r m a -
cijos apie parodą: https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/162602291050907/

LR URM

LIETUVOS MOKYKLOSE – KŪRYBINGUMO PAMOKSLAS 
MOKSLEIVIAMS

vumą, guvumą. Pamokos bus 
žiūrimos internete, kuriame 
daug dėmesio blaškytojų, tad 
nesitikėjome, kad moksleiviai 
susikaups dviejų dėstytojų 
valandiniams, filmuotiems 
pašnekesiams prie lentos. 
Atvejus taip pat rinkome 
remdamiesi aktualiomis ir 
spalvingomis personalijo-
mis. Todėl tikime, kad jos 
negali būti nuobodžios”, - 
sako kūrybinėse industrijo-
se aktyviai dalyvaujantis T. 
Ramanauskas.

K .  S a b o l i a u s  i r  T. 
Ramanausko kūrybinis tande-
mas mano, kad ryškūs ir nau-
joviški projekto videosiužetai 
galėtų tapti puikiu įrankiu ir 
mokytojams, siekiantiems 
paįvairinti savo pamokas, bei 
tėvams, norintiems auginti 
kūrybingai mąstančias ir iš-
maniai problemas sprendžian-
čias asmenybes. Juolab kad 
„Kūrybingumo mokykloje” 
nagrinėjamos temos yra gerai 
pažįstamos ne tik jaunajai 
kartai. Projekto autoriai įsi-
tikinę, jog daugeliui kurti 
trukdančios nuostatos yra iš 
piršto laužtos. Kiekvienoje 
iš dvidešimties interaktyvios 
mokyklos pamokų paneigia-
mas vis kitas mitas apie kūry-
bingumą, kartu atskleidžiant, 
kad pajėgūs kurti yra ne tik 
menininkai, bet visi, kad di-
delėms idėjoms nebūtina daug 
pinigų ar nepakartojamas 
talentas, o kūrybingumo netgi 
įmanoma išmokti. 

Projektas tapo nemo-
kamas, kai paaiškėjo, kad 
jį entuziastingai palaikys 
„Swedbank”, daugybę metų 
investuojantis į jaunos audito-
rijos edukaciją. Kūrybingumą 
palaikančio „Swedbank” 
Pardavimų valdymo ir rinko-

daros departamento vadovas 
Lietuvoje Ąžuolas Zubkonis 
sako, jog „Kūrybingumo mo-
kyklos” autorių siekiai puikiai 
sutampa su „Swedbank” jau-
nimo programos idėjomis: 
„Mūsų Jaunimo programa, 
kaip ir mokyklos sumanytojai, 
siekia jaunus žmones įtikinti 
ir įkvėpti, jog kasdien jie gali 
daugiau – augti, tobulėti, 
mokytis. Tikime, jog kūry-
bingumas ateityje taps viena 
svarbiausių kompetencijų, 
todėl džiaugiamės prisidėda-
mi prie jos ugdymo”.

„Kūrybingumo mokykla” 
– ne tik pamokos, bet ir kon-
kursas. Kiekvienos pamo-
kos pabaigoje moksleiviai 
bus pakviesti atlikti smagius 
namų darbus. Nuo įprastų 
namų darbų „Kūrybingumo 
mokyklos” užduotys skirsis 
savo apimtimi, žaismingumu 
ir dažnai pasitelkiamomis so-
cialinėmis medijomis. Pačių 
išradingiausių „Kūrybingumo 
mokyklos” draugai nepamirš 
apdovanoti. Geriausias mo-
kyklos draugas „Swedbank” 
kūrybingiausiems mokslei-
viams projekto pabaigoje 
įteiks dešimt išmanių prizų, 
tarp kurių – Apple MacBook, 
iPadPro ir kiti stebuklai jau-
nuolių rankoms ir galvoms. 
O sumaniausių dvyliktokų 
dešimtukui projekto Studijų 
draugas Vilniaus universite-
tas įsiteigė 4000 eurų prizinį 
fondą. 

Dvidešimties „Kūrybin-
gumo mokyklos” pamokų 
maratonas startuoja jau vasario 
12-ąją. Pirmosios pamokos, 
paneigiančios mitą, jog kūryba 
tėra genijų reikalas, ieškokite 
projekto interneto svetainėje 
www.kumokykla.lt.

Julija Glosaitė, info@zenpr.lt
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Pietų Korėjos prezidentas 
Moon Jae-inas vasario 9 d., 
penktadienį paskelbė 23-ąsias 
žiemos olimpines žaidynes 
atidarytomis per ceremoniją 
Pjongčango miestelyje šalies 
šiaurės rytuose.

Vienas svarbiausių cere-
monijos momentų – Pietų 
Korėjos ir Šiaurės Korėjos 
komandų žygiavimas kartu, 
su mėlynos ir baltos spal-
vos Korėjos suvienijimo 
vėliava. Paskutinį kartą tai 
įvyko Turine 2006-aisiais. 
Viliamasi, kad tai paskatins 
santykių atšilimą. 

Pjongčange startavo ir 9 
Lietuvos sportininkai: Diana 
Rasimovičiūtė – biatlonas, 
Natalja Kočergina – biatlonas, 
Tomas Kaukėnas – biatlonas, 
Vytautas Strolia – biatlonas, 
Marija Kaznačenko – slidinė-
jimas, Mantas Strolia – slidi-
nėjimas, Modestas Vaičiulis – 
slidinėjimas, Andrej Drukarov 
– kalnų slidinėjimas, Ieva 
Januškevičiūtė – kalnų slidi-
nėjimas. 

Kol kas nepriklausomos 
Lietuvos istorijoje dar nė 
vienam sportininkui nėra pa-
vykę laimėti medalių žiemos 
olimpiadoje.

Lietuvos sportininkai šį 
kartą žygiavo 15-i, nors daž-
niausiai pasirodydavo daug 
vėliau. Taip nutiko dėl ko-
rėjiečių abėcėlės ypatumų. 
Lietuvos vėliavą per atidary-
mą nešė biatlonininkas Tomas 
Kaukėnas.

Pirma tradiciškai stadiono 
taku žengė šiuolaikinių olim-
pinių žaidynių pradininkė 
Graikija. Po jos pasitikta 
ne, kaip įprasta, valstybė, 
kurios pavadinimas prasi-
deda A raide, bet Gana. Už 
jos – Nigerija, 
Pietų Afrikos 
Respubl ika, 
Nyderlandai, 
N o r v e g i j a , 
N a u j o j i 
Z e l a n d i j a , 
D a n i j a , 
Vo k i e t i j a , 
Rytų Timoras, 
L a t v i j a , 

P. KORĖJOS VADOVAS PASKELBĖ ŽIEMOS OLIMPIADOS PRADŽIĄ

Lietuvos atstovai žiemos olimpiados Pjongčango, P. Korėjoje atidaryme.                                                         Prezidento kanceliarijos nuotr.

L i b a n a s ,  R u m u n i j a , 
Liuksemburgas ir Lietuva. 
Pirma valstybė, kurios pa-
vadinimas prasideda A raide 
– Armėnija – parade pasirodė 
tik 42-a. Iš viso žaidynėse 
dalyvauja 91 delegacija. 

Lietuviams atidarymo pa-
rade skirta kvota – 15 žmonių. 
Iš devynių sportininkų iškil-
mėse nedalyvavo tik biatlo-
nininkė Diana Rasimovičiūtė. 
Patyrusi atletė, kuriai šios 
žaidynėse jau penktosios, nu-
tarė pailsėti prieš vasario 10 d., 
šeštadienio startą. 

Dėl dopingo skandalo žai-
dynėse nepasirodys Rusijos 
nacionalinė komanda, tačiau 
po neutralia vėliava dalyvaus 
169 sportininkai iš Rusijos. 
Sporto arbitražo teismas va-
sario 9 d., penktadienio rytą 
atmetė 47 Rusijos sportininkų 
apeliacijas. Vėliau žiniasklai-

da pranešė, kad šie atletai, 
kuriems buvo uždrausta daly-
vauti žiemos olimpiadoje, at-
siėmė savo paskutinės minutės 
apeliaciją Šveicarijos teisme, 
kuria siekė leidimo varžytis 
Pjongčange.

Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė taip pat stebėjo 
žiemos olimpinių žaidynių 
atidarymo ceremoniją Pietų 
Korėjoje.

Pasak prezidentės, Lietuvos 
sportininkų dalyvavimas olim-
piadoje rodo, kad turime pui-
kių atletų, vertų pasaulinio 
lygio. Jų pasiekimai įkvepia 
kiekvieną iš mūsų ir garsina 
Lietuvos vardą pasaulyje.

„Turime net 9 atletus, ku-
rie tikrai kovos už Lietuvą ir 
pasiekimus. Kad ir kokie be-
būtų rezultatai, savo rinktinę 
visada palaikome ir palaiky-
sime. Olimpiados atidarymas 

šiame regione yra šventė, 
taika, draugystė. Tik švarus 
ir garbingas sportas yra vertas 
pripažinimo ir medalių”, – 
sako prezidentė.

Vasario 10 d., šeštadienį 

prezidentė lankėsi olimpinia-
me kaimelyje, kur susitiko su 
Lietuvos olimpiečiais, stebėjo 
lietuvių biatlonininkų olimpinį 
startą. 

LRT, ELTA

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

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

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com


