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Senosiose Kauno kapinėse Partizanų motinai skirtas paminklas atidengtas 2010 m. rugpjūčio 22-
ąją, minint Juodojo kaspino dieną. 5,5 metrų aukščio bronzos ir granito paminklas pagamintas ir 
pastatytas už Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir jos rėmėjų surinktas lėšas. Skulptūros 
autorius – Vidmantas Gylikis.

* * * * *
Aš norėčiau, mama, tau atverti širdį
Ir gražiausiais žodžiais viską išsakyt,
Kaip sunku čia žemėj vienišam klajoti
Ir toliausiai būti nuo tavęs, mamyt.

Ir kaip liūdnos mintys slenka mano dienos,
Kaip gegužis neša mano meilę tau,
O prisiminimai užgula krūtinę
Ir tave kaip gyvą prieš save matau.

Ūžauja už lango, nerimu dejuoja,
Neša vėjas skausmą, nuneša toli.
Tu meldiesi, mama, ir rožančių varstai,
Už mane juk viską tu gali.

Tave naktis rūpesčiais apkarsto,
Kai našta ir vargas gula ant pečių.
Ilgesiu paskendus su tavim džiaugiuos,
Su tavim šiandieną aš, mamyt, kenčiu.

Nežinomo partizano eilės, iš knygos „Aukštaitijos  partizanų 
eilės ir dainos”, 2015 m.

Vilnius ,  gegužės 2 d. 
Lietuvos Respublikos Prezi-
dentė Dalia Grybauskaitė artė-
jančios Motinos dienos proga 
pasveikino ir ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai” medaliu apdo-
vanojo daugiavaikes motinas.

Jau tradicija tapusiame ren-
ginyje valstybės apdovanoji-
mai buvo įteikti 33 mamoms iš 
visos Lietuvos, išauginusioms 
ir gerai išauklėjusioms penkis 
ir daugiau vaikų.

Pasak šalies vadovės, 
šios dienos iškilmės – vie-
nos gražiausių metuose, nes 

LIETUVOS PREZIDENTĖ APDOVANOJO 
DAUGIAVAIKES MAMAS

pasitinkama Motinos diena 
ir pagerbiamos mamos. Nuo 
mažens girdimas, pirmiausia 
išmokstamas tarti mamos 
vardas kiekvienam yra pats 
svarbiausias.

Įteikdama apdovanoji-
mus Prezidentė pabrėžė, kad 
šių mamų gyvenimai – tai 
tylus motiniškas žygdarbis. 
Kiekvienas pagimdytas ir 
užaugintas vaikas – svarbus 
visai šaliai. Šie vaikai toliau 
kuria mūsų Lietuvą, saugo ją, 
užtikrina jos ateitį.

Šalies vadovė padėkojo 

mamoms už tai, kad auginda-
mos vaikus atidavė jiems labai 
daug širdies šilumos, laiko, 
sveikatos ir meilės. Kiekvienas 
vaikas, sulaukęs savo mamos 
meilės,  vėliau ja dalijasi ir su 
kitais žmonėmis.

Prezidentė daugiavaikėms 
mamoms palinkėjo sveikatos, 
ištvermės ir vaikų meilės bei 
pasveikino visas su artėjančia 
Motinos diena.

Iš viso Prezidentės dekretu 
apdovanotos 46 daugiavaikės 
motinos.

Prezidentės spaudos tarnyba

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai” medaliu apdovanojo 
daugiavaikes motinas.                             Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Lietuva prieš 14 metų 
oficialiai paskelbta Europos 
Sąjunga (ES) nare. Europos 
Sąjunga, kuriai šiuo metu 
priklauso 28 valstybės, buvo 
sukurta sudarius Mastrichto 
sutartį 1992 m.

2004 m. kartu su Lietuva į 
Bendriją priimtos šios šalys: 
Čekija, Estija, Kipras, Latvija, 
Lenkija, Malta, Slovakija, 
Slovėnija ir Vengrija.

Ministras pirmininkas 
Saulius Skvernelis pasveiki-
no visus šalies gyventojus su 
Lietuvos įstojimo į Europos 
Sąjungą (ES) dienos proga.

„Ši diena primena, kad 
esame stiprios ir modernios 
Bendrijos nariais. Pasirinkome 
tokį kelią, jog galėtumėme su 
kitomis šalimis drauge kurti 
klestinčią ir saugią Europą. 
Tai reiškia, kad nusprendėme 

PRIEŠ 14 METŲ LIETUVA TAPO  
ES NARE

ir kartu įveikti kylančius iššū-
kius, spręsti ekonominius bei 
politinius uždavinius. Tokia 
valstybių narių atsakomybė, 
vienybė ir solidarumas tvirtina 
pamatus, užtikrinančius taiką 
bei gerovę Europos gyven-
tojams”, – sako vyriausybės 
vadovas pranešime spaudai.

Baltijos šalims šiandien 
minint 14-ąsias narystės 
Europos Sąjungoje metines, 
Europos Komisijos atstovybės 
Lietuvoje vadovas Arnoldas 
Pranckevičius sako, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija yra 
entuziastingos valstybės ir 
siekia pilnos integracijos. A. 
Pranckevičiaus teigimu, šios 
šalys palaiko Europos Sąjungos 
politiką ir yra pasiryžusios dar 
aktyviau joje dalyvauti.

Lietuva ES nare tapo 2004 
m. gegužės 1 d.               LRT

Londonas pritaria Pary-
žiaus planui suformuoti Eu-
ropos karinės intervencijos 
pajėgas ir tokiu būdu palaikyti 
tvirtus gynybos ryšius su ES 
Jungtinei Karalystei išstojus 
iš Bendrijos, gegužės 6 d. 
naujienų agentūrai AFP sakė 
vienas britų ministras.

Pasak jaunesniojo gynybos 
ministro Fredericko Curzono 
Londonas „labai noriai prita-
ria” Prancūzijos prezidento 
Emmanuelio Macrono siūly-

DŽ. BRITANIJA PRITARIA PRANCŪZIJOS 
PLANUI SUKURTI EUROPOS BENDRAS 

GYNYBOS PAJĖGAS
mui sukurti pajėgas, kurias 
galima būtų sparčiai dislokuoti 
reaguojant į karines krizes.

Šios pajėgos, vadinamos 
„Europos intervencijos inici-
atyva”, būtų atskiros nuo kitų 
ES gynybos bendradarbiavimo 
formų, tad JK galėtų laisvai 
prisijungti po „Brexit”.

„Labai noriai pritariame šiai 
prezidento Macrono iniciaty-
vai”, – AFP sakė F. Curzonas, 
atvykęs į ES gynybos ministrų 
susitikimą Sofijoje.         LRT
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Susirašinėjimas su politikais vyko, sako Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, komentuodama žiniasklaidoje pasirodžiusią in-
formaciją, kad ji susirašinėjo su „MG Baltic” korupcijos byloje 
įtariamu liberalu Eligijumi Masiuliu. Vis dėlto ji nepatvirtina, 
kad žiniasklaidoje pasirodę laiškai yra autentiški.

Lietuvos socialdemokratų darbo partijos (LSDDP) pir-
majame posėdyje gegužės 4 d. išrinktas partijos rinkimų štabo 
vadovas – juo tapo Seimo Užsienio reikalų komiteto pirminin-
kas Juozas Bernatonis. Ši partija susikūrė pernai rudenį skilus 
Socialdemokratų partijai (LSDP), kai ji nusprendė pasitraukti 
iš valdančiosios koalicijos su „valstiečiais”.

Seime apkaltą atlaikęs, tačiau vėliau iš parlamento pats 
pasitraukęs Mindaugas Bastys sieks reabilitacijos – politikas 
nori ne tik užginčyti jam nepalankų Konstitucinio Teismo (KT) 
sprendimą, bet ir svarsto galimybę sugrįžti į Seimą. M. Bastys 
pasitraukė iš Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) ir ėmė 
ruoštis rugsėjį vyksiantiems naujiems Seimo nario rinkimams 
vienmandatėje Zanavykų apygardoje. Būtent šioje apygardoje 
2016 m. buvo į Seimą išrinktas socdemas M. Bastys.

Opozicinių konservatorių ir liberalų atstovai siūlo 
įstatymo pataisas, kurios sukurtų teisines prielaidas įšaldyti į 
Lietuvos „juodąjį sąrašą” įtrauktų Rusijos oligarchų ir parei-
gūnų turtą, apriboti jų ekonominę bei finansinę veiklą šalyje. 
Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius tokią iniciatyvą 
vadina logiška ir žada ją svarstyti.

Skandalingoji Neringa Venckienė trumpam išvengė grį-
žimo į Lietuvą, kur jos jau laukia teisėsauga. Čikagos federa-
linis teismas antradienį nusprendė laikinai sustabdyti bėglės 
ekstradiciją, paskelbė naujienų agentūra „Associated Press”. 
N. Venckienė dabar lauks kito teisėjo sprendimo, kuris gali 
pailginti jos viešnagę JAV. Čikagoje vasario 22 dieną sulai-
kyta N. Venckienė amerikiečiams aiškino, kad jeigu ji sugrįš 
į Lietuvą, čia jai grės pavojus. Jei bus perduota Lietuvai, N. 
Venckienei gali būti pateikti kaltinimai dėl teismo sprendimo 
perduoti dukterėčią motinai nevykdymo, tvirkinimo, neteisėto 
informacijos rinkimo, piktnaudžiavimo vaiko atstovo teisėmis 
ir kitų nusikaltimų.

Lietuvos Vyriausybė laukia visuomenės pasiūlymų, 
kaip spręsti demografijos problemas. Seimui yra pateiktas 
Demografijos, migracijos ir integracijos iki 2030 metų  stra-
tegijos projektas. Jo įgyvendinimo planas bus tikslinamas, 
atsižvelgiant į gautus pasiūlymus bei valstybės finansines gali-
mybes. Lietuvos demografinė padėtis sudėtinga. Statistikos de-
partamento duomenimis, per 25-erius metus Lietuva neteko 859 
tūkst. gyventojų. Jei  tendencijos nesikeis, prognozuojama, kad  
2030-aisiais  Lietuvoje gyvens mažiau nei 2,5 milijono žmonių.

Asmens dokumentų išrašymo centras artimiausiu metu 
planuoja skelbti konkursą nuomoti naują dokumentų išrašymo 
įrangą. Ji leistų naują pasą arba asmens tapatybės kortelę gauti 
per vieną darbo dieną. Šiuo metu migracijos tarnybos priima 
prašymus išrašyti asmens tapatybės dokumentus per mėnesį arba 
per penkias darbo dienas. Ties įrašu „Skubos tvarka per 1 darbo 
dieną (24 val.)” nurodoma, kad paslauga laikinai neteikiama.

Pernai atleista 20 proc. mažiau karjeros valstybės tar-
nautojų nei 2016 m., net 66,4 proc. jų išėjo savo noru, rodo 
Valstybės tarnautojų registro duomenys. 2017 m. Valstybės tar-
nautojų registre įregistruoti 2949 karjeros valstybės tarnautojų 
atleidimo iš pareigų atvejai. Palyginti su 2016 m., atleidimų 
sumažėjo apie 20 proc., o priimta 23 proc. mažiau tarnautojų. 
Taip pat didėja atsistatydinusių iš pareigų savo noru ir daugiau 
neįsidarbinusių valstybės tarnyboje asmenų skaičiaus. 2017 m. 
tokių buvo 1349, 2016 m. – 1085, 2015 m. – 1025. Daugiausia 
tokių asmenų yra 30–39 m. amžiaus grupėje.

Pasaulio lietuviai norėtų, kad užsienyje būtų daugiau 
balsavimo vietų – ne tik ambasadose ir konsulatuose, bet ir 
garbės konsulatuose. Tokį pageidavimą Lietuvos valdžiai išsa-
kė šią savaitę Vilniuje posėdžiavusi Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės komisija.

Gegužės 2 d. Karinių oro pajėgų Aviacijos bazėje 
Šiauliuose vyko NATO oro policijos misiją Baltijos valsty-
bėse vykdančių šalių pasikeitimo ceremonija. Kaip rašoma 
pranešime, ateinančius keturis mėnesius Baltijos šalių oro 
erdvę iš Lietuvos karinių oro pajėgų Aviacijos bazės saugos 
dešimt NATO oro policijos misijos naikintuvų: 47-ajai misijos 
rotacijai misijai vadovaujanti Portugalija Šiauliuose dislokavo 
keturis naikintuvus „F-16”, o misiją sustiprinusi Ispanija – šešis 
naikintuvus „Eurofighter Typhoon”. Dar keturi  Prancūzijos 
naikintuvai „Mirage” 2000-5 šią misiją vykdys iš Estijoje 
esančios Amario oro bazės.

Vos pakilęs iš karinės ba-
zės Sirijoje sudužo Rusijos 
naikintuvas, abu pilotai žuvo. 
Naikintuvas Su-30SM nukrito 
į Viduržemio jūrą. Pirminiais 
duomenimis, naikintuvas ava-
riją patyrė į variklį patekus 
paukščiui. Stokholme įsikūru-
sio Tarptautinio Taikos tyrimų 
instituto ekspertai sako, Rusija 
turės apgalvoti, kiek lėšų gali 
skirti operacijai Sirijoje, nes 
priversta pirmą sykį po 20 
metų mažinti išlaidas kariuo-
menei. Dėl sankcijų trūkstant 
lėšų pernai išlaidos kariuo-
menei buvo apkarpytos penk-
tadaliu.

Paskutinį kartą Maskva 
buvo priversta mažinti kari-
nes išlaidas 1998 m., per patį 
krizės įkarštį, bet vos atsiga-
vusi augino ir demonstravo 
raumenis. Tačiau ekonominės 
sankcijos dėl Krymo aneksijos 
ir paramos Ukrainos separatis-
tams paveikė – pernai karinės 
išlaidos buvo penktadaliu ma-
žesnės, apie 66 mlrd. dolerių, 
teigia Švedijoje įsikūrusio 
Tarptautinio taikos tyrimų 
instituto ekspertai.

„Viena didžiausių stai-
gmenų buvo staigus Rusijos 

RUSIJA PRIVERSTA MAŽINTI KARINES IŠLAIDAS
karinių išlaidų apkarpymas”, 
– sakė karinių išlaidų tyrimų 
ekspertas Nanas Tianas.

„Ekonomikos sunkumus 
Rusija išgyvena nuo 2014 
m., karinių išlaidų biudžetą 
bandyta išlaikyti, bet privers-
ta jį mažinti, nes tiesiog nėra 
pinigų. Norėtų leisti pinigų 
daugiau, bet turi taikytis su re-
alybe”, – kalbėjo karinių išlai-
dų tyrimų ekspertas Siemonas 
Wezemanas.

Vadinamieji Potiomkino 
kaimai – istorijos realybė, to-
dėl išorinei apgaulei lėšų dar 
negailima – triukšmui, para-
dams, Pergalės dienos arba ka-
rinės bazės Kryme 100-mečio 
proga, bet daug dalykų tenka 
atidėti, nors Maskva tvirtina, 
kad kariuomenė ir toliau bus 
modernizuojama.

„Pavyzdžiui, per kelerius 
metus kariuomenei buvo nu-
matyti 2 tūkst. naujų tankų, bet 
tai užtruks gal 10, gal 15 metų, 
o gal visai bus atsisakyta, taip 
pat naujų lėktuvnešių, nes nėra 
pinigų jiems statyti. Labai 
galimas dalykas, kad bus atsi-
sakyta pratybų, ir tai tiesiogiai 
paveiks Rusijos pajėgumą – 
gali turėti įrangos, karių, bet 

jeigu jie per mažai treniruojasi, 
praranda įgūdžius”, – pasakojo 
S. Wezemanas.

Eksperto nuomone, Rusijai 
teks apsispręsti ir dėl išlaidų 
karinei operacijai Sirijoje.

„Sirija Rusijai kainuoja, 
nors ne milžinišką sumą, bet 
teks nuspręsti, kiek turi išleisti 
pinigų, kad išlaikytų politinę 
įtaką regione”, – svarstė S. 
Wezemanas.

29 NATO narės pernai gy-
nybai išleido 900 mlrd. dole-
rių, tai sudaro 52 proc. pasau-
lio karinių išlaidų. Jungtinės 
Valstijos pirmos pagal išlaidas 
pernai – 610 mlrd. dolerių, 
tai daugiau nei kitos 7 pir-
maujančios šalys – Kinija, 
Saudo Arabija, Rusija, Indija, 
Prancūzija, Jungtinė Karalystė 
ir Japonija drauge sudėjus.

„Kinija jau 29 metaus iš 
eilės didina karines išlaidas. 
Ji – antra pasaulyje. Per pas-
taruosius 10 metų Kinijos 
karinės išlaidos padidėjo 110 
proc.”, – sakė karinių išlaidų 
tyrimų ekspertas N. Tianas.

Švedijos tyrimų centro eks-
pertai sako, kad rimtą nerimą 
kelia pasaulyje toliau didėjan-
čios išlaidos karybai.       LRT

Vašingtonas ragina NATO 
negrįžti prie „įprasto” bendra-
darbiavimo su Maskva, kol 
Rusijos valdžia nepakeis savo 
politikos, penktadienį pareiš-
kė JAV valstybės sekretorius 
Mike`as Pompeo.

„JAV aiškiai leido suprasti, 
kad NATO neverta grįžti prie 

DĖL NATO BENDRADARBIAVIMO SU RUSIJA

M. Pompeo ragina NATO kol kas negrįžti prie įprasto bendradarbiavimo su Rusija.                  NATO

bendradarbiavimo su Rusija 
įprastu režimu, kol Maskva 
aiškiai nepademonstruos savo 
elgesio pokyčių ir nepradės 
veikti laikydamasi tarptautinės 
teisės”, – pareiškė jis NATO 
narių užsienio reikalų ministrų 
susitikime Briuselyje.

M. Pompeo pabrėžė, kad 

„JAV nenori nieko daugiau 
kaip tik suvienyti Rusiją su de-
mokratiniu pasauliu”. „Esame 
pasirengę dialogui su Rusija, 
ir tai, ar ji vėl prisijungs prie 
tarptautinės civilizuotų šalių 
bendruomenės, ar ne, priklauso 
tik nuo Rusijos”, – pareiškė JAV 
valstybės sekretorius.       LRT

Didžiosios Britanijos, 
Vokietijos ir Prancūzijos vado-
vai balandžio 29 d. pakartojo, 
kad Irano branduolinį susitarimą 
laiko geriausia priemone sulai-
kyti Teheraną nuo branduolinio 
ginklo sukūrimo.

Tokį pranešimą Vokietijos 
kanclerės Angelos Merkel biu-
ras sekmadienį išplatino po jos 
pokalbio telefonu su Didžiosios 
Britanijos premjere Theresa 
May ir Prancūzijos prezidentu 

LONDONAS, BERLYNAS IR PARYŽIUS RAGINA VAŠINGTONĄ 
NESITRAUKTI IŠ SUSITARIMO DĖL IRANO

Emmanueliu Macronu.
„Mes vieningai pasisakome 

už tai, kad JAV nepasitrauktų iš 
Irano branduolinio susitarimo”, 
– teigiama pranešime.

Jame taip pat pažymima, jog 
Berlynas, Londonas ir Paryžius 
yra pasirengę kartu su kitomis 
šalimis parengti šio susitarimo 
papildymus, kuriais būtų ap-
tartos Irano balistinių raketų 
bei regioną destabilizuojančių 
veiksmų problemos.

Panašaus turinio pranešimą 
išplatino ir Didžiosios Britanijos 
premjerės biuras.

JAV prezidento patarėjas 
nacionalinio saugumo klausi-
mais Johnas Boltonas pareiškė, 
jog Donaldas Trampas (Doandl 
Trump) kol kas dar neapsispren-
dė, ar atsisakys Irano branduoli-
nio susitarimo. 

Iranas sutiko įšaldyti savo 
branduolinę programą mainais 
į sankcijų atšaukimą.           LRT
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SU OPOZICIJA VALDANTIEJI NUSITEIKĘ 
SUSIDOROTI, O NE DISKUTUOTI

Labai įdomūs tie rinkėjai: ima ir išrenka kokius nors 
„jauniausius”, „gražiausius”, „valstietiškiausius”, „turtingiau-
sius”, bet netrukus patys pradeda piktintis tais išrinktaisiais, 
na, o kad nereikėtų prisiimti atsakomybės už tokį „įžvalgų” 
pasirinkimą, pradedama skleisti migla „visi jie vienodi”. Taip 
suplakami į vieną krūvą aferistai, tų „įžvalgiųjų” dėka patekę 
į Seimą, ir padorūs Seimo nariai, dirbantys valstybės labui 
be mažiausių kompromisų įstatymams. 

Ilgą laiką įprasta buvo matyti Seimo valdančiosios 
daugumos darbą nenuskriaudžiant savęs, kartais nuo karto 
pasimušant su opozicija, tačiau, kad ir labai nenoriai, bet 
visgi atsižvelgiant į jos teisėtus reikalavimus. Galima sakyti, 
ta įprasta valdančioji dauguma – socialdemokratai, o opo-
zicija – Tėvynės sąjunga. (Beje, čia proga priminti visiems 
konservatorių nemylėtojams, kad pirmieji per 28 nepriklau-
somybės atgavimo metus Lietuvą valdė beveik 20 metų, o 
konservatoriai – 8, taigi nereikia aiškinti, kad „ir tie, ir tie 
vienodai buvo valdžioje, na, o „valstiečiai žalieji” yra ne 
kas kita, kaip socialdemokratų klonas (arba, kaip sakydavo 
senoliai, „benkartas”), ką įrodo ir naujausi Gedimino Kirkilo 
pareiškimai, kad per prezidento rinkimus jų partija palaikys 

„valstiečių” kandidatą.) 
Tačiau ši valdančioji – R. Karbauskio „valstiečių-žaliųjų” 

dauguma – visai kitokia: ji su opozicija ne šiaip ginčijasi, 
bet užsimojo opoziciją visiškai pribaigti. To net neslepia kai 
kurie partijos atstovai, viešojoje erdvėje teigiantys, kad tokią 
partiją, kaip TS-LKD, reikia sunaikinti, kad jos neliktų politi-
niame gyvenime! Suprantate? Tai ne kritika, tai – tiesioginis 
raginimas susidoroti! 

Kol vieni grasina, kiti bando pasukti Seimo Statutą taip, 
kad opozicija neturėtų jokios įtakos Seime – netgi tokios, 
kokią jai garantuoja Seimo Statutas. Štai žurnalistas Šarūnas 
Černiauskas savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook” 
rašo: „/.../ Lietuva yra demokratinė valstybė, kurioje kritika ir 
sprendimų kontrolė leidžiama net Seime. O ponia Širinskienė 
su savo vadovaujamu Teisės ir teisėtvarkos komitetu aki-
vaizdžiai mano kitaip. Kalbu apie Antikorupcijos komisiją. 
Tai tokia Seimo institucija, kurios pagrindinė prievolė yra 
kontroliuoti valdžios sprendimus nepriklausomai nuo par-
tiškumo ar laikotarpio. Kad komisijai būtų garantuojama 
sprendimų laisvė, Seimo statute numatyta, kad jos vadovu 
turi būti opozicijos atstovas. Priešingu atveju Antikorupcijos 
komisija gali būti naudojama tiesiog kaip opozicijos perse-
kiojimo įrankis. O ponia Širinskienė, panašu, to kaip tik ir 
siekia. Jos vadovaujamas komitetas siūlo, kad opozicijos 
delegatas Antikorupocijos komisijoje būtų „pirmininku arba 
pavaduotoju”. Va taip!” 

Jei kas nesupratote, kalba eina štai apie ką: Seimo Statute, 
Antikorupcinės komisijos sudarymo straipsnyje rašoma 
„Antikorupcinės komisijos pirmininku renkamas opozicinės 
frakcijos arba frakcijų koalicijos, turinčios daugiau nei pusę 
Seimo mažumai priklausančių Seimo narių, atstovas”. Tai 
štai Agnė Širinskienė po žodžio „pirmininku” siūlo įterti 

frazę „arba jo pavaduotoju” (tuomet skambėtų „pirmininku 
arba jo pavaduotoju renkamas opozicinės” ir t. t.). Čia jau ir 
neregiui būtų aišku, ko siekiama tokia „pataisa” – be abejo, 
pirmininku būtų renkamas valdančiosios daugumos atsto-
vas, o opozicijai numetamas „kaulas šuniui” – pavaduotojo 
postas. Aiškinti, kokią sprendimų galią turi pirmininkas, o 
kokią – pavaduotojas, manau, nereikia. Nesunku nuspėti ir 
rezultatą – tokia pseudoantikorupcinė komisija nagrinėtų 
viską, išskyrus valdančiosios daugumos aferas ir korupciją. 
Kaip sakydavo matematios mokytojas, tą ir reikėjo įrodyti. 
Šioje vietoje reikėtų priminti optimistams, kurie dar kažko 
tikisi iš „valstiečių-žaliųjų” – nesvaikite, kad šitie veikėjai 
ims ir nuveiks kažką naudingo valstybės labui. Jie dabar 
užsiėmę vieninteliu darbu – teisėtais ir neteisėtais būdais 
sunaikinti TS-LKD, nes ši partija yra didžiausias „spran-
gis” ne tik „kairiųjų”, bet ir Kremliaus gerklėje. Metodai 
nesirenkami – skundai tarptautinėms institucijoms (pvz., 
valdančiųjų „valstiečių” atstovo Seimo nario Mindaugo 
Puidoko kreipimasis į NATO generalinį sekretorių Jensą 
Stoltenbergą ir NATO Parlamentinės Asamblėjos (PA) narius 
dėl konservatorės Rasos Juknevičienės pareiškimų jo partijos 
adresu), demagogija dėl lėšų didinimo gynybos reikalams 
(meluojama, kad konservatoriai neskyrė lėšų, nors patys 
nesilaiko įsipareigojimo NUOLAT didinti lėšas gynybai), ar 
net nukreipiant kalbas „į lankas” (pvz., apie G. Landsbergio... 
uošvį, priskiriant jį konservatorių frakcijai, kas nėra tiesa). 
Žaidžiama išbandytais metodais – apeliuojama į menkesnio 
išsilavinimo rinkėjų auditoriją, užsiimama populizmu, šmei-
žimu ir paprasčiausiu melu. 

Kyla klausimas – čia „valstiečiai-žalieji” patys sugalvojo, 
ar visgi darbo instrukcijos atėjo iš už raudonų Kremliaus 
mūrų? Gi už trąšas ir traktorius reikia atidirbti! 

Kęstutis Šilkūnas

Savo autoriniame komen-
tare, pavadintame „Karas su 
tiesa” ir skirtame Vokietijos 
radijui „Deutschlandfunk”, 
ž u r n a l i s t a s  R e i n h a r d a s 
Baumgartenas rašė ,  kad 
„siaučia karas. Daug kas 
kalba apie naują Šaltąjį karą. 
Tačiau iš tiesų jis seniai jau 
virto karštu.  

Jo karvedžiai vadinasi 
Assadas, Putinas, Erdoganas, 
Chamenėjus ir Trampas. Jie 
turi bendrą priešą – tiesą.

Paskutinioji ataka įvyko 
balandžio 14-osios rytą, 
amerikiečiams, britams ir 
prancūzams paleidus raketas 
į taikinius Sirijoje. Kiek tų 
raketų pataikė, kiek jų buvo 
numušta – tai nebesvarbu. 
Kiekviena pusė turi savo 
versiją, teigė žurnalistas.

Tačiau nuo savęs pridur-
čiau, kad ne visos versijos 
lygios, nes kai kurios ar-
čiau tiesos, o kitos toliau. 
Juk toks dalykas kaip tiesa 
tikrai egzistuoja, nors kai 
kuriais klausimais sunku ar 
net neįmanoma patikimai ją 
nustatyti.

Vis dėlto ir pats žurnalis-
tas R. Baumgartenas toliau 
aiškina, kad „pirmoji auka 
kare yra, kaip žinoma, tie-
sa”. Bet kai vedamas karas 
prieš tiesą apskritai, tai žala 
ypač didelė.

Apie diktatorių Basharą 
a l - A s s a d ą ,  a u t o k r a t u s 
Vladimirą Putiną ir Recepą 
Tayyipą Erdoganą bei dva-
sininką Ali Chamenėjų mes 
žinome, kaip jie su tiesa 
kovoja – ogi ne tik ribodami 

KARAS SU TIESA – AR TIK SIRIJOJE?
nuomonių reiškimo ir spau-
dos laisvę, bet ir demonizuo-
dami bei įkalindami kitaip 
galvojančius.

O Jungtinių Amerikos 
Va l s t i j ų  p r e z i d e n t a s 
Donaldas Trampas (Donald 
Trump) karui prieš tiesą 
suteikė naujas dimensijas: 
„išsigalvotomis naujieno-
mis” jis vadina viską, kas 
jam netinka, o sąvoka „al-
ternatyvūs faktai” jis savo 
melus pagražina.

Sirijos Dumoje prieš sa-
vaitę panaudotos nuodingos 
dujos. „Šiandien, – rašė 
sekmadienį žurnalistas R. 
Baumgartenas, – toje vietoje 
renkasi Pasaulinės cheminio 
ginklo uždraudimo organi-
zacijos ekspertai, kad suras-
tų įtariamo nuodingų dujų 
panaudojimo pėdsakus ir 
daiktinius įrodymus, patvir-
tinimus”. Tačiau po suduotų 
karinių smūgių visiškai vis 
tiek, ką šie ekspertai su-
ras. Kontrahentai jau seniai 
įsipareigoję laikytis savo 
nusistatytų pozicijų.

Taip, esame grįžę į šalto-
jo karo būklę. Yra vis ma-
žiau instancijų ir parametrų, 
kuriuos pripažintų skirtingų 
stovyklų atstovai. Dėl to 
kalti ne tik Sirijos, Rusijos, 
Turkijos ir Irano valdovai, 
Vakaruose apibūdinami kaip 
diktatoriai ir autokratai.

Kaltas – ir vis didesne 
apimtimi – ir D. Trampas: jo 
liguistas narcisizmas, jo per 
tviterį išsiliejantis žodžių 
nesulaikymas, jo neprogno-
zuojamas, padrikas vadova-

vimo stilius. Tai pakerta pa-
čią svarbiausią demokratijos 
valiutą – įtikimumą.

J u n g t i n ė s  A m e r i k o s 
Valstijos jau du dešimtme-
čius Artimuosiuosse  Rytuose 
pražaidė savo patikimumą. 
Štai nesėkmės pavyzdžiai: 
Vašingtono vaidmuo taikos 
tarp Izraelio ir palestiniečių 
procese, karinis žygis prieš 
Iraką, Vašingtono sužlugi-
mas Afganistane, teroristų 
grupuotės „Islamo valstybė” 
iškilimas ir susilpnėjimas, 
visa JAV politika Sirijos 
konflikto atžvilgiu, masyvus 
arabiškųjų Persų įlankos 
valstybių apsiginklavimas, 
galimas amerikiečių pasi-
traukimas iš sunkiai sude-
rintos sutarties dėl Irano 
branduolinės  programos 
apribojimo.

Va š i n g t o n o  k l a i d o s 
Artimuosiuose Rytuose ne 
tik įgalino Irano iškilimą 
į kitiems grasinančią regi-
oninę galybę, bet ir leido 
Rusijai tapti lemiama jėga 
Sirijoje.

D. Trampas atsisako vai-
dmens būti tvarką saugan-
čia galybe Artimuosiuose 
Rytuose, tegu to imasi kiti. 
Sirija jam vis tiek, jis tik 
nori lauk iš jos. Kurdai kaip 
patikimiausia jėga kovoje su 
„Islamo valstybe” jam irgi 
nerūpi.

Ap ie  I r aną  i r  Saudo 
Arabiją jis visų pirma žino 
tik tiek, kuri šalis gali išleisti 
daugiau pinigų už amerikie-
tiškus ginklus. Balandžio 
14-osios kariniai smūgiai 
prieš Sirijos objektus čia 
nieko nepakeis. Pamišimas 
Sirijoje tęsis toliau.

Rusija ir Iranas žino, ko 
jie Artimuosiuose Rytuose 
nori – galios ir įtakos. O 
Vakarai ten praradę orien-
taciją.

Nuo visos šios politikos 
stipriai kenčia ne kas kitas, 
o tik žmonės Sirijoje, Irake, 
Jemene – visose tose valsty-
bėse, kuriose vyksta naujasis 
šaltasis karas ir siaučia regi-
oninės kovos.

„O mes Vokietijoje?” – 
klausia R. Baumgartenas ir 
atsako: „mes tik stebimės, 
kad iš tos pasaulio dalies 
plūsta vis nauji pabėgėliai”.

T i e k  i š  Vo k i e t i j o s 
r a d i j o  s v e t a i n ė s 
„Deutschlandfunk”. Tuo 
ta rpu  Turk i jos  d ienraš-
tis „T24” pastebėjo, kad 
„Trečiasis pasaulinis karas 
neprasidėjo ir niekas dėl 
karinio Vakarų įsikišimo 
neprarado gyvybės”.

Be to, dar neaišku, ar 
Rytų Gutoje išvis  įvyko 
nuodingų dujų ataka ar ne. 
Pasaulinės cheminio ginklo 

(Nukelta į 4 psl.)
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Tvarkyti lietuvių trem-
tinių kapų į Rusiją šiemet 
planuoja vykti dvi „Misija 
Sibiras” ekspedicijos.

Organizatorių teigimu, ke-
tinama keliauti į Krasnojarsko 
kraštą, ten per visą tremties 
laikotarpį buvo ištremta per 
40 tūkst. lietuvių.

„Per 12 projekto gyvavi-
mo metų ekspedicijos sutvar-
kė pagrindines didžiausias 
lietuvių kapines Sibire, ta-
čiau tebėra labai daug ma-

ŠIEMET PLANUOJAMOS DVI „MISIJA SIBIRAS” EKSPEDICIJOS
žesnių kapinaičių, kurios 
sparčiai nyksta. Kartais pa-
kanka vieno miškų gaisro ar 
didesnės audros, kad kapinės 
taptų nebeatrandamomis. 
Mažesnėse kapinaitėse daug 
efektyviau darbuotis nedide-
lėmis grupėmis, nes darbai 
vyksta labiau koncentruotai, 
mažesnė komanda yra mobi-
lesnė. Turėdami dvi skirtin-
gas ekspedicijas, galėsime 
nuveikti dvigubai daugiau”, 
– sakė ilgametis „Misija 
Sibiras” ekspedicijų vadovas 
Arnoldas Fokas.

Pastaraisiais  metais  į 
Sibirą vykdavo viena 16 
žmonių komanda, ji lanky-
davo lietuvių tremties vietas 

uždraudimo organizacijos 
ekspertai ten pradėjo savo 
darbą, tačiau JAV preziden-
tas D. Trampas nenorėjo 
sulaukti to darbo rezultatų, 
buvo rašoma Stambulo lai-
kraštyje.

C i u r i c h o  d i e n r a š č i o 
„Tages-Anzeiger” požiū-
riu, „JAV prezidento įsakyti 
smūgiai iš oro yra pateisi-
nama, nors ir simbolinė re-
akcija į naujausią nuodingų 
dujų išpuolį prieš Sirijos gy-
ventojus. Tai žinutė Basharui 
al-Assadui, kuria kartu ne-
rizikuojama ir konflikto su 
Rusija eskaliacija”.

Tačiau šie oro antpuoliai 
kažką pakeis tik tuo atve-
ju, jeigu jų bus imamasi 
kiekvieną sykį, kai Asadas 
paleis nuodingas dujas. Ir jie 
turėtų būti susieti su didesne 
Vakarų pagalba Sirijos kai-
mynams ir padidintu spaudi-
mu Rusijai bei Iranui, skelbė 
Šveicarijos laikraštis.

Norvegijos dienraščio 
„Bergens Tidende”  žo-
džiais, „karinis įsikišimas 
kelia ginčų, tačiau reaguoti 
vis tiek būtinai reikėjo”. 
Cheminius ginklus naudoti 
draudžiama, o tarptautinė 
bendrija privalo nepalik-
ti jokių abejonių, kad to 
draudimo nepaisymas turės 
pasekmių.

Net jei ilgalaikis tikslas 
turi  būti  taikus politinis 
sprendimas, NATO negali 
sau leisti, kad tokių drako-
niškų karo priemonių kaip 
nuodingų dujų įvedimas tap-
tų normalus. Čia pasyvumas 
irgi yra tam tikras sutikimas, 
skelbė Bergeno laikraštis.

Amsterdamo dienraš-
tis „Telegraaf” dar kate-
goriškesnis: „tarptautinei 
bendruomenei buvo svarbu 
duoti aiškų signalą prieš 
barbarišką cheminių ginklų 
panaudojimą. Jie draudžiami 
ne be priežasties. Jų naudo-
jimas yra karo nusikaltimas 
– ir nusikaltimas žmonijai, 
skelbė Nyderlandų laikraš-
tis.

Pasak Londone leidžiamo 
panarabiško dienraščio „Al 
Araby al-Jadeed”, vieną 
dalyką tai D. Trumpas pa-
darė: jis iš Rusijos, Irano 
ir Turkijos susiformavusią 
sąjungą smarkiai papurtė. 
Šie trys veikėjai tarpusavyje 
ir su Asado režimu jau buvo 
susimokę dėl tolesnių žygių.

Be t  t ada  j i ems  ke l i ą 
pastojo amerikiečiai .  D. 
Trampas davė suprasti, jog 
jis lyg niekur nieko neste-
bės tik iš tolo jų bendrų  dėl 
Sirijos ateities planų, skelbė 
Londono arabų laikraštis.

Mykolas Drunga, LRT

KARAS SU TIESA –  
AR TIK SIRIJOJE?

(Atkelta iš 3 psl.)

Lietuvos vadovai žada 
naudoti Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos (VLKK) 
šią savaitę patvirtintą alter-
natyvų Gruzijos pavadinimą 
– Sakartvelą.

„Alternatyvus Gruzijos pa-
vadinimas Sakartvelas bus nau-
dojamas. Šį mėnesį Lietuvos 
Respubl ikos  Prez identė 
Dalia Grybauskautė dalyvaus 
Sakartvelo 100-mečio iškilmė-
se ir naudos šį pavadinimą”, 
– nurodė prezidentės spaudos 
tarnyba.

Seimo Pirmininko Viktoro 
Pranckiečio atstovė spaudai 
sakė, jog parlamento vadovas 
„džiaugiasi VLKK sprendimu”.

„Nuo šiol Seimo Pirmininkas 
oficialiuose raštuose ir svei-
kinimuose naudos naująjį 
Sakartvelo pavadinimą, taip 
pat skatins ir kitus Seimo narius 
vartoti būtent šį terminą”, – teigė 
Karolina Frolovienė.

Alternatyvųjį Gruzijos 
pavadinimą žada naudoti ir 
ministras pirmininkas Saulius 
Skvernelis, žiniasklaidai sakė 
jo atstovas spaudai Tomas 

LIETUVOS VADOVAI ŽADA NAUDOTI NAUJĄ GRUZIJOS PAVADINIMĄ

Beržinskas.
Valstybinė lietuvių kal-

bos komisija nusprendė, kad 
Gruzija išliks oficialus šios 
valstybės pavadinimas, ta-
čiau ją bus galima vadinti ir 
Sakartvelu.

Galimybės vartoti šį va-
riantą paprašė Tbilisis, argu-

mentuodamas, jog „Gruzija” 
yra rusiškas pavadinimas.

Valstybinė lietuvių kalbos 
komisija anksčiau buvo iš-
aiškinusi, kad pagrindo keisti 
Gruzijos pavadinimą lietuvių 
kalba nėra, nes dabartinė ver-
sija turi ilgą vartojimo istoriją 
ir savitą, prie lietuvių kalbos 

derančią formą, o autentiško 
pavadinimo Sakartvelo ofici-
aliai nevartoja jokia Europos 
Sąjungos valstybė.

Užsienio reikalų minis-
terija gegužės 10 d. taip pat 
paskelbė raštvedyboje naudo-
sianti Sakartvelo pavadinimą.

LRT

Sakartvelo vėliava apjuosta Lietuvos trispalve Vilniuje.                                       www.madeinvilnius.com

Vilniuje iškilminga eisena 
paminėtos 1791 metais pri-
imtos Lenkijos ir Lietuvos 
tautų Konstitucijos metinės 

VILNIUJE IŠKILMINGA EISENA PAMINĖTOS  
GEGUŽĖS 3-IOSIOS KONSTITUCIJOS METINĖS 

Gegužės 3-osios Abiejų Tautų Respublikos Konstitucijos metinių eisena Vilniuje.                             Stop kadras

ir Lietuvos valstybės bei 
Lenkijos nepriklausomybės 
atkūrimo 100-mečiai.

Į iškilmes sostinėje susirin-

ko daugiausia lenkų tautybės 
žmonės iš Pietryčių Lietuvos, 
atvyko svečiai iš Lenkijos.

Gegužės 3-iosios Konsti-

tucija buvo pirmoji rašytinė 
konstitucija Europoje, at-
vėrusi galimybes daugeliui 
reformų.

Lietuvos lenkų sąjungos 
viceprezidentas Edvardas 
Trusevičius pažymi, kad 
Konstitucijos nuostatos, ma-
tant šių dienų iššūkius, yra 
labai aktualios Lietuvai.

„Šios abi tautos, Lietuva 
ir Lenkija, gerąja to žodžio 
prasme yra pasmerktos partne-
rystei, strateginei partnerystei. 
Labai džiugu, kad pastaruoju 
metu tie santykiai šiltėja, nes 
mes turime bendrų iššūkių, 
bendrų grėsmių ir kartu galime 
jas lengviau ir geriau įveikti”, 
– sako Lietuvos lenkų sąjun-
gos viceprezidentas.

Seimo nario Jaroslavo 
Narkevičiaus teigimu, ši diena 
– visų lenkų, kurie gyvena ne 
tik Lenkijos valstybėje, bet ir 
už Lenkijos ribų, diena.      LRT

ir tvarkydavo kapines dvi 
savaites.

Šiemet abi ekspedicijos 
išvyks liepos 17-ąją, Pasaulio 
l ietuvių vienybės dieną. 
Komandos iškeliaus kartu, 
tačiau lankys bei tvarkys ka-
pines skirtingais maršrutais, 
kad darbai vyktų dar efekty-
viau ir greičiau.

Kiekvieną komandą pla-
nuojama formuoti iš 12 žmo-
nių.

„Misija Sibiras” rengėjai 
renka aukas šiemetinėms 
ekspedicijoms. Paskambinus 
t r umpa i s i a i s  numer i a i s 
Lietuvoje 1891 galima pa-
aukoti du eurus, 1892 – tris 
eurus.                                 LRT

KAUNE RUOŠIAMA 
VIETA VYČIO 
SKULPTŪRAI

Prie Kauno pilies rengia-
ma aikštė Vyčio skulptūrai. 
Planuojama, kad Laisvės ka-
rio paminklas ant granitinio 
pjedestalo iškils iki Liepos 
6-osios.

Vytis stovės pilies kiemo 
centre. Taip, pasak architektų, 
tarp dviejų bokštų, gynybinės 
sienos ir skulptūros susidarys 
vientisa kompozicija. Šiuo 
metu įrengiama aikštelė pa-
minklui. Pradžioje nukasamas 
gruntas, vėliau bus įgręžiami 
poliai, montuojamas metalinis 
bortelis, klojamas viršutinis 
aikštelės sluoksnis.

Bronzinė skulptūra stovės 

ant tamsaus granito 6 metrų 
skersmens sferos.

Tikimasi, kad Vytis Kaune 
bus pastatytas iki Liepos  
6-osios.                            LRT
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B a l a n d ž i o  2 7 - 2 8  d . 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Rolandas Kriščiūnas daly-
vavo JAV Vest Pointo (West 
Point) Karo akademijoje or-
ganizuojamuose renginiuose, 
skirtuose pagerbti generolo 
Tado Kosciuškos atminimą.

„Laisvės idealai, už ku-
riuos kovojo T. Kosciuška,  
jungia  JAV, Lenkijos ir 
Lietuvos žmones ir stiprina 
transatlantinės bendruome-
nės ryšius”, – akcentavo  R. 
Kriščiūnas.

Ambasadorius dalyvavo 
jau 15-oje metinėje kon-
ferencijoje,  kurios tema 
„T. Kosciuškos palikimas 
minint Pirmojo pasaulio 
karo pabaigos, Lenkijos ir 
Lietuvos nepriklausybių at-
statymo šimtmečius,”  taip 
pat šv. Mišiose skirtose T. 
Kasciuškos atminimui, iškil-
mingoje ceremonijoje  prie 

LIETUVOS AMBASADORIUS JAV R. KRIŠČIŪNAS VEST POINT KARO AKADEMIJOJE 
PAGERBĖ T. KOSCIUŠKOS ATMINIMĄ

T .Kosciuškos paminklo ir 
Vest Pointo Karo akademijos 
kadetų parade.

R. Kriščiūnas savo kal-
boje pabrėžė, kad Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės ir 
Lenkijos Karalystės 1794-ųjų 
sukilimo vado, kovų už JAV 
nepriklausomybę dalyvio T. 
Kosciuškos  gyvenimas ir 
pavyzdys išlieka įkvėpimu 
daugeliui žmonių visame 
pasaulyje. Tos vertybės, ku-
riomis visą savo gyvenimą 
vadovavosi Tadas Kosciuška, 
neprarado savo aktualumo 
ir šiandien, pažymėjo R. 
Kriščiūnas.

A m b a s a d o r i u s  R . 
Kr i šč iūnas  Ves t  Po in to 
k a r o  a k a d e m i j o j e  l a n -
kėsi „Kosciuškos draugų 
Amerikos asociacijos” kvie-
timu.  

LR ambasados Vašingtone 
informacija

Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas kalbėjo JAV Vest Pointo (West Point) Karo 
akademijoje organizuotame renginyje, skirtame pagerbti generolo Tado Kosciuškos atminimą.  
                                                                                                                           LR ambasados Vašingtone nuotr.

Balandžio 28 d. Lietuvos 
ambasadoje buvo sureng-
tas Vašingtono Kristijono 
Donelaičio lituanistinės mo-
kyklos lėšų rinkimo vakaras, 
kurio metu koncertavo džia-
zo atlikėja ir kompozitorė iš 
Lietuvos Simona Minns.

Vakaro metu ji atliko savo, 
Lietuvos ir užsienio autorių, 
taip pat lietuvių liaudies kūri-
nius, akomponuojant kanklė-
mis ir fortepijonu. Šiuo metu 
Bostone gyvenanti Simona 
Minns 2015 metais laimėjo 
The Berklee Outstanding Jazz 
Vocalist apdovanojimą.

Renginio metu buvo su-
rengtas aukcionas, kurio metu 
surinktos lėšos buvo skirtos 

AMBASADOJE SURENGTAS  
K. DONELAIČIO LITUANISTINĖS 

MOKYKLOS LĖŠŲ RINKIMO VAKARAS

K. Donelaičio lituanistinei 
mokyklai, veikiančiai nuo 
1961 metų.Renginyje daly-
vavo ambasadoriaus Rolando 
Kriščiūno sutuoktinė Živilė 
Kriščiūnienė, kurios rankų 
darbo rankinę buvo gali-
ma įsigyti vakaro aukcione. 
Aukcione taip pat buvo gali-
ma įsigyti krepšinio kamuolį 
su „Indiana Pacers” žaidė-
jo Domanto Sabonio para-
šu, K. Donelaičio mokyklos  
Riešutėlių klasės mokinukų 
ir jų mokytojos Alinos  pie-
šinį „Vaikų Lietuva”, skirtą 
Lietuvos Šimtmečiui paminėti, 
bei kitus daiktus. 

LR ambasados Vašingtone 
informacija

Džiazo atlikėja ir kompozitorė iš Lietuvos Simona Minns. LR am-
basados Vašingtone nuotr.

Gegužės 4-5 d. krašto ap-
saugos ministras Raimundas 
Karoblis dalyvavo Sofijoje 
(Bulgarija) vykusiame nefor-
maliame Europos Sąjungos 
(ES) gynybos ministrų susiti-
kime. 

Nuolatinio struktūrizuo-
to bendradarbiavimo (angl. 
P e r m a n e n t  S t r u c t u re d 
Cooperation, PESCO) sesi-
joje gynybos ministrai aptarė 
PESCO įgyvendinimą, taip pat 
PESCO projektų pažangą bei 
būtinybę sudaryti sąlygas pro-
jektuose dalyvauti trečiosioms 
valstybėms.

„PESCO sėkmė priklausys 
nuo greito PESCO projek-
tų įgyvendinimo. Atkreipiau 
kolegų dėmesį į žingsnius, 

kuriuos turim padaryti dar 
šiais metais, siekiant sukurti 
Kibernetinio reagavimo ko-
mandas” – sakė krašto apsau-
gos ministras R. Karoblis. Jis 
taip pat pasidžiaugė vieninga 
valstybių pozicija, jog partne-
rių dalyvavimo klausimas ES 
gynybos projektuose turi būti 
sprendžiamas kaip įmanoma 
greičiau.

Ministrai taip pat kalbėjo 
apie gynybos finansavimą 
iš ES biudžeto. Šią savaitę 
pasirodė Europos Komisijos 
siūlymai dėl kito ilgamečio ES 
biudžeto (2021-2027), jame 
pirmą kartą kalbama apie fi-
nansavimą gynybos reikmėms. 
R.Karoblio teigimu, tai svarbi 
politinė žinutė, ypač svarbu, 

NEFORMALUS EUROPOS SĄJUNGOS  
GYNYBOS MINISTRŲ SUSITIKIMAS SOFIJOJE

kad Komisija yra nusiteikusi 
skirti lėšų infrastruktūros ge-
rinimui, siekiant paspartinti 
karinį judėjimą Europoje. 
„Karinio mobilumo gerini-
mas Europoje yra prioritetinis 
klausimas tiek NATO, tiek ES. 
Turim išnaudoti ES turimus 
finansinius instrumentus. Tai 
bus svarbi tema artėjančioje 
Europos Vadovų Taryboje 
birželį ir NATO viršūnių susi-
tikime liepos mėnesį” – sakė 
krašto apsaugos ministras.

Bendroje sesijoje su NATO 
bei JT atstovais kalbėta apie 
būtinybę stiprinti bendradar-
biavimą krizių regionuose 
– ypač Afganistane, Irake ir 
Afrikoje (Sahelyje, CAR, 
Somalyje).              LR KAM

Gegužės 1-11 d. krašto ap-
saugos viceministras Edvinas 
Kerza lankosi Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, kur su-
planuoti susitikimai su JAV 
Gynybos ir Valstybės de-
partamentų, Kongreso ir 
Pensilvanijos nacionalinės 
gvardijos atstovais. Susitikimų 
metu pristatomi Lietuvos pa-
siekti rezultatai kibernetinio 
saugumo srityje ir aptariamos 
bendradarbiavimo galimybės.

„Atveriam dar vieną ben-
dradarbiavimo puslapį, įtrauk-
dami kibernetinio saugumo 
aspektą į bendradarbiavimo 
su Pensilvanijos nacionaline 
gvardija visumą”, – gegužės 
2 d. sakė E. Kerza, susitikęs 

VICEMINISTRAS E. KERZA LANKOSI  
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE

su Pensilvanijos 
nacionalinės gvar-
dijos atstovu bri-
gados generolu 
Timothy J. Hilthy.

Pasak vice-
minis t ro ,  ben-
dradarbiavimas 
kibernetinio sau-
gumo srityje su 
Pensilvanijos nacionaline 
gvardija apimtų ne tik bendras 
treniruotes ir pratybas, bet ir 
sąveiką bendram darbui bei 
darbuotojų mainų programas 
- visa tai galėtų atsispindėti 
vystomo regioninio Kauno 
kibernetinio centro projekto 
kontekste.

Viceministras E. Kerza JAV 

lankosi kartu su Nacionalinio 
kibernetinio saugumo centro 
(NKSC) ir ministerijos už 
kibernetinio saugumo poli-
tiką atsakingais pareigūnais. 
Vizito metu taip pat suplanuoti 
susitikimai su JAV analitinių 
centrų atstovais ir dalyvavimas 
diskusijų forumuose.

LR KAM



6  . DIRVA . 2018 m. gegužės 8 d. . 

– Norėtume sužinoti, už  
kokius žurnalistikos darbus 
Jums buvo skirta tradicinė 
Vytauto Gedgaudo premi-
ja?

– Žurnalisto ir redak-
toriaus Vytauto Gedgaudo 
premija skiriama Lietuvos 
žurnalistų sąjungos nariui už 
turiniu ir forma išskirtinius 
spaudos, radijo, televizijos, 
interneto ir fotožurnalistikos 
darbus už praėjusius metus.

Man ypač buvo malonu, 
kad kolegos atkreipė dėme-
sį ir įvertino 2016 metais 
išleistą mokslo monografiją  
„Žiniasklaidos atskaitingu-
mas ir žurnalisto atsakomy-
bė”, kurios buvau sudarytoja 
ir mokslinė redaktorė bei 
autorinių tekstų autorė. 

Tai mokslo tekstų knyga 
skirta žurnalistikos istorijai, 
teorijai ir praktikai. 

Pirmojoje knygos dalyje 
publikuojami komunikacijos 

ir informacijos mokslininkų 
straipsniai apie šių dienų ko-
munikacijos lauko problemas 
bei mano studija – tyrimas 
apie Lietuvos regioninės žur-
nalistikos ir žurnalistų padėtį. 

Antroji dalis, kaip ir visa 
monografija, skirta Pirmojo 
ir Antrojo Lietuvos Seimo 
pirmininko dr. Leono Bistro 
atminimui. Todėl antrojoje 
monografijos dalyje spaus-
dinama išsami buvusio vi-
suomenės veikėjo, politiko, 
filosofo ir redaktoriaus bei 
žurnalisto, tragiškos lem-
ties tremtinio dr. L. Bistro 
biografija, mano straipsnis 
apie dr. L. Bistro žurnalistinę 
veiklą, taip pat mano parengti 
tekstologijos darbai – dr. L. 
Bistro straipsniai, politinės 
apžvalgos ir įžvalgos, publi-
kuotos tarpukario lietuviško-
je spaudoje.  

– Kokie ateities planai 
įprasminant Jūsų darbus?

PURENTI DIRVĄ
Lietuvos žurnalistų sąjunga  ir Nacionalinė žurnalistų kū-

rėjų asociacija yra pagerbusi garsų lietuvių žurnalistą ir re-
daktorių, Klivlando lietuvį Vytautą Gedgaudą. Kiekvienais 
metais Spaudos dieną už iškilius žurnalistikos praktikos bei 
žurnalistikos mokslo darbus yra teikiama prestižinė redak-
toriaus ir žurnalisto V. Gedgaudo premija. Klivlande kelias 
savaites (kovo 23- balandžio 12 dienomis) viešėjo 2017 metų 
Vytauto Gedgaudo premijos laureatė Vilniaus universiteto 
Komukacijos fakulteto Žurnalistikos instituto asocijuota 
profesorė, doc. dr. Jolanta Mažylė. Viešnia mielai sutiko 
atsakyti į „Dirvos” redaktoriaus Gedimino Markevičiaus 
klausimus.

Iš kairės: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto asocijuotoji profesorė, 
doc. dr. Jolanta Mažylė įteikė Stefai Gedgaudienei, Vytauto Gedgaudo premijos steigėjai, Vilniaus 
universiteto rektoriaus prof. A. Žukausko padėką už pagalbą ir paramą Vilniaus universiteto žurna-
listikos specialybės studentams. 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto asocijuotoji profesorė, doc. dr. 
Jolanta Mažylė (kairėje) ir Lietuvos Respublikos garbės konsulė Klivlande Ingrida Gertrūda Bublys. 

– Šie darbai jau padaryti. 
Tačiau Vytauto Gedgaudo 
premija mane morališkai įpa-
reigojo labiau įsigilinti į šios 
Asmenybės nueitą gyvenimo 
ir kūrybos kelią, į jo metus, 
atiduotus „Dirvai”. Todėl jau 
praėjusių metų vasarą padir-
bėjau Lietuvos archyvuose 
ir bibliotekose ieškodama 
Vytauto Gedgaudo atminties 
ženklų, paliktų tarpukario 
Lietuvos spaudoje.

Susisiekusi su Vytauto 
Gedgaudo našle, jo gyve-

nimo bendražyge p. Stefa 
Gedgaudiene, su kuria palai-
kau ryšius kaip su Vilniaus 
universiteto Komunikacijos 
fakulteto Žurnalistikos ins-
tituto globėja, vardinės V. 
Gedgaudo stipendijos stei-
gėja, sužinojau, jog p. Stefa 
neprieštarauja, kad rinkčiau 
medžiagą knygai apie Jos 
vyrą. Ypač mane domina 
Vytauto Gedgaudo veikla 
jo žurnalistinės ir redak-
toriaus darbo brandos lai-
kotarpiu. Taip atkeliavau į 
Klivlandą. Labai dėkinga p. 
Stefai Gedgaudienei, atvėru-
siai Vytauto kabineto duris 
ir leidusiai susipažinti su jo 
rašytiniu palikimu. Taip pat 
dėkoju ir mieliems Klivlando 
lietuviams, kurie dar atmena 
savo bendravimą ir ben-
dradarbiavimą su Vytautu 
Gedagaudu ir kurie dosniai 
dalijosi savo prisiminimais 
apie šį iškilų žmogų.

– Ką manote apie Lietuvos 
Respublikos dvigubą piliety-
bę ir būsimą referendumą 
šiuo klausimu? Ar tai vienys 
ar - atvirkščiai - skaldys 
Lietuvos žmonės?

– Atsakysiu kaip Lietuvos 
Respublikos pilietė. Pirmiausia 
tai teisės klausimas ir jį būtina 
išspręsti. Tačiau kaip Lietuvos 

Respublikos pilietei man labai 
svarbus dar vienas dalykas, 
kurį ir noriu pasakyti. Man 
regis, kad Lietuvai turi rūpėti 
kiekvienas lietuvis, kur jis 
begyventų. Kaip ir tam kie-
kvienam lietuviui turi rūpėti 
Lietuva. Vienpusio ryšio ne-
gali būti.  

– Kaip Jūs vertinate da-
bartinę JAV lietuvių spau-
dą?

– Nesu atlikusi išsamaus 
turinio tyrimo, tad viena-
reikšmiai atsakyti į Jūsų 
klausimą neturiu teisės. Kaip 
skaitytoja galiu tepasakyti, 
kad ji įvairi. Įvairi, kaip ir 
Lietuvos spauda. 

– Ko pal inkėtumėte 
„Dirvai” ir jos skaitytojams?

– Purenti dirvą. Tai ne 
mano žodžiai. Juos pirmą-
syk išgirdau iš gerbiamos 
p. Stefos Gedgaudienės, di-
džiąją savo gyvenimo dalį 
atidavusios „Dirvai”. Tai 
vėliau ne kartą girdėjau ir iš 
kitų Klivlando lietuvių, kurie 
neabejingi lietuviškos min-
ties ir kultūros puoselėjimui 
ir palaikymui. Tad linkėjimas 
būtų labai lakoniškas, bet 
nuoširdus: Gyvuokite mūsų 
visų dvasios labui! 

– Ačiū už pokalbį ir pa-
linkėjimus.

L i e t u v i ų  m o k y k l a 
Vašingtone supažindino va-
šingtoniečius su lietuviškomis 
dainomis ir tradicijomis.

Balandžio 29 d. Lietuvos 
ambasada Vašingtone kar-
tu su Lietuvių mokykla 
Vašingtone dalyvavo pirmą 
kartą JAV sostinėje surengta-
me Tarptautiniame vaikų fes-
tivalyje, kuriuo metu vaikams 
ir jų tėvams buvo pristatytos 
lietuviškos tradicijos, kultūra, 
istorija ir šiemet švenčiamas 
atkurtos Lietuvos valstybės 
šimtmetis.

Renginio dalyviams ir sve-
čiams koncertavo mokyklos 
vaikų kolektyvas, atlikęs lietu-
vių liaudies kūrinius. Renginio 
lankytojai turėjo galimybę 
susipažinti ir su lietuviškomis 
sutartinėmis.

Festivalyje iš viso daly-
vavo daugiau kaip 25 šalių 
atstovai. Renginyje, kuris 
buvo surengtas Ronald Reagan 
pastate Vašingtono centre, 
apsilankė keletas tūkstančių 
žmonių.

LR ambasados Vašingtone 
informacija

LIETUVIŠKOS TRADICIJOS JAV
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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

A R G E N T I N A

Argentinos „Nemunas” 
koncertavo „Coliseo 

Podestá” teatre
A r g e n t i n o s  l i e t u v i ų 

tautinių šokių ansamblis 
„Nemunas” iš Beriso miesto 
koncertavo La Platos miesto 
municipaliniame „Coliseo 
Podestá” teatre, kur buvo 
švenčiama Tarptautinė šo-
kio diena. Renginyje iš viso 
dalyvavo 130 šokėjų, kurie 
atstovavo įvariems šokių 
stiliams. Aukšto lygio tango, 
šiuolaikinis šokis, Argentinos 
folkloras, operos ir baleto tea-
tro baleto trupė bei baltarusių 
šokių ansamblis. 

„Coliseo Podestá” teatras 
yra vienas iš svarbiausių 
teatrų Pietų Amerikoje, ku-
riame telpa 1065 žiūrovių. 
Jis buvo pastatytas 1886 m. 
Po šimto metų - 1986 m. - 
buvo paskelbtas La Platos 
miesto savivaldybės kultūros 
paveldu, 1987 m. Buenos 
Airių provincijos vyriausy-

La Platos miesto municipaliniame „Coliseo Podestá” teatre.                                                                                    Pablo Cabrera nuotr.

bės kultūros paveldu. Per 
teatro istoriją koncertavo 
daug garsių artistų - Remete 
Lacconi, Margarita Xirgu, 
Marian Anderson, Arthur 

Rubinstein, Lola Membrives 
ir kiti. 

Trumpai apie lietuvių grupę 
- šiuo metu jaunimo ansambly-
je „Nemunas” yra 50 šokėjų 

nuo 13 iki 25 metų. Ansambliui 
vadovauja Analia Dulkė ir Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis. 
Šiuo metu šis kolektyvas yra 
didžiausias lietuvių šokių an-

samblis Pietų Amerikoje. Šokių 
kolektyvas „Nemunas” daly-
vaus Lietuvos šimtmečio dainų 
šventėje „Vardan tos…”.

Nemuno lietuvių draugija

Balandžio 25 dieną LR am-
basada Ispanijos Karalystėje 
surengė iškilmingą atkurtos 
Lietuvos valstybės 100-čio 
paminėjimą.  Į Madrido šo-
kio konservatorijoje surengtą 
šventę susirinko Ispanijos  
valdžios institucijų pareigū-
nai, diplomatinė bendruome-
ne, verslo, spaudos ir nevy-
riausybinio sektoriaus, miesto 
visuomenės  atstovai ir vietos 
lietuviai. Svečiams buvo pa-
rodytas modernaus šokio 
spektaklis „Ilgesys”. Šis spek-
taklis – tai puikus  Lietuvos ir 

I S P A N I J A

Atkurto Lietuvos valstybingumo šimtmečio Madride 
minėjime - modernaus šokio spektaklis

Ispanijos bendradarbiavimo 
pavyzdys, nes šis projektas 
suvienijo abiejų šalių pajėgas: 
šokėjus ir choreografus Ugnę 
Dievaitytę bei Koke Armero.

Sveikindama  susirinku-
sius, Lietuvos Respublikos 
a m b a s a d o r ė  I s p a n i j o s 
Karalystėje Skaistė Aniulienė 
trumpai apžvelgė  Lietuvos 
istoriją ir pažymėjo, kad šian-
dienos Lietuva – stipri ir mo-
derni valstybė, patikima ES 
ir NATO partnerė, ryžtingai 
ir drąsiai žvelgianti į ateitį.

LR URM

Lietuvos Respublikos ambasadorė Ispanijos Karalystėje Skaistė Aniulienė.          Liutauro Jasiūno nuotr.

Balandžio 19 d. Lietuvos 
R e s p u b l i k o s  a m b a s a -
dos Rumunijoje iniciatyva 
Bukarešte, Jaunimo parko 
(Parcul Tineretului) teritori-
joje, atidarytas 100 ąžuoliukų 
parkas, skirtas įamžinti šiemet 
minimiems Lietuvos vals-
tybės atkūrimo ir Didžiojo 
Rumunijos susivienijimo šim-
tmečiams.

Parko atidarymo ceremo-
nijoje dalyvavo ir po ąžuo-
liuką pasodino šalyje viešė-
damas Lietuvos Respublikos 
Seimo Pirmininkas Viktoras 
Pranckietis, Bukarešto merė 
Gabriela Firea (Gabriela Firia), 
Rumunijos vandenų ir miškų 
ministerijos valstybės sekreto-
rius Ilie Covrig (Iljė Kovrigas), 

Rumunijos Deputatų rūmų 
narys, Rumunijos-Lietuvos 
par lament inės  draugys-
tės grupės pirmininkas Dan 
Vîlceanu (Danas Vilčianu), 
kitų prie projekto prisidėjusių 
Rumunijos institucijų ir orga-
nizacijų atstovai.

Į parko atidarymą Lietuvos 
ambasada Rumunijoje sukvie-
tė Bukarešte reziduojančius 
užsienio šalių diplomatus, sve-
čius iš Rumunijos institucijų, 
lietuvių bendruomenės narius, 
verslo ir akademinio pasaulio 
atstovus. Kiekvienas cere-
monijos dalyvis galėjo tapti 
pasirinkto medelio globėju ir 
gavo tai patvirtinančius var-
dinius sertifikatus su pažymėta 
ąžuoliuko vieta.

Parkas yra išsidėstęs 10 
000 kv. m teritorijoje. Tarp 
medžių įsiterpusioje Vyčio 
kryžiaus formos aikštelėje 
pastatyti lauko treniruokliai, 
kurie, tikimasi, taps papil-
domu traukos tašku tiek ap-
linkinių namų gyventojams, 
tiek Bukarešte gyvenantiems 
lietuviams.

Ąžuolų parko projektas įgy-
vendintas bendromis Lietuvos 
Respubl ikos  ambasados 
Rumunijoje, Bukarešto mies-
to savivaldybės, Bukarešto 
4-ojo sektoriaus savivaldybės, 
Rumunijos miškų ir vandenų 
ministerijos ir privačių rėmėjų 
pastangomis.

„Šis parkas taps ilgaamžiu 
puikių Lietuvos ir Rumunijos 
dvišalių santykių ir tvirtos par-
tnerystės simboliu, atiteksian-
čiu ateities kartoms. Tikiuosi, 

kad jis žaliuos ir per antrojo 
mūsų valstybių šimtmečio 
minėjimą,” sveikindamas su-
sirinkusiuosius teigė Seimo 
pirmininkas.

Rumunija, kaip ir Lietuva, 
š iemet mini  svarbią su-
kaktį - gruodžio 1 d. šalis 

R U M U N I J A

Rumunijos sostinėje pasodintas  
Šimtmečio ąžuolų parkas

švęs Didžiojo susivieniji-
mo 100-ąsias metines. 1918 
m. šią dieną Transilvanija 
nusprendė prisijungti prie 
Rumunijos, taip užbaigdama 
etninių rumunų žemių susi-
jungimo procesą.

LR URM
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Lietuvos žurnalistų są-
junga yra pagerbusi garsų 
lietuvių žurnalistą ir redakto-
rių, Klivlando lietuvį Vytautą 
Gedgaudą. Kiekvienais metais 
Spaudos dieną už iškilius 
žurnalistikos bei žurnalistikos 
mokslo darbus yra teikiama 
prestižinė redaktoriaus ir žur-
nalisto V. Gedgaudo premija. 

Klivlande kovo - balan-
džio dienomis viešėjo V. 
Gedgaudo premijos laureatė 
(2017) Vilniaus universite-
to Komunikacijos fakulteto 
Žurnalistikos instituto aso-
cijuotoji profesorė doc. dr. 
Jolanta Mažylė.

Viešnia iš Lietuvos buvo 
šiltai priimta V. Gedgaudo 
našlės Stefos Gedgaudienės, 
kuri suteikė galimybę žurnalis-
tikos mokslininkei ir dėstytojai 
susipažinti su redaktoriaus ir 
žurnalisto rašytiniu palikimu. 
Doc.dr. J. Mažylės akademinė 

„DIRVOS” REDAKTORIAUS 
VYTAUTO GEDGAUDO ATMINIMUI

misija buvo ne tik susipažinti 
su V. Gedgaudo šeimos sau-
gomais raštais, bet ir ieškoti 
Klivlando archyvuose ansty-
vesnių „Dirvos” 1916-1960 
metų dekados laidų, kurių 
Vilniaus universitetas neturi, 
ir pasitarti „Dirvos” reika-
lais su „Dirvą” leidžiančios 
Amerikos lietuvių spaudos ir 
radijo draugijos „Viltis” pirmi-
ninku Algirdu V. Matulioniu.  
Ir itin svarbu, kad „Dirvos” 
leidėjas „Vilties” draugi-
jos pirmininkas Algirdas V. 
Matulionis pasirašė dokumen-
tą, jog „Dirvos” 1916-2017 
m. laidos bus suskaitmenin-
tos Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos lėšomis 
ir bus patalpintos elektroninio 
paveldo talpykloje bei interne-
tu bus pasiekiamos, kaip ir kiti 
lietuviški leidiniai plačiajai 
visuomenei įvairiuose pasaulio 
kraštuose.

Buvo svarbu J. Mažylei 
susipažinti su lietuvių kultūros 
paveldu Klivlande. Viešniai 
iš Lietuvos daug pagelbėjo 
Klivlando lietuvių kultūros ir 
dokumentavimo centro ir ar-
chyvų patikėtiniai dr. Viktoras 
Stankus ir Centro archyva-
ras Andris Jonas Dunduras, 
Klivlando lietuvių namų 
pirmininkė ( irgi archyvų 
patikėtinė) Rūta Degutienė. 
Beje, su Rūta Degutiene per-
žiūrėtos University Circle 
(Universiteto žiedo) rajone 
Western Reserve Historical 
Society patalpose surinktos kai 
kurios „Dirvos” laidos.

Balandžio 5-tą, kaip tik 
V. Gedgaudo gimimo dieną, 
dr. J. Mažylė savo kalboje 
Klivlando lietuvių namuose  
Pensininkų klubo nariams ir 
visuomenei įdomiai apibūdi-
no V. Gedgaudo asmenybę, 
žurnalistikoje jo nueitą kelią 
bei jo asmeninę įtaką kokybiš-
kai ir garbingai žurnalistikai. 
Buvusio „Dirvos” redaktoriaus 
žmona Stefa Gedgaudienė, 
talkinusi savo vyrui rengiant 
„Dirvos” laikraštį, jo atmi-
nimui prieš 18 metų įsteigė 
Vytauto Gedgaudo stipendiją 
Vilniaus universitete žurna-
listiką studijuojantiems stu-
dentams. Per tuos metus šią 
iškilaus Klivlando lietuvio 
stipendiją jau yra gavę 45 
studentai, kurie Žurnalistikos 
institute, anot dr. J. Mažylės, 
vadinami „gedgaudžiukais”. 
Šiandien dauguma jų, buvu-
sių stipendininkų, yra žinomi 
Lietuvos žurnalistai, redakto-
riai, rašytojai ir mokslo dar-
buotojai.

Viešnia iš Lietuvos per-
skaitė ir įteikė Vilniaus uni-
versiteto rektoriaus prof. 
Artūro Žukausko padėką 
Stefai Gedgaudienei, taip pat 
perdavė V. Gedgaudo sti-
pendijos steigėjai ir mecena-
tei Stefai Gedgaudienei VU 
Komunikacijos fakulteto deka-
no prof. dr. Rimvydo Laužiko 
„padėką Vilniaus universiteto 
Komunikacijos fakulteto gar-
bės narei S. Gegaudienei”. 
Reikėtų paminėti, kad Vilniaus 
universitetas ir Lietuvos žurna-
listų sąjunga įvertino Vytautą 

Gedgaudą kaip „žurnalistikos 
džentelmeną” .

V. Gedgaudo nueitas žurna-
listikos kelias buvo įdomus ir 
įvairus. Lietuvoje , Kaune, bū-
damas 23 metų, 1935 m. para-
šė debiutinį, teigiamai įvertintą 
novelių rinkinį  „Aistrų kovos”. 
Žurnalistikos lankose pradėjo 
darbuotis redaguodamas lai-
kraštį „Laiko žodis” 1933-
1936; „Telegramos” 1936-
1937; „Iliustruotas pasaulis” 
1936-1938. Prancūzijoje, 1945 
m., Paryžiaus universitete 
studijavo literatūrą ir kinema-
tografiją, buvo akredituotas 
lietuvių laikraščių korespon-
dentas. Tuo pačiu laiku, nuo 
1945 m. iki išvykimo i JAV 
1950 m., rašinėjo politines 
apžvalgas į „Draugo” dienraštį 
Čikagoje, pasirašydamas Vyt. 
Arūnas (taip rašo Lietuvių 
Dienos, 1984 m. kovo  mėn.) .  
Atsikėlęs į JAV, V. Gedgaudas 
1950-1954 m. Brukline re-
dagavo laikraštį „Vienybė”; 
Klivlande 1958 m. - pagalbinis 
laikraščio „Dirva” redaktorius, 
1968-1991 m. - „Dirvos” vy-
riausias redaktorius.

Dr. J. Mažylė kalbėjo per 
Klivlando Lietuvių radijo 
programą, vedėjas Eugenijus 
Dicevičius prašė, kad jei kas 
turi senų, nuo 1916  „Dirvos” 
laidų, pranešti radijui ar 
Klivlando archyvų centrui. 
Savo namuose Lietuvos 
Respublikos garbės generali-
nė konsulė Ingrida Bublienė 
su vyru Romu gražiai priėmė 
dr. Jolantą Mažylę pietums, 
visi kalbėjosi apie Lietuvos 
kultūros ir švietimo reikalus.

Dr. J. Mažylė džiaugėsi, 
kad viešnagės Klivlande metu  
aplankė Lietuvių darželius, 
JAV prezidento Garfieldo 
(kuris įkūrė JAV viešųjų 
gimnazijų ir universitetų tin-
klą ) mauzoliejų Lakeview 
Cemetery aukštumose virš 
University Circle, pagerbė 
prezidento Antano Smetonos 
ir prezidento žmonos Sofijos 
bei vaikaičio pianisto Antano 
Smetonos atminimą Visų Sielų 
(All Souls) kapinėse.

Dr. Viktoras Stankus,  
Klivlando lietuvių kultūros 
dokumentavimo centro ir ar-
chyvų patikėtinis 

Ilgametis „Dirvos” redaktorius Vytautas Gedgaudas.

Po paskaitos Klivlando lietuvių namuose (iš kairės): Stefa 
Gedgaudienė – Vytauto Gedgaudo premijos steigėja; Lietuvių 
namų pirmininkė Rūta Degutienė; paskaitininkė, Vilniaus univer-
siteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto asocijuotoji 
profesorė, doc. dr. Jolanta Mažylė.                          V. Stankaus nuotr.

Garbingos Vinco Kudirkos 
ir Vytauto Gedgaudo žurna-
listinės premijos šiais metais 
paskirtos žurnalistui Juozui 
Kundrotui ir 15min.lt žurna-
listui Dovydui Pancerovui, 
teigiama Lietuvos žurnalistų 
sąjungos pranešime.

Šiemet Vinco Kudirkos 
premijai buvo pateikti šie dar-
bai: Aldonos Armalės knyga 
„Mečislovas Rondomanskas. 
Nuo viršukalnės atsiveria 
nauji horizontai”, Loretos 
J a s t r a m s k i e n ė s  k n y g a 

GARBINGOS ŽURNALISTIKOS PREMIJOS 
– J. KUNDROTUI IR D. PANCEROVUI

„Bilietas į Grįžulo Ratus”, J. 
Kundroto knygos „Kryžius 
nuo knygnešio kapo” ir 
„Viena knygnešio diena”, D. 
Pancerovo žurnalistinių tyri-
mų ciklas apie Seimo nario 
Artūro Skardžiaus veiklą ir 
finansinius ryšius su energe-
tikos įmonėmis, Kazimiero 
Šiaulio muzikinis dokumen-
tinis filmas „Nijolė Ščiukaitė. 
Viskas prasideda tavimi”. 
Vertinimo komisija nutarė 
Vinco Kudirkos premiją skirti 
kauniečiui J. Kundrotui.

J. Kundrotas daug metų 
dirbo Ignalinos, Jonavos 
rajoniniuose laikraščiuose, 
Kauno radijuje. Yra LŽS 
ir NŽKA narys. 2017 me-
tais jis išleido dvi Lietuvos 
Respublikos šimtmečiui skir-
tas knygas: apysaką „Kryžius 
nuo knygnešio kapo” ir roma-
ną „Viena knygnešio diena”. 
Autorius visą gyvenimą rinko 
faktus apie Lietuvos knygne-
šius, rašė apie juos apybrai-
žas, esė, rengė radijo laidas. 
Savo kūrybinius ieškojimus 
ir atradimus kolega Juozas 
meniškai atskleidė knygnešio 
Juozo Akelaičio ir jo bendra-

žygių dramatišką gyvenimo 
istoriją. Šios knygos – talen-
tingo žurnalisto kūrybinio 
gyvenimo vainikavimas. 

V. Gedgaudo premijai 
buvo pateikti šie darbai: 
Loretos Jastramskienės  kny-
ga „Bilietas į Grįžulo Ratus”,  
Povilo Sigito Krivicko – 
2017 metais skelbti kūriniai 
popierinėje ir elektroninėje 
žiniasklaidoje, leidyboje ir 
scenoje, Dovydo Pancerovo 
knyga „Kiborgų žemė” ir 
paramos projektas, Česlovo 
Skaržinsko knyga „Palėpėje, 
į kurią atsėlina vakaras”, 
Kazimiero Šiaulio muzikinis 

dokumentinis filmas „Nijolė 
Ščiukaitė. Viskas prasideda 
tavimi”. Vertinimo komisija 
V. Gedgaudo premiją nutarė 
skirti D. Pancerovui.

LŽS narys, žurnalistas D. 
Pancerovas savo asmeniniu 
darbu ir indėliu norėjo paro-
dyti tai, apie ką rašė. Knyga 
„Kiborgų žemė” tapo bestse-
leriu jau per pirmąją savaitę 
(šiuo metu parduota apie 7,5 
tūkst. egzempliorių), o visas 
knygos pelnas buvo skirtas 
Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Kęstučio mechanizuo-
tajam pėstininkų batalionui. 

(Nukelta į 9 psl.)
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K U L T ŪR A

KULTŪROS KRONIKA

Tiksliau – už autoriaus hono-
rarą, leidyklos „Alma littera” 
gautą pelną ir UAB 15min 
lėšas Kęstučio batalione buvo 
įrengta moderni biblioteka 
kariams, skaitykla ir poilsio 
erdvė su stalo bei kompiute-
riniais žaidimais.

D. Pancerovas 2014–2016 
metais dirbo reporteriu per 
Maidano revoliuciją, vė-
liau – Rytų Ukrainos fron-

te. „Kiborgų žemė” – tai 
nuoseklus pasakojimas apie 
tai, kaip Dovydas atsidūrė 
Maidane ir kaip jį, rimtiems 
išbandymams nepasiruošu-
sį jauną reporterį, įtraukė 
Ukrainos tragedija. Šis jo 
darbas – knyga ir labdaringa 
veikla, yra unikalus žurna-
listinis projektas, teigiama 
pranešime.

P r e t e n d e n t u s  p r e -
mijoms gauti vertino de-
šimties žurnalistų komisi-
ja – Aurelija Arlauskienė, 
Ginas Dabašinskas, Justinas 
Lingys,  Laima Lingytė , 
Jolanta Mažylė, Virginija 

M o t i e j ū n i e n ė ,  D a i n i u s 
Radzevičius, Brigita Saba-
liauskaitė, Jonas Staselis ir 
Aldona Žemaitytė – Pet-
rauskienė. V. Kudirkos ir V. 
Gedgaudo premijos šiemet 
teikiamos Kudirkos Nau-
miestyje, dr. V. Kudirkos mu-
ziejuje, kur vyks šventinis 
renginys, skirtas Spaudos atga-
vimo, kalbos ir knygos dienai. 
Jį rengia Lietuvos žurnalistų 
sąjunga, Nacionalinė žurnalis-
tų kūrėjų asociacija, Lietuvos 
nacionalinio muziejaus padali-
nys dr. V. Kudirkos muziejus ir 
laikraščio „Valsčius” redakci-
ja.                                    LRT

(Atkelta iš 8 psl.)
GARBINGOS 
ŽURNALISTIKOS 
PREMIJOS –  
J. KUNDROTUI IR  
D. PANCEROVUI

Romoje prasidėjo Lietuvos 
menų fes t ival is  „Flux”. 
Lietuvos atkūrimo šimtmečiui 
skirtame festivalyje dalyvauja 
100 Lietuvos menininkų, per 
10 festivalio dienų savo kū-
rybą Romoje pristatys teatro, 
šokio, operos, džiazo, foto-
grafijos ir kitų sričių Lietuvos 
menininkai.

Lietuvos ir Italijos prezi-
dentų globojamą menų festi-
valį „Flux” pradėjo koncertas, 
kuriame grojo Nacionalinės 
šventosios Cecilijos akademi-
jos orkestras, o jam dirigavo 
Mirga Gražinytė-Tyla.

ROMOJE – LIETUVOS MENŲ FESTIVALIS

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė (kairėje) ir dirigentė Mirga Gražinytė-Tyla.         LRPK nuotr.

Po koncerto festivalio 
globėja Lietuvos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė dirigentei 
įteikė valstybinį apdovanoji-
mą – ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Riterio kryžių, ku-
riuo M. Gražinytė-Tyla buvo 
apdovanota Vasario 16-osios 
proga.

Prezidentė juokavo, kad 
vejasi dirigentę per pasaulį, 
nes tuo metu, kai buvo tei-
kiami valstybiniai apdova-
nojimai, dirigentė negalėjo 
dalyvauti.

Festivalio atidarymo die-
ną „Auditorium Parco della 

Musica” vizualiųjų menų 
erdvėje atidaryta menininko 
Deimanto Narkevičiaus par-
oda „20.07.2015”, dokumen-
tuojanti sovietinių skulptūrų 
nukėlimą nuo Žaliojo tilto 
Vilniuje.

Pasak „Auditorium Parco 
della Musica” vadovo Jose 
Ramon Dosal, festivalio pro-
grama sudaryta bendradar-
biaujant abiejoms šalims.

Festivalis truks iki ge-
gužės 15 d. ir vyks ne tik 
„Auditorium Parco della 
Musica”, bet ir kitose Romos 
erdvėse.                          LRT

Popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje proga bus 
kuriama speciali giesmė. Lietuvos vyskupų konferencijos Jaunimo 
pastoracijos taryba paskelbė konkursą giesmei sukurti. Konkurso 
dalyviams nurodyta sukurti giesmę, atitinkančią vizito šūkį „Kristus 
Jėzus – mūsų viltis”. Kūrinys turėtų būti parašytas lietuvių kalba, 
ne ilgesnis kaip šešių minučių, tinkamas atlikti gausiems kolekty-
vams. Privalumas – jeigu jo priegiesmis galėtų skambėti ir kitomis 
kalbomis, pavyzdžiui, lotynų, anglų, lenkų ar kitomis. „Lietuvos 
vyskupų konferencijos Jaunimo pastoracijos taryba, rengdama šį 
konkursą, tikisi ne tik išrinkti giesmę, labiausiai atitinkančią vizito 
šūkį, bet kartu sudaryti galimybę krikščioniškos muzikos kūrėjams 
skleisti savo talentus bei skatinti profesionalios krikščioniškos 
muzikos raidą Lietuvoje”, – teigiama pranešime. Kūrinius kon-
kursui privalu pateikti iki gegužės 27-osios. Popiežius Pranciškus 
Lietuvoje lankysis šių metų rugsėjo 22–23 dienomis.

Vilniaus miesto centre esančią gatvę siūloma pervadinti 
garsaus atlikėjo Vytauto Kernagio vardu. Pagal Vilniaus miesto 
savivaldybės parengtą projektą, V. Kernagio vardas būtų suteiktas 
šalia V. Kudirkos gatvės Vilniuje esančiai nedidelei Dainavos 
gatvei. Anksčiau kilusi idėja prisiminta šiemet minint dešimtą-
sias V. Kernagio mirties metines. Dėl jos į savivaldybę kreipėsi 
visuomenininkų grupė. Artimiausiame posėdyje dėl pasiūlymo 
balsuos sostinės savivaldybės taryba. Maestro, aktorius bei ren-
ginių vedėjas V. Kernagis po sunkios ligos mirė 2008 metų kovo 
15 dieną. 2011 metais jo atminimas Vilniaus Gedimino prospekte, 
ties Lukiškių aikšte, įamžintas V. Kernagio kūrybai atminti skirtu 
bronziniu suoliuku. Atidengta skulptūra vaizduoja 1965–1980 
metais čia stovėjusį suoliuką su į jį atremta gitara ir simbolizuoja 
tais metais čia vykusį „Brodo vaikų” judėjimą, vienu iš jo lyderių 
buvo V. Kernagis.

Sankt Peterburgo dvasinės akademijos bažnyčios koplyčia 
nuo šiol vadinsis palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 
vardu. Alantos technologijų ir verslo mokykla koplyčiai padova-
nojo stalo ir sakyklos, kur krikštytas Teofilius Matulionis, kopijas. 
Kauno arkivyskupas Lionginas Virbalas šventino Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios koplyčią, kuri dabar 
vadinsis T.  Matulionio vardu. Čia jis studijavo tuometėje kunigų 
seminarijoje. Koplyčioje pastatytos liturginio stalo ir sakyklos ko-
pijos. Originalai  – Alantos bažnyčioje, kur krikštytas palaimintasis 
T. Matulionis.

Balandžio 27 d. Briuselio Karališkojoje konservatorijoje 
viename iš Frederiko Šopeno fortepijono rečitalių ciklo renginių 
koncertavo talentingasis Lietuvos pianistas Lukas Geniušas. 
Koncerte L. Geniušas atliko solo rečitalį, kuriame skambėjo 
Frederiko Šopeno septynios mazurkos, noktiurnas, du valsai ir 
sonata. Gausiai susirinkusiai tarptautinei Briuselio auditorijai L. 
Geniušo virtuoziškas pasirodymas paliko neišdildomą įspūdį ir 
susilaukė didžiulių ovacijų. Frederiko Šopeno fortepijono rečitalių 
koncertus nuo 2013 m. rengia Briuselio Frederiko Šopeno dienų 
draugija. Lietuvos pianisto dalyvavimą festivalyje rėmė Lietuvos 
kultūros institutas.

Balandžio 26–30 d. Tel Avive vyko kasmetinė tarptautinė 
šiuolaikinio meno mugė „Fresh Paint”. Šiemet joje pirmą kartą 
dalyvavo ir galerija iš Lietuvos – „Rooster”. Šis projektas yra 
besivystančio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir tarptautinės Tel 
Avivo šiuolaikinio meno mugės vaisius. Lietuvai šiame renginyje 
buvo atstovaujama pirmą kartą, tarptautinėje grupinėje parodoje 
buvo pristatytas lietuvių menininko Andriaus Ermino kūrinys 
„Mutacijos” (galerija  „AV17”). Tokie projektai įgalina vietos rinkos 
tyrimą, kontaktų užmezgimą bei Lietuvos menininkų pristatymą 
plačiai Izraelio auditorijai – Tel Avivo meno mugėje kasmet apsi-
lanko apie 30 tūkst. žmonių.                                       LRT, LR KM

Balandžio 27 d. – gegužės 
2 d. Koncertinė įstaiga valsty-
binis pučiamųjų instrumentų 
orkestras „Trimitas” (vado-
vas Deividas Staponkus, vyr. 
dirigentas Ugnius Vaiginis) 
dalyvavo 11-ajame tarptauti-
niame Šanchajaus pučiamųjų 
orkestrų festivalyje, kuris yra 
gerai pasaulyje žinomo tarp-
tautinio muzikos festivalio 
„Šanchajaus pavasaris” dalis.

Fes t iva ly je  orkes t ras 
„Trimitas” pirmą kartą ats-
tovavo Baltijos šalims ir 

Lietuvai, pristatė Lietuvos 
100-mečiui skirtą programą 
ir festivalio atidarymo ir už-
darymo ceremonijose atliko 
specialiai šiam festivaliui už-
sakytus Kinijos kompozitorių 
kūrinius. Orkestras į festivalį 
vyko Kinijos simfoninių or-
kestrų ir ansamblių asociacijos 
kvietimu.

Festivalio programa iš-
dėstyta per kelias dienas. 
Atidarymo ceremonija tradi-
ciškai vyko Huangpu upės, 
dalijančios Šanchajaus miestą 
į dvi dalis, krantinėje. Šiemet 
festivalio atidarymas sutapo su 
kitu svarbiu įvykiu – naujausio 
kruizinio laivo pristatymu. 
Orkestras sulaukė išskirtinio 
festivalio organizatorių dė-
mesio – „Trimitas” ir Kinijos 
karinio laivyno reprezentacinis 
orkestrai kartu atliko specialiai 
šiai ceremonijai parašytą kūri-
nį „Jangdzė upė”. 

Ceremonijoje festivalio 
dalyvius ir Lietuvos orkestrą 
sveikino Šanchajaus miesto 
meras Li Qiang. Kasmet ati-
darymo ceremoniją stebi per 
300 tūkst. žiūrovų.

„Trimitas” dalyvavo pa-
sirodymuose miesto aikštė-

se, gatvių eitynėse, pristatė 
100-mečio programą Fudan 
Zhengda Universiteto salėje 
bei Gala koncerte uždary-
mo ceremonijoje. Drauge su 
orkestru pasirodymuose da-
lyvavo ir šokėjų grupė – cho-
reografė Lilija Bernatavičienė 
parengė įspūdingus žygiavimo 
elementus bei choreografines 
miniatiūras.

„Šanchajaus pavasario” 
festivalio istorija skaičiuo-
ja daugiau nei 50 metų ir 
vienas iš pagrindinių festi-
valio tikslų – puoselėti naci-
onalinės muzikos tradicijas, 
pristatyti ne tik savo šalies 
muzikos kolektyvus, bet ir 
menininkus iš viso pasaulio.  
Festivalio pučiamųjų orkestrų 
žanre kasmet dalyvauja or-
kestrai iš 26 Kinijos regionų 
bei įvairių pasaulio šalių – 
Australijos, Pietų Korėjos, 
JAV, Čekijos, Malaizijos, 
Austrijos, Ispanijos, Vokietijos 
ir kitų šalių. Organizatoriai tei-
gia, kad daugiau nei 30 tūkst. 
dalyvių jau yra muzikavę 
festivalio renginiuose, kasmet 
pučiamųjų orkestrų festivalio 
renginius stebi ir aplanko per 
1 mln. žiūrovų.

Festivalio organizatoriai ir 
valstybinio pučiamųjų instru-
mentų orkestras „Trimitas” pa-
kvietė tautiečius, gyvenančius ar 
esančius Šanchajuje, balandžio 
27 d. – gegužės 2 d.  apsilankyti 
11-ojo Šanchajaus pučiamųjų 
orkestrų festivalio renginiuose.

LR KM

„TRIMITAS” – TARPTAUTINIAME 
MUZIKOS FESTIVALYJE KINIJOS 

LIAUDIES RESPUBLIKOJE
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Sekmadienį, balandžio 22 
d. Į Jaunimo centro Čiurlionio 
galeriją susirinkome pagerbti 
Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centro įkūrėjo ir ilgamečio 
valdybos pirmininko a. a. 
prof. dr. Jono A. Račkausko 
atminimą. Į renginį susirinko 
velionio šeima, draugai ir 
pažįstami. Šv. Mišias aukojo 
kun. Jaunius Kelpšas, vėliau 
susirinkusieji Čiurlionio ga-
lerijoje dalijosi prisiminimais 
apie profesorių. 

LTSC tarybos pirminin-
kas dr. Robertas Vitas savo 
pranešime pastebėjo, jog J. 
Račkausko veikla buvo la-
bai svarbi ir įvairialypė – jis 
buvo ne tik LTSC įkūrėjas, 
bet ir Jaunimo centro tary-
bos pirmininkas, Lietuvių 
Fondo, Moksleivių ateiti-

PRISIMINTAS PROF. DR. JONAS RAČKAUSKAS
studijų centro veikloje, tiek 
redaguodamas „Lituanus” 
žurnalą. J. Račkausko gy-
venimo įprasminimas būtų 
išsaugoti ir gausinti tą išei-
vijos archyvinį turtą, kurį jis 
taip entuziastingai vienijo ir 
kaupė. 

Advokatas, ALT tarybos 
pirmininkas, Saulius Kuprys 
kalbėjo apie J. Račkausko 
nuopelnus Lietuvos nepri-
klausomybės kelyje, o vėliau 
- siekiant Lietuvos narystės 
NATO. Pasak S. Kuprio, J. 
Račkauskas sumaniai lavira-
vo tarp JAV politikų ir val-
džios pareigūnų, kurie prie-
šinosi LT įstojimui į NATO, 
ir įdėjo daug pastangų tam 
pasipriešinimui sušvelninti.

Dr. Augustinas Idzelis, 
ilgametis J. Račkausko drau-

edukologijos ir Šiaulių uni-
versitetų, taip pat kun. dr. 
Rimanto Gudelio. Rimantas 
Dirvonis, prof. Račkausko ka-
riuomenės kolega ir viršinin-
kas, nuotaikingai papasakojo 
apie jo sugebėjimą „iš mažų 
dalykų padaryti didelius ir iš 
didelių mažus” ir prisiminė, 
jog būtent po J. Račkausko 
parašytų ataskaitų apie jų 

karinio dalinio veiklą, ji buvo 
įvertina kaip viena geriausių 
Amerikoje. Paminėjime taip 
pat dalyvavo keletas prof. J. 
Račkausko kariuomenės ben-
dražygių, kurie irgi pasidalijo 
savo prisiminimais. Veteranai 
buvo pagerbti ir jiems padė-
kota už tarnybą šalies labui. 

Ir  nors susirinkta ne-

K v i e č i a m e  i š e i v i j o s 
lietuvių jaunimą stažuotis 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre Čikagoje. 

Šią vasarą priimsime 1-2 
studentus stažuotojus, kurie 
galės susipažinti su darbo ar-
chyvuose ypatumais. 

Stažuotės metu studentai 
turės galimybę susipažinti 
su Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centre saugomais 
dokumentais, knygomis bei 
periodika, susipažinti su 
dokumentų saugojimo ypa-
tumais. Stažuotės trukmė 
– 6-8 savaitės, per savaitę 
numatoma 25–30 darbo va-
landų. Planuojama keletas 
darbo krypčių – stažuotojai 

l inksma proga,  popietės 
svečių šviesūs prisiminimai 
patvirtino, kad profesoriaus 
J. Račkauskas buvo tikras 
Lietuvos patriotas ir moks-
lo žmogus, o jo gyvenimas 
buvo svarbus ir reikšmingas 
išeivijos lietuvių visuome-
nei. 

Kristina Lapienytė

Kalba dr. Robertas Vitas, LTSC tarybos pirmininkas.

Kalba dr. Augustinas Idzelis, LTSC Tarybos vicepirmininkas.

Prof. dr. Jono Račkausko pagerbime. Nuotraukos autorės.

ninkų, Švietimo tarybos, 
Istorijos draugijos narys. 
Būdamas visa širdimi at-
sidavęs lietuvybei, jis pa-
siekė profesinių aukštumų 
ir amerikietiškoje veikloje. 
Profesorius sugebėjo orga-
nizuoti ir suburti bendramin-
čius, siekdamas kilnaus tikslo 
– lietuvybės išsaugojimo – 
tiek Lituanistikos tyrimo ir 

gas ir bendradarbis, prisimi-
nė jo talentą derinti puikius 
kulinarinius ir organizacinius 
sugebėjimus – profesorius 
kelis metus iš eilės Lietuvių 
fronto bičiulių stovykloje 
Dainavoje atliko vyriausio 
virėjo ir kartu paskaitininko 
pareigas. 

Skirmantė Miglinienė per-
skaitė užuojautas iš Lietuvos 

STAŽUOTĖ LITUANISTIKOS TYRIMO  
IR STUDIJŲ CENTRE

turės galimybę skenuoti bei 
kataloguoti senas ir svarbias 
archyvines nuotraukas bei 
dokumentus, bendrauti su 
LTSC svečiais ir lankytojais, 
padėti kataloguoti ir tvarkyti 
LTSC knygas.

Stažuotės metu bus moka-
ma stipendija, įsteigta LTSC 
rėmėjų.

Laisvos formos paraišką 
stažuotei siųsti ir dėl išsa-
mesnės informacijos teirautis 
per Facebook paskyrą arba 
el. paštu info@lithuanianre-
search.org arba tel. 773-434-
4545. LTSC adresas 5620 S. 
Claremont Ave, Chicago, IL 
60636 (Jaunimo centre).

LTSC inf.
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

Anonimas, 
Westlake,OH ...........................100
A.Jurkūnas, 
S. Pasadena, FL .........................25
R.Cernius, 
La  Grange, IL ...........................22

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS

NUOMONĖ

Gegužės 19-20 d. ŠALFASS rengia Jaunių krepšinio turnyną 
Detroite, MI.                                                              ŠALFASS inf.

Vis daugiau Lietuvos gy-
ventojų Valstybės atkūrimo 
dieną laiko svarbia sau asme-
niškai, auga gyventojų noras 
laikyti šią dieną ypatinga,  
šventine. 75 proc. gyven-
tojų mano, kad šimtmetis 
buvo švęstas sėkmingai, rodo 
Valstybės atkūrimo šimtmečio 
sekretoriato užsakymu atliktas 
„Kantar TNS” tyrimas.

Atliktas tyrimas parodė, 
kad reikšmingai išaugo gy-
ventojų, laikančių Lietuvos 
valstybės atkūrimo dieną 
svarbia jiems asmeniškai ir 
jų artimiems žmonėms, dalis 
– 26-40 grupėje šis augimas 
siekia net 18 procentiniais 
punktais (išaugo nuo 52 iki 
70 proc.).

Bendrai asmeninė svar-
ba išaugo 8-13 procentinių 
punktų (nuo 60 iki 68 proc. 
asmeniškai sau ir nuo 51 iki 
64 proc. žmonėms, su ku-
riais kasdien bendraujame). 
Vasario 16-oji, pagal asmeni-
nę svarbą, užima trečią vietą, 
po Kalėdų ir Velykų.

„Vertybiniai pokyčiai yra 
imlūs laikui, tad atlikto tyri-
mo duomenys išties džiugi-
na, - statistiškai reikšmingas 
šios dienos svarbos augimas 
pastebimas daugumoje gy-
ventojų grupių. Tikėtina, kad 
tam įtakos turėjo ir tikslinga 
šimtmečio komunikacija įvai-
riuose kanaluose pasiekiant 
skirtingų amžiaus grupių au-
ditorijas”, - komentuodama 
tyrimo rezultatus pastebėjo 
„Kantar TNS” rinkos tyri-
mų ir įžvalgų vadovė Jurgita 
Račkytė-Vilimė.

Tyrimo duomenimis, per 
pastaruosius metus ženkliai 
augo tiek paties šimtmečio, 
tiek ir šimtmečio logotipo 
žinomumas, kuris pasiekė net 
98 proc.

„Valstybės atkūrimo šim-
tmetį šventė visa Lietuva. 
Džiugu, kad šventėme, o ne 
tik minėjome – į šventinį šur-
mulį aktyviai įsitraukė ne tik 

TYRIMAS: VASARIO 16-OJI 
ATŠVĘSTA SĖKMINGAI

pavieniai žmonės ar įvairios 
bendruomenės, bet ir vers-
lo atstovai. Žmonės pajautė 
asmeninį ryšį su šimtmečiu, 
tai puikiai atskleidžia atlikto 
tyrimo rezultatai, parodantys 
asmeninės svarbos didėjimą 
ir aktyvesnį įsitraukimą šven-
čiant Vasario 16-ąją”, - sako 
Valstybės atkūrimo šimtmečio 
sekretoriato komunikacijos 
ekspertas Marius Gurskas.

Tyrimas atskleidė, kad 
dauguma Lietuvos gyvento-
jų žino apie šimtmetį, ką ši 
diena reiškia, tačiau vis dar 
painioja valstybės ir nepri-
klausomybės atkūrimo datas 
– 53 proc. Lietuvos gyventojų 
nurodė, kad Vasario 16-oji 
yra Valstybės atkūrimo die-
na, o 36 proc. teigė, kad tai 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena.

Valstybės atkūrimo šim-
tmetį dauguma gyventojų 
šventė su savo šeimos nariais, 
draugais, dalyvavo šventi-
niuose renginiuose.

Geriausiai žinomi šimtme-
čio renginiai - 100 simboli-
nių laužų Vilniaus Gedimino 
prospekte (55 proc.) ir eitynės 
„Valstybingumo keliu” (51 
proc.). Apie bent vieną šim-
tmečio renginį girdėjo 83 proc. 
apklaustųjų.

Daugiausiai gyventojų įsi-

VILIOJANTI PROGA

Pranešame, kad „Vilties” draugija, „Dirvos” leidėja, 
saugo 1959-2018 m. „Dirvos” archyvines popierines 
laidas.

Senesnės laidos žuvo per 1975 m. įvykusį gaisrą. 
Mes taip pat turime 2000-2018 m. archyvinių laidų CD 
ir „flash drive” versijas. „Vilties” draugija kviečia savo 
skaitytojus, jų šeimos narius ar draugus įsigyti juos 
dominančias 1998-2018 m. „Dirvos” laidas (popierines 
versijas). Jos yra geros būklės. Jų metinės laidos skaičiai 
įvairuoja nuo 26 iki 52 (dėl įvairių priežasčių, metams 
slenkant, jų skaičius buvo sumažintas, - aut.). Vieno 
numerio kaina $2.00, siuntos mokestis pagal užsisakytą 
laidų skaičių. Visi užsakymai turi būti apmokėti iš anks-
to. Primename, kad laidų skaičius yra ribotas. Daugiau 
informacijos galima gauti skambinant 

tel. 1 (216) 531-8150, faksas 1 (216) 531-8428
E-mail: dirva@ix.netcom.com

„Vilties” draugijos valdyba, „Dirvos” leidėja.

traukimo sulaukusios šimtme-
čio iniciatyvos – pasveikinti 
vieni kitus Valstybės atkūrimo 
šimtmečio proga (56 proc.) ir 
Trispalvės kėlimas (54 proc.).

Informacija apie šimtme-
tį ir jo renginius daugiausiai 
žmonių pasiekė (68 proc.) per 
radiją ir televiziją. Lyginant su 
praeitais metais, kur kas daugiau 
Lietuvos gyventojų informaciją 
apie šimtmetį pastebėjo interne-
to portaluose (augimas nuo 42 
iki 54 proc.), spaudoje (30 ir 42 
proc.), socialinėje medijoje (28 
ir 41 proc.), iš draugų-pažįstamų 
(13 ir 26 proc.), renginių metu 
(12 ir 25 proc.).

Informacija apie šimtmetį 
gyventojus ne tik pasiekė, 
bet buvo pateikiama jiems 
priimtinesne forma – 60 proc. 
respondentų pateiktą informa-
ciją apie šimtmetį vertino kaip 
aiškesnę. 2017 m. tokių buvo 
tik 27 proc.

Reprezentatyvios Lietuvos 
gyventojų apklausa atlikta 
2018 m. kovo 13-19 d.

Marius Gurskas

Š. m. kovo 25 d. Klivlando 
lietuvių namuose (Lithuanian 
Village) įvyko Klivlando lie-
tuvių bendruomenės ben-
dradarbiavimo (Cleveland 
Lithuanian Development) 
įstaigos „Plėtra” susirinkimas, 
kuriame dalyvaujama buvo 
pagal „Plėtros” pirmininko 
Rimanto Aukštuolio elektro-
ninio pašto kvietimą, praside-
dantį žodžiais „Dear Friends 
and Leaders of the Cleveland 
Lithuanian Community”.  
Pastebėtina, kad į šį susirin-
kimą atvyko tik šeši „Plėtros” 
valdybos nariai. Pirmininkas 
Rimantas Aukštuolis nepasi-
rodė. „Plėtra”, kuri skelbiasi 
esanti paramos šaltinis, re-
miantis Klivlando lietuvių or-
ganizacijas, buvo įkurta 2015 
m. Į susirinkimą, kuris prasi-
dėjo 1:34 val. po p., atvyko 
dvylikos organizacijų atstovai. 
Iš jų devynios yra „Plėtrai” 
paklusnios organizacijos ir iki 
šiol gavo ir gauna „Plėtros” 
paramą be jokių klausimų, 
taip užtikrindamos savo atei-
tį. Pasveikinęs atvykusius, 
valdybos narys Petraitis juos 
supažindino su iki šiol išdalin-
ta parama: 2015 m. -$55,400., 
2016 m.-$75,000., 2017 m.-
$98,500., 2018 m.-$66,340.. 
Jis neišvardino nė vienos pa-
ramą gavusios organizacijos 
ar gautos sumos! Tai rodo, 
kad „Plėtros”  veikla yra įslap-
tinta ir priešinga federalinių 
agentūrų  ir galbūt valstijos 
taisyklėms. Tai turėtų būti 
skubiai atitaisyta, nelaukiant 
atitinkamų agentūrų įsikišimo. 
Remiantis įvairiais šaltiniais 
aiškėja, kad tarp valdybos na-

KEISTOS PARAMOS DALYBOS
rių yra nesutarimų, temdančių 
„Plėtros” tikslus ir siekius. 
Kai parama dalijama remian-
tis draugyste su atitinkama 
organizacija, tai tos paramos 
netenka tos organizacijos, 
kurios jos prašo sąžiningai, 
be apgavysčių. Vienas valdy-
bos narys priminė, kad apie 
tokį „Plėtros” veiklos metodą 
sklinda paskalos, ir jie (valdy-
ba-aut.) privalo jas paneigti. 
Keista, kad jis nepaminėjo, ko-
dėl jos sklinda. O tai vyksta dėl 
„Plėtros” veiklos paslaptingu-
mo ir abejotinos  kai kurių val-
dybos narių kompetencijos po-
sėdžiauti  ir daryti sprendimus. 
Susirinkimui baigiantis, vienas 
valdybos narys pareiškė, kad 
„Plėtra” per metus nori išdalyti 
ne daugiau kaip  $80,000 ir 
kad organizacija gali gauti tik 
vienkartinę paramą metuose. 
Tačiau anksčiau  valdybos 
narys sakė, kad organizacija 
gali gauti paramą ir dėl „kri-
tiškos” padėties. Atrodo, kad 
vengiama atskleisti per daug 
„Plėtrai” nepalankios informa-
cijos. Tai išsisukinėjimas.  Kai 
kurie valdybos nariai išsireiškė 
taip: MES turime sekti lietuvių 
organizacijų renginius, MES 
turime dirbti  kartu, MES  tu-
rime  patys save reklamuoti, 
MES turime surasti „Plėtrai” 
nepalankių asmenų elekroni-
nius adresus ir juos paviešinti, 
MES privalome supažindinti 
asmenis ar organizacijas su 
„Plėtros” veikla ir t. t. Kam to-
kie pareiškimai, jei „Plėtra” iki 
šių dienų veikia slapukiškai?

Susirinkimas baigėsi 2:24 
val. po p.

Algirdas V .Matulionis

70-ąsias Lietuvos partizanų 
vadų deklaracijos pasirašymo 
metines laisvės kovų dalyviai 
ruošiasi pasitikti išpildę ilgus 
metus puoselėtą svajonę – iki 
kitų metų vasario 16 d. Kaune 
turi nusidriekti Partizanų alėja.

Apie būtinybę įrengti par-
tizanams pagerbti skirtą alėją 
ilgus metus kalbėjo garsus ko-
votojas už laisvę, prieš dvejus 
metus mus palikęs buvęs parti-
zanas Antanas Lukša. Po atka-

KAUNE NUSIDRIEKS PARTIZANŲ ALĖJA
klaus beldimo į daugybę durų, 
Politinių kalinių ir tremtinių 
sąjunga gavo finansavimą, 
miesto savivaldybei surengus 
„Kauno akcentų” konkursą.

Partizanų alėja nusidrieks 
pačiame miesto centre, nuo 
Ramybės parke jau keletą 
metų stovinčio paminklo 
Žuvusių kovotojų už Lietuvos 
laisvę motinoms iki Vytauto 
prospekte esančio Tremties ir 
rezistencijos muziejaus.

Lietuvos istorijai neabejingi 
žmonės tikisi, kad alėją pavyks 
užbaigti iki kitų metų vasario 
16-osios – tądien sukaks 70 
metų nuo tada, kai 1949 m. par-
tizanų vadai pasirašė Laisvės 
kovų sąjūdžio deklaraciją.

Ant kiekvienos alėjos ste-
los plokštės bus lazeriu išgra-
viruotas partizanų apygardos 
pavadinimas ir veiklos metai, 
ąžuolo vainiko motyvas bei 
Gedimino stulpai. Alėjos ilgis 
sieks apie 100 metrų.       LRT
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Praėjusį savaitgalį pasi-
baigusiame pasaulio ledo 
ritulio čempionato IB divi-
ziono čempionate lietuviai 
dar kartą pademonstravo, 
jog myli ledo ritulį. Dešimtis 
tūkstančių žiūrovų Kauno 
„Žalgirio” arenoje sutraukęs 
renginys tapo vienu lan-
komiausių šių metų sporto 
renginių Lietuvoje.

„Mūsų svajonių koman-
da” praminta Lietuvos ledo 
ritulio rinktinė iškovojo auk-
so apdovanojimus divizio-
ne ir pakilo į IA divizioną. 
Surinkusi kone geriausias 
visų laikų pajėgas, rinktinė 
paliko neišdildomą įspūdį 
čempionatą stebėjusiems 
aistruoliams.

Be rekordų ir naujų pasie-
kimų, čempionato metu įvy-
ko daugybės įdomių istorijų, 
atsitikimų ir smagių pokštų.

Hockey. l t  p r aneš ime 
spaudai apibendrino čempi-
onatą ir pateikė keletą įdo-
mesnių faktų iš čempionato 
užkulisių.

46.000. Pagal oficialią 
statistiką čempionato kovas 
per visas dienas ir visas 
rungtynes stebėjo 46 040 žiū-
rovų – tai naujas ledo ritulio 
rekordas, kurio gali pavydėti 
ne viena sporto šaka. Toks 
rezultatas išties įspūdingas 
žinant tai, kad šį sezoną vyrų 
ledo ritulio čempionatuose, 
įskaitant ir olimpines žaidy-
nes, vieneriose rungtynėse 
daugiausiai žiūrovų buvo 
būtent Kauno „Žalgirio” are-
noje. Paskutinėje dvikovoje 
su Estija užfiksuoti 10 170 
žiūrovų – tai yra šio sezono 
geriausias pasaulio rezul-
tatas nacionalinių rinktinių 
lygyje. Žinoma, jis turėtų 
būti sumuštas jau per gegu-
žės 4 d. prasidėjusį pasaulio 
čempionato elito diviziono 
turnyrą Danijoje, tačiau kol 
kas lietuviai yra aistringiausi 
nacionalinės rinktinės sirga-
liai pasaulyje.

Rekordą pagerino ir žur-
nalistai. Iš viso čempiona-
te akreditavosi 86 spaudos 
atstovai: 65 lietuviai ir 21 
užsienietis.

70. Čempionate darbavosi 
daugiau nei 70 savanorių, 
pagalbininkų, darbuotojų, 
kuriems dirigavo pasaulio 
čempionato organizacinio 
komiteto vadovas, asociaci-
jos „Hockey Lietuva” tarybos 
narys Remigijus Valickas. 
S a v a n o r i ų 
gretose buvo 
galima ma-
tyti žmonių 
iš  v iso  pa-
saulio. Ledo 
vartus prižiū-
rėjo 15-me-
tis lietuvis iš 
Čikagos, ku-

PASAULIO LEDO RITULIO ČEMPIONATE KAUNE – 46 TŪKSTANČIAI ŽIŪROVŲ
rio tėtis čempionate vežiojo 
svarbius svečius. Transporto 
klausimus padėjo rikiuoti 
ir kitus klausimus sprendė 
Anglijoje gyvenantis lietuvis, 
kuris čempionatui panaudojo 
savo atostogas ir dirbo ledo 
ritulio labui.

Pasitikėjimas. Į čempio-
natą atvykę tarptautinės ledo 
ritulio federacijos (IIHF) 
vadovai užėję į organizacinio 
komiteto kambarį iškart apsi-
džiaugė, mat pamatė beveik 
visus tuos pačius veidus, 
kurie dirbo ir sėkmingo čem-
pionato 2014-aisiais Vilniuje 
metu. Viso čempionato metu 
didesnių nesklandumų ne-
kilo, o lietuviai profesiona-
liai sprendė visus iškilusius 
klausimus. Dar nesibaigus 
čempionatui IIHF atstovai 
jau ėmė siūlyti šeimininkams 
organizuoti ir kitų metų IA 
diviziono kovas Lietuvoje.

L y d e r i a i .  D a r i u s 
Kasparaitis prišnekino Dainių 
Zubrų kartu apsivilkti rink-
tinės aprangas, o abu ledo 
ritulio „profesoriai” buvo 
tikri lyderiai ir rūbinėje, ir 
aikštėje, ir kasdieniame gy-
venime. Abu nevengė vienas 
kito pašiepti, konkuravo, kas 
bus atsakingas už muziką 
rūbinėje – prieš rungtynes ar 
treniruotes rūbinėje nuolat 
skambėjo užvedanti muzika. 
Tačiau kai kalba pasisukdavo 
apie taktinius niuansus, tiek 
Darius, tiek Dainius negailėjo 
patarimų iš milžiniškos savo 
patirties bagažo.

Zubrus. Nematomas dar-
bas virė ne tik ant ledo ir 
šalia jo, bet ir redakcijose 
bei studijose. Daugiausiai 
dėmesio teko D. Zubrui ir jo 
šeimai. Komandos lyderiui 
teko duoti begalę interviu, 
pasirašyti tūkstančius kartų, 
o su visa šeima D. Zubrus ne-

trukus turėtų pasirodyti ir ant 
vieno skaitomiausių Lietuvos 
žurnalų viršelių.

Kasparaitis. Dariui buvo 
suteiktas „Škoda” automo-
bilis, lygiai tokiu pačiu nau-
dojosi ir čempionato or-
ganizatoriai, vežioję IIHF 
delegatus, teisėjus iš viešbu-
čio į areną ir atgal. Po lietu-
vių rungtynių su Rumunija 
prie viešbutin važiuoti su-
siruošusio D. Kasparaičio 
„Škodos” priėjo du rumunai 
ir paprašė vairuotojo, kad šis 
juos nuvežtų į viešbutį. D. 
Kasparaitis nepasididžiavo, 
apsimetė dirbąs vairuotoju ir 
ėmėsi pareigų. Bevažiuodami 
rumunai pažino, kas juos 
veža, ir sutriko, o atvažiavę 
į viešbutį ėmė atsiprašinėti. 
Linksmo būdo Darius nu-
mojo ranka ir viską nuleido 
juokais.

Kasparaitis 2.  Darius 
prieš rungtynes su Ukraina 
pusryčiavo pirmas ir dar prieš 
devintą valandą ryto jau buvo 
rūbinėje, kur linksmai ragino 
komandos draugus ruoštis 
kovai su rimtais varžovais. 
11-uoju numeriu pažymėtais 
marškinėliais žaidęs gynėjas 

Organizatorių nuotr.

šio skaičiaus nevengė ir ap-
šilimo metu. Kartą komandos 
forume pasirodė Dariaus 
nuotrauka, kurioje užfiksuo-
ta, kad dviratis mintas 11 
minučių, 11 sekundžių ir 11 
šimtųjų.

Suvenyrai. Vieni bran-
giausių suvenyrų – originalūs 
Kasparaičio ir Zubraus žai-
dybiniai marškinėliai – buvo 
iššluoti per pirmąsias čem-
pionato dienas, o klausimų 
apie jų pasirodymą prekyboje 
sulaukta iš viso pasaulio 
aistruolių. Ateityje tikimasi 
papildyti itin populiariais 
tapusių Gedimino stulpais 

pažymėtų geltonų ir Vyčiu 
papuoštų raudonų marškinė-
lių atsargas.

Varžovai. Šalia Kazachs-
tano, Slovėnijos ir Vengrijos 
kitais metais besirikiuosianti 
Lietuva dar įdėmiau stebės 
artėjantį pasaulio čempionatą 
Danijoje, kur paaiškės kitų 
metų varžovai. Vieną kaimy-
nę – Estiją – Kaune įveikusi 
Lietuva kitais metais gali su-
sidurti su kur kas rimtesniais 
varžovais, mat yra tikimybė, 
jog tektų išbandyti ir kitų 
dviejų kaimynių – Latvijos ir 
Baltarusijos – jėgą.    

     LRT

Organizatorių nuotr.


