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Ketvirtadienis ,  vasa-
rio 28 d. (Košicė). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė dalyvavo de-
vynių Baltijos ir Vidurio 
Europos valstybių (vadinamų 
Bukarešto devynetu) vadovų 
susitikime, kurio tikslas – to-
lesnis regiono saugumo, gyny-
bos ir atgrasymo stiprinimas.

Į susitikimą taip pat atvy-
ko NATO generalinis sekre-
torius Jensas Stoltenbergas, 
Latvijos, Estijos, Lenkijos, 
Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, 
Rumunijos ir Bulgarijos 
Prezidentai.

Plenarinėje sesijoje kalbė-
dama Lietuvos vadovė pabrė-
žė, jog geopolitinė realybė rei-
kalauja tvirtos Aljanso vieny-
bės ir geros parengties. Rusijos 
militarizacija prie mūsų sienų 
išlieka intensyvi. Todėl NATO 
privalo būti greitas, stiprus ir 
nuolatos pasirengęs atremti iš 
Rytų kylančią grėsmę.

Šiemet Londone rengiama-
me NATO viršūnių susitikime 
9 regiono valstybės bendromis 
jėgomis sieks, kad Varšuvoje 
ir Briuselyje patvirtintos sau-
gumo priemonės, kurios padi-
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NATO SAUGUMAS PRASIDEDA 
PRIE RYTINĖS SIENOS

dins Aljanso karinę parengtį, 
užtikrins spartų ir efektyvų 
pastiprinimą bei pagreitins 
karinį atsaką, būtų kaip galima 
sparčiau įgyvendintos. O tam 
reikalingi sprendimai dėl re-
gioninės NATO oro gynybos 
Baltijos šalims, kliūčių kari-
niam mobilumui panaikinimas, 
pagreitintos Aljanso sprendimų 
priėmimo procedūros.

Valstybės vadovė taip pat 
akcentavo atsako į kiberneti-
nes grėsmes stiprinimą. Pasak 
Prezidentės, kibernetinėje er-
dvėje visi esame glaudžiai su-
siję, kasmet 10 proc. padaugėja 
atakų prieš strateginius sekto-
rius, todėl kibernetinės erdvės 
apsauga tampa tiek pat svarbi, 
kiek ir šalies sienų apsauga. 
Šioje srityje Lietuva demons-
truoja lyderystę – ėmėsi inici-
atyvos kuriant ES kibernetines 
greitojo reagavimo pajėgas ir 
Kaune kartu su JAV steigia 
regioninį kibernetinės gynybos 
centrą.

Sus i t ik ime Lie tuvos , 
Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, 
Rumunijos ir  Bulgarijos 
Prezidentai taip pat priėmė 

bendrą politinę deklaraciją.
Joje pabrėžiama, kad NATO 

išgyvena sudėtingiausius „šios 
kartos” iššūkius, tiek konven-
cinius, tiek hibridinius, todėl 
9 valstybės skatina greites-
nę Aljanso adaptaciją, kartu 
stiprindamos jo atgrasymą ir 
gynybą.

Valstybių vadovai taip pat 
akcentuoja būtinybę išsau-

goti tvirtą transatlantinį ryšį 
ir didinti JAV karių buvi-
mą rytiniame NATO flange. 
Deklaracijoje pabrėžiamas 
agresyvus Rusijos elgesys 
aneksuojant Krymą, keliamą 
įtampą Juodojoje ir Azovo 
jūrose, pažeidžiant Vidutinio 
nuotolio branduolinių pajėgų 
sutartį (INF). Atsižvelgiant į 
tai, NATO atgrasymo ir gy-

Š.m. kovo 1 d., Nepriklauso-
mybės Akto signatarai susitiko 
su vyresnių klasių mokiniais 
istorinėje Kovo 11-osios Akto 
salėje, kurioje buvo atkurta 
Lietuvos Nepriklausomybė.

R e n g i n y j e  d a l y v a v o 
daugiau kaip 400 mokslei-
vių iš įvairių šalies mokyklų. 
Susitikimui pirmininkavo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų klubo prezidentė 
Birutė Valionytė ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto si-

nybos laikysena privalo būti 
efektyvi ir iš esmės sustiprinta.

Košicėje taip pat pami-
nėtas Šiaurės Atlanto sutar-
ties organizacijos 70-metis ir 
15 metų Lietuvos, Latvijos, 
Estijos, Slovakijos, Rumunijos, 
Bulgarijos bei 20 metų Lenkijos, 
Čekijos ir Vengrijos narystės 
NATO jubiliejai.

Prezidentės spaudos tarnyba

SEIME MOKINIAI SUSITIKO  
SU NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAIS

gnataras Rimvydas Raimondas 
Survila.

Renginio dalyvius pa-
sveikino Seimo Pirmininkas 
Vi k t o r a s  P r a n c k i e t i s . 
Prisiminimais apie Lietuvos 
valstybės atkūrimą dalijosi 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras, Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Ta r y b o s - A t k u r i a m o j o 
Seimo Pirmininkas Vytautas 
Landsbergis. Apie Sąjūdžio 
veiklą, teisinės, gynybos ir 

aplinkos apsaugos sistemų kū-
rimą, ūkio reformą, Lietuvos 
valstybės Konstitucijos pa-
rengimą ir priėmimą jaunajai 
kartai papasakojo Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto si-
gnatarai Mečys Laurinkus, 
Vidmantas Žiemelis, Saulius 
Pečeliūnas, Birutė Valionytė, 
Aleksandras Algirdas Abišala, 
Egidijus Jarašiūnas.

Susitikimą organizavo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signatarų klubas.    LRS

Seimo kanceliarijos nuotr. (aut. Olga Posaškova).

I z r a e l i o  p r e m j e r a s 
Benjaminas Netanyahu kovo 
3 d. pareiškė, kad Izraelis ir 
Rusija ruošiasi steigti bendrą 
komandą, stebėsiančią užsie-
nio valstybių pajėgų išvedimą 
iš Sirijos.

Izraelis siekia, kad karo 
draskomoje šalyje nebeliktų 
Irano dalinių ir žada neleis-
ti savo didžiausiam priešui 
Teheranui įsitvirtinti kaimy-
ninėje Sirijoje.

RUSIJA IR IZRAELIS KURS BENDRĄ 
KOMANDĄ, STEBĖSIANČIĄ UŽSIENIO 

PAJĖGŲ IŠVEDIMĄ IŠ SIRIJOS
B. Netanyahu vasario 27 d. 

susitiko su Rusijos prezidentu 
Vladimiru Putinu ir aptarė su 
juo Irano karių dislokavimą 
Sirijoje.

„Leidau nedviprasmiškai 
suprasti, kad Izraelis neleis 
Iranui kariniu požiūriu įsi-
tvirtinti Sirijoje... ir kad mes 
turime imtis prieš jį karinių 
veiksmų”, – savo kabinetui 
sakė B. Netanyahu.

LRT

Kovo 2 d. naktį Prancūzijos 
Kalė uoste maždaug pusšimtis 
ant kelto užlipusių migrantų 
privertė britų ir prancūzų kel-
tus atsilikti nuo tvarkaraščio, 
skelbia vietos pareigūnai.

Kovo 3 d. rytą kelte tebebu-
vo „nuo penkių iki dešimties” 
migrantų. Dėl to keltas nega-
lėjo išplaukti į Doverio uosta-
miestį Jungtinėje Karalystėje, 
pranešė Prancūzijos Pa de 
Kalė departamento atstovė 
spaudai.

Keltų operatorius DFDS 
tviteryje paskelbė, kad du rei-
sai iš Kalė į Doverį – 21.40 val. 

kovo 2 d. ir 7.40 val. kovo 3 d. 
vietos laiku – buvo atšaukti dėl 
„techninių priežasčių”. Taip 
pat neįvyko numatyti reisai iš 
Doverio į Kalė 23.05 val. šeš-
tadienį ir 9.10 val. sekmadienį.

Migrantai ir pabėgėliai 
nuolatos renkasi Prancūzijos 
jūrų uostuose palei Lamanšo 
sąsiaurį, vildamiesi nukakti į 
Didžiąją Britaniją, kurioje jau 
gyvena jų artimieji.

Pernai užfiksuotas 71 toks 
bandymas nelegaliai kirsti 
Lamanšo sąsiaurį. 2017 m. 
bandyta tik 12 kartų.

LRT

LAMANŠO SĄSIAURYJE MIGRANTAI 
SUSTABDĖ KELTŲ EISMĄ
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Kovo 3 d., sekmadienį vykstančiuose savivaldos rinkimuo-
se balsavo ir kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus. 
Žurnalistų paklaustas, kokie jo lūkesčiai šiuose rinkimuose, V. 
Adamkus atsakė, kad yra optimistas ir galvoja, kad balsuodamas 
Vilniuje pasirinko žmogų, turintį planą ir viziją, kaip tvarkyti 
miestą. „Be to, aišku, patirtis, lyderystė ir svarbiausia, kad turėtų 
užsitarnauti bendrai Lietuvos ir, šiuo atveju, Vilniaus gyventojų 
pasitikėjimą. Tikimės visko geriausio”, – atvykęs į rinkimų 
apylinkę kalbėjo V. Adamkus. Prezidentas taip pat sakė manan-
tis, kad reikia tam tikrų pasikeitimų, o Lietuvos žmonės visose 
savivaldybėse tikisi pagerėjimo.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) žada svarstyti, ar per 
agitacijos draudimą surinktus kandidatuoti prezidento rinkimuose 
siekiančio Arvydo Juozaičio parašus pripažinti galiojančiais. 
Kaip skelbia 15min.lt, kovo 2 d., šeštadienį Lietuvoje įsigaliojus 
politinės agitacijos draudimui, A. Juozaičio komanda toliau renka 
parašus, kad jis galėtų tapti kandidatu. Skelbiama, kad parašai 
buvo renkami Vilniaus Lukiškių aikštėje, vykstant Kaziuko 
mugei. Kad taptų kandidatais gegužę vyksiančiuose prezidento 
rinkimuose, pretendentai iki kovo 28 dienos turi surinkti bent 20 
tūkst. juos remiančių piliečių parašų. Tačiau kovo 2 d., šeštadienio 
rytą Vyriausioji rinkimų komisija paskelbė, kad dėl kovo 3 d., 
sekmadienį vyksiančių savivaldos rinkimų ribojama bet kokia 
politinė agitacija, – įskaitant ir parašų rinkimą. A. Juozaičio išpla-
tintame pranešime teigiama, kad komisijos draudimas pažeidžia 
galiojančius teisės aktus.

Šie metai paskelbti pirmojo Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos metais. Ukmergės savivaldybėje, Smetonos dvar-
vietėje baigiamas tvarkyti dvaro parkas, netrukus atsidarys 
istorinė Smetonos pirtis ant Lėno ežero kranto, o vasarą po 
ežerą plaukios laivai. Tačiau savivaldybės teigimu, jai vienai net 
ir su europinėmis lėšomis sunku sutvarkyti visą dvarvietę. Jei 
ne Europos Sąjungos fondų skirti beveik du milijonai eurų, A. 
Smetonos dvaras ir buvęs kumetynas stūksotų apgriuvę ligi šiol. 
Jei ne trys šimtai tūkstančių eurų europinių ir savivaldybės lėšų, 
dvaro parkas nebūtų tvarkomas, nebūtų nutiesti takai. Tačiau 
didžiulėje teritorijoje dar yra trisdešimt trys pastatai.

Teisėjų korupcijos byloje įtarimai jau pateikti 34 asme-
nims, žiniasklaidai patvirtino Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
atstovė Renata Endružytė. Naujausiais duomenimis, teisėjų 
kyšininkavimo byloje tarp 34 įtariamųjų – aštuoni teisėjai ir šeši 
advokatai, taip pat Druskininkų meras Ričardas Malinauskas ir 
jo patarėjas Aivaras Kadziauskas. Anot teisėsaugos, įtariama, 
kad teisėjams už palankius sprendimus mokėtų kyšių suma 
galėjo siekti nuo 1 tūkst. iki 100 tūkst.

Kovo 1 d. popiežius Pranciškus priėmė arkivyskupo 
Liongino Virbalo atsistatydinimą iš Kauno arkivyskupo metro-
polito pareigų, skelbia vaticannews.va. Kaip žiniasklaidai sakė 
Kauno arkivyskupijos kancleris Adolfas Grušas, šią poziciją L. 
Virbalas palieka dėl sveikatos problemų. Šio atleidimo iš Kauno 
arkivyskupo pareigų prašė pats L. Virbalas.

Vilniaus apygardos teismui vasario 28 d., penktadienį iš-
teisinus seksualiniu priekabiavimu kaltintą buvusį Seimo narį 
Kęstutį Pūką, prokuratūra linkusi skųsti nuosprendį. K. Pūkas 
išteisintas dėl visų jam inkriminuotų baudžiamųjų nusižengimų, 
kaip nepadaręs veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių, per posėdį sakė teisėjas Arūnas Budrys.  
Prokuratūra prašė buvusiam politikui skirti 1800 eurų baudą. 
Nuosprendis nėra galutinis ir dar gali būti skundžiamas Lietuvos 
apeliaciniui teismui.

Prokuratūra netirs rašytojo, Nacionalinės premijos lau-
reato Mariaus Ivaškevičiaus pasisakymų. Generalinė proku-
ratūra kovo 1 d. informavo, jog Vilniaus apylinkės prokurorai 
paliko galioti ankstesnį Vilniaus apskrities policijos sprendimą 
nepradėti tyrimo dėl rašytojo pasisakymo LRT radijuje pernai 
gruodžio pabaigoje. Vilniaus policijos pareigūnai tyrimą atsi-
sakė pradėti išnagrinėję vieno pareiškėjo skundą ir nustatę, kad 
rašytojas nepadarė veikų, turinčių nusikaltimo ar baudžiamojo 
nusižengimo požymių. Skunde buvo prašoma pradėti tyrimą 
dėl neapykantos kurstymo ir šmeižto. Kaip skelbė lrt.lt, skundą 
prokuratūra gavo dėl LRT radijo laidoje M. Ivaškevičiaus pasa-
kytų žodžių „išstūmėm daug lenkakalbių, išstūmėm, išžudėm 
žydus...”. Anot paties rašytojo, jis kaltinamas, kad tokiais žo-
džiais siekė apšmeižti bei kurstyti neapykantą minimų tautinių 
grupių atžvilgiu. Prokuratūra vasarį jau buvo atsisakiusi pradėti 
ikiteisminį tyrimą dėl rašytojo romane „Žali” išsakytų teiginių 
apie Lietuvos partizaninę kovą ir vieną jos vadovų – generolą 
Joną Žemaitį. Buvusių politinių kalinių ir tremtinių organizacijos 
reikalavo atšaukti M. Ivaškevičiui skirtą Nacionalinę premiją.

Nepaisant žlugusio viršū-
nių susitikimo, JAV ir Šiaurės 
Korėjos dialogas dėl branduo-
linio nusiginklavimo Korėjos 
pusiasalyje bus tęsiamas, penk-
tadienio rytą pranešė Šiaurės 
Korėjos valstybinė naujienų 
agentūra KCNA. Pasak jos, abi 
pusės susitarė tęsti dialogą dėl 
„denuklearizacijos”.

Vasario 28 d. anksčiau laiko 
ir nepasiekus susitarimo bai-
gėsi JAV prezidento Donaldo 
Trampo (Trump) ir Šiaurės 
Korėjos vadovo Kim Jong-
Uno susitikimas. Anot KCNA, 
pokalbiai buvo produktyvūs 
ir atviri. Jie esą prisidėjo prie 
abipusio pasitikėjimo.

Prieš tai Šiaurės Korėja 
paprieštaravo D. Trampo teigi-
niams, esą susitarimas nebuvo 
pasiektas, nes Kim Jong-Unas 
pareikalavo atšaukti visas sank-
cijas. Šiaurės Korėjos užsienio 
reikalų ministras Ir Yong-ho 
per retą savo susitikimą su žur-
nalistais sakė, kad Pchenjanas 
mainais už branduolinį nusigin-
klavimą reikalavo panaikinti tik 
dalį sankcijų.

Pasiūlytas branduolinis nu-
siginklavimas, pasak ministro, 
yra reikšmingiausia priemonė, 
kurią šiuo metu gali įgyvendinti 
jo šalis. D. Trampas po viršūnių 
susitikimo tuo tarpu teigė, kad 
Kim jong-uno pasiūlymas dėl 
branduolinio nusiginklavimo 
nebuvo pakankamas. 

„Jei JAV iš dalies panaikins 
tas sankcijas,.. kurios kliudo 
civilinei ekonomikai ir mūsų 
žmonių gyvenimui, mes visam 
laikui ir visiškai, stebint JAV 
ekspertams, išmontuosime 
visus branduolinės gamybos 
objektus Jongbjono vietovė-
je”, – žurnalistams pareiškė Ri 
Yong Ho. Pasak jo, tai geriau-
sias pasiūlymas, kokį tik galima 
pateikti.

Tačiau Šiaurės Korėjos 
oficialioji naujienų agentūra 
KCNA kovo 1 d., penktadie-
nį pranešė, kad abu vadovai 
Hanojuje „konstruktyviai ir 
atvirai apsikeitė nuomonėmis”.

Šių šalių – kariavusių prie-
šingose formaliai dar nepasi-
baigusio Korėjos karo fronto 

ŠIAURĖS KORĖJA TEIGIA TĘSIANTI DIALOGĄ SU JAV

JAV prezidento Donaldo Trampo (Trump) ir Šiaurės Korėjos vado Kim Jong-Uno (kairėje) susitikimas. AP

pusėse – santykiai ištisus de-
šimtmečius „pasižymėjo ne-
pasitikėjimu ir priešiškumu”, o 
kuriant naujus santykius iškilo 
„neišvengiamų sunkumų”, sa-
koma pranešime.

Susitikimą Hanojuje KCNA 
pavadino sėkmingu ir pranešė, 
kad Kim Jong Unas pažadėjo 
D. Trampui kitą susitikimą.

Panašiai prieš išvykda-
mas iš Hanojaus kalbėjo ir D. 
Trampas: jis išreiškė viltį, kad 
vėl susitiks su Kim Jong Unu.

„Kartais reikia išeiti ir tai 
kaip tik buvo vienas iš tokių 
kartų, – žurnalistams pasakė D. 
Trampas. – Užuot daręs greitai, 
esu linkęs daryti tai teisingai.”

Jis taip pat patvirtino savo 
„artimus santykius” su Šiaurės 
Korėjos vadu ir sakė: „Mes tie-
siog patinkame vienas kitam... 
Mūsų santykiai šilti ir tikiuosi, 
kad tokie ir liks. Manau, taip 
ir bus.” 

Pietų Korėjos prezidentas 
Moon Jae-inas savo ruožtu 
kovo 1 d., penktadienį pareiš-
kė, kad Hanojaus susitikime 
buvo pasiekta „reikšmingos 
pažangos”. 

„Abu vadovai ilgai diskuta-
vo, sustiprino tarpusavio supra-
timą ir pasitikėjimą”, – sakė jis. 

Hanojaus susitikimo baigtis 
turėjo smarkiai nuvilti Pietų 
Korėjos prezidentą, kuris per-
nai tris kartus susitiko su Kim 
Jong Unu ir aktyviai skatino 
diplomatiją tarp Vašingtono ir 
Pchenjano. 

Moon Jae-inas planavo 
pristatyti naujo ekonominio 
bendradarbiavimo tarp abiejų 
Korėjų detales. Dabar jam nea-
bejotinai teks aiškintis dėl savo 
taikingos politikos Pchenjano 
atžvilgiu. Visgi prezidentas 
leido suprasti neketinąs keisti 
kurso.   

„Milijardai dolerių”
Hanojaus viršūnių susitiki-

mo baigtis nepateisino prieš jį 
puoselėtų didelių lūkesčių dėl 
galimo proveržio. Pernykštis 
istorinis vadovų viršūnių su-
sitikimas Singapūre, kurio 
metu kritikai pasigedo esmės, 
baigėsi tik miglotu Kim Jong 
Uno pažadu siekti „Korėjos 

pusiasalio visiškos denuklea-
rizacijos”. Po jo diplomatinės 
pastangos įstrigo šalims ne-
sutariant, ką tai iš tiesų turėtų 
reikšti. 

Kaip sakė JAV aukšto ran-
go pareigūnai, likus maž-
daug savaitei iki susitikimo 
Hanojuje Šiaurės Korėjos 
atstovai pareikalavo, kad būtų 
atšauktos visos Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos 2016 metų 
kovą Šiaurės Korėjai paskelb-
tos ekonominės sankcijos.

Ankstesnėmis priemonė-
mis daugiausia siekta užkirsti 
kelią perduoti Šiaurės Korėjai 
technologijų, o pastarieji su-
varžymai nukreipti prieš kelias 
itin svarbias jos pramonės 
šakas, įskaitant akmens anglių, 
geležies rūdos, jūrų gėrybių 
bei tekstilės produktų ekspor-
tą, atnešdavusį uždaram reži-
mui milijonus dolerių pajamų. 
Jie buvo įvesti tikintis priversti 
Pchenjaną padaryti nuolaidų.   

„Iš esmės tai buvo sankci-
jos visiems sektoriams, išsky-
rus ginkluotę, – žurnalistams 
sakė aukštas JAV pareigūnas. 
– Tai sudaro daugybę milijardų 
dolerių.”

A n o t  j o ,  m a i n a i s 
Pchenjanas pasiūlė uždaryti 
„tik dalį Jongbjono komplek-
so” – tai didžiulė teritorija su 
daugybe įvairios paskirties 
objektų. Be to, pasak minėto 
pareigūno, Šiaurės Korėja, 
manoma, turi ir kitų urano 
sodrinimo gamyklų.

D. Trampas paragino Kim 
Jong Uną susitarimo vardan 
„pastatyti visą sumą”, sakė 
pareigūnas ir pridūrė, jog 
Vašingtonas taip pat tam pa-
sirengęs. 

„Ant stalo turi būti ir gin-
klai”, – kalbėjo pareigūnas, 
turėdamas galvoje Pchenjano 
turimas atomines bombas ir 
tarpžemynines balistines ra-
ketas, galinčias pasiekti JAV 
žemyninę dalį.  

Procesas tęsiasi ir Vašing-
tonas palankiai vertina būsi-
mas galimybes, sakė pareigū-
nas ir pridūrė: „Vis dar esama 
galimybių kalbėtis.” 

LRT 
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EUROPOS PARLAMENTE – RUSIJOS 
POLITINIO ELITO DUKROS!

„Radio Svoboda” pranešė nuostabą keliančią žinią – Rusijos 
prezidento Vladimiro Putino spaudos sekretoriaus Dmitrijaus 
Peskovo dvidešimt vienerių metų dukra Jelizaveta pastaro-
siomis savaitėmis dirba... stažuotoju Europos Parlamente! 
Ji dirba Prancūzijos eurodeputato Emeriko Šoprado biure. 
Tai reiškia, kad šios pareigos Jelizavetai Peskovai suteikia 
galimybę patekti į visas EP patalpas, naudotis EP duomenų 
bazėmis ir netgi vidiniu Europos Parlamento kompiuteri-
niu tinklu. Beje, jos pavardė nurodyta viešai prieinamame 
Europos Parlamento tinklalapyje.

Duodamas interviu „Radio Svoboda”, Prancūzijos euro-
deputatas E. Šopradas patvirtino, kad jo komandoje iš tikrųjų 
dirba įtakingo Rusijos valdininko dukra ir kad tai jau antroji 
J. Peskovos stažuotė Europos Parlamente. „Ponia Peskova 
– svarbaus Rusijos Federacijos asmens duktė, tačiau kaip 
studentė ji turi ne mažiau teisių nei kiti jauni žmonės, kurie 
praeina stažuotes studijų proceso metu. Be to, ponia Peskova 
neužsiima profesionalia veikla savo šalyje – nei privačiose, 
nei valstybinėse Rusijos įstaigose. Vadinasi, negali būti jokių 
interesų konflikto mano, kaip eurodeputato, veikloje”, - pa-
reiškė E. Šopradas.

Emerikas Šopradas – Europarlamento užsienio reikalų ko-
miteto narys, taip pat priklauso saugumo ir gynybos klausimų 
pakomitetui, yra parlamentinio ES – Rusijos bendradarbiavi-
mo komiteto delegatas, beje, niekada neslėpęs savo prokrem-
liškų simpatijų. Krymo aneksijos metu 2014 m. E. Šopradas 
buvo vienas iš tarptautinių stebėtojų, dalyvavusių Rusijos 
organizuotame „referendume”, kuriame Krymo gyventojai 
pareiškė norą prisijungti prie Rusijos. Tada jis pripažino 
referendumą teisėtu, nepaisant, kad tai prieštaravo bendrai 
Europos Sąjungos pozicijai. Iki 2015 m. galo E. Šopradas 
buvo prancūzų „Nacionalinio fronto”, vadovaujamo Marinos 
Le Pen, narys, tačiau vėliau jis apkaltino Le Pen aplinką 
antisemitizmu ir tapo nepriklausomu eurodeputatu, tiesa, 
ne ilgai – prisijungė prie kitos populistinės Europarlamento 
grupės „Europa už laisvę ir demokratiją”. Į šios grupės sudėtį 
įeina ir Italijos judėjimas „Penkios žvaigždės” bei Jungtinės 
Karalystės nepriklausomybės partija.

Jelizaveta Peskova – vyriausia D. Peskovo dukra. Ji yra 
aktyvi socialinių tinklų vartotoja, turinti apie 80 tūkst. sekė-
jų „Instagrame”, kuriame dažniausiai ji giriasi glamūriniu 
gyvenimu Maskvoje, Paryžiuje ir Briuselyje. Anksčiau ji 
buvo pagarsėjusi tuo, kad Rusijos švietimo sistemą pavadino 

„pragaru” – toks pareiškimas sukėlė didelį pasipiktinimą.  
Europarlamento stažuotojai atlygį gauna iš eurodeputato 

biudžeto, kurį savo ruožtu sudaro Europos Sąjungos mokes-
čių mokėtojų pinigai. Būtent eurodeputatas sprendžia, kokį 
atlygį gaus stažuotojas. Kasmėnesinės politiko personalo 
išlaidos sudaro apie 25 tūkst. eurų, tačiau maksimali vieno 
stažuotojo alga neviršija 1600 eurų. Beje, eurodeputatai gali 
samdytis ir neapmokamus stažuotojus.

Tiek žinių iš „Radio Svoboda”. Politikos analitikas 
Marius Laurinavičius kartą yra pasakęs „Ieškok rusės mo-

ters”. Čia, ko gero, vienas iš tokių atvejų. Emeriko Šoprado 
priklausymas tarptautiniam Kremliaus įtakos tinklui, M. 
Laurinavičiaus manymu, nėra jokia naujiena, todėl glumina 
Europos Parlamento - kaip institucijos - atsainumas. „Todėl, 
kaip rašiau anksčiau, mums svarbiausia turėtų būti, kaip šiai 
Kremliaus įtakai ir ypač priešiškai jo veiklai prieš Lietuvą 
Europos Parlamente priešinasi (arba nesipriešina, kaip vals-
tiečių atstovas Bronis Ropė) mūsų šalies atstovai.” – teigia 
politikos analitikas. 

Ne už kalnų Europos Parlamento rinkimai. Jau matėme, ką 
jame veikia kai kurie Lietuvos „atstovai”, ariantys Kremliui 
naudingą vagą. O, kad pasistengtų mieli Lietuvos rinkėjai , 
ir per rinkimus nė vienas toks „kremliagalvis” nebepatektų 
į EP kaip Lietuvos eurodeputatas. Nereikia mums lietuviškų 

„šopradų”!
Kęstutis Šilkūnas

„Liaukitės „Brexite” ieš-
koję prasmės”, – teigia britų 
filosofas Alexis Papazoglou 
savo autoriniame komentare 
amerikiečių žurnalui „New 
Republic” ir tęsia.

Alano Bennetto pjesėje 
„Istorijos berniukai” chariz-
matiškas istorijos mokytojas 
valdiškoje Šiaurės Anglijos 
mokykloje bando moksleivius 
parengti stojimo į Oksfordą ir 
Kembridžą egzaminams.

„Ką tau reiškia istorija?” 
vieno moksleivio paklausia 
mokytojas. „Ką man reiškia 
istorija? Tai tik viena prakeik-
ta bėda po kitos”, – atsako 
mokinys.

Po 2016 m. birželio re-
ferendumo už Jungtinės 
Karalystės narystės Europos 
Sąjungoje nutraukimą priežas-
čių „Brexitui” paieškos tapo 
vienu iš pagrindinių žmonių 
užsiėmimų. Čia išryškėjo du 
požiūriai.

Pirmasis suprato „Brexitą” 
kaip reakciją į ekonominius 
poslinkius, pirmiausia 2008 
m. finansų krizę ir jos vis dar 
juntamą poveikį, bet ir kon-
servatyvių vyriausybių nuo 
2010-ųjų vykdomą taupymo 
bei diržų veržimo politiką, 
palikusią daugelį žmonių su 
prasčiau apmokamais ir ma-
žiau saugiais darbais.

Šioje versijoje Europos 
Sąjunga tampa atpirkimo ožiu 
Jungtinės Karalystės vidaus 
politikos nuodėmėms.

Antrasis požiūris į pirmą 
planą iškelia tapatybės klau-
simus. Čia reiškiasi britiškojo 
nacionalizmo atgimimas, nos-
talgiškas prarastos šlovingos 
praeities ilgesys ir visuome-
niškai bei politiškai galios ne-
tekusių žmonių priešiškumas 
politiniam elitui bei mokslus 
baigusiųjų klasei.

Arba, kitaip pasakius, bejė-
giškai muistosi buvusi didžga-
lybė, mėginanti susivokti, kas 
jai pasidarė ir kaip, ir kodėl ji 
neteko tiek galios.

Tačiau, kiek bebūtų šiuose 
naratyvuose tiesos, jie igno-
ruoja vieną kertinį esamos 
netvarkos aspektą – tai, kad 
daugelis pačių svarbiausių 

„BREXITO” PRIEŽASČIŲ IEŠKANT
dabar vykstančių dalykų yra 
grynai atsitiktiniai.

Britų parlamento atsidū-
rimas aklavietėje dėl sąlygų, 
kuriomis Jungtinė Karalystė 
išstos iš Europos Sąjungos, 
ir tai, kad, likus vos dviem 
mėnesiams iki išstojimo, to 
išstojimo sąlygos dar nėra 
žinomos – dėl viso to lengva 
kaltinti individualius politikus.

Tačiau kartu tai mums pri-
mena, kokia nenumatoma ir 
atsitiktinė vis dėlto gali būti 
istorija. A. Bennetto pjesės ne-
pagarbusis moksleivis, sakęs, 
jog istorija tėra viena sumauta 
bėda po kitos, tikrai nebuvo 
toks jau visiškai neteisus.

Jis turbūt geriau patai-
kė į dešimtuką nei Georgas 
Wilhelmas Friedrichas Hegelis 
ar Karlas Marxas, kurie  su-
formavo modernųjį požiūrį į 
istoriją, kaip į kažką dėsningą 
ir varomą didesnių jėgų.

Istorija, pagal jų teorijas, 
turi savo pačios vidinę logiką, 
savo pačios dinamiką. O in-
dividualūs žmonijos veikėjai, 
kuriuos galėtume laikyti atsa-
kingais už įvykių atsiradimą, 
tėra įrankiai daugiau mažiau 
neišvengiamam rezultatui 
pasiekti.

Jei Europoje nebūtų siau-
tęs ir ją pakeitęs Napoleonas, 
tą būtų padaręs kitas. O 
„Brexitas” visada būtų įvykęs, 
jei ne vienaip, tai kitaip.

Bet yra, teigia filosofas A. 
Papazoglou, ir kitas būdas žiū-
rėti į istoriją, pagal kurį istori-
niai įvykiai nesusiklosto dėl 
to, kad jie būtini. Priešingai, 
atsitiktinumas ir tikimybė yra 
tai, kas valdo pasaulį.

Jaunesnei filosofų kartai 
priklausiusiam Friedrichui 
Nietzschei, rašiusiam  prieš 
XIX amžiaus pabaigą, bet 
kokia šneka apie būtinybę 
pakvipo „diskredituotu” krikš-
čionišku požiūriu, pagal kurį 
visata turi iš anksto nustatytą 
struktūrą.

O pasak F. Nietzsches, is-
torijos įvykiai kyla iš daugelio 
skirtingų ir dažnai tarpusavyje 
nesusijusių bei atsitiktinių 
priežasčių. Šiame variante 
individai yra istorijos varikliai, 

o ne tik jos vežami keleiviai.
Jeigu, pavyzdžiui, Adolfą 

Hitlerį būtų nužudę kūdikys-
tėje, kaip internete svarstyta 
2015 m. ir vėl pastarąjį mėnesį, 
tai holokausto nebūtų buvę.

Žmonės, F. Nietzsches nuo-
mone, savo kančiose visada 
ieško prasmės. Didieji nara-
tyvai, „Brexito” priežastimi 
iškeliantys ekonomines aplin-
kybes ar nacionalinę tapatybės 
krizę, yra būdas jam suteikti 
prasmingumo.

Tačiau A. Papazoglou 
smulkiai apžvelgia „Brexito” 
istoriją ir parodo, kaip ji be-
veik visa susidėjo iš atsitik-
tinių dalykų, kurie įvyko, bet 
kurių galėjo ir nebūti. Tai iš 
tiesų nesusijusių ir savyje be-
prasmių įvykių kaskada, „vie-
na prakeikta bėda po kitos”.

Ši diagnozė kai ką gali va-
ryti į neviltį. Tačiau idėja, kad 
„Brexito” atveju niekas ne-
buvo nulemta iš anksto, kitus 
gali paguosti ir netgi pasirodyti 
kaip išlaisvinanti.

Pripažinti, kad praeitis gali 
būti atsitiktinė, tai reiškia 
suprasti, jog ateitis daug atvi-
resnė žmogaus įsikišimui ir 
koregavimui nei galėjome ti-
kėtis. Taip baigė savo straipsnį 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
žurnale „New Republic” 
Jungtinės Karalystės filosofas 
A. Papazoglou.

Mykolas Drunga, LRT

KRYME SULAIKYTAS 
UKRAINOS 

ORTODOKSŲ 
BAŽNYČIOS 

ARKIVYSKUPAS
Rusijos aneksuotame Kryme 

sekmadienį buvo sulaikytas 
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios 
arkivyskupas, pranešė pats 
dvasininkas. Arkivyskupas 
Klimentas naujienų agentūrai 
AFP telefonu iš Simferopolio 
policijos nuovados sakė, kad 
pareigūnai jį sulaikė autobusų 
stotyje. Policija nepranešė jam, 
už ką yra sulaikomas.

Dvasininkas sulaikytas 
Kijevui įkūrus nepriklausomą 
Ukrainos Ortodoksų Bažnyčią 
ir bandant įtvirtinti Maskvą 
papiktinusį Ukrainos Ortodoksų 
Bažnyčios atsiskyrimą nuo 
Rusijos Ortodoksų Bažnyčios.

Stambule reziduojantis 
Konstantinopolio ekumeninis 
patriarchas Baltramiejus I per-
nai priėmė istorinį sprendimą 
pripažinti Ukrainos Bažnyčios 
nepriklausomybę nuo Rusijos 
Ortodoksų Bažnyčios (ROB).

Šis spalį priimtas spren-
dimas sukėlė įtūžį Maskvoje, 
kuriai Ukrainos stačiatikių 
bendruomenė buvo paval-
di pastaruosius 332 metus. 
Pasipiktinusi nutraukė visus 
ryšius su Konstantinopolio pa-
triarchatu.                           LRT
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Vasario 27 d. vykusia-
me Vyriausybės pasitarime 
nuspręsta nesudaryti tai-
kaus susitarimo su Saudo 
Arabijos piliečiu Mustafa 
Ahmed Adam al-Hawsawi, 
kurio peticiją prieš Lietuvą 
nagrinėja Europos Žmogaus 
Teisių Teismas (EŽTT).

Pasiūlymą su pareiškėju 
sudaryti taikų susitarimą 
Lietuvos Vyriausybei pateikė 
EŽTT. Nesudarius tokio susi-
tarimo, Vyriausybė turės per 
6 savaites pateikti atsakymus 
į bylos šalims suformuotus 
klausimus.

Anot pareiškėjo, jis esą 
buvo perkeltas į Lietuvoje 

Už pernai metais įgyvendin-
tus projektus Europos Komisija 
Lietuvai išmokės daugiau pi-
nigų nei per visus ankstesnius 
metus nuo finansavimo laiko-
tarpio pradžios 2014-iasiais. Per 
2018 metus EK deklaruota 936 
milijonai eurų, kai 2017 metų 
pabaigoje ši suma iš viso sudarė 
869 milijonus.

Per 2018 metus taip pat 
penktadaliu padidėjo sudarytų 
sutarčių suma (ES fondų lėšos) 
ir iki 2018 m. gruodžio 31 d. su-
darė 4,3 mlrd. eurų (64 proc.) ES 
fondų lėšų. Išaugo ir paskelbtų 
kvietimų bei sudarytų projektų 
sąrašų suma, kuri iki 2018 m. 
gruodžio 31 d. sudarė 5,5 mlrd. 
eurų (82 proc.) ES fondų lėšų. 
Per 2018 metus išmokėtų lėšų 
suma padidėjo 11 proc. ir metų 
pabaigoje sudarė daugiau nei 2 
mlrd. eurų (30 proc.).

„Pernai buvo pasiektas ryš-
kus proveržis įgyvendinant 
Veiksmų programą – projektų 
vykdytojams išmokėta beveik 
70 procentų daugiau lėšų nei 
užpernai. Nemaža dalimi šios 

lėšos padėjo vykdyti reformas, 
todėl manau, kad 2018-ieji 
buvo tikrai sėkmingi”, – sako 
finansų viceministrė Loreta 
Maskaliovienė.

Tarp kitų svarbiausių praė-
jusių metų pasiekimų taip pat 
svarbu tai, kad buvo priimtas 
LR nacionalinių plėtros įstai-
gų (NPĮ) įstatymas, kuriuo 
reglamentuota NPĮ finansinė 
veikla, užtikrinanti ilgalaikių 
investicijų Lietuvoje skatini-
mą ir finansavimą. Vien per 
praėjusius metus pritraukta 
358 mln. eurų privačių lėšų. 
Iš viso Lietuvoje veikiančiuos 
fonduose verslui, energiniam 
efektyvumui, infrastruktūros 
projektams investuota 1,1 
mlrd. eurų ES lėšų, kurios 
leido pritraukti daugiau nei 1,6 
mlrd. eurų privačių investuo-
tojų lėšų. Pernai pirmą kartą 
Lietuvoje buvo išplatintos 
Žaliosios obligacijos, iš kurių 
pritrauktos lėšos (68 mln. 
eurų per 3 metus) bus panau-
dotos žaliesiems projektams 
įgyvendinti – daugiabučiams 

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvavo trišaliame susitikime su Lenkijos Prezidentu 
Andrzejumi Duda ir Ukrainos Prezidentu Petro Porošenka. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 
nuotr. / Robertas Dačkus

Penktadienis, vasario 22 d. 
(Liublinas). Valstybinio vizito 
į Lenkiją išvykusi Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė dalyvavo triša-
liame susitikime su Lenkijos 
Prezidentu Andrzejumi Duda 
ir Ukrainos Prezidentu Petro 
Porošenka.

Susitikimas įvyko ben-
dros Lietuvos, Lenkijos ir 
Ukra inos  LDK d idž io -
jo  e tmono  Kons tan t ino 
Ostrogiškio karinės briga-
dos LITPOLUKRBRIG štabe 
Liubline. Valstybių vadovai 
taip pat susitiko su joje tarnau-
jančiais trijų valstybių kariais.

Susitikime aptartas trišalio 
karinio bendradarbiavimo sti-
prinimas. Pasak Prezidentės, 
bendra trijų valstybių karinė 
brigada yra sėkmingo bendra-
darbiavimo pavyzdys ir puiki 
galimybė Ukrainai priartėti 
prie NATO.

Euroatlantinę valstybi-
nės raidos kryptį pasirinkusi 
Ukraina šį savo siekį įtvirtino 
ir atskira konstitucine pataisa.

K a r i n ė  b r i g a d a 
LITPOLUKRBRIG aktyviai 
prisideda prie Ukrainos ir 

LIUBLINE – LIETUVOS IR 
LENKIJOS PARAMA UKRAINAI

NATO partnerystės stiprini-
mo, karių parengimo, karinių 
pajėgų reformavimo ir NATO 
standartų įdiegimo.

Susi t ikime kalbėta i r 
apie saugumo situaciją Rytų 
Ukrainoje. Lietuvos, Lenkijos 
ir kitų šalių iniciatyva pasiek-
tas ES politinis sutarimas dėl 
papildomų sankcijų įvedimo 
už agresiją Kerčės sąsiauryje 
atsakingiems asmenims.

Lietuva buvo pirmoji, kuri 
reagavo į Azovo jūroje Rusijos 
atvirai pademonstruotą karinę 
agresiją prieš Ukrainą, neteisė-
tą šios šalies laivų užgrobimą 
bei įgulų įkalinimą ir įvedė 
nacionalines sankcijas Rusijai.

Prezidentė taip pat pabrėžė, 
jog Lietuva nuosekliai remia 
ir rems Ukrainą, teikdama 
visokeriopą politinę, karinę, 
medicininę, finansinę ir eks-
pertinę paramą.

Vizi to  Liubl ine metu 
L i e t u v o s  i r  L e n k i j o s 
Prezidentai taip pat dalyvavo 
simbolinėje ceremonijoje, 
skirtoje prieš 450 m. šiame 
mieste pasirašytai Liublino 
unijai paminėti.

Prezidentės spaudos tarnyba

REKORDINĖS EK IŠMOKOS LIETUVAI UŽ 
ĮGYVENDINTUS PROJEKTUS

modernizuoti ir energetiniam 
efektyvumui didinti.

„Ataskaitoje, kurią prista-
tome kas ketvirtį, pateikiame 
informaciją ne tik apie pažangą 
įvairiuose sektoriuose, inves-
tuojant ES struktūrinių fondų 
lėšas, bet ir apžvelgiame iššū-
kius ar problemas, su kuriomis 
susiduriama bei teikiame reko-
mendacijas konkrečioms minis-
terijoms, kaip tas rizikas valdyti. 
Ką matome šiandien, kad laiku 
nesuplanuotos lėšos gali būti 
prarastos, todėl per 2019 m. turi 
būti siekiama suplanuoti visas 
investicijas bei atidžiai stebėti 
projektų įgyvendinimo eigą”, 
– pabrėžia finansų viceministrė 
Loreta Maskaliovienė.

2018 m. gruodžio 31 d. duo-
menimis nesuplanuotas likutis 
sudaro 18 proc. visų Lietuvai 
skirtų lėšų. Atsižvelgiant į tai, 
jau dabar turi būti įvertinta 
rizika nespėti įgyvendinti iki 
2023 m. pabaigos dar nepradėtų 
įgyvendinti didelių ir sudėtingų 
projektų bei priimti atitinkami 
sprendimai. Iš viso 2014–2020 
m. laikotarpiui Lietuva turi 6,7 
mlrd. eurų ES lėšų. 

                                LRV

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ NESUDARYS 
TAIKAUS SUSITARIMO BYLOJE  

DĖL CŽV KALĖJIMO
veikusį slaptą CŽV kalėjimą 
ir čia buvo laikomas nuo 
2005 m. iki 2006 m. kovo 25 
d., kai CŽV slaptasis kalėji-
mas tariamai buvo uždarytas 
dėl negalėjimo suteikti būti-
nąją medicininę pagalbą.

Pareiškėjas Al-Hawsawi 
buvo pateikęs skundą EŽTT 
ir prieš Lenkiją, dėl galimo 
kalinimo šioje šalyje veiku-
siame CŽV kalėjime. Tačiau 
išslaptinus daugiau CŽV 
dokumentų, paaiškėjo, kad 
pareiškėjas tuo metu buvo 
kalinamas Afganistane. Todėl 
ši byla buvo išbraukta iš 
EŽTT bylų sąrašo. 

LRV

LRV nuotr.

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

Lietuvos Vyriausybė vasario 
20 d. pritarė Krašto apsaugos 
ministerijos siūlymui steigti gy-
nybos atašė pareigybę Lietuvos 
ambasadoje Moldovoje, kuri 
2019–2020 m. vykdys NATO 
kontaktinės ambasados funk-
cijas. Šiuo metu Lietuva ne-
turi Moldovoje reziduojančio 
gynybos atašė, šalies  karinius 
interesus atstovauja Kijeve re-
ziduojantis gynybos atašė.

Lietuva aktyviai remia 
Moldovos siekius įgyvendinti 
vakarietiškas gynybos reformas 
ir stiprinti bendradarbiavimą su 
NATO. NATO Moldovai yra 
suteikusi gynybos gebėjimų 
stiprinimo paketą, kurio įgyven-
dinimo antrasis etapas prasideda 
2019 metais. Lietuvos gynybos 

NATO KONTAKTINĖS AMBASADOS 
MOLDOVOJE FUNKCIJAS VYKDYS LIETUVA

atašė pareigybės Lietuvos am-
basadoje Moldovoje įsteigimu 
siekiama sustiprinti Lietuvos 
atstovavimą Moldovos gynybos 
ir saugumo institucijose, taip 
pat tinkamai vykdyti NATO 
kontaktinės ambasados funkci-
jas, aktyvinti NATO ryšių biuro 
Moldovoje veiklą.

Lietuvos gynybos atašė biu-
ro steigimui planuojama skirti 
apie 150 tūkst. eurų per metus, 
lėšos  būtų skiriamos iš Krašto 
apsaugos ministerijai patvirtintų 
valstybės biudžeto asignavimų.

Lietuvos ambasada Moldo-
voje jau yra vykdžiusi NATO 
kontaktinės ambasados funkci-
jas 2009-2010 metais. Tam lai-
kotarpiu buvo įsteigta Lietuvos 
gynybos atašė Moldovoje pa-

reigybė.
Lietuva ir Moldova gynybos 

srityje bendradarbiauja nuo 
2004 m. Lietuva konsultuoja 
Moldovą gynybos reformų, 
strateginės komunikacijos sri-
tyje, demokratinės ginkluotųjų 
pajėgų kontrolės ir kitais ak-
tualiais klausimais. Moldovos 
atstovai Lietuvos lėšomis mo-
komi anglų kalbos ir štabo 
karininkų kursuose gen. Jono 
Žemaičio Lietuvos karo akade-
mijoje, Baltijos gynybos kole-
dže (Estija). Moldovos atstovai 
kviečiami į instruktorių kursus 
Divizijos generolo S. Raštikio 
Lietuvos kariuomenės moky-
kloje, į karo medikų kursus. 
Lietuva kartu su NATO gynybos 
karinio rengimo programos 
ekspertais padeda reformuoti 
Moldovos kariuomenę.     LRV
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darbo rezultatas. „Espo kon-
vencijos susitikime Ženevoje 
buvo pademonstruota iš-
skirtinė ES šalių ir partne-
rių vienybė bei solidaru-
mas su Lietuva”, – teigė L. 
Linkevičius.

Kaip neatidėliotinas pri-
oritetas Vyriausybės pasi-
tarime buvo įvardintas visų 
ES streso testų proceso 
metu identifikuotų trūkumų 
Astravo AE projekte paša-
linimas.

„ES ne kartą kvietė ir 
toliau ragins Baltarusiją pa-
teikti veiksmų planą, kuriame 
būtų numatyti konkretūs 
įsipareigojimai ir pademons-
truotas atsakingas požiūris 
į akivaizdžias branduolinės 
saugos problemas”, – pabrė-
žė ministras L. Linkevičius.

Ast ravo  AE pro jek to 
aplinkosaugos, branduo-
linės ir radiacinės saugos 
klausimai bus ir toliau ke-
l iami Jungtinių Tautų ir 
Tarptautinės atominės ener-
getikos agentūros konvenci-

jose bei organizacijose. ES 
lygiu Lietuva stiprins ben-
dradarbiavimą, siekdama už-
tikrinti Baltarusijos įsiparei-
gojimų vykdymo nuolatinę 
Europos Sąjungos priežiūrą.

Astravo AE projektas yra 
pripažintas keliančiu grėsmę 

Va s a r i o  2 7  d i e n ą 
Vyr iausybės  pas i t a r ime 
užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius pristatė 
Jungtinių Tautų konvenci-
jos dėl poveikio aplinkai 
vertinimo tarpvalstybiniame 
kontekste (Espo) sprendimą 
dėl Baltarusijos veiksmų 
neatitikties Espo konven-
cijai Astravo AE klausimu. 
Vasario pradžioje Espo kon-
vencijos, kuri vienija 44 
valstybes, šalių susitikime 
Ženevoje priimtas spren-
dimas, patvirtinantis, kad 
Baltarusija pažeidžia Espo 
konvenciją: yra netinkamai 
parinkusi aikštelę atominės 
elektrinės statyboms Astrave.

Ministras pažymėjo, kad 
šis Espo konvencijos šalių 
sprendimas – tai ilgalaikių 
Lietuvos institucijų (užsienio 
reikalų, aplinkos, energeti-
kos ministerijų, Valstybinės 
atominės energetikos saugos 
inspekcijos ir kt.) pastangų, 
tarptautinio bendradarbiavi-
mo ir aktyvaus diplomatinio 

TARPTAUTINĖ BENDRUOMENĖ SOLIDARIZUOJASI 
SU LIETUVA DĖL ASTRAVO ATOMINĖS ELEKTRINĖS

Lietuvos nacionaliniam sau-
gumui, aplinkai ir visuomenės 
sveikatai. Netinkamas statybų 
aikštelės parinkimas yra viena 
iš pagrindinių projekto pro-
blemų. Baltarusija iki šiol ne-
pateikė atsakymų į esminius 
Lietuvos keliamus klausimus 
dėl projekto branduolinės ir 
radiacinės saugos bei aplinko-
saugos užtikrinimo. Taip pat 

nebuvo atsižvelgta Lietuvos 
keliamus ir ES streso testų 
metu patvirtintus klausimus 
dėl aikštelės seisminių ir 
geologinių statybų aikštelės 
tyrimų, netinkamai įvertintas 
poveikis Neries upei, geria-
majam vandeniui Lietuvoje, 
galimybė atlaikyti sunkiojo 
komercinio lėktuvo kritimą 
ir kiti svarbūs aspektai. LRV

Astravo atominė elektrinė Baltarusijoje.                                                                                          LRV

LR Užsienio reikalų minis-
tras Linas Linkevičius vasario 
28 d., ketvirtadienį pareiš-
kė nežinantis apie premjero 
Sauliaus Skvernelio planą dėl 
Baltarusijoje statomos Astravo 
atominės elektrinės.

„Jeigu yra kokių tai idėjų – 
aš nežinau, nekalbėjau ta tema 
su premjeru. Aš manau, ge-
riausia būtų jo paties paklausti 
ir kad jis pats paaiškintų. 
Manau, kad jis tą ir padarys”, 
– Žinių radijui sakė ministras.

Jo teigimu, Lietuvos po-
zicija nepasikeitė – Vilnius 
toliau prieštarauja elektrinės 
statyboms, telkia tarptautinę 
paramą ir neketina pirkti iš jos 
elektros.

Premjeras susitikime su 
Kėdainių gyventojais šią sa-
vaitę pranešė, kad turi Minskui 
pasiūlymą dėl „racionalaus 

L. LINKEVIČIUS SAKO NEŽINANTIS 
PREMJERO PLANO DĖL ASTRAVO 

JĖGAINĖS
sprendimo” su Astravo jėgaine 
susijusiuose ginčuose.

S. Skvernelis pasiūlymo 
nedetalizuoja, bet sako, kad 
Minskui nesiūloma uždaryti 
baigiamos statyti jėgainės.

„Ką mes galime dabar pa-
daryti? Turime planą-chuli-
ganą. Pasiūlysiu baltarusiams 
sprendimą. Racionalų. Ne tokį, 
kuris sako: „Uždarykite”, – 
Kėdainiuose susitikime su gy-
ventojais pareiškė prezidento 
posto siekiantis S. Skvernelis.

Premjero atstovas spaudai 
Tomas Beržinskas detaliau 
plano nekomentuoja. Jis taip 
pat neatsako, ar šis planas 
buvo su kuo nors derintas.

„Šiandien mes to nedeta-
lizuojame ir tai bus padaryta 
ateityje”, – žiniasklaidai teigė 
T. Beržinskas, tačiau konkre-
taus laiko neįvardijo. LRT

Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
sako, kad Lietuvai ir toliau 
būtina siekti Baltarusijoje sta-
tomos Astravo atominės elek-
trinės uždarymo, o kalbos apie 
galimą „pragmatinį požiūrį” 
dėl jėgainės yra „mėginimas 
prekiauti žmonių saugumu”.

Tai D. Grybauskaitė sakė 
vasario 28 d., premjerui Sauliui 
Skverneliui viešai pareiškus, 
jog jis žada Baltarusijai pa-
siūlyti „racionalų sprendimą” 
kaip alternatyvą jėgainės už-
darymui.

„Visos kalbos ir mėginimas 
prekiauti Lietuvos žmonių 
saugumu yra nepateisinamas 
šiandien ir niekada nebus pa-
teisinamas”, – Prezidentūros 
išplatintame įraše sako D. 
Grybauskaitė.

Anot jos, negali būti „jokių 
pragmatinių požiūrių, išsky-
rus, kad elektrinė negali būti 
atidaryta arba turi būti iškart 

PREZIDENTĖ: „PRAGMATINIS POŽIŪRIS” DĖL ASTRAVO 
JĖGAINĖS – MĖGINIMAS PREKIAUTI SAUGUMU

uždaryta po jos baigimo”.
Vasario 28 d. žiniasklaidai 

atsiųstame komentare ji pa-
brėžė, jog tarptautinės organi-
zacijos yra patvirtinusios, kad 
Astravo AE aikštelė parinkta 
nesaugi, o pati branduolinė 
jėgainė kelia grėsmę.

„Todėl būtina siekti Astravo 
AE uždarymo. Austrijos patir-
tis parodė, kad tai įmanoma, 
jei užtenka politinės valios”, 
– sakė D. Grybauskaitė.

Premjeras pasiūlymo ne-
detalizuoja, bet sako, kad 
Minskui nebus siūloma užda-
ryti baigiamos statyti jėgainės.

„Ką mes galime dabar pa-
daryti? Turime planą-chuli-
ganą. Pasiūlysiu baltarusiams 
sprendimą. Racionalų. Ne tokį, 
kuris sako: „Uždarykite”, – 
Kėdainiuose susitikime su gy-
ventojais pareiškė prezidento 
posto siekiantis S. Skvernelis, 
kurį citavo naujienų portalas 
15min.lt.

Energetikos ministerija 
premjero pareiškimo neko-
mentuoja. 

Seimas 2017 metų birželį 
įstatymu įtvirtino, jog Astravo 
AE yra nesaugi ir kelia grėsmę 
Lietuvos nacionaliniam saugu-
mui bei aplinkai ir visuomenės 
sveikatai. Šiuo teisės aktu 
siekta pagrįsti elektros importo 
ribojimus. Vyriausybė vėliau 
pritarė planui, kaip blokuoti 
Astravo AE gaminamos elek-
tros importą.

Lietuva laikosi pozicijos, 
jog netoli nuo Vilniaus stato-
ma Astravo jėgainė statoma 
nesaugiai, nesilaikant tarptau-
tinių įsipareigojimų, tuo metu 
Minskas kaltinimus neigia.

Espo konvencijos šalys 
prieš kelias savaites nuspren-
dė, kad Baltarusija pažeidė 
tarptautinę konvenciją dėl 
poveikio aplinkai, netinkamai 
pasirinkdama statybų aikštelę 
Astravo jėgainei.                LRT

Prokuratūra matė preteks-
tą nagrinėti žiniasklaidoje 
pasakytus rašytojo bei drama-
turgo Mariaus Ivaškevičiaus 
žodžius, todėl informaciją 
perdavė ikiteisminio tyrimo 
institucijai – policijai, porta-
lui LRT.lt sako Generalinės 
prokuratūros Komunikacijos 
skyriaus vyriausioji speci-
alistė Gintarė Vitkauskaitė-
Šatkauskienė.

Skundą prokuratūra gavo 
dėl LRT RADIJO laidoje M. 
Ivaškevičiaus pasakytų žodžių 
„išstūmėm daug lenkakalbių, 

PAAIŠKĖJO, KAD M. IVAŠKEVIČIŲ 
POLICIJAI ĮDAVĖ PROKURORAI

išstūmėm, išžudėm žydus...” 
Anot menininko, jis kalti-
namas, kad tokiais žodžiais 
siekė apšmeižti bei kurstyti 
neapykantą minimų tautinių 
grupių atžvilgiu. Dėl šio pa-
sisakymo dramaturgas buvo 
kviečiamas atvykti į Vilniaus 
apskrities vyriausiąjį policijos 
komisariatą.

G. Vitkauskaitė-Šatkaus-
kienė teigia, kad prokuratū-
ra gavo pareiškimą dėl M. 
Ivaškevičiaus pasisakymo 
radijo laidoje, tačiau pagal 
kompetenciją tai perdavė na-

grinėti Vilniaus apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
pareigūnams.

„Prokuratūra matė tam 
pretekstą ir siekė išsiaiškinti, 
ar tikrai padaryta nusikalstama 
veika, todėl nagrinėti infor-
maciją perdavė ikiteisminio 
tyrimo institucijai – policijai. 
Policija informaciją tikslina, 
žiūri, ar ji pasitvirtina ir tada 
priima procesinį sprendimą 
– arba ikiteisminį tyrimą pra-
dėti, arba ne”, – LRT.lt sako 
G. Vitkauskaitė-Šatkauskienė.

Komunikacijos skyriaus 
specialistės teigimu, nors pro-

kuratūra gauna daug pareiški-
mų, tačiau visi jie nagrinėjami, 
net jei matomas mažiausias 
pretekstas tai daryti.

„Tai visiškai normali prak-
tika”, – tikina G. Vitkauskaitė-
Šatkauskienė.

Pasak Vilniaus apskrities 
vyriausiojo policijos komi-
sariato Komunikacijos pos-
kyrio specialisto Pauliaus 
Radvilavičiaus, M. Ivaškevi-
čiaus atsakymą komisariatas 
gavo, tačiau vykdomas pirmi-
nis tyrimas, todėl detalesnės 
informacijos pateikti negali.

„Turėjome nustatyti, ar 

M. Ivaškevičiaus žodžiuose 
nebuvo teiginių, kurie patenka 
į Baudžiamojo kodekso 170 
straipsnį, ar jie nebuvo skirti 
neapykantos, priešiškumo 
kurstymui, ar nebuvo įžei-
džiantys”, – LRT.lt aiškina P. 
Radvilavičius.

Prokuratūra taip pat buvo 
sulaukusi prašymo pradėti 
ikiteisminį tyrimą dėl romane 
„Žali” išsakytų teiginių apie 
Lietuvos partizaninę kovą ir 
vieną jos vadovų – generolą 
Joną Žemaitį, tačiau vasario 
11 dieną imtis tokių veiksmų 
prokuratūra atsisakė.       LRT
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Š .  m .  v a s a r i o  1 9  d . 
Čikagoje (JAV) vyko iškil-
minga Ilinojaus technolo-
gijos instituto (ang. Illinois 
Institute of Technology, IIT) 
Hall of Fame ceremonija,  
kurios metu Jo Ekscelencija 
Prezidentas Valdas Adamkus 
buvo įtrauktas į IIT Šlovės 
galeriją. Savo padėkos kal-
boje Valdas Adamkus teigia, 
kad „studijuodamas IIT, aš ne 
tik mokiausi inžinerijos. Čia 

PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS ĮTRAUKTAS Į ILINOJAUS TECHNOLOGIJOS INSTITUTO 
ŠLOVĖS GALERIJĄ (HALL OF FAME) 

aš atradau tikėjimą savimi ir 
mane supančiais žmonėmis, 
laisve ir žmogiškumu, tiesa 
ir demokratija. Su didele 
pagarba ir dėkingumu pri-
simenu savo dėstytojus ir 
studijų draugus, kurie dova-
nojo neįkainojamų įžvalgų 
mano gyvenimo kelyje.” 
Dėl gydytojų sprendimo 
Prezidentas Valdas Adamkus 
negalėjo atvykti į Hall of 
Fame ceremoniją, todėl gar-

Garbingą apdovanojimą Valdo Adamkaus vardu iš Illinois 
Institute of Technology prezidento Alan W. Cramb priėmė LR 
generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius (dešinėje).  
                                                        LR konsulato Čikagoje nuotr.

bingą apdovanojimą jo vardu 
priėmė LR generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas 
Bekešius.

V. Adamkus 1961 m. bai-
gė Ilinojaus technologijos 
institutą, kur įgijo statybų 
inžinerijos specialybę. 1999 
m. jam buvo suteiktas IIT 
garbės daktaro vardas. Valdo 
Adamkaus nuopelnai JAV 
aplinkosaugos srityje yra 
pripažįstami ir įvertinti eile 
prestižinių apdovanojimų. 
1988 m. Adamkui suteiktas 
Tarptautinis gamtosauginis 
apdovanojimas už išskirti-
nius nuopelnus tarptautinėje 
arenoje, jis apdovanotas JAV 
aplinkos apsaugos agentū-
ros Aukso medaliu bei JAV 
Prezidento apdovanojimu 
už pasižymėjimą tarnyboje. 
Čikagos gyventojams Valdas 
Adamkus pažįstamas kaip 
vienas iš Mičigano ežero 
išvalymo iniciatorių, kuris jo 
dėka iki šiol yra vienas šva-
riausių Didžiųjų Amerikos 
ežerų. 

Gyvendamas  JAV,  V. 
Adamkus aktyviai dalyvavo 
lietuvių išeivijos visuome-
ninėje ir politinėje veiklo-
je, rengė protesto akcijas 
prieš Lietuvos okupaciją, 
organizavo įvairias peticijas, 
kurios būdavo įteikiamos 
ir aukščiausių pareigų JAV 
federalinės valdžios politi-
kams. 1958–1965 m. buvo 
„Santaros-Šviesos” federa-
cijos – liberalios krypties 
išeivijos visuomeninės orga-
nizacijos vicepirmininkas, o 

1967 m. išrinktas šios orga-
nizacijos pirmininku. 1961–
1964 m. – Amerikos lietuvių 
bendruomenės tarybos narys, 
Centro Valdybos vicepirmi-
ninkas, Amerikos lietuvių 
tarybos (ALT) narys. Taip pat 
buvo aktyvus sporto renginių 
dalyvis ir organizatorius. 
Studijuodamas JAV, dalyva-
vo sporto klubų „Grandis” ir 
„Lituanica” įsteigime, buvo 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto 
sąjungos (ŠALFASS) pirmi-
ninku, organizavo Šiaurės 
Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės išvykas į Pietų 
Ameriką ir Australiją, vado-
vavo Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių, įvykusių 1983 m., 
organizaciniam komitetui. 

IIT nuo 2014 m. ben-
dradarbiauja su Lietuvoje 
įsikūrusiu ISM Vadybos ir 
ekonomikos universitetu. 
Šios programos rėmuose 
studentams suteikiama gali-

mybė pusantrų metų praleisti 
Čikagoje ir įgyti dvigubą 
bakalauro diplomą. Š. m. 
vasario pradžioje LR gene-
ralinis konsulas Čikagoje 
Mantvydas Bekešius susi-
tiko su Illinois Institute of 
Technology prezidentu Alan 
W. Cramb ir katedrų vado-
vais. Susitikimo metu buvo 
aptartos bendradarbiavimo 
plėtros kryptys ir ryšių už-
mezgimas su Kauno techni-
kos ir Vytauto Didžiojo uni-
versitetais. llinois Institute of 
Technology yra didžiausias 
Čikagos technologijų moks-
lų universitetas, garsėjantis 
inžinerijos, architektūros, 
verslo vadybos, taikomųjų 
technologijų, informacinių 
technologijų ir teisės progra-
momis. IIT Šlovės galerijoje 
(Hall of Fame) pagerbiami 
iškiliausi, mokslui ir visuo-
menei nusipelnę IIT alumnai.

LR generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Ilinojaus technologijos instituto šlovės galerijos (Hall of Fame) atmi-
nimo ženklas Valdui V. Adamkui. LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.

Jau trečią dešimtmetį skai-
čiuojanti tradicija Vasario 
16-ąją paminėti išvakarėse 
Kruonyje (Kaišiadorių raj.), 
Gojaus šile, vasario 15 d. va-
karą surenka daugybę žmo-
nių iš visos Lietuvos. Džiugu, 
kad šventę jaunosios kartos 

TRISPALVĖ VIRŠ GOJAUS ŠILO KRUONYJE

atstovai pagerbia tradiciniu 
keliasdešimties kilometrų 
žygiu: iš Kauno atžygiuoja 
Jūrų skautai, vadovaujami 
Algimanto Malkevičiaus, 
Kauno apskri t ies  kudir-
kaičiai ,  jaunieji  šauliai . 
Pusiaukelėje juos pasitinka 

ir arbata pavaišina Rumšiškių 
kultūros centro Dovainonių 
skyriaus darbuotojai.

Minėjimas prasideda šv. 
Mišiomis Kruonio bažnyčio-
je. Po šv. Mišių eisena su de-
glais patraukia į Gojaus šilą, 
kur buvo užkasti 1946 metais, 

naktį iš vasario 15-osios į 16-
ąją Kruonio miške žuvusių 
trijų jaunų partizanų Jurgio 
Krušinsko – Žiedelio, Antano 
Lekavičiaus - Gulbino, Prano 
Žukausko - Šalmo, sieku-
sių iškelti mūsų Trispalvę, 
kūnai. Šiais metais KASP 
Dariaus ir Girėno apygardos 
2-osios rinktinės savanoriai 
atliko incenizaciją „Partizanų 
susišaudymas su stribais” – 
šūvių aidas sutemų apgaubto 
miško tyloje virpino žmonių 
sielas, primindamas žiaurias 
Lietuvos patriotų kovas su 
okupantu, o folklorinių an-
samblių atliekamos partizanų 
dainos uždegė minėjimo da-
lyvių širdyse kurstė patrio-
tizmo ugnį.

M i n ė j i m e  d a l y v a v o 
Kaišiadorių savivaldybės 
vadovas Vytenis Tomkus, 

Kaišiadorių vyskupas emi-
ritas Juozapas Matulaitis, 
Se imo  na r i a i  Audron i s 
A ž u b a l i s ,  L a u r y n a s 
Kasčiūnas, Rimantas Dagys, 
Ingrida Šimonytė ir kiti gar-
būs svečiai. Po iškilmingo 
minėjimo žmonės vaišinosi 
kareiviška koše. 

Nors žiemos vakaras - 
ne pats tinkamiausias lai-
kas būti miške, visgi šis 
renginys kasmet sutraukia 
daugybę žmonių savo iš-
skirtinumu. Ne veltui šio 
renginio pradininkas ir inici-
atorius Vytautas Aleksandras 
Markevičius iš Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės gavo 
garbingą apdovanojimą – 
Trispalvę, kuri dabar kasmet 
pakeliama Kruonio miške 
Vasario 16-osios išvakarėse.

Gintaras Markevičius
Vasario 16-sios minėjimas Gojaus šile, Kruonyje.                                                           Autoriaus nuotr.
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Vasario 18 d. Lemonto 
mieste, IL, Lietuvos valstybės 
atkūrimo – Vasario 16-osios 
– proga suplevėsavo lietu-
viška trispalvė. Į Lietuvos 
vėliavos pakėlimo ceremoniją 
atvyko Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas Čikagoje 
Mantvydas Bekešius, JAV lie-
tuvių bendruomenės Lemonto 
apylinkės pirmininkė Violeta 
Valaitytė, JAV LB Lemont apy-
linkės vicepirmininkė Alvyda 
Gudėnienė. Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos direktorius 
kun. Algis Baniulis SJ sukal-
bėjo invokaciją, susirinkusius 
pasveikino generalinis konsu-
las M. Bekešius. Negalėdamas 

Gražia  t radici ja  tapo 
Lietuvių Fondo (LF) paramos 
čekių įteikimas JAV lituanis-
tinėms mokykloms Vasario 
16-osios minėjimų metu. Ne 
išimtis ir šie metai. Daugelyje 
bendruomenių ar lituanistinių 
mokyklų vyko Lietuvos vals-
tybės atkūrimo dienos minė-
jimai, kuriuose dalyvavo ir 
lituanistinių mokyklų mokiniai. 
Minėjimai vyko ir pačiose mo-
kyklose, o pasveikinti mokinių 
ir mokytojų šventės proga atėjo 
JAV LB apylinkių pirmininkai, 
organizacijų vadovai. 

Šiuo metu JAV veikia 44 
lituanistinės mokyklos, kuriose 
mokosi 2317 mokinių, dirba 
434 mokytojai ir jų padėjė-
jai. Jau daug metų  Lietuvių 
Fondas skiria didelį dėmesį 
lituanistiniam švietimui. 2018 
metais (2018-2019 mokslo 

A I R I J A

„LYRIKOS 
VAKARAMS” - 10 

METŲ
Vasario 23 dieną, „Lyrikos 

vakarų” dešimtmečio vakaras 
ir vėl suvirpino tautiečių širdis 
lietuviškomis eilėmis, daina ir 
muzika.

Dėkojame „Lyrikos vaka-
rų” kūrybinei grupei, Dublino 
bendruomenės pirmininkei 
bei „Lyrikos vakarų” įkū-
rėjai ir organizatorei Rasai 
Kochanauskaitei Raižienei bei 
visiems grupės nariams ir da-
lyviams už lietuviškos kultūros 
puoselėjimą ir Lietuvos vardo 
garsinimą. Sėkmingų ir kūry-
bingų naujų dešimtmečių!

LR URM
Kovo 1 d. lietuvių ben-

druomenė Hurgadoje nariai 
kartu su Lietuvos ambasados 
Egipte darbuotojais paminėjo 
mūsų valstybei svarbias datas 
– neseniai praėjusias 101-ąsias 
Lietuvos Valstybės atkūrimo ir 
artėjančias 29-ąsias Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
metines. Renginyje dalyvavęs 
užsienio reikalų viceministras 

L E M O N T A S ,  I L ,  J A V

LEMONTE PLEVĖSUOJA LIETUVIŠKA VĖLIAVA 

Lemonto miestelio mero John Egofske sveikinimo laišką skaito Elytė Rėklaitytė (trečia 
iš kairės). Nuotraukoje iš kairės: Violeta Valaitytė, Alvyda Gudėnienė, generalinis kon-
sulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, Artūras Žilys ir Birutė Kairienė. Ievos Dilytės nuotr.

dalyvauti šventėje, Lemonto 
miestelio meras John Egofske 
atsiuntė sveikinimo laišką, 
kurį susirinkusiems perskaitė 
Pasaulio lietuvių centro (PLC) 
darbuotoja Elytė Rėklaitytė. 
Laiške meras džiaugiasi, kad 
miestelyje yra įsikūrę daug 
lietuvių, kurie daug prisideda 
prie miestelio gerovės. 

Į vėliavos pakėlimo cere-
moniją atvyko šauliai, gausus 
būrys šiame miestelyje dirban-
čių lietuvių, JAV LB tarybos 
narys Juozas Polikaitis, PLC ir 
Lietuvių Fondo administracijos 
darbuotojai. Vėliavos pakėlime 
taip pat dalyvavo PLC direk-
torius Artūras Žilys, Lietuvių 

Fondo tarybos 
narys Marius 
Kasniūnas ir LF 
administracijos 
d a r b u o t o j o s . 
Buvo sugiedo-
ti Amerikos ir 
Lietuvos himnai. 
Lietuviška tris-
palvė Lemonto 
centre plevė-
suos visą savai-
tę. Ačiū JAV LB 
apylinkei  ir vi-
siems susirinku-
siems už gražią 
ne pirmus metus 
vykdomą tradi-
ciją.

JAV LB Le-
monto apylinkės 
informacija

LIETUVIŲ FONDAS –  
JAV LITUANISTINĖMS MOKYKLOMS

metams) Lietuvių Fondas JAV 
veikiančioms lituanistinėms 
mokykloms paskyrė 150,000 
dol. JAV LB švietimo taryba 
šią sumą paskirstė mokykloms. 

Parama skiriama ne tik li-
tuanistinėms mokykloms. Dar 
33,500 dol. paskirta JAV LB 
švietimo tarybai, kuri organi-
zuoja lietuvių kalbos kursus 
mokytojams, piešinių ir raši-
nių konkursus mokiniams, pa-
deda mokykloms apsirūpinti 
vadovėliais, mokslo priemo-
nėmis, rengia konferencijas, 
kviečia mokytojus į kvali-
fikacijos tobulinimo kursus 
mokytojams Dainavoje. Nuo 
2001 metų JAV LB švietimo 
taryba kasmet apdovanoja 
nusipelniusius mokytojus 
„Gintarinio obuoliuko” ir 
Švietėjo premijomis (mece-
natas – LF). Švietimo taryba 

„Žiburio”  lituanistinės mokyklos vedėjui Valdui Piesčiui LF 
paramą įteikė LF narys Narimantas Udrys (dešinėje). Asmeninio 
albumo nuotr.

leidžia internetinį laikraštėlį 
„Laikai vaikams”, tinklala-
pyje taip pat galima paskaityti  
Naujienlaiškį. 

2019 metų rugpjūčio 4 – 11 
dienomis JAV LB švietimo 
taryba kviečia lituanistinių 
mokyklų mokytojus atvykti 
į lituanistinio švietimo sa-
vaitę Dainavos stovykloje 
(Manchester, MI). Jau daugelį 
metų kartu su mokytojais į 
Dainavą atvyksta ir norintys 
mokytis lietuviškai suaugu-
sieji.

Lietuvių Fondas gauna 
laiškų iš lituanistinių moky-
klų. Štai neseniai atsiųstame 
laiške „Žiburio” lituanisti-
nės mokyklos (Detroit, MI) 
vedėjas Valda Piestys rašo: 
„Mieli Lietuvių Fondo nariai, 
„Žiburio” lituanistinės moky-
klos vardu noriu išreikšti di-
delę padėką visiems Lietuvių 
Fondo nariams už dosnią fi-
nansinę paramą mūsų Detroit, 

MI mokyklėlei. Širdingai Jums 
ačiū už visų Jūsų nenuilstamą 
darbą, laiką, jėgas. Mes labai 
tai vertiname ir džiaugiamės, 
kad su Jūsų parama galime iš-
laikyti mūsų lietuvybės židinį 
Detroite. Ačiū!”

Džiugu, kad dosnių rėmė-

jų ir aukotojų dėka Lietuvių 
Fondas jau daug metų gali 
paremti lituanistinį švietimą. 
Tikimės, kad praeis kiek laiko, 
ir mokiniai taps Lietuvių Fondo 
nariais, o  Fondas ir toliau sėk-
mingai galės tęsti savo veiklą. 

LF informacija

Lietuvaičiai Egipte.                                                               LR URM

E G I P T A S

LIETUVOS VALSTYBĖS ŠVENČIŲ MINĖJIMAS 
EGIPTE

N. Germanas ta proga pa-
sveikino Egipte gyvenančius 
lietuvius, pasidžiaugė, kad 
valstybinės šventės tradiciškai 
suburia užsienyje gyvenančius 
lietuvius ir paragino jokiu 
būdu nepamesti lietuvybės.

Lietuvių bendruomenė 
Hurgadoje 2019 metais užsi-
mojo sukurti videoklipą, prista-
tantį bendruomenės tradicijas 

ir Lietuvai svarbių datų minė-
jimą. Visus metus vyksiančius 
bendruomenės susibūrimus 
fiksavęs vaizdo pasakojimas 
„Pasiilgau Tavęs, Lietuva” metų 
pabaigoje bus išplatintas inter-
nete ir socialiniuose tinkluose.

LR URM

2019 m. vasario 23 dieną 
LR užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius lankėsi il-
giausiai užsienyje veikiančioje 
lietuviškoje Vasario 16-osios 
gimnazijoje, kur susitiko su 
Vokietijos lietuvių bendruome-
nės ir gimnazijos atstovais bei 
dalyvavo Valstybės atkūrimo 
proga surengtame renginyje. 
Jis taip pat susitiko su Lietuvos 
garbės konsulais Vokietijoje.

„Ši vieta mums visiems 
svarbi kaip lietuvybės ir mūsų 
šalies valstybingumo liudiji-
mas. Lietuva skaičiuoja jau 

V O K I E T I J A

MINISTRAS L. LINKEVIČIUS LANKĖSI VASARIO 
16-OSIOS GIMNAZIJOJE VOKIETIJOJE

antrąjį atkurtos modernios 
Valstybės gyvavimo šimtme-
tį. Tai – ryškus mūsų Tautos 
laisvės troškimo, gebėjimo 
susivienyti ir tvirtybės įro-
dymas,” – sakė ministras L. 
Linkevičius.

Vasario 16 gimnazija įkurta 
1950 metais. Šiuo metu joje 
mokosi daugiau nei 200 mo-
kinių. Heseno žemėje gyvena 
per 7 000, o Vokietijoje – per 
53 000 lietuvių.

Vokietijoje Lietuva turi 
6 garbės konsulus atskirose 
federalinėse žemėse. LR URM

Vokietijos lietuvių bendruomenės ir gimnazijos atstovų susitikimas 
su LR užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi.              LR URM
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Lietuvos kariuomenei 
of icial ia i  perduot i  Gen. 
Silvestro Žukausko poligone 
Pabradėje (Švenčionių r.) už 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
lėšas įrengti Lietuvos ir są-
jungininkų reikmėms skirti 
infrastruktūros objektai – 
vikšrinių kovos mašinų taiki-
nių pozicijos, vikšrinių kovos 
mašinų ir tankų ginkluotės 
prišaudymo šaudykla, avia-
cijos taikinių pozicijos, šau-
dyklos vadavietė, amunicijos 
saugojimo vieta, sandėlis. 
Šie infrastruktūros vystymo 
darbai poligone prisidės prie 
sąjungininkų pasirengimo 
bei sąveikumo su Lietuvos 
kariais, didins atgrasymo 
poveikį ir gynybą.

Šeš ių  inf ras t ruktūros 
objektų poligone Pabradėje 
statybai JAV skyrė apie 3,6 
mln. eurų iš Vyriausybės 
Europos  a tgrasymo ini -
ciatyvai (angl. European 
Deterrence Initiative) skirtų 
lėšų. Šie projektai poligone 
buvo įgyvendinti per 2017-
2018 metus.

„JAV investicijos į karinę 
Lietuvos infrastruktūrą rodo, 
kad Lietuva išlieka svarbiu 
JAV gynybos politikos prio-
ritetu. Kartu su JAV stiprin-
dami logistinius pajėgumus 
mes sudarome idealias tre-
niravimosi sąlygas JAV ir 
kitų NATO šalių kariniams 
vienetams bei prisidedame 
prie logistinio koridoriaus 
sukūrimo greitam sąjungi-
ninkų pajėgų atvykimui į 
Lietuvą ir kitas Baltijos ša-
lis. Pabradės poligonas yra 
strategiškai svarbi karinė 
infrastruktūra, todėl šiandien 
baigti JAV lėšomis finansuoti 
projektai simbolizuoja au-
gantį Lietuvos kariuomenės 
infrastruktūros potencialą 
užtikrinti Lietuvos ir NATO 
karinių vienetų kovinį ren-
gimą ir jų parengtį”, – sakė 
oficialioje infrastruktūros 
objektų perdavimo ceremo-
nijoje poligone Pabradėje 

LIETUVOS KARIUOMENEI PERDUOTI JAV 
FINANSUOTI INFRASTRUKTŪROS OBJEKTAI

vasario 15 d. dalyvavęs kraš-
to apsaugos viceministras 
Giedrimas Jeglinskas.

Anot JAV atstovų, už-
baigti projektai didžiausiame 
Lietuvos kariuomenės po-
ligone yra puikus pavyzdys 
to, kaip JAV lėšos pade-
da stiprinti NATO sąjungi-
ninkų sąveikumą. Poligone 
Pabradėje nuolat treniruojasi 
ne tik Lietuvos, JAV, bet ir 
NATO priešakinių pajėgų 
bataliono, kitų sąjungininkų 
šalių kariai.

„Šios ir kitos, šiuo metu 
vykdomos, JAV investicijos į 
Lietuvos karinę infrastruktūrą 
demonstruoja nepajudinamą 
JAV solidarumą su Lietuva ir 
kitais NATO partneriais bei 
JAV įsipareigojimą kolekty-
vinei gynybai. Labai vertina-
me aktyvią Lietuvos narystę 
NATO prisidedant tiek finan-
siškai, tiek žmogiškaisiais 
resursais prie visų sąjungi-
ninkų teritorinio vientisumo 
stiprinimo. Lietuviai tapo 
puikiais mūsų partneriais, 
suteikiančiais čia atvykstan-
tiems treniruotis JAV kariams 
nepamainomą priimančios ša-
lies paramą. Europos atgrasy-
mo iniciatyvos lėšomis atlikti 
infrastuktūros vystymo darbai 
prisidės prie Lietuvos karinių 
dalinių, NATO priešakinių 
pajėgų bataliono kovinės gru-
pės bei JAV karinių vienetų 
parengties ir sąveikumo sti-
prinimo. Stiprinė Lietuva yra 
stipresnė Europa, o tai yra sti-
presnis NATO aljansas ir sti-
presnės Jungtinės Amerikos 
Valstijos”, – sakė JAV am-
basados Bendradarbiavimo 
gynybos srityje departamento 
vadas plk. ltn. Christopher 
Chambliss (Christopher B. 
Chambliss).

Objektų perdavimo ce-
remonijoje taip pat daly-
vavo Lietuvos kariuome-
nės Mokymo ir doktrinų 
valdybos viršininkas bri-
gados generolas Gintautas 
Zenkevičius,  JAV sausumos 

pajėgų Europoje 
vado pavaduoto-
jas gen. mjr. John 
L. Gronski, kiti 
Krašto apsaugos 
ministerijos, JAV 
ambasados bei 
Lietuvos ir JAV 
kariuomenių at-
stovai.

Užba ig t i  i r 
perduoti Lietu-
vos kariuomenei 
infrastruktūros 
objektai – tai tik 
dalis visų JAV per 
Europos atgrasy-
mo iniciatyvas 
(angl. European 
D e t e r r e n c e 
Initiative, EDI) 

finansuotų objektų Lietuvos 
kariuomenės poligonuose. 
Bendra JAV parama 2016 
–2021 m. Lietuvos kariuo-
menės poligonų pritaikymui 
kariuomenės reikmėms sieks 
apie 17 mln. JAV dolerių. Jau 
anksčiau Lietuvos kariuome-
nės poligonuose Pabradėje, 
Rukloje, Kazlų Rūdoje už 
JAV lėšas įrengti keli pro-
jektai – taikliųjų šaulių ir 
snaiperių šaudykla, lengvųjų 
pėstininkų ginklų ir sunkiųjų 
kulkosvaidžių šaudyklos, 
pėstininkų kovos mašinų 
šaudykla.

JAV yra Lietuvos strateginė 
partnerė ir pagrindinė Baltijos 
regiono saugumą užtikrinanti 
sąjungininkė. JAV aktyviai 
dalyvauja įgyvendinant sau-
gumo užtikrinimo priemones 
Baltijos šalyse, stiprindama 
regiono saugumą ir stabilumą. 
Savo kariais, technika ir finan-
sinėmis lėšomis JAV aktyviai 
prisideda prie mūsų regiono 
gynybos. Pagal Europos at-
grasymo iniciatyvą kasmet 
nuosekliai trečdaliu didinama 
finansinė parama Europos 
šalių, tarp jų ir Lietuvos, gyny-
biniams pajėgumas stiprinti ir 
karinei infrastruktūrai gerinti. 
JAV taip pat yra viena pa-
grindinių ginkluotės įsigijimų 
partnerių. Lietuva iš JAV ga-
mintojų perka priešlėktuvines 
raketas, bokštelius kovinei 
technikai „Bushmaster”, prieš-
tankines sistemas „Javelin” ir 
kitą įrangą.

Infrastruktūros projektai 
finansuojami ne tik iš naciona-
linių, bet ir iš NATO saugumo 
investicijų programos ir JAV, 
NATO priešakinių pajėgų ba-
taliono veikloje Lietuvoje da-
lyvaujančių šalių lėšų. Plėtros 
darbai suplanuoti penkiuose 
kariuomenės poligonuose, ta-
čiau daugiausia dėmesio skiria-
ma dviem pripažintiems kaip 
valstybinės svarbos objektams 
– Gen. S. Žukausko poligonui 
Pabradėje ir Gaižiūnų poligonui 
Rukloje.                     LR KAM

Iš kairės: Lietuvos krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas, JAV 
ambasados Bendradarbiavimo gynybos srityje departamento vadas plk. ltn. 
Christopher Chambliss (Christopher B. Chambliss). JAV ambasados Lietuvoje nuotr.

Lietuvos krašto apsau-
gos ministerija Jungtinių 
Amerikos Valstijų Vyriausybei 
pateikė pirkimo paraiškas dėl 
200 šarvuotųjų kovinės para-
mos visureigių JLTV (angl. 
Joint Light Tactical Vehicle, 
JLTV) Lietuvos kariuomenei 
įsigijimo ir išlaikymo. Apie tai 
krašto apsaugos viceministras 
Giedrimas Jeglinskas infor-
mavo susitikime su JAV gy-
nybos sekretoriaus pavaduo-
toja įsigijimams Ellen Lord 
JAV Gynybos departamente 
Vašingtone vasario 22 dieną.

„Bendradarbiaudama su 
JAV Vyriausybe Lietuva sie-
kia užsitikrinti efektyviausias 
JLTV visureigių įsigijimo ir 
išlaikymo sąlygas. Šie kovinės 
paramos visureigiai padidins 
Lietuvos kariuomenės mobi-
lumą, karių apsaugą ir kovinę 
galią”, – sakė krašto apsaugos 
viceministras G. Jeglinskas.

Pasak viceministro, pla-
nuojama, jog Krašto apsaugos 
ministerija šarvuotųjų visurei-
gių JLTV sutarties sąlygas su 
JAV Vyriausybe baigs derinti 
iki 2020 metų. JLTV visurei-
gių įsigijimui ir išlaikymui 
2020-2023 metais ministerija 
planuoja skirti apie 142 mln. 
eurų.

Krašto apsaugos ministeri-
jos Gynybos resursų taryba dar 
2017 m. pabaigoje nusprendė, 
kad JAV gaminami kovinės 
paramos šarvuotieji visureigiai 
JLTV geriausiai atitinka funk-
cionalumo ir kainos santykį, 
tuomet ir buvo pradėtos dery-
bos su JAV Vyriausybe dėl šių 
visureigių įsigijimo. Kovinės 
paramos šarvuotieji visureigiai 
JLTV papildys ir atnaujins šio 
tipo Lietuvos kariuomenės 
visureigių parką ir bus skirti 
įvairiems Lietuvos kariuome-
nės vienetams. Visureigiai yra 
svarbi Lietuvos kariuomenės 
mechanizacijos programos, 
kuri apima ir pėstininkų ko-
vos mašinų „Vilkas/Boxer” 
pirkimą, dalis. Šarvuotųjų 
visureigių trūkumą Lietuvos 
kariuomenė identifikavo ver-
tindama potencialias grėsmes 
ir tokio tipo technikos poreikį 
tiek krašto gynybos užduotims 
vykdyti, tiek dalyvauti tarp-
tautinėse operacijose. Šis trū-

LIETUVOS KARIUOMENĖ ĮSIGIS 
ŠARVUOTŲJŲ VISUREIGIŲ IŠ JAV

kumas atsirado dėl natūralaus 
esamo visureigių parko susidė-
vėjimo ir didėjant jų poreikiui 
dėl kariuomenės plėtros. Šiuo 
metu Lietuvos kariuomenė-
je naudojami HMMWV ir 
Toyota „Land Cruiser 200” 
šarvuotieji visureigiai.

Susitikime su JAV gyny-
bos sekretoriaus pavaduo-
toja E. Lord viceministras 
G. Jeglinskas kartu aptarė ir 
pastaraisiais metais augančius 
Lietuvos kariuomenės įsigi-
jimus iš JAV ir tolesnį šalių 
bendradarbiavimą šioje srityje.

Viceministras G. Jeglinskas 
JAV ta ip  pa t  aps i lankė 
Pensilvanijos nacionalinėje 
gvardijos štabe, kur aptarė jau 
daugiau nei 20 metų sėkmingai 
vykstantį Lietuvos kariuome-
nės ir šios gvardijos bendra-
darbiavimą. Viceministras lan-
kėsi ir JAV karinių jūrų pajėgų 
akademijoje Anapolyje, kur 
susitiko su akademijos vado-
vybe bei kariūnais. Vašingtone 
viceministras taip pat susitiko 
su mokslo centrų Atlantic 
Council ir RAND analitikais, 
Karinių jūrų pajėgų vadovybe, 
Kongreso pareigūnais.

JAV yra Lietuvos strateginė 
partnerė ir pagrindinė Baltijos 
regiono saugumą užtikrinanti 
sąjungininkė. JAV aktyviai 
dalyvauja įgyvendinant sau-
gumo užtikrinimo priemones 
Baltijos šalyse, stiprindama 
regiono saugumą ir stabilumą. 
Savo kariais, technika ir finan-
sinėmis lėšomis JAV aktyviai 
prisideda prie mūsų regiono 
gynybos. Be kitų iniciatyvų 
ir dvišalių bei daugiašalių 
projektų, JAV kasmet nuose-
kliai trečdaliu didina finansinę 
parama Europos šalių, tarp 
jų ir Lietuvos, gynybiniams 
pajėgumas stiprinti ir karinei 
infrastruktūrai gerinti pagal 
Europos atgrasymo iniciatyvą 
(angl. European Deterrence 
Initiative). JAV taip pat yra 
viena pagrindinių ginkluotės 
įsigijimų partnerių. Be planų 
įsigyti šarvuotus visureigius 
JLTV, Lietuva iš JAV gamin-
tojų perka priešlėktuvines 
raketas, bokštelius kovinei 
technikai, prieštankines siste-
mas „Javelin”, kt. įrangą. 

LR KAM

Šarvuotasis visureigis JLTV. JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos nuotr.
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KULTŪROS KRONIKA

Pianistų Roko Zubovo 
i r  Sonatos  Deveikytės -
Zubovienės koncertas, tal-
kinant Idai Mercer (vio-
lončelė), „Ciurlionis: in 
pursuit of Soundscapes” 
(„Garsavaizdžių beieškant”), 
2019 .02 .24 ,  The  Music 
Se t t lement ,  Gl ick  Hal l , 
Cleveland, Ohio. Penkių da-
lių programoje - Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio (1875-
1913) kūriniai. Kiekvienoje 
dalyje, - „In the Forest”, 
„Fairytale” „Creation of the 
World”, „Psalom” ir „The 
Sea” - tilpo po keletą  kom-
pozicijų, būdingų tos dalies 
temai, perpintų literatūrinėmis  
kompozicijomis (literary com-
positions) – Čiurlionio laiškų, 
dienynų, eilėraščių ir pasakų 
ištraukų. Koncertas, skirtas 
lietuvių ir amerikiečių audi-
torijai, kartu buvo Lietuvos 
nepriklausomybės šimtmečio 
minėjimo dalis, ir lietuvių 
kultūros pristatymas plačiajai 
visuomenei. Jį pinigais parėmė 
„Plėtra” ir Ohio Arts Council. 
Maždaug 100 vietų salė buvo 
pilna.

Su Čiurlionio tapyba šio 
teksto autorius susipažino 
paauglystėje, 1944 metais, 
į rankas netikėtai patekus 
180 puslapių knygai prancū-
zų kalba „L’art lithuanien”, 
spausdintai Malmo, Švedijoje 
1934 metais. Joje net 23 pusla-
piai skirti Čiurlionio paveiks-
lams, kurie paauglio lakiai 
vaizduotei atrodė ir keisti, ir 
įdomūs. O abu Zubovus pirmą 
kartą jis išgirdo 2001.04.20 
Klivlande ir tą keturių rankų 
koncertą aprašė recenzijoje 

PERGALINGAS SUGRIŽIMAS

„Keturios rankos – viena šir-
dis” („Dirva”, 2001.05.08.). 
Tada jie Čiurlionio kūrinių 
negrojo. Skambėjo Haydn, 
Schubert, Sodeika, Debussy 
ir Corigliano.

Koncertas prasidėjo tonu-
poema „In the Forest” ketu-
rioms rankoms, kurioje tuoj 
pat išryškėjo aštuoniolikos 
metų sunkaus darbo vaisiai 
– didžiulė abiejų muzikantų 
pažanga, jausmų branda. Jie 
ne tik skaitė gaidas, bet ir 
vienas kito mintis. Tokioje 
darnoje gimusių garsų grožį 
netrukus pajuto ir klausytojai. 
Jų įkaitintose vaizduotese 
miškas atgimė garsuose, šesė-
liuose, saulėtuose skynimuose. 
I „Angelus Domine” F Sharp 
Major, VL 184 (1901), Davido 
Geringo transkripcija, įsijungė 
ir violončelistė Ida Mercer 
trumpu, sodriu, švariu, jautriu, 
bet, deja, labai trumpu įnašu. 
Šiuo, žmogus balsui taip arti-
mu, instrumentu norėjosi mė-
gautis daug ilgiau. Variacijos 
lietuvių liaudies dainų tema 
„Oh Forest, Forest,  Forest” 
VL 276 (1906) tapo išradin-
giausiu šios dalies kūriniu. Per 
lakią kompozitoriaus vaizduo-
tę perkošta, paprasta liaudies 
melodija ilgame variacijų 
vėrinyje nuolat kito,  bet net 
ir painiausiuose, sudėtingiau-
siuose vingiuose neprarado 
savo kilmės šaknų. Iš tų neiš-
raunamai į žemę įsiskverbusių 
šaknų įkvėpimo sėmėsi ir 
Rokas Zubovas.

Čiurlionio paveiksluose 
pasakos, slėpiniai, menininko 
vaizduotės sukurti antgamtiš-
ki pasauliai kartais primena 

Dantės „Dieviškosios kome-
dijos” rojų, prie bekraščių  
Čiurlionio visatos vandenų  
rymančius ar trapiais  žvaigž-
dynų  lieptais žingsniuojan-
čius angelus. Tokia misti-
nė nuotaika gaubė antrąją, 
„Fairytale”, koncerto dalį. 
Čia Rokas Zubovas „pražydo” 
kaip jautrus prasmingų muzi-
kinių spalvų ieškotojas, suma-
nus  jų derintojas, svajotojas, 
įkūnijantis tas svajas naujai at-
rastuose „garsavaizdžiuose” ir  
išpildantis šios dalies kūrinių 
– „Impromptu”, „Pastoral”, 
„Nightingale”, „Autumn”, 
„Prelude” – reikalavimus šio-
je  „lietuviškiausioje” koncerto 
dalyje.

Trečioji koncerto dalis,  
„Creation of the World”, from 
letters to Devdorak, letter N. 
IV variation on Sefaa essec, 
VI. 258 (1904) klausytojus 
nustebino didingumu, netikė-
tai atsivėrusiais neišsemiamos 
energijos šaltiniais, stulbinan-
čia pianisto jėga, pasitikėjimu 
ilgamete patirtimi ir įgūdžiais, 
sugebėjimu benardant giliais 
painiais slinkties labirintais 
sutramdyti chaotiškų garsų 
maištą. Negalima nesistebėti 
Zubovo ištverme. Jos prireikė 
ir klausytojams, paklydusiems 
kurtinančiame audringų garsų 
šėlsme. Bet atpildas buvo viso 
to vertas. Didvyriškas Roko 
Zubovo pastangas nuoširdžiai 
įvertino šilčiausi šio koncerto 
plojimai.

„Pamaldžiausia” koncerto 
dalis buvo „Psalom”, suside-
danti iš trijų preliudų ir „Pater 
Noster”, VL 260 (1906), su-
teikusi Rokui Zubovui progą 

atversti dar vieną daugialypio 
talento puslapį. Klausytojai, 
nors trumpam, pasijuto esą 
šventovėje. Po gaivalingos 
„Creation of the World” dalies 
tai buvo sielą raminantis įsisiū-
bavusių jausmų atoslūgis.

Paskutinė, penktoji, kon-
certo dalis, „The Sea, three 
small seascapes for piano” VL 
317 (1908) ir „Prellude in D 
minor” VL 256 (1904) primi-
nė Čiurlionio paveikslą „Jūros 
sonata, finalas” (1908), kuria-
me aukštoje bangoje iš jūros 
purslų sudėlioti ir Čiurlionio 
inicialai. (Šis paveikslas pri-
kėlė atmintyje įstrigusį garsųjį 
japono Hokusai medžio raižinį 
„Banga”.) Šiuose trumpuo-
se „Jūravaizdžiuose” Rokas 
Zubovas nardė kaip prityręs 
naras, nešykštėdamas nuotai-
kos bei jausmo banguojančioje 
koncerto užsklandoje.

Nors programoje abu mu-
zikantai yra pristatomi kaip 
„Lithuania’s duo Zubovas”, 
Sonata Deveikytė-Zubovienė 
skambino kartu su Roku 
Zubovu tik pirmą programos 
kūrinį. Kodėl? Labai, labai 
norėjosi ją išgirsti  skambinant 
solo, išgirsti moterį, interpre-
tuojančią panašius Čiurlionio 
kūrinius. Tai  būtų koncertą tik 
praturtinę. Vietoj to trilypėje, 
plačių užmojų – garso, vaizdo 
ir Čiurlionio  raštų ištraukų 
– programoje ji pasirinko 
pasakotojos-deklamuotojos 
vaidmenį. Nežinia, ar dėl iš 
anksto nepatikrintų mikrofonų 

(kas išeivijos lietuvių rengi-
niuose atsitinka dažnai), ar dėl 
pasakotojos balso švelnumo, ją 
girdėti buvo sunku. Buvo pra-
rasta daug koncertui svarbaus 
teksto. Šimto metų laikotarpis 
Čiurlionio paveikslams, ta-
pytiems tempera, akvarele ar 
pastele, buvo negailestingas. 
Spalvos išbluko, nutrupėjo, 
todėl ekrane rodomi kūriniai 
norimo įspūdžio nepadarė. Ar 
negalima buvo apsiriboti bal-
siniai sodresnėmis įžangomis 
prieš kiekvieną koncerto dalį? 
Ir kodėl programoje nebuvo 
jokių biografinių žinių apie 
violončelininkę Idą Mercer?

Nors koncerte vyravo 
romantiška nuotaika, ilgų, 
skriejančių melodijų nebuvo. 
Čiurlionio kruopščiai suręs-
tos muzikinės miniatiūros 
koncertą gražiai  paįvairino, 
geidžiami „garsovaizdžiai” 
buvo surasti ir dosnių pianistų 
pažerti klausytojų pasigėrėji-
mui. Šis įspūdingas koncertas 
buvo gražus žiedas Lietuvos 
nepriklausomybės šimtmečio 
minėjimų vainike, pristatęs 
lietuviškosios kultūros dalį 
plačiajai visuomenei. Rengėjų 
pastangos nenuvylė. Po aštuo-
niolikos metų sugrižusių meni-
ninkų subrendusiais talentais 
mėgautis buvo malonu.

Vytautas Matulionis
Redakcijos prierašas: 

Rokas Zubovas – Lietuvos mu-
zikantas-pianistas, Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio pro-
anūkis.

Pianistų Roko Zubovo ir Sonatos Deveikytės-Zubovienės koncertas.                              Autoriaus nuotr.

Vasario 25 d. garsiojoje ir geriausios akustikos Lenkijos 
radijo W. Lutoslawskio koncertų studijoje Varšuvoje įvyko 
lietuvių ir lenkų muzikos atlikėjų koncertas „Babadag/Šulinys” 
ir to paties pavadinimo kompaktinės plokštelės pristatymas.

Vasario 20 d. privačioje Maskvos galerijoje „Triumf” 
atidaryta Lietuvos šiuolaikinio meno paroda „Extention.LT: 
paraleliniai pasakojimai”, kurią rengė dviejų kuratorių komanda 
– Kristina Romanova ir Eglė Mikalajūnė (NDG). Paroda buvo 
sumanyta siekiant panoramiškai apžvelgti Lietuvos šiuolaikinio 
meno sceną ir joje vykstančius procesus laikantis geografinio 
principo. Tokiu formatu galerija „Triumfas” jau keletą metą 
vysto projektą „Extention”, po kurio skėčiu vyko Suomijos, 
Latvijos, Estijos, Armėnijos meno parodos. Lietuvos atveju 
projektas pažengė šiek tiek toliau – dėmesys buvo fokusuotas 
ne tik į šalį, bet ir į svarbią ir opią Lietuvai istorijos, atminties 
ir jos pasakojimų daugybiškumo problematiką.

Vasario 2 d., sausakimšoje Maskvos konservatorijos 
Didžioje salėje koncertavo Lietuvos kamerinis orkestras ir 
jo vadovas, solistas ir dirigentas, Sergejus Krylovas. Į šią pa-
saulinio garso muzikos salę Kamerinis orkestras sugrįžo po 
trisdešimties metų pertraukos, atsisveikinęs su savo įkūrėju 
ir ilgamečiu vadovu profesoriumi Sauliumi Sondeckiu, tačiau 
ištikimas profesoriaus iškeltam muzikavimo tobulumo siekiui. 
Šis siekis akivaizdžiai artimas ir dabartiniam orkestro vadovui 
smuikininkui virtuozui Sergejui Krylovui, kurio grojimas pasi-
žymi originalia ir intelektualiai paveikia kūrinių interpretacija 
bei legenda tapusia Maestro technika.

Sausio 25 d. Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos 
Sąjungoje Briuselyje surengtas neįprastas tarpdisciplininis 
kultūros vakaras „Moters balsas”, kuriame meilė muzikai, dai-
lei, gyvenimui suvienijo grafikes Kristiną Norvilaitę ir Jūratę 
Rekevičiūtę, rašytoją Eriką Umbrasaitę ir kanklininkę Agotą 
Zdanavičiūtę. Pilnutėlėje Lietuvos nuolatinės atstovybės salėje 
skambėjo kanklių melodijos, paveikslų, kovos su vėžiu ir tiesiog 
gyvenimiškos istorijos.

Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus
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Gaila, kad mes, kurie mo-
kėmės ir studijavome so-
vietiniais laikais, tiek mažai 
galėjome pasisemti filosofi-
nių ir kitų žinių, kurias savo 
gyvenimu, protu ir darbais 
sukaupė bei paliko Vydūnas. 
Paviršutiniškai žinojome, gir-
dėjome, bet nebuvimo įbridę 
į tą tiesos ir išminties šaltinį, 
jo gaivumu, skaidrumu ne-
apšvietėme, nesustiprinome 
savęs. Lyg ir žinojome apie 
Šilutės rajone 1868 metais 
kovo 22 d. gimusį nepaprasto 
intelekto Rytų Prūsijos lietu-
vį, filosofą  Vilhelmą Storostą 
Vydūną, kuris skaitė įvairių 
mokslų paskaitas net keliuose 
Vakarų universitetuose, 1944 
metais iš Tilžės išvežtas į 
Vokietiją ir ten, Detmolde, 
miręs 1953 metais. Ir tik 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
1991 metų spalio 19 d. jo pa-
laikai buvo pervežti į Lietuvą 
ir amžinam poilsiui palaidoti 
Bitėnų kapinėse Šilutės ra-
jone, kur jau ilsisi kitas šios 
krašto šviesuolis, visuomenės 
veikėjas, daugybės knygų 
leidėjas Martynas Jankus su 
žmona Ane, kur stovi 2003 
metais pastatytas paminklas 
lietuvių grožinės literatū-
ros pradininkui Kristijonui 
Donelaičiui.    

Ir tik vėliau, 2012 metais, 
ieškodami ir suradę Bitėnuose 
šių didžiųjų lietuvių kapus, 
lyg atsiprašydami žadėjome 
grįžti ir save atgaivinti naujo-
mis žiniomis, save sustiprinti 
Vydūno paliktu žmogaus ir 
tautos prasmės šioje žemėje 
ir gyvenime pažinimo šalti-
niu. Gerai, kad dar spėjome, 
nepavėlavome ir labai gerai, 
kad atsirado žmonių, kurie 
padėjo ir padeda tarsi naujai 
atrasti mūsų epochos tikrąjį 
šviesulį Vydūną. Malonu, kad 
ir Kaune be Vydūno alėjos jau 
galime pasidžiaugti 2018 m. 
kovo mėn. pastatytu paminklu 
Vydūnui Vytauto Didžiojo 
karo muziejaus sodelyje, kurį 
sukūrė skulptorius Stasys 
Žirgulis ir architektas Liucijus 
Dringelis.

Vydūno humanistinis 
ir filosofinis palikimas yra 
toks didelis ir ryškus, kad 
šalia 1988 m. Vilniuje įkur-
tos Vydūno draugijos, dar 
įsikūrė ir gražiai darbuojasi 
net trys vydūnistikos tyrimo 
centrai: Klaipėdos univer-
sitetas, Lietuvos menų ir 
mokslo asociacija „Vydūno 
šviesa”, Vytauto Didžiojo 
universitetas. Galima tik 
pasidžiaugti ir padėkoti, kad 
gražus LMMA „Vydūno 
šviesa” entuziastų pastan-
gomis išleista Vydūno gimi-
mo 150-osioms  metinėms 

pažymėti trijų knygų trilogija 
virto gražia ir reikšminga 
realybe. Visi, kurie domisi 
Vydūno kūrybiniu palikimu, 
daug vertingų žinių jau gali 
rasti knygose „Vydūno idėjų 
gyvastis”, „Vydūno 150 metų 
jubiliejinis minėjimas” ir ši — 
„Vydūnas - mūsų gyvenimo 
šviesulys”, kurią Kaune išleido 
M. Čepulio firma. 

Pati knyga lyg ir nėra di-
delė, tačiau gražiai išleista, 
gausiai iliustruota istorinėmis 
nuotraukomis. Svarbiausi ir 
įdomiausia, kad ją parengė net 
trylika labai skirtingų autorių, 
kurių straipsniai lyg savotiškos 
mozaikos stiklai ir sudaro tokį 
gražų ir įvairiaspalvį Vydūno, 
kaip asmenybės ir kūrėjo, por-
tretą. Lyg ir suprantama, kad 
Vydūnui gražius ir prasmingus 
straipsnius parengė LMMA 
prezidentas dr. Vilimantas 
Zablockis, šios asociacijos  
valdybos pirmininkas Vytautas 
Šiaudytis, biomedicinos moks-
lų daktaras profesorius Artūras 
Razbadauskas, Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto 
profesorė Jūratė Jankauskienė, 
Lietuvos mokslų akademijos 
akademikas profesorius pa-
saulinio masto kardiochirurgas 
Jurgis Brėdikis. Bet tarp auto-
rių, kurių straipsniai nė kiek 
nėra silpnesni, yra ir kunigas 
Virginijus Vaitkus, pedagogė 
muzikė  Salomėja Ruzgienė, 
Kauno rajono meras Valerijus 
Makūnas, techninių moks-
lų atstovė rašytoja Virginija 
Ruškienė ir kt. Tai tik parodo, 
kaip Vydūnas, jo mąstymo, kū-
rybinis palikimas yra svarbus 
ir šiam laikotarpiui, mūsų atei-
čiai. Aš nebandysiu perteikti 
visų, šią knygą rašiusiųjų,  
svarbesnių minčių, nes tai būtų 
man per sunku. 

Vargu ar kas kitas galėjo 
geriau perteikti Vydūno min-
tis apie gyvenimo pagrindą, 
sveikatą taip, kaip medicinos 
profesorė Jūratė Jankauskienė; 
arba apie jo indėlį lietuviškam 
choriniam dainavimui, mu-
zikai ir visai kultūrai – kaip 
muzikė pedagogė Salomėja 

Ruzgienė. Visa tai taip aktu-
alu ir šiandienai. Skaitau ir 
galvoju: štai kokios pagrin-
dinės nuostatos turėtų rasti 
svarbiausią vietą dabartinių 
kandidatų į prezidentus rin-
kiminėse programose, štai ką 
turėtų deklaruoti valdžioje 
esančios politinės partijos. 
Viskas buvo taip seniai atras-
ta, užrašyta ir mums palikta. 
Tačiau dviejų autorių minti-
mis, kurios man ypač įstrigo, 
norėčiau pasidalinti.

Jurgis Brėdikis  
„Mintys apie Vydūną”
„Man  Vydūnas ypatingai 

imponuoja kaip žmogus, su-
kūręs savo gyvenimo sistemą, 
kurios pats laikėsi ir ją įvai-
riapusiškomis ir nuosekliomis 
pastangomis stengėsi perduoti 
kitiems. Gal jo pažiūrose per 
daug idealizmo, ir todėl šian-
dien tenka iš dalies nusivilti, 
kad toli gražu Vydūno sie-
kiai nėra pilnai įgyvendinti. 
Jie iki šiolei tebėra aktua-
lūs. Žvelgiant iš dabarties 
perspektyvos, Vydūnas gali 
būti laikomas vienu pirmų-
jų Europos minties lyde-
rių, pranokusių daugelį savo 
amžininkų. Nepasenusios, 
visiškai aktualios tebėra jo 
humanistinės idėjos tautų 
taikaus tarpusavio supratimo 
ir bendrystės klausimais, jo 
mintys apie Lietuvos kultūrinį 
identitetą.” J. Brėdikis, dėko-
damas ir džiaugdamasis, kad 
2018 metai buvo paskelbti 
Vydūno metais, baiminasi, 
kad jis nebūtų ateityje pamirš-
tas, tad siūlo Vydūnui daugiau 
laiko skirti jaunimo moky-
mosi programose, atgaivinti 

kai kurias pjeses, plačiau jo 
mintis ir pažiūras analizuoti 
žiniasklaidoje. 

Virginija Ruškienė 
„Vydūno sąmoningumo 

kelias link šviesos”
Autorė džiaugiasi, kad 

2018 metais minėjome dvi lie-
tuvių tautai brangias ir svar-
bias datas: Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmetį ir filosofo, 
rašytojo bei kultūros veikėjo 
Vydūno – Vilhelmo Storostos 
150-ąsias gimimo metines, 
nes Lietuvos ir Vydūno vardai 
yra neatsiejami vienas nuo 
kito. Jos teigimu Vydūnas 
tikėjo Lietuvos laisve ir savo 
straipsniais žadino lietuvių są-
moningumą, siekė, kad tauta 
suvoktų savo būties prasmę,  
kad būtų dvasiškai laisva 
ir gyventų laisvoje šalyje.  
Labai įdomus ir aktualus V. 
Ruškienės pastebėjimas, kad 
„ tauta, anot Vydūno, nėra tam 
tikroje geografinėje erdvėje 
gyvenančių ir prie tos vie-
tos prisitaikiusių bei panašų 
gyvenimą praktikuojančių 
žmonių bendruomenė, bet 
visuma, turinti specifines ypa-
tybes. Vydūnas savo gyveni-
mą skyrė Lietuvos dvasiniam 
augimui, tautinės savigarbos 
puoselėjimui, asmenybės to-
bulėjimui. Filosofas džiaugėsi 
Lietuvos žmonių pasiekimais 
ir sielojosi dėl negandų, savo 
straipsniuose patardavo, kaip 
išmintingiau reiktų elgtis tam 
tikrose situacijose. Mąstytojas 
apgailestavo, kad ne tik kita-
taučiai Lietuvą menkina, bet 
dažnai taip elgiasi ir patys lie-
tuviai, o tai slegia ir menkina 
tautiškumą, dėl to mūsų tauta 

nyksta. „Svarbiausia tautos 
slėgimo priemonė yra peiki-
mas, niekinimas, šmeižimas. 
To klausydamiesi peikiamos 
tautos žmonės lyg apnuodija-
mi. Jų sąmonė tamsėja. Kaip 
pusgyviai jie bėga nuo savo 
tautos. O tik negali niekur 
tikrai prisitaikyti. Iš prigim-
ties jiems kitur lemta būti. 
Palyginus retai kuri kita tauta 
tokiu būdu tiek savo vaikų 
neteko kaip mūsų” – savo 
nerimu dalijosi lietuvybės 
puoselėtojas. Vydūnas savo 
kūrybine veikla žadino ne tik 
tautiškąjį, bet ir kultūrinį bei 
religinį sąmoningumą ir tikrą-
jį žmoniškumą. Jo manymu, 
tautiškumas yra tik priemonė 
tautai savaip mąstyti, augti ir 
gyventi, savąja būtimi pratur-
tinti visą žmoniją”.

1918 m. balandžio 10 d. 
Vydūnas sveikinimo laiške 
Lietuvos Tarybos pirminin-
kui Antanui Smetonai rašė: 
„Amžinoji Apvaizda yra pasi-
rinkusi Lietuvą aukštam užda-
viniui – būti pasaulyje viena 
aiškiausiųjų žmoniškumo 
reiškėjų „. Šiandien galime 
drąsiai teigti, kad Vydūno gy-
venimo prasmė ir tikslas buvo 
ugdyti tautos kilnumą, doro-
vingumą ir sąmoningumą. 
Savo veikalus Vydūnas rašė 
tikėdamas pažadinti tautos 
savimonę ir kitus savo sielos 
akimis regėti. Mąstytojas 
pabrėždavo, kad tautiškumas 
turi ypatingą gyvybės galią, 
kuri traukia žmogų į aukštesnį 
gyvenimo tarpsnį, tačiau pats 
žmogus turi būti pasiruošęs 
visa tai priimti. Žmogus dva-
siškai stiprėja tik bręsdamas 
iki tautiškumo, jo galios slė-
pinio, kuris jį daro sąmoninga 
ir didesne nei asmens gyvybės 
dalimi. Tautos sąmonės žadin-
tojas rašė: „Tautoje žmogus 
regi savo, tėvų ir protėvių 
praeitį, dabartyje kuria jos 
ateitį ir įžvelgia joje save, 
savuosius pėdsakus – tarsi 
rankoje laikytų Amžinybės 
siūlą.” Tautiškumas, anot 
Vydūno, yra vienas svarbiau-
sių ne tik sąmonės, bet ir pa-
sąmonės aspektų, nes atspindi 
santykį tarp individualaus 
žmogaus ir kolektyvinės žmo-
nijos pasąmonės. Kiekviena 
tauta yra bendruomenė savo 
Tėvynėje, todėl kiekvienam 
iš mūsų Tėvynė neatskiriama 
nuo žmogaus esmės. Ji yra ta 
duotybė, kuri padeda žmogui 
suvokti savo būties prasmę 
ir siekti sąmoningos būties, 
todėl į Tėvynę turime žvelg-
ti kaip į užduotį ir pareigą 
ją ginti, puoselėti, gražinti. 
Žmogaus sielos ir Tėvynės 
ryšys ypatingai jaučiamas 
būnant svetimoje šalyje, kai 
pajuntame ilgesį Tėvynei. 
Tėvynėje žmogus ugdo savo 
sąmonę, jo gyvenimas tam-
pa turiningesnis ir prasmin-

KELIOS MINTYS APIE VYDŪNĄ 
IŠ KNYGOS „VYDŪNAS — MŪSŲ 

EPOCHOS ŠVIESULYS”

Knygos viršelis

Leonas Milčius prie Vydūno paminklo.                     Autoriaus nuotr. (Nukelta į 11 psl.)
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

B.Flynn,
Madeira, OH .....................50
A.Simonaitis,
Rockford, IL ......................50
D.Bobelis,
Richmond, VA ...................25
R.Cernius,
La Grange, IL ....................22
V.Adams,
Destin, FL ..........................20
A.Pažiurienė,
Oak Park, CA ....................20
P.Kampe,
Newbury, OH ......................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
KOVO 24 d., sekmadienį, 11 val. r. Kaziuko mugė Šv. Ka-
zimiero parapijos salėje.                                       „Dirvos” inf.

KOVO 31 d., sekmadienį, „Exultate” choro renginys: „Gavė-
nios apmąstymai ir giesmės”.                                „Dirvos” inf.

Balandžio 27 d., šeštadienį, 7:00 val. vak. įvyks Lietuvių na-
muose „Dainavos” ansamblio vyrų koncertas. 

Rengia vyr. skaučių „Židinys”.

gesnis. Apgailestaudamas 
Vydūnas pripažįsta, kad yra 
dvasiškai skurdžių žmonių, 
kurie išvykę į svetimas šalis 
nepasiilgsta Tėvynės ir su 
ja nesieja savo gyvenimo. 
Tautos šviesuolis tokius žmo-
nes įvardija „betėvyniais”, 
kurie nesusimąsto apie savo 
būties esmę ir nenutuokia, 
kad kiekvienam žmogui yra 
skirtas savitas sąmoningumo 
kelias”. Toliau autorė primena 
šias Vydūno mintis:  „Tėvynė 
žmogui suteikia jėgų, ramybę 
ir tikėjimą, brandina žmoniš-
kumą. Žmonės, bet kokiomis 
sąlygomis gyvenantys savo 
Tėvynėje, yra jos paslapčių, 
skausmų ir džiaugsmų žyniai. 
Tėvynėje slypi visos jėgos ir 
kūrybinės galios, esančios 
Kūrėjo valioje ir nulemtos 
būti amžinybėje ir begaly-
bėje”.

Argi mums nėra aktualios 
ir šios V. Ruškienės iškeltos 
Vydūno mintys, kad reikia 
lankyti Lietuvos vietas – 
jūrą, upes, laukus ir miškus, 
kad žmonės, norintys pažinti 
Tėvynę, turi keliauti per ją ir 
stabtelėję pamatyti, pajusti 
gamtos grožį ir jos suteikia-
mas malones. Žmonės, kurie 

neturi sąryšio su gamta, su sa-
vuoju kraštu, iš lėto dvasiškai 
tuštėja, nuskursta. Vydūnas 
tautą palygina su augmenija. 
Kaip augalai, gėlės, medžiai, 
kiekvienas auga, žydi ir bręsta 
savajame žemės plote, taip 
ir kiekviena tauta yra ben-
druomenė savo Tėvynėje, 
čia gimsta, auga ir gyvena. 
Svarbiausia tautai yra gimtoji 
kalba, kuri yra girdimoji ir 
regimoji. Regimoji kalba yra 
perduodama per rašytinį žodį, 
todėl jis turi būti šviesus, tau-
rus ir prasmingas. 

Autorė savo straipsnį 
baigia Vydūno mintimis: 
„Spindulys esu tos begalinės 
šviesos, kurioje gyvenu. Joje 
yra mano esmė. Amžinas esu 
keleivis, kuris nenuilstamai 
keliauja ir ant laiko kalvų 
statosi šventnamį pasišvęsti 
Aukščiausiajam. Amžiai ne-
sustabdys mano žengimo į 
bekraštes būties erdves, nes 
Aš esu be pradžios, kaip ir 
amžiai patys.”

Ir kaip gi nesutikti su 
V.Ruškienės teiginiu, kad „Jei 
kiekvienas iš mūsų įsiklau-
sytumėme į šiuos žodžius, 
gyventumėme pagal Vydūno 
pamokymus, tai pasaulis taptų 
tauresnis ir šviesesnis. Tad 
eikime link šviesos, burkimės 
apie šviesą ir patys švieski-
me.”

Leonas Milčius, 2019-02-
18, Raudondvaris

(Atkelta iš 10 psl.)
KELIOS MINTYS APIE 
VYDŪNĄ IŠ KNYGOS 
„VYDŪNAS — MŪSŲ 
EPOCHOS ŠVIESULYS”

Minint Lietuvos Nepriklau-
somybės kovų atminimo metus 
Vytauto Didžiojo karo muzie-
jaus ekspozicija pasipildė išskir-
tiniu paveikslu – dailininkų V. 
Mackevičiaus ir A. Jočino 1939 
m. „Salako gynimas 1919 m. 
liepos 14 d.” Įspūdį kelia ne tik 
kruopščiai atliktas darbas, bet ir 
paveikslo dydis (198 x 694 cm.).

„Batalinio paveikslo, kaip 
ir bet kokio meno kūrinio, ne-
galima laikyti istorijos tyri-
mo šaltiniu. Autoriai nebūtinai 
laikosi faktinės tiesos, tačiau 
jie perteikia nuotaiką, emoci-
jas, išgyvenimus. Būtent tai ir 
perteikiama lankytojui, kuris 
žiūrėdamas į paveikslą, nusi-
kelia į tą laikmetį, pajunta karo 
baisumą, karių didvyriškumą 
bei pasiaukojimą. Tokie išgy-
venimai ugdo pilietiškumą ir 
patriotizmą. O toks paveikslas 
kaip Salako gynimas pritraukia 
lankytojo dėmesį savo mil-
žiniškais gabaritais”, – sakė 
muziejaus Rinkinių saugojimo 
ir tyrinėjimo skyriaus vedėja 
Gerarda Dručkuvienė.

Taktiniu požiūriu Salako 
paėmimas yra laikomas viena 
iš gražiausių Lietuvos kariuo-
menės operacijų. Sulaikydama 
priešo veržimąsi pro Salaką, 
mūsų kariuomenė pademons-
travo didelę moralinę persvarą – 
ištvermingai ir atkakliai gynėsi 
nuo gausių bolševikų pajėgų.

2019 metus  Lietuvos 
Respublikos Seimas paskel-
bė Lietuvos nepriklausomy-
bės kovų atminimo metais. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
kovos – svarbus Lietuvos ir 
jos kariuomenės istorijos eta-
pas. Kovos įrodė, kad pradėta 
kurti Lietuvos kariuomenė 
yra pajėgi atremti bet kokį 
agresorių, net ir daug stipres-
nį. Dėka savanorių ir karių, 
ryžtingai stojusių ginti savo 
Tėvynės, Lietuva išsaugojo 
Nepriklausomybę. Visi šie 
kovotojai, ypatingai paaukoję 
savo gyvybes, verti pagarbos 
ir atminimo.

MININT LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ 

ATMINIMO METUS KARO 
MUZIEJAUS EKSPOZICIJA 

PASIPILDĖ IŠSKIRTINIU 
PAVEIKSLU

Apie Salako gynimą  
1919 m.

1919 m. liepą bolševi-
kai nuolat grasino atviram 
Ukmergės rinktinės deši-
niajam sparnui. Vyriausiasis 
kariuomenės vadas gen. S. 
Žukauskas nurodė Panevėžio 
rinktinei pradėti puolimą 
rytų kryptimi. Ukmergės 
rinktinės vadas K. Ladyga 
nusprendė nustumti bolševi-
kus už Luodžio ežero, Salako 
ežerų bei Kiemionių kaimo ir 
pavedė šį uždavinį įvykdyti 
neseniai suorganizuoto I pėst. 
Pulko III batalionui ir M. 
Pečiulionio vadovaujamos 
IV baterijos būriui.

Puolimas buvo pradėtas 
liepos 11 d. rytui auštant. 
Kuopos puolimą priešas pa-
stebėjo per vėlai, nespėjo 
susiorganizuoti ir buvo už-
kluptas kai kuriems bolše-
vikams dar tebemiegant. 
Bolševikai skubiai traukėsi. 
Atsitraukęs priešas įsitvir-
tino į rytus nuo Trinkuškių 
kaimo. Apšaudžius priešą 
iš šono, kuopų dalys puolė 
jo apkasus ir sėkmingai jį 
išmušė. Sumušti bolševikai 
traukėsi Salako link. Vėl 
pulti buvo nutarta liepos 12 d. 
auštant. Jau žygiuojant buvo 
išsiaiškinta, jog priešas mūsų 
puolimui iš vakarų pusės yra 
pasirengęs, o vietovė prie 
Salako atvira, lygi ir atviru 
pulku jį pulti neįmanoma, 
todėl svarbiausias puolimas 
buvo vykdomas apeinant 
miestelį iš pietų pusės. Tai 
privertė priešą pasitraukti į 
šiaurę nuo Salako. Liepos 
14 d. bolševikai, remiami 
įvairaus kalibro artilerijos, 
pradėjo nepaprastai atkaklų 
Salako puolimą. Visgi ir šį 
kartą bolševikai pasiprieši-
nimo neįveikė ir pakrikę pa-
sitraukė atgal į mišką. Tokius 
atkaklius puolimus priešas 
kartojo dar kelis kartus, bet 
nesėkmingai. Paskutinį 6-tą 
kartą bolševikai puolė apie 

19 val.,  tikėdamiesi, jog 
mūsiškiai, išvarginti lietaus 
ir puolimų, nebeatsilaikys. 
Tačiau mūsiškiams pradėjus 
smarkiai šaudyti bolševikai 
visiškai pakriko, išsibėgiojo 
ir daugiau nebepuolė.

LR KAM

Dailininkų V. Mackevičiaus ir A. Jočino 1939 m. „Salako gynimas 1919 m. liepos 14 d.” (198 x 694 cm.). Vytauto Didžiojo karo muziejaus nuotr.

VILNIUJE 
GAMINAMAS 
PAMINKLAS 

PREZIDENTUI  
A. SMETONAI

Šių metų rugpjūtį Ukmergės 
rajone, Užulėnyje, planuojama 
pastatyti paminklą tarpukario 
Lietuvos prezidentui Antanui 
Smetonai. 

Šis paminklas gaminamas 
Vilniuje.

„Tai bus pirmas paminklas 
mūsų krašte, Ukmergėje, pre-
zidentui”, – sakė Ukmergės 
meras Rolandas Janickas.

„Darome nepadarytą daly-
ką, ką turėjome mes, jo žemie-
čiai, padaryti daug anksčiau”, 
– pridūrė jis.

Paminklo statymą ini-
cijavo rajono savivaldybė. 
Jos užsakymu paminklą pir-
majam Lietuvos prezidentui 
gamina skulptorius Antanas 
Žukauskas.

Jo dirbtuvėse Vilniuje jau 
padarytas natūralaus dydžio 
paminklo variantas iš molio.

Šis kūrinys toliau keliaus 
į kitas dirbtuves, kur bus iš 
vaško išlietas tarpinis jos mo-
delis, o vėliau vaškinės dalys 
bus perduotos į bronzos liejikų 
rankas, pranešė Ukmergės 
savivaldybė.

Pustrečio metro aukščio iš 
bronzos išlieta A. Smetonos 
skulptūra turėtų iškilti jo tėviš-
kėje – Užulėnyje, priešais A. 
Smetonos mokyklą-muziejų. 
Ši mokykla pastatyta tuome-
tinio prezidento iniciatyva 
tarpukariu.

Skulptūrą planuojama iš-
kilmingai atidengti šių metų 
rugpjūčio 10 dieną, minint 
145-ąsias A. Smetonos gimi-
mo metines.                    LRT
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Europos uždarų patalpų 
lengvosios atletikos čempi-
onate Glazge šuolių į aukš-
tį sektoriuje titulą gynusi 
Airinė Palšytė užėmė trečiąją 
vietą ir iškovojo bronzos 
medalį. Rungties čempione 
tapo prieš finalą favorite lai-
kyta rusė Marija Lasickienė, 
sidabras atiteko Ukrainos ats-
tovei Julijai Levčenkai. Tai 
vienintelis lietuvos rinktinės 
medalis varžybose Glazge. 
Be A. Palšytės į finalą pateko 
bėgikė Agnė Šerkšnienė, už-
ėmusi 4-ąją vietą 400 metrų 
varžybose.

M. Lasickienė vienintelė 
šiose varžybose įveikė 201 
cm aukštį, o J. Levčenkai 
sidabrą garantavo 199 cm 
aukštis. 

Puikiai varžybas pradėjusi 
A. Palšytė atrodė labai užti-
krinta ir pasitikinti savimi bei 
be klaidų įveikė pirmuosius 
šešis aukščius, tačiau suklydo 
ties 199 cm aukščiu ir jo ne-
sugebėjo įveikti visais trimis 
bandymais.

Šį sezoną jos rekordas 

AIRINĖ PALŠYTĖ TITULO NEAPGYNĖ, BET IŠKOVOJO BRONZĄ

Iš kairės: Ukrainos sportininkė Julija Levčenka (sidabras), Rusijos atstovė Marija Lasickienė (auksas) 
ir Lietuvos atstovė Airinė Palšytė (bronza).                                                                    AFP/Scanpix nuotr.

yra 198 cm, o asmeninis ir 
Lietuvos rekordas – 201 cm. 
Prieš dvejus metus Berlyne 
šis rezultatas jai atnešė čem-
pionės titulą.

Ties 199 cm aukščiu su-
stojo ir dar viena ukrainietė 
Kateryna Tabašnyk, tačiau ji 
buvo suklydusi ties 197 cm, 
kurį įveikė tik trečiu ban-
dymu. Tai lėmė, kad bronza 
atiteko A. Palšytei.
Varžybų eiga trumpai:

194 cm aukštis koją pa-
kišo net keturioms atletėms, 
tarp kurių ir vienai favoričių 
– britei Morgan Lake. Po šio 
aukščio kovoje liko tik šešios 
sportininkės, tarp kurių buvo 
net trys ukrainietės.

197 cm aukštį pirmai-
siais bandymais įveikė tik 
A. Palšytė, J. Levčenka ir M. 
Lasickienė. Po šio aukščio 
liko tik keturios atletės, K. 
Tabašnyk čia dukart suklydo.

199 cm aukščio kartelę 
pirmu šuoliu įveikė tik M. 
Lasickienė, o J. Levčenka šį 
aukštį įveikė antruoju bandy-
mu. A. Palšytės kova baigėsi.

Kartelę pakėlus į 201 cm 
aukštį M. Lasickienė jį įveikė 
antruoju bandymu, o ukrainie-
tė J. Levčenka ties čia sustojo 
ir laimėjo sidabrą.          LRT

2019 metų šiuolaikinės pen-
kiakovės pasaulio taurės I eta-
po vyrų varžybų finale Kaire 
(Egiptas) Justinas Kinderis 
užėmė 3-ąją vietą, praneša pen-
tathlon.lt.

Plaukimo rungtyje lietuvis 
buvo 24-as (2 min. 10,87 sek.; 
289), tačiau fechtuojantis buvo 
trečias (22 laimėtos kovos iš 35; 
232 taškai) – tai leido bendrojoje 
įskaitoje pakilti į penktąją vietą.

Jodamas Lietuvos olimpietis 
surinko 279 taškus iš 300 gali-
mų ir smuktelėjo į 10-ąją vietą. 
Vis dėlto bendrojoje įskaitoje 
nuo 3-ąją vietą užėmusio brito 
Thomaso Tooliso (813 taškų) 
lietuvį skyrė tik 13 sek.

Gerai bėgantis ir šaudantis J. 
Kinderis lemiamą rungtį pradėjo 

JUSTINAS KINDERIS IŠKOVOJO 
PASAULIO TAURĖS I ETAPO BRONZĄ

galingai ir greitai ėmė kilti į 
aukštesnes pozicijas. Po trečiojo 
apsilankymo šaudykloje lietuvis 
į trasą grįžo ketvirtas, o lemtingu 
tapo paskutinis ratas, kurio metu 
J. Kinderis dėl bronzos medalio 
susikovė su čiliečiu Estebanu 
Bustosu ir vokiečiu Marvinu 
Dogue. Ratui įpusėjus lietuvis 
aplenkė M. Dogue ir iki finišo 
sugebėjo konkurentų nebeprisi-
leisti artyn. Bėgimo ir šaudymo 
rungtyje J. Kinderis sugaišo 11 
min. 05.50 sek. (2 vieta) ir pelnė 
lemtingus 635 taškus. 

Iš viso finale J. Kinderis 
surinko 1435 taškus.

Pasaulio taurės I etapo lai-
mėtoju tapo šeimininkų atsto-
vas Ahmedas Elgendy (1465), 
o antras finišavo čekas Janas 

Kufas (1448).
„Džiaugiuosi savo pasiro-

dymu, Egiptas man yra laimin-
ga šalis, – po finišo kalbėjo J. 
Kinderis, kuris būtent Kaire 
2017 metais iškovojo pasaulio 
čempionato bronzos medalį. 
– Šiandien šaudydamas jau-
čiau, kad gali nutikti kažkas 
gero. Kai kovojome su Čilės 
ir Vokietijos sportininkais, 
šaudydamas galėjau šiek tiek 
pataupyti jėgas paskutiniam 
bėgimo ratui.

Tai tik sezono pradžia, 
tačiau galbūt tai yra geras 
ženklas? Dabar galiu būti ra-
mus, kad surinksiu patekimui į 
pasaulio taurės finalą reikiamą 
taškų kiekį, tai leis ramiau 
rengtis svarbiausioms sezono 
varžyboms, bus galima geriau 
planuoti pasirengimą joms.”

 LRT

Ričardui Berankiui nepavy-
ko pateikti dar vienos sensacijos 
ATP 500 turnyre Dubajuje. 
Ketvirtfinalyje 113-oji pasaulio 
raketė iš Lietuvos po atkaklios 
ir permainingos kovos 1:6, 
7:6 (7:3), 2:6 nusileido 23-ąją 
vietą pasauliniame reitinge 
užimančiam prancūzui Gaeliui 
Monfilsui. Mačas truko kone 
dvi valandas.

Ypač sunkiai lietuviui klos-
tėsi mačo pradžia, jau trečiojo 
geimo metu prancūzas lai-
mėjo R. Berankio padavimų 
seriją ir netrukus atsiplėšė 4:1. 
Susinervinęs lietuvis pralaimėjo 
dar vieną savo padavimų seriją 
ir pirmasis setas truko vos 25 
minutes.

Antrajame R. Berankis jau 
kur kas labiau pasitikėjo savimi, 
o viename epizodų taip užvaikė 
prancūzą, kad G. Monfilsas 
pametė raketę. Porą neatremia-
mų padavimų atlikęs Ričardas 
šeštajame geime laimėjo G. 
Monfilso padavimų seriją ir 
išsiveržė į priekį 4:2. Tačiau šia 
situacija lietuvis nepasinaudojo, 
iškart pralaimėjo savo padavi-
mus, o iniciatyvą perėmęs G. 
Monfilsas kitą geimą laimėjo 
itin greit ir atstatė lygybę – 4:4.

Rezultatui esant 4:4 prancū-
zas laimėjo tašką paduodant R. 
Berankiui ir atrodė, kad lietuvio 
turnyras čia ir baigsis, tačiau 
Ričardas turėjo kitų planų. 
Paduodant G. Monfilsui lietuvis 

žaidė užtikrintai, sugebėjo išly-
ginti rezultatą, o vėliau išplėšė ir 
pratęsimą. Per jį Ričardas atrodė 
tikrai galingai ir užtikrintai su-
sitvarkė su visais varžovo pada-
vimais bei išplėšė trečiąjį setą.

Trečiasis setas prasidėjo 
lengvu G. Monfilso tašku, bet 
iniciatyvą perėmęs R. Berankis 
netrukus laimėjo prancūzui 
paduodant ir išsiveržė į priekį 
2:1. Deja, tačiau varžovas at-
sakė tuo pačiu, o netrukus dar 
kartą laimėjo 
p a d u o d a n t 
R. Berankiui 
ir išsiveržė į 
priekį 4:2, o 
tada savo pa-
davimų seriją 
laimėjo sausai 
– 5:2. 

LRT

R. BERANKIS NUSILEIDO  
PRANCŪZUI G. MONFILSUI


