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LIETUVA ŠVENTĖ SAVO GIMTADIENĮ – VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS 102-ĄSIAS METINES
Lietuva šventė Valstybės
atkūrimo 102-ąsias metines.
Vasario 16 d., šeštadienio
vidudienį Lietuvos partizanų memoriale Minaičių kaime Radviliškio rajone prasidėjo 1949 m. vasario 16
d. Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tarybos paskelbtos
deklaracijos minėjimas.
Vakare Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje - iškilmingas Vasario 16-osios koncertas
„Skiriama Nepriklausomybei”.
Koncerto globėjas – prezidentas Gitanas Nausėda.
Valstybės gimtadienio minėjimo renginiai buvo tęsiami
ir pagrindinę šventės dieną –
vasario 16-ąją.
Pirmiausia Nepriklausomybės Akto signatarų atminimas
buvo pagerbtas sostinės Rasų
kapinėse.
Po šio pagerbimo vyko
jaunimo patriotinė eisena „Valstybingumo keliu”.
Jaunimas iš visos Lietuvos
ėjo dainuodami, mušdami
būgnais, nešini trispalvėmis. Eitynės prasidėjo nuo
Katedros, kur ilsisi Vytautas
Didysis ir Lietuvos globėjas Šv. Kazimieras. Toliau
eisena judėjo pro Signatarų
namus, Rotušę, paminklą J.
Basanavičiui, rūmus, kuriuose
posėdžiavo Didysis Vilniaus
Seimas, iki Rasų kapinių.

Vėliau Prezidento rūmuose
buvo Valstybės apdovanojimų
teikimo ceremonija. Vidudienį
Simono Daukanto aikštėje pakeltos trijų Baltijos valstybių
vėliavos. Ceremonijoje kalbą
sakė prezidentas G. Nausėda.
Tuo pat metu iškilmingas
minėjimas ir Vyčio kryžiaus
ordino vėliavos pakėlimo
ceremonija vyko ir Vytauto
Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune.
Po Šv. Mišių Vilniaus arkikatedroje bazilikoje – tradicinis Vasario 16-osios minėjimas prie Nepriklausomybės
Akto signatarų namų Vilniuje.
O prie 1949 m. vasario 16
d. deklaracijos signataro, Lietuvos Laisvės Kovos
Sąjūdžio Tarybos pirmininko, partizanų generolo Jono
Žemaičio-Vytauto paminklo,
esančio prie Krašto apsaugos
ministerijos, buvo dedama
gėlių. Ceremonija buvo rengiama minint Deklaracijos
pasirašymo 71-ąsias metines.
Pavakare vilniečiai ir miesto svečiai pakviesti pabūti
prie laužų, kurie buvo uždegti
Gedimino prospekte. 30 simbolinių laužų suliepsnojo nuo
Katedros iki Vinco Kudirkos
aikštės.
Va k a r e P r e z i d e n t o
rūmų kieme koncertavo
Nacionalinės M. K. Čiurlionio

Lietuva mini Vasario 16-ąja – nuotraukoje minėjimas Kruonio šile.

menų mokyklos mokiniai.
Kiemas buvo atviras lankytojams. Taip pat lankytojams
buvo atviras Valstybės pažinimo centras. Jame buvo
galima aplankyti nuolatinę
ekspoziciją ir čia veikiančias
parodas.
Lietuvos Taryba, vadovaujama daktaro J. Basanavičiaus,
1918 m. vasario 16 dieną, išreikšdama tautos valią, Vilniuje
pasirašė Nepriklausomybės

VALSTYBĖS APDOVANOJIMAI – LABIAUSIAI JAI
ATSIDAVUSIEMS ŽMONĖMS
Valstybės atkūrimo dienos
proga Lietuvos Respublikos
Prezidentas Gitanas Nausėda už
nuopelnus Lietuvai, už jos vardo
garsinimą pasaulyje, už atsidavimą jai kasdieniu prasmingu
darbu įteikė valstybinius apdovanojimus žmonėms, vertiems
didžiausio pagerbimo.
Šią svarbią Lietuvos istorijai
dieną šalies vadovas pasirėmė
signatarų pavyzdžiu ir priminė,

kiek daug per trumpą žmogišką
gyvenimą gali nuveikti iškilios
asmenybės, vedinos talento,
darbštumo, kilnių idėjų ir ryžto,
kurie iš pažiūros neįmanomus
dalykus paverčia įmanomais.
„Šiandien mes žinome, kad
yra daug būdų dirbti Tėvynės
naudai, ir nė vienas iš jų nėra
vienintelis įmanomas. Todėl
nuoširdžiai džiaugiuosi šiandien čia matydamas gausų būrį

Lietuvai nusipelniusių, šviesių
žmonių. Kiekvienas, kuriam
šiandien įteikiamas apdovanojimas, nuveikė kur kas daugiau,
nei įpareigoja profesinė ar pilietinė pareiga”, – ceremonijos
metu kalbėjo Prezidentas.
Šalies vadovas nuoširdžiai
dėkojo tiems, kas kuria Lietuvos
mokslą, rūpinasi jos saugumu,
buria išeivių bendruomenes,
puoselėja lietuviškąją kultūrą.

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda įteikė Valstybės apdovanojimus. Lietuvos Respublikos
Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Organizatorių nuotr.

Aktą ir paskelbė atkurianti nepriklausomą, demokratiniais
pamatais sutvarkytą Lietuvos
valstybę su sostine Vilniumi.
Aktą pasirašė 20 Lietuvos
Tarybos narių.
Vo k i e t i j a i s i ų s t ą
1918 m. vasario 16-osios
Nepriklausomybės Akto originalą politiniame Vokietijos
užsienio reikalų ministerijos
archyve 2017 metų kovą rado
Vytauto Didžiojo universiteto

prof. Liudas Mažylis. Lietuvos
valstybės šimtmečio proga
Vokietija istorinį dokumentą
paskolino Lietuvai.
Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, kurį laiką saugotas
archyve ir pailsėjęs nuo šviesos, vėl sugrįžo į Signatarų
namų muziejų. Dokumentas
Signatarų namuose eksponuojamas tose pačiose patalpose,
kur ir buvo pasirašytas.
Jūratė Valančiūtė, ELTA

Taip pat tiems, kurie į dienos
šviesą iškėlė 1863-iųjų sukilimo
didvyrių palaikus ir taip grąžino
mums svarbią turtingos istorijos
dalį. Prezidentas išreiškė dėkingumą ir svečiams iš užsienio,
nepaliaujantiems tiesti draugiškas tautas jungiančius tiltus.
„Nuoširdžios padėkos žodį
siunčiu visiems, kurie negailėdami laiko ir jėgų dirba, siekdami mūsų šalies ir jos žmonių
gerovės. Jūs esate pagrindiniai
valstybės pamatų kūrėjai, kuriais visi pagrįstai galime didžiuotis. Leiskite mums sekti
Jūsų pavyzdžiu”, – teigė valstybės vadovas.
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Didįjį kryžių
Prezidentas įteikė Kauno valstybinio choro meno vadovui ir vyriausiajam dirigentui, profesoriui Petrui Bingeliui ir Lietuvos
valstybinio simfoninio orkestro
meno vadovui ir vyriausiajam
dirigentui, profesoriui Gintarui
Rinkevičiui.
Vyčio Kryžiaus ordino
Karininko kryžiumi apdovanoti Remigijus Bridikis, Tomas
Galius ir Aidis Meželis –
Lietuvos Respublikos valstybės

saugumo departamento pareigūnai, kuriems apdovanojimai bus
perduoti.
Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” Karininko kryžiumi apdovanoti akademikai,
Lietuvos mokslų akademijos
tikrieji nariai Vladas Algirdas
Bumelis, Henrikas Žilinskas,
Gintautas Žintelis. Taip pat
Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataras Vladas Terleckas.
Šis Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” Karininko kryžius taip
pat skirtas keturiems užsienio
piliečiams, kurie apdovanojimo
atsiimti atvykti negalėjo, todėl jis
bus įteiktas kitą kartą: generolui
majorui Timothy Johnui Hilty
– buvusiam JAV Pensilvanijos
gvardijos ir Lietuvos kariuomenės ryšių stiprintojui;
Davidui Johnui Hobbsui –
buvusiam NATO Parlamentinės
Asamblėjos generaliniam sekretoriui, reikšmingai prisidėjusiam remiant Lietuvos
poziciją regioninio saugumo
klausimais; atsargos generolams
Jamesui Normanui Mattisui
ir Herbertui Raymondui
(Nukelta į 5 psl.)
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Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Lietuvos
muziejai bei jų padaliniai pakvietė juose apsilankyti nemokamai
arba už simbolinę kainą.
Socialiniuose tinkluose pasklido žinia su kvietimu apžiūrėti koplyčioje sostinėje esantį Aušros Vartų Marijos paveikslą.
Teigiama, kad būtent šiuo metu jis yra be apkaustų. Įprastai šis
paveikslas eksponuojamas su auksiniais apkaustais. Kaip teigiama
Aušros Vartų informacinėje svetainėje, šis paveikslas (200x162x2
cm) tapytas ant iš aštuonių lentų suklijuoto ąžuolinio skydo. Dažų
sluoksnis klotas ant labai plono kreidinio grunto sluoksnio (tai
būdinga Šiaurės Europos tapybos tradicijai). Tapybos pobūdis
leidžia manyti, kad paveikslas sukurtas Vilniuje. Iš pradžių jis
buvo iškabintas be metalo aptaisų. Kaip teigiama svetainėje,
manoma, kad Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas
auksuoto sidabro skardomis pradėtas dengti po 1670 m.
92-ąjį gimtadienį atšventęs disidentas, Lietuvos Laisvės
Lygos įkūrėjas Antanas Terleckas sulaukė dovanos iš Vilniaus
universiteto. A. Terleckui įteiktas simbolinis diplomas. Jis buvo
įstojęs į Istorijos-filologijos fakulteto neakivaizdinį skyrių, bet dėl
politiškai neįtikusio diplominio darbo studijų baigti jam neleista.
Lietuvos Laisvės Lygos įkūrėjas A. Terleckas 1969 metais jau
buvo bebaigęs studijas Vilniaus Universiteto istorijos-filologijos
fakultete. Buvo išlaikęs 31 egzaminą. Bet diplominis darbas
„Lietuva Rusijos valdžioje” sovietams neįtiko – kratos metu buvo
paimtas saugumiečių, o jis pats įspėtas, kad paskelbęs tokio turinio
diplominį darbą atsidursiąs už grotų.
Valstybės ir Nepriklausomybės atkūrimo dienomis, Vasario
16-ąją ir Kovo 11-ąją, žvejoti nuo šiol Lietuvoje bus galima
nemokamai, aplinkos ministras Kęstutis Mažeika pasirašė tai
leidžiantį įsakymą. Iki šiol žvejoti be mėgėjų žvejybos leidimo
buvo galima Mindaugo karūnavimo dieną, liepos šeštąją, ir per
Žolinę, rugpjūčio 15-ąją. Nuo šiol keturias dienas per metus
nemokamai bus galima žvejoti visuose valstybiniuose vandens
telkiniuose, kuriuos mėgėjų žvejyba nedraudžiama ir kuriuose
neorganizuojama limituota žvejyba. Nemokamai žvejoti taip pat
galima ir Nemuno deltos regioninio parko vandens telkiniuose,
kuriuose nedraudžiama mėgėjų žvejyba.
Vasario 15 d., šeštadienį Vilniuje vykusio Laisvės partijos,
kuriai vadovauja parlamentarė Aušrinė Armonaitė, Tarybos
renginio metu pristatytas „Naujasis ekonomikos planas”, kuris,
Laisvės partijos iniciatorių teigimu, padės Lietuvai tapti išmaniausia valstybe pasaulyje. Renginyje taip pat buvo pristatyta Laisvės
partijos reitingavimo artėjančiuose Seimo rinkimuose tvarka.
Pirmą kartą Lietuvoje Santaros klinikų medikai naujagimiams panaudojo pasaulyje žinomą procedūrą – plaučių arterijos
kamieno stentavimą perkateteriniu būdu – kad atitolintų operacinį
širdies ydos gydymą ir suteiktų galimybę kūdikiams augti bei
stiprėti namuose, teigiama pranešime spaudai.
2019 metais beveik per pusę sumažėjo galimų įvaikinti
mažamečių skaičius, teigė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos Įvaikinimo ir globos skyriaus vedėja Agnė
Marčiukaitienė. 2019 metais buvo įvaikinti 108 Lietuvoje be tėvų
globos likę vaikai. Iš jų trečdalį įvaikino užsieniečių šeimos. Šiuo
metu įvaikinimo laukia 377 galimi įvaikinti vaikai. Didžioji jų
dalis (68 proc.) – vyresnio amžiaus ( nuo 10 iki 17 metų). 2019 m.
62 Lietuvos sutuoktinių poros ir 7 nesusituokę asmenys įvaikino
74 tėvų globos netekusius vaikus. 2019 metais 26-ios užsienio
valstybių piliečių šeimos įvaikino 34 be tėvų globos likusius
Lietuvos vaikus.
Teismas atmetė buvusio Klaipėdos jūrų uosto vadovo Arvydo
Vaitkaus skundą dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos
(VTEK) sprendimo, kuriuo pripažinta, kad jis pažeidė tarnybinę
etiką, panaikinimo. Teismo teigimu, A. Vaitkus neįrodė, jog tapęs
Klaipėdos uosto vadovu pateikė privačių interesų deklaraciją apie
jo sąsajas su uosto verslininkais, jį parėmusiais per Klaipėdos
tarybos ir mero rinkimus. A. Vaitkų atleido buvęs susisiekimo
ministras Rokas Masiulis, suabejojęs, ar uosto direktorius liktų
nešališkas įmonių, parėmusių A. Vaitkų per savivaldos rinkimus,
atžvilgiu. A. Vaitkus šį sprendimą apskundė, tačiau teismai jo
skundus atmetė.
Buvęs „valstiečių” frakcijos narys, šiuo metu Mišrioje Seimo
narių grupėje dirbantis parlamentaras Vytautas Bakas sako, kad,
kai vadovavo Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, yra dirbęs su rimtais parlamentiniais tyrimais, tad pastarieji
„valstiečio” lyderio Ramūno Karbauskio tyrimai, nagrinėjantys
buvusio susisiekimo ministro Roko Masiulio veiklą, jam atrodo
smegenų plovimas. V. Bako nuomone, R. Karbauskis veikia
veidmainiškai ir tiesiog bando sunaikinti potencialų politinį
oponentą.
Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

JAV YRA BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMO GARANTAS

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvavo ekspertų diskusijoje „JAV karinės pajėgos Baltijos šalyse: atgrasymas
ar provokacija”. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. /
Robertas Dačkus

Viešėdamas Miuncheno
saugumo konferencijoje, Vokietijoje, Lietuvos
Respublikos Prezidentas
Gitanas Nausėda dalyvavo
ekspertų diskusijoje „JAV karinės pajėgos Baltijos šalyse:
atgrasymas ar provokacija” ir

sakė įžanginę kalbą.
Joje šalies vadovas akcentavo, kad JAV karinių pajėgų
dislokavimas Lietuvoje ir
Baltijos regione yra stiprus
Rusijos atgrasymo veiksnys.
„Be JAV ir kitų NATO
sąjungininkių paramos ne-

galėtume efektyviai atgrasyti
Rusijos grėsmės. Mūsų geografinė padėtis ir geopolitinė
situacija įpareigoja maksimaliai efektyviai išnaudoti
turimus resursus. Svarbu
siekti, kad NATO pajėgos
Lietuvoje būtų kuo aukštesnės parengties, nuolat apmokomos, kartu su Lietuvos
karinėmis pajėgomis dalyvautų pratybose ir prireikus
sulauktų greito pastiprinimo.
Svarbiausia efektyvaus atgrasymo neįsivaizduojame
be JAV dalyvavimo”, – teigė
Prezidentas.
Šalies vadovas pabrėžė,
kad itin svarbus atgrasymo
veiksnys yra stipri, kartotinė
ir aiški žinutė potencialiam
agresoriui, jog bet kokį, net
menkiausią Baltijos šalių
saugumo ir suvereniteto pažeidimą lydės neatidėliotina,
griežta reakcija ir atsakomosios priemonės.
Prezidento komunikacijos
grupė

RUSIJOJE VYKSTA PROTESTAI PRIEŠ VLADIMIRO PUTINO
KONSTITUCIJOS REFORMĄ
Keliuose Rusijos miestuose
šeštadienį vyko demonstracijos prieš prezidento Vladimiro
Putino paskelbtą konstitucijos
reformą. Maskvoje, organizatorių duomenimis, į gatves išėjo 3 tūkst. žmonių. Policija nurodė, kad protestuotojų buvo
300. Per pavienius protestus
Sankt Peterburge, kuriems
leidimas nėra reikalingas,
pilietinių teisių organizacijos
„OVD-Info” duomenimis,
būta sulaikytų asmenų.
Demonstracijos taip pat
vyko Archangelske Rusijos
šiaurės vakaruose bei Ulan
Udėje Sibire.
V. Putinas sausio viduryje
netikėtai paskelbė apie virtinę
pokyčių Rusijos politinėje
sistemoje. Be kita ko, numatytas prezidento kadencijų
skaičiaus apribojimas. Be to,
parlamentui ateityje bus suteikta daugiau galių. V. Putinas
pažadėjo, kad gyventojai dėl

Demonstracijos Rusijoje prieš prezidento paskelbtą Konstitucijos
reformą.
AP nuotr.

reformos galės pareikšti savo
nuomonę balsuodami.
Jis tikisi „referendumo, o
ne nesuprantamo viešo balsavimo”, agentūrai „Interfax”
sakė Kremliaus kritikas
Sergejus Udalcovas, vienas
demonstracijos Maskvoje organizatorių. V. Putinas kol
kas detalių apie planuojamą
balsavimą nepateikė

V. Putino ketvirtoji kadencija prezidento poste baigsis
2024 metais. Jo reforma numato ir Valstybės Tarybos sustiprinimą. Stebėtojai mano, kad
67-erių V. Putinas pasibaigus
kadencijai gali siekti aukšto
posto šioje institucijoje - ir taip
užsitikrinti valdžią, V. Putinas
tai neigia.
Rasa Strimaitytė, ELTA

JAV EVAKAVO SAVO PILIEČIUS IŠ KRUIZINIO LAIVO JAPONIJOJE

JAV vasario 17 d., pirmadienį evakavo savo piliečius iš
„Diamond Princess” kruizinio
laivo Japonijoje. Mirčių nuo
koronaviruso skaičiui išaugus
iki 1,700, kitos šalys taip pat
svarsto pasekti JAV pavyzdžiu.
Pirmadienį paskelbta, kad
Kinijoje iš viso nustatyta 70
500 užsikrėtimo COVID-19
virusu atvejų. Didžiausias užsikrėtusių žmonių telkinys
už Kinijos ribų yra Japonijos
Jokohamos uoste prisišvartavęs kruizinis laivas „Diamond
Princess”. Nors įgulai ir keleiviams paskelbtas 14 dienų
karantinas, laive jau patvirtinta
355 užsikrėtimo atvejų.

Savo piliečius iš kruizinio laivo evakuoti svarsto ir
Kanada, Australija, Italija,
Izraelis ir Honkongas. Užsienio
valstybės nerimauja, kad
Japonijos taikomos priemonės
suvaldyti viruso protrūkį laive
yra netinkamos ir nepakankamos.
Ankstų vasario 17 d., pirmadienio rytą JAV piliečiai buvo
išgabenti autobusais, kuriuos
vairavo apsauginius kostiumus
dėvintys asmenys. Patikrinti
tik piliečių pasai, jų sveikatos
būklė papildomai nebuvo tikrinama.
„Džiaugiuosi ir esu pasirengusi išvykti, – AFP repor-

teriams sakė Arana. – Reikia
tinkamo karantino, čia to nebuvo.”
JAV ambasados Japonijoje
atstovai patvirtino, kad iš
Japonijos jau išvyko du lėktuvai. Jais skrendantys asmenys,
kai atvyks į JAV, izoliuoti bus
dar 14 dienų.
Kai kurie amerikiečiai vis
dėlto nepriėmė JAV valdžios
pasiūlymo ir liko laive.
Kiti 40 JAV piliečių liko
Japonijoje. Tyrimus kruiziniame laive atliekantys medikai
dar prieš evakuaciją nustatė,
kad šie asmenys yra užsikrėtę.
Jie buvo išvežti į Japonijos
ligonines.
ELTA
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NEĮTINKANTI TELEVIZIJA

Socialiniuose tinkluose nuolat gali perskaityti „nuomonių”, kuriose reiškiami priekaištai valstybiniam transliuotojui
– Lietuvos radijui ir televizijai (LRT), neva jis nepateisina „mokesčių mokėtojų” lūkesčių, rodo nei šį, nei tą, neobjektyviai
atspindi įvykius ar net proteguoja vieną politinę partiją. Žodžiu,
Lietuvos valstybinis transliuotojas yra blogas. Kas slepiasi už
šių kaltinimų? Ogi rusiškų kanalų žiūrovas! Na, politiškumo
faktoriaus irgi neatmeskime – kas, jei ne LRT tyrimai vis užmina
ant pūpsančių „valstiečių-žaliųjų” vado Ramūno Karbauskio
nuospaudų..? Nenuostabu, kad šis politinis veikėjas, gavęs kone
absoliučią valdžią per 2016 m. Seimo rinkimus, pirmiausia
„patvarkė” LRT – darbą turėjo palikti žurnalistas Edmundas
Jakilaitis, nacionalinio transliuotojo LRT generalinis direktorius Audrius Siaurusevičius. Bet ir aplamdyta LRT nenustoja
vykdyti savo pareigos – pateikti Lietuvos žiūrovui politiškai
nešališką informaciją, o LRT tyrimų skyriaus žurnalistų komanda vis pateikia visuomenei siurprizų, pavyzdžiui, aptinka
specialiai premjerui Sauliui Skverneliui išasfaltuotą keliuką ar
trąšų biznio subtilybes, kai apeinami muito mokesčiai, arba apie
tai, kad dujotiekį su Lenkija statysiančios įmonės ryšiai veda
iki Rusijos valdžios atstovų, lojalių pačiam V. Putinui; vienu
atveju tai reiškia, kad kalbame apie vietinių politikų nešvarius
darbelius, antruoju – apie grėsmes, kertančias valstybės energetinį nepriklausomumą. Tad savaime suprantama, kad LRT tapo
labai neparankiu faktoriumi tiek pirmiesiems, tiek ir antriesiems
veikėjams. Sakysite, yra ir daugiau lietuviškų TV kanalų? Taip,
yra, bet ar kanalai, rodantys rusiškus serialus, kuriuos galime
vertinti kaip Rusijos „minkštosios galios” apraišką, gali būti
objektyvūs? Juo labiau kad tai privatūs kanalai.
Praeitos savaitės pabaigoje LRT per žinias parodė Jonavos
savivaldybės užsakymu išleistus kalendorius. Kalendoriai kaip
kalendoriai, jei ne minimų datų turinys... Ypač įspūdingai atrodo
vasario mėnesio puslapis – raudonais skaičiais išskirtos vasario
16 d. ir vasario 23 d. datos – suprask, atšventei Vasario 16-tą
Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, nepamiršk ir taurelę pakelti
vasario 23 d. už „šlovingąją Darbininkų ir valstiečių Raudonąją
armiją”! Tokius kalendorius savivaldybė užsakė savo darbuotojams. Pasiteisinimai, kad jau ne pirmus metus savivaldybė
užsako tokius kalendorius ir juose pažymėtos ne tik Rusijos,
bet ir kitų kaimyninių valstybių pažymėtinos datos, tėra akių
dūmimas, nes, anot savivaldybės tarybos opozicijos atstovų,
kurie ir „pakėlė vėją” dėl prorusiškų kalendorių, tendencingumą
rodo tai, kad sovietinės armijos įkūrimo data pažymėta, o štai
Lietuvos kariuomenės įkūrimo datos – lapkričio 23-osios (1918
m. aut. past.) – nėra! Bet dar labiau sugadino nuotaiką spaustuvės,
spausdinusios šiuos kalendorius, boso paaiškinimai, kad tai jis
parenka minėtinas datas ir nemato nieko blogo, jog pažymėjo
kalendoriuje artimiausių kaimynų šventines datas: anot jo,
Rusija yra mūsų kaimynė ir nereikia čia maišyti politikos, nes
reikia pažinti kaimynus ir, suprask, pasidžiaugti kartu su jais jo
šventėmis. Klausaisi ir negali patikėti, kad taip kalba kaunietis!
Kada numirė posakis „Kaunas yra Kaunas!”, kurį visi suprasdavome vienareikšmiai – tai laisvės miestas, langas į Vakarus,
visada alsavęs priešprieša sovietiniam režimui ir okupacijai? Ar
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Teisėtai galime džiaugtis ir
didžiuotis, kad Lietuva 30 metų
išlaikė savo valstybingumą,
teritorinį vientisumą ir visus
esminius demokratinės santvarkos požymius. Taip pat, kad
siekdama didesnio saugumo,
tapo NATO nare, o siekdama
didesnės ekonominės pažangos, tapo ir ES nare. Žinoma,
už ES narystę teko truputį ir
užmokėti dalies savarankiškumo praradimu ir neigiamais
demografiniais pokyčiais, kaip
labai skaudžia mūsų žmonių
emigracija į kitas šalis ir galima
labai neaiškia imigracija mūsų
kultūrai, religijai ir tradicijoms.
Taip pat galima būtų priskirti
nemažu laimėjimu ir tai, kad turime beveik neribotą galimybę
keliauti, pažinti pasaulį, perimti
kitų šalių kultūros ir mokslo
laimėjimus, kad turime tokią
prekių gausą, apie kurią prieš
30 metų ir svajoti nedrįsome.
Atskirai būtų galima pažymėti
ir labai pagražėjusius mūsų
miestelius, gyvenvietes, atstatytus ir naujam gyvenimui
prikeltus dvarus, gamtos ir
istorinius paminklus, geriau

sutvarkytus kelius. Bendras
Lietuvos kraštovaizdis tapo
tikrai gražesnis, ir tai labai
džiugina.
Tik nueitas kelias nebuvo
lygus ir tiesus. Prisipažinsiu,
nesitikėjau, kad kartais jis
bus toks nelygus, duobėtas
ir rūškanas, kai sunku buvo
matyti, kas bus toliau – staigus
posūkis ar aklavietė? Jau buvau
užsiminęs apie netikėtai didelę
emigraciją. O taip svajojau,
kad atkūrus Nepriklausomybę,
daug išvykusių lietuvių su nauja patirtimi, sukauptomis lėšomis parvažiuos į Lietuvą ir visi
kartu statysime, kursime gražią
ir turtingą Tėvynę. Realybė pasirodė visai kitokia. Labai skaudu, kad nebuvo sugebėta leisti
visiems žmonėms pasinaudoti
laisvės vaisiais, kad buvo pasirinktas absoliučiai laisvos
rinkos kelias, buvo atsisakyta
mūsų buvusios tautininkų frakcijos Seime siūlyto socialiai
orientuotos laisvosios rinkos
kelio. Labai liūdna, kad nebuvo vadovautasi ir labai greitai
vėlesnių Seimų išplėsti ir liberalizuoti kai kurie Aukščiausios

nebus teisus internautas, parašęs socialiniame tinkle „Facebook”,
kad „įlipęs į bet kurį Kauno taksi, įsitikini, kad Kalantos Kaunas
numirė, nes taksistai klausosi rusiškų radijų...”
Lyg tų kalendorių būtų maža, šios savaitės pradžioje per LRT
žinių laidą pranešta naujiena iš Klaipėdos visiškai pribloškė:
Klaipėdos Vydūno gimnazijos rusų kalbos mokytoja mokiniams
per pamoką aiškino, kad ji tiesiog prašo Dievulio, kad tik ilgiau
viešpatautų V. Putinas, kad sovietmetis buvo nuostabus laikotarpis, kad... Neįtikėtina, kad tai vyksta nepriklausomos Lietuvos
gimnazijoje!
Kita vertus, matant garbingą mokytojos amžių, stebėtis labai
nereikėtų – atvykusi į Lietuvą kaip kolonistė į okupuotą kraštą,
greičiausiai turėjusi išskirtines sąlygas prieiti prie skurdžių gėrybių, vadinamų deficitu, ji ir pasiliko tame sovietmetyje. Tačiau
kišti moksleiviams į galvą sovietmečio dumblą ir vadinti tai savo
„nuomone” – dovanokite, tai tiesiog aktyvi antivalstybinė veikla,
už kurią atsakomybę turėtų prisiimti ir gimnazijos vadovas
(beje, irgi pareiškęs, kad tai, girdi, buvusi „asmeninė mokytojos
nuomonė”, todėl nereikia skubėti ją smerkti).
Nemanykite, kad tai tik rusų kalbos mokytojos problema.
Juk atkūrus nepriklausomybę „desovietizacijos” Lietuvos mokyklose nebuvo, o jose, pripažinkime, daugumą sudarė sovietinei
valdžiai lojalūs asmenys. O žinant, koks šiandieninių Lietuvos
mokytojų amžiaus vidurkis, nėra ko stebėtis, kad vieno vidurio
Lietuvos miesto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja nesupranta,
kodėl reikia didinti Lietuvos kariuomenės finansavimą – anot
jos, „taigi įstojom į NATO, tai amerikiečiai tegul ir rūpinasi
mūsų gynyba!”. Arba kitos gimnazijos matematikė įsitikinusi,
jog sovietinė armija buvusi „vyriškumo mokykla”, padėdavusi
jaunuoliams tapti savarankiškais vyrais! Tiesa, ji pripažįsta, kad
kažką tokio girdėjusi apie nestatutinius santykius, bet esmės
tai nekeičia. Minėtoms pedagogėms – arti 60 ir per 60. Na, o
kodėl mokytojo profesijos jauni žmonės nelinkę rinktis – atskira
kalba, bet prisiminti dabartinės valdančiosios daugumos požiūrį
į mokytojus, ne kartą išsakytą premjero S. Skvernelio lūpomis,
verta: ir jo pasisakymus apie „apgailėtinus mokytojus”, „Žalgirio”
sporto arenoje Kaune nušvilpusius tuometinę švietimo ir mokslo
ministrę Jurgitą Petrauskienę, ir jo nuomonę, kad mokytojai ir
taip turi daug laisvo laiko... Pedagogo profesijos prestižo tokios
kalbos tikrai nesutvirtino.
Taigi išvados nedžiuginančios – Lietuvoje leidžiami kalendoriai su Rusijos nacistinėms šventėms skirtomis datomis,
gimnazijose kai kurie mokytojai liaupsina sovietmetį, o visa
tai paviešinantis nacionalinis transliuotojas LRT susilaukia
priekaištų net iš buvusių disidentų! Tikrai yra apie ką pagalvoti
Vasario 16-osios proga.
Kęstutis Šilkūnas

Tarybos – Atkuriamojo Seimo
nekilnojamo turto grąžinimo,
Žemės ir Žemos reformos įstatymai, kurie atvėrė kelią labai
didelių žemės plotų sutelkimui
į atskirų asmenų ir jų grupuočių rankas, smulkesnių ir netgi
vidutinio dydžio šeimų ūkių,
o tuo pačiu ir kaimo, nykimui.
Labai gaila, kad kaime tiesiog
buvo užgniaužta priimtina ir
gyvybinga kooperacija, agroservisai.
Labai skaudu, kad Lietuvos
miškai buvo paversti eiline preke, įvairių kompensacijų įkaitu,
tarptautinio biznio objektu.
Visą tai galiu įvardinti tik kaip
nacionalinį nusikaltimą. Gerbiu
dar mūsų parengtą ir referendumu priimtą Konstituciją, bet dabar kovočiau, kad joje neliktų
vieno žodžio, kuris skelbia, kad
privati nuosavybė yra šventa.
Ne, man ji nešventa, kai po jos
priedanga užtveriami priėjimai
prie upių, ežerų, senų girių.
Žmonėms užtveriami net buvę
seni keliai ir sukuriama neperžengiama socialinė atskirtis.
Kai kažkam galima save iškelti
daug aukščiau virš tautos, virš
valstybės, tai toks laisvės kelias
jau nėra šventas.
Eidami į Nepriklausomybę
rėmėmės dviem ramsčiais,
dviejomis vertybėmis - tautiškumu ir krikščioniškuoju
tikėjimu. Dabar matau, kad
šios vertybės ne tik kad negausinamos, pagal jų svarbą
neiškeliamos, bet gal net dažnai
ignoruojamos, menkinamos,
pakeičiant mistinėmis žmogaus
laisvėmis ir teisėmis, liberalizmo drumzlėmis. Buvimas
Europos Sąjungoje be savo
nugarkaulio, be savo tų dviejų
ramsčių nėra Lietuvai ir lietuvių tautai gėris. Nacionalinės
valstybės ir jos požymių ignoravimas, ištrynimas veda ir į
Lietuvos valstybės, kaip tokios,
išnykimą. To niekados nei dabartiniai, nei būsimi politikai
neturėtų pamiršti.
Galime svarstyti ir savęs
klausti — ar galėjome kitaip,
galėjome geriau? Tikrai galėjome gyventi daug mažesnėje
socialinėje atskirtyje ir daugelį ekonominių sprendimų
padaryti kitaip, gal lėčiau, bet
geriau apgalvojant. Man sunku pasakyti ir tvirtinti, kad kai
kurių bankų griūtis, ekonominė
krizė, toks brangus Ignalinos
AE uždarymas, nepagrįstai
didelio suskystintų dujų terminalo nuoma ir kiti buvusio
valstybinio turto privatizavimo
veiksmai nebuvo skubotumo ir
neišmanymo kartūs vaisiai. O ir
dabar, ar vykdomos reformos,
įvairūs optimizavimai nėra tik
vienadieniai žvirbliai, kai juos
gaudant, bus prarasti briedžiai.
Kaip Vyriausybes, politikus ir
ministrus paprotinti, kad jie
suprastų, jog vaikai, mokyklos,
(Nukelta į 4 psl.)
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seneliai, ligoniai neturi duoti
pelno ir jų įstaigos nebūtinai
turi būti pelningos. Tai ne verslo ir pelno siekiančios įmonės.
Kai uždaromos mokyklos,
kultūros centrai, ambulatorijos,
pašto įstaigos, tos gyvenvietės,
miesteliai ir kaimai pasmerkiami išnykimui. Sunaikinti nėra
sunku, bet bus sunku atkurti.
Kartais atrodo, kad kai politikai, valdininkai ar politinės
partijos nesugeba arba neturi
ką protingiau, reikšmingiau
pasakyti, padaryti, įsiveliama
į bereikalingus asmeniškumus, kąsnių skaičiavimus,
ambicingus užgauliojimus, taip
kompromituojant ne tik save,
demokratiją, bet ir visą valstybę. Dažnas pasakys, kad verkti
daug galime, galime priekaištauti politikams, valstybės
vadovams, bet argi viskas jau
taip blogai ir nematyti jokios
išeities, šviesesnė vilties?
Viltis yra, tik turime suprasti
svarbiausia pareigą, tiesiog
atsakomybę prieš būsimas kartas, ir bet kuris mūsų politinis,
netgi ekonominis žingsnis turi
garantuoti, kad mes ir ateityje išliksime valstybe, išliksime Lietuvoje, o ne Europos
Sąjungos visapusiškame pakraštyje. Yra ir rimtų pavojų. Ir
tai ne saugumo ar ekonominiai
klausimai, bet kalbos, rašto ir
kultūros. Ar pasiseks išlaikyti
nedeformuotą savo raštą ir
valstybinę lietuvių kalbą visose
srityse. Ne tik įstatymo eilutėje,
bet ir gyvenime?
Esu optimistas, manau, kad
Lietuva ras jėgų išsivaduoti
iš visų stabdžių, kai kurių
asmenų, verslininkų supintų
godumo pinklių, kurios sukūrė
tą didžiulę socialinę atskirtį.
Tikiu, kad ir žmonės, palakstę
po pasaulio platybes, pasidžiaugę jų blizgučiais, supras,
kad Lietuvos pievos, miškai ir
laukai gali būti dar gražesni,
miestai, miesteliai ir kaimai
turtingesni, o žmonės laimingesni. Tikiu ir linkiu, kad žmonėse prabustų tautiškas orumas
ir tikra meilė savo kraštui,
savo kalbai, kultūrai, istorinei
atminčiai. Linkėčiau, kad sugrįžtų pagarba ir atsakomybė
Sąjūdžio idealams, kurie mus
atvedė į laisvę, į šiandieną ir
gali garantuoti rytojų. Būtina,
išliekant Europos Sąjungoje,
išlikti ir Lietuvoje. Nebūtina ir
nereikia aklai paklusti ir vykdyti didžiųjų Europos valstybių
primestus sumanymus, o viską
daryti protingai, kūrybiškai
ir tik tai, kas tikrai naudinga
Lietuvai. Juk ne sovietiniai
laikai ir už nugaros ginkluoti
prižiūrėtojai nestovi.
Lietuvos Nepriklausomos
valstybės atkūrimo Akto signataras dr. Leonas Milčius,
2020 m. vasario 10 d.

ROBERT S. GILCHRIST – NAUJASIS JAV AMBASADORIUS LIETUVOJE
JAV ambasada Lietuvoje
džiaugiasi galėdama pranešti, kad Robertas Gilchristas
(Robert S. Gilchrist) įteikė
skiriamuosius raštus Lietuvos
Respublikos Prezidentui
Gitanui Nausėdai ir pradėjo
oficialiai eiti JAV diplomatinės misijos Lietuvoje vadovo
pareigas.
Ambasadorius Gilchristas
su Baltijos regiono aktualijomis gerai susipažino vadovaudamas Valstybės departamento
Šiaurės šalių ir Baltijos regiono biurui bei eidamas diplomatinės misijos vadovo pavaduotojo pareigas JAV ambasadose
Estijoje ir Švedijoje. Anksčiau
jis yra tarnavęs JAV diplomatinėse misijose Rumunijoje ir
Irake bei dirbęs Valstybės departamento Operacijų centre.
Gruodį duodamamas priesaiką
Valstybės departamente jis
sakė, kad paskyrimas JAV ambasadoriumi Lietuvoje jam yra
„didžiausia gyvenimo garbė”
ir pažadėjo tęsti tvirtus gynybos, ekonominius ir kultūrinius santykius tarp Jungtinių
Valstijų ir Lietuvos.
„Lietuva yra stipri ir vertinama Jungtinių Valstijų
sąjungininkė bei draugė.
Pripažįstame jūsų indėlį į pasaulinį saugumą, jūsų žinias
ir ekspertizę kovoje su dezinformacija, įsipareigojimus
demokratinėms vertybėms,

JAV ambasadorius Lietuvoje Robertas Gilchristas (Robert S. Gilchrist) įteikė skiriamuosius raštus
Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai (dešinėje) ir pradėjo oficialiai eiti JAV diplomatinės misijos Lietuvoje vadovo pareigas. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

teisės viršenybei ir žmogaus
teisėms. Ši draugystė stiprina
mūsų šalis ir aš neabejoju jos
tvirtumu ir abipuse nauda ateityje”, – įteikęs skiriamuosius
raštus sakė ambasadorius.
„Be galo gerbiu ambasadorę
Anne Hall už jos aukštus
standartus ir nuveiktus darbus
čia Lietuvoje. Džiaugiuosi,
jog ambasadoje turime stiprią
amerikiečių ir lietuvių komandą, kiekvieną dieną dirbančią
tam, kad užtikrintų mūsų visų
saugumą ir gerovę”.
R. Gilchristą ambasadoriaus pareigoms praėjusių metų

liepą nominavo prezidentas D.
Trampas (D. Trump), nominacija gruodį patvirtinta Senate.
Ateinančiomis savaitėmis jis
yra suplanavęs susitikimus su
Lietuvos vyriausybės atstovais, diplomatais, pilietinės
visuomenės, nevyriausybinių
organizacijų ir verslo atstovais
bei Pabradėje dislokuotais 500
amerikiečių karių. „Dabar, kai
jau oficialiai pradėjau pareigas, nekantrauju su visais susipažinti asmeniškai”, – kalbėjo
R. Gilchristas.
Ambasadorius R. Gilchristas nekantrauja geriau susipa-

žinti su Lietuva, jos gyventojais ir skirtingais šalies regionais. Ambasadorius mėgsta
fotografuoti, o savo įspūdžiais
Lietuvoje dalinsis socialinio
tinklo Instagram paskyroje @
USAmbLT. Savo rezidencijoje
Vilniuje jis ketina laikyti bičių
avilį – Jungtinių Valstijų ambasadorių Lietuvoje tradicija
tampantį dviejų šalių draugystės simbolį. Laisvalaikiu
ambasadorius mėgsta užsiimti
aktyvia veikla, sportu, keliauti
bei gaminti naminius ledus.
JAV ambasados Lietuvoje
informacija

PIRMASIS SĄJŪDŽIO PRIEŠ ASTRAVO ATOMINĘ ELEKTRINĘ SUVAŽIAVIMAS

Pirmasis Sąjūdžio prieš Astravo atominę elektrinę suvažiavimas.
Iš kairės: Europos parlamento narys Petras Auštrevičius, prof.
Vytautas Landsbergis, politikas, meno, muzikos ir kultūros istorikas ir Žygimantas Pavilionis, Seimo narys. J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sąjūdžio prieš Astravo atominę elektrinę (AE) suvažiavimo dalyviai vasario 15 d., šeštadienį pritarė iniciatyvai laišku
kreiptis į Baltarusijos prezidentą
Aliaksandrą Lukašenką. Laiške
Baltarusijos vadovas perspėjamas, kad „Kremliaus valdovai
naudojasi silpnesne Baltarusijos
erdve”. Kartu A. Lukašenkos
prašoma neforsuoti Astravo AE
pirmojo bloko paleidimo, ignoruojant saugumo reikalavimus.
Laiške Baltarusijos prezidentui A. Lukašenkai teigiama,
kad „antiastravinis visuomenės judėjimas Lietuvoje nėra
antibaltarusiškas”. Sąjūdžio
aktyvistai siekia atkreipti
Baltarusijos vadovo dėmesį į tai,
kad, kaip teigia laiško autoriai,

Rusija per Astravo AE siekia
išnaudoti Baltarusiją.
„Esame įsitikinę kaip tik
priešingai. Linkime Baltarusijai
ūkinės ir dvasinės gerovės, o ši
negali būti pasiekta žabojant
kaimyną. Trečioji šalis norėtų
rodyti situaciją dėl Astravo
taip, tarsi nedraugiškos Lietuvai
energetinės-ekologinės politikos autorė būtų Baltarusija.
Tokios politikos tikslas – kuo
labiau apsunkinti Baltarusijos
santykius su Lietuva ir ES, kad
vienintelė alternatyva Jūsų šaliai liktų nesavarankiškumas ir
integracija į Rusiją.
Mes suprantame, jog egoistiški Kremliaus valdovai naudojasi silpnesnės Baltarusijos
erdve ir resursais. Žinome,

kad Baltarusijai kaip valstybei
ir tautai parengta ir daugiau
spąstų, bet tarp jų Lietuvai itin
grėsminga yra „Rosatomo”
avantiūra Astrave”, – dėstoma
laiške A. Lukašenkai.
Sąjūdžio prieš Astravo AE
dalyviai A. Lukašenkai siūlo
neskubėti paleisti branduolinės
jėgainės pirmąjį bloką.
„Siūlome neforsuoti tos
atominės elektrinės pirmojo
bloko paleidimo ignoruojant
tarptautinius saugumo reikalavimus ir mūsų gerąją kaimynystę,
siūlome svarstyti Baltarusijos
atominės elektrinės vietos problemą dvišalių Baltarusijos
– Lietuvos ir Baltarusijos –
Europos Sąjungos santykių
plotmėje. Geresniam sprendimui reikia laiko. Atraskite jo”,
– teigiama laiške A. Lukašenkai.
Peticija ragins stabdyti
Astravą
Vasario 15 d., šeštadienį
parlamente vykusiame Sąjūdžio
prieš Astravo AE suvažiavime
pristatyta ir peticija Europos
Parlamentui (EP) dėl nesaugios
Astravo AE sustabdymo, šioje
elektrinėje pagamintos elektros
energijos importo į ES asocijuotąsias šalis uždraudimo ir
Baltijos valstybių elektros tinklų
sinchronizacijos su Europos
tinklu paspartinimo.
„Akivaizdu, jog didelis

nesaugių atominių elektrinių
pavojus kaimyninėse šalyse
nesibaigia ties ES sienomis,
kurios nestabdo sklindančių radioaktyvių branduolinių dalelių,
ir todėl ES kartu su kaimyninėmis šalimis turi sustiprinti
visas įmanomas pastangas, kad
pagerintų branduolinės saugos
sistemą tiek ES, tiek tarptautiniu
mastu”, – tvirtinama peticijoje.
Kartu peticija raginama
Baltarusiją įgyvendinti Astravo
AE saugumo rekomendacijas.
„Raginame Europos
Parlamentą imtis skubių priemonių ir kreiptis į Europos
Komisiją ir Tarybą ir priimti
rezoliuciją, kurioje būtų nurodyta, kad Baltarusijos (Astravo)
atominės elektrinės (pirmojo
reaktoriaus) statybos metu buvo
padaryta daug pažeidimų ir
pastebėta daugybė trūkumų”, –
teigiama dokumente.
Be to, peticijoje akcentuojama, kad Astravo AE projektas
yra tiesioginis Rusijos įtakos
Baltarusijai įrodymas.
„Rusijos branduolinė pramonė Europoje yra naudojama kaip priemonė, padedanti
Rusijai įgyvendinti jos geopolitinę darbotvarkę ir kurti naujas,
taip pat ir hibridines, grėsmes,
stiprinti jos įtaką ir įvesti savas
taisykles”, – aiškinama dokumente.
LRT
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JAV LIETUVIAI ŠVENTIŠKAI PASITIKO LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ
JAV lietuvių bendruomenė
iškilmingai pasitinka ir švenčia Lietuvos valstybės gimtadienį. Jungtinėse Amerikos
Valstijose organizuojama daugybė Vasario 16-ąjai skirtų
šventinių renginių įvairiuose
mietuose ir vietovėse, kur
gyvena lietuviai. Renginiai
vyksta visą vasario mėnesį ir
tęsis iki kovo mėnesio.
Vasario 16 dieną Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos
šventę, bendradarbiaudama
su Lietuvos ambasada JAV,
surengė Vašingtono lietuvių
bendruomenė. Šiluvos Šv.
Mergelės Marijos koplyčioje Nacionalinėje bazilikoje
buvau aukotos iškilmingos

šv. Mišios, kurias atnašavo
Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams prelatas Edmundas
Putrimas.
Šventės dalyvius pasveikino Lietuvos ambasadorius
JAV Rolandas Kriščiūnas,
pažymėdamas, kad Vasario
16-oji mums nuolat primena
ypatingą žmonių ryžtą, jų
darbus ir pastangas, kurių dėka
Lietuvos valstybė į pasaulio
žemėlapį sugrįžo kaip moderni
ir demokratinė valstybė.
„Noriu palinkėti, kad laisvę
mes švęstume ne tik Vasario
16-ąją, Kovo 11-ąją, bet ir kiekvieną dieną, ypač, kad turime
ką švęsti ir kuo didžiuotis”,

sakė Lietuvos ambasadorius,
dėkodamas Amerikos lietuviams už meilę Lietuvai ir
Lietuvos laisvės stiprinimą.
Šventinio renginio metu
Katalikų universitete Vašingtone
buvo surengti Lietuvių mokyklos Vašingtone ir Kristijono
Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinių pasirodymai
ir džiazo atlikėjos Simonos
Smirnovos koncertas. Šventės
dalyvius sveikino Vašingtono
lietuvių bendruomenės pirmininkė Alina Naujokaitis.
Tą pačią- vasario 16-ąją
dieną- JAV Valstybės sekretorius Mike Pompeo visų
Amerikos žmonių vardu pasveikino Lietuvą, švenčiančią

Šventės dalyvius pasveikino Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas
Kriščiūnas.
Lietuvos Respublikos ambasados JAV nuotr.

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos mokinių šventinis koncertas. Lietuvos Respublikos ambasados JAV nuotr.

(Atkelta iš 1 psl.)

VALSTYBĖS
APDOVANOJIMAI
– LABIAUSIAI JAI
ATSIDAVUSIEMS
ŽMONĖMS
McMasteriui, reikšmingai
prisidėjusiems stiprinant JAV ir
Lietuvos Respublikos strateginį
gynybinį bendradarbiavimą.
Vyčio Kryžiaus ordino
Riterio kryžius įteiktas Jonui
Šilinskui – aktyviam antitarybinės agitacijos ir propagandos
skleidėjui sovietų okupacijos
metais.
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino
Riterio kryžiumi apdovanoti Gytis Grižas, Arūnas
Kalėjus ir Valdas Steponaitis
– Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotojai, archeologai,
aktyviai dalyvavę surandant
Lietuvos istorijai išskirtinės
reikšmės 1863–1864 m. sukilimo dalyvių palaikus. Šis ordinas įteiktas ir rašytojui, vertėjui Teodorui Četrauskui bei
profesorei, Rytprūsių istorijos
tyrinėtojai Ruth Margarete
Christine Leiserovitz.
Šalies vadovas Ordino „Už
nuopelnus Lietuvai” Riterio

kryžių įteikė poetui, žurnalistui, Punsko „Aušros” leidyklos
direktoriui ir vyriausiajam
redaktoriui Sygitui Birgieliui,
aktyviam lietuvių istorijos paveldo puoselėtojui Lenkijoje;
Carmen Caro Dugo –
Vilniaus universiteto Užsienio
kalbų instituto Romanų kalbos
katedros docentei, profesorei,
aktyviai lietuvių kultūros,
mokslo ir švietimo plėtotojai bei Lietuvos vardo skleidėjai Ispanijos Karalystėje;
Kęstučiui Kasparavičiui,
grafikui, knygų vaikams autoriui ir iliustruotojui; Markusui
Oskarui Roduneriui, vertėjui,
publicistui, aktyviam lietuvių
literatūros ir jos istorijos skleidėjui vokiškai kalbančiose
valstybėse; Gunčiui Ivarsui
Smidchensui – Vašingtono
universiteto Sietle docentui, aktyviam lietuvių kalbos,
istorijos ir kultūros skleidėjui Jungtinėse Amerikos
Valstijose.
Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” Riterio kryžius skirtas, bet jo atsiimti atvykti
negalėjo Davidas Alanas
Harrisas – Amerikos žydų
komiteto vykdomasis direkto-

rius; aktyvus Lietuvos interesų
rėmėjas tarptautinėse organizacijose (JAV); Richardas
Davidas Hookeris, Jr. – buvęs
JAV Prezidento specialusis
patarėjas ir nacionalinio saugumo vyriausiasis direktorius
Europai ir Rusijai; aktyvus
Lietuvos saugumo ir gynybos
interesų rėmėjas, daktaras
(JAV); Gražina Theresa Ignė
Marijošius – Šv. Mergelės
Marijos nekaltojo prasidėjimo Vargdienių seselių kongregacijos vyresnioji sesuo,
aktyvi lietuviškų ir krikščioniškų tradicijų ugdytoja ir
rėmėja Jungtinėse Amerikos
Valstijose, Kanadoje ir kitose
valstybėse gyvenančių lietuvių
bendruomenėse; Katsuhiro
Ochiai – Japonijos Hiracukos
miesto meras, aktyvus dvišalio Lietuvos Respublikos ir
Japonijos kultūros, sporto ir
jaunimo mainų bendradarbiavimo skatintojas ir plėtotojas.
Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” medaliu apdovanoti
Dovilė Gimberienė – rašytoja, aktyvi literatūros ir teatro meno skleidėja; Birutė
Karčauskienė – Kretingos
rajono savivaldybės Motiejaus

102-ąsias atkurtos Valstybės
metines. JAV diplomatijos vadovas pažymėjo, kad Lietuva
yra laisvės pergalės prieš tironiją pavyzdys.
„Lietuva yra gyvybinga ir
klestinti demokratija, ir simbolis, rodantis Transatlantinės
bendruomenės sėkmę ir stiprybę. Lietuva simbolizuoja
asmeninės laisvės pergalę
prieš autoritarizmą. Lietuva
taip pat yra viena iš labiausiai
Rusijos piktavalėms veikloms
atsparių šalių. Mes dėkojame
Lietuvai už Jūsų solidų indėlį
į pasaulinį saugumą,” sakoma
JAV Valstybės sekretoriaus

sveikinime.
Sveikinime taip pat pabrėžiamas Lietuvos vykdomas
NATO šalių prisiimtas įsipareigojimas skirti gynybos
išlaidoms 2% BVP.
JAV Valstybės sekretorius
pažymėjo, kad didžiuojasi,
jog praėjusiais metais JAV
Vyriausybės atstovai dalyvavo
Vašingtone vykusiame Baltijos
kelio 30-mečio minėjime, kurį
organizavo Lietuvos ambasada
JAV drauge su kitoms Baltijos
šalių ambasadomis ir šių šalių
bendruomenėmis.
Lietuvos Respublikos ambasados JAV informacija

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda (dešinėje)
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Didįjį kryžių įteikė Lietuvos
valstybinio simfoninio orkestro meno vadovui ir vyriausiajam
dirigentui, profesoriui Gintarui Rinkevičiui. Lietuvos Respublikos
Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Valančiaus viešosios bibliotekos direktorė; Daiva
Kirtiklienė – Marijampolės
Petro Kriaučiūno viešosios
bibliotekos direktorė; ir Vidas
Kavaliauskas – Sakartvelo
technikos universiteto Lietuvių
kalbos ir kultūros centro vadovas.
Vyčio Kryžiaus ordino
Komandoro kryžius (po mirties)
skirtas Mykolui KarpavičiuiMilonui, Dainavos Dzūkų

rinktinės Margio tėvūnijos
partizanų ryšininkui.
Ceremonijoje taip pat
dalyvavo ir anksčiau skirtų
apdovanojimų tuomet atsiimti negalėję žmonės: Vyčio
Kryžiaus ordino medaliu apdovanotas Kostas Pranas Rimsa
(Kanada), Sausio 13-osios
atminimo medaliu – Mykola
Polishchukas (Ukraina).
Prezidento komunikacijos
grupė
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XXIII PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

2020 m. sausio 22-26
dienomis Argentinoje vyko
svarbiausias Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo susitikimas – XXIII Pietų Amerikos
lietuvių jaunimo suvažiavimas. Suvažiavime dalyvavo apie 80 atstovų iš
Argentinos, Urugvajaus, JAV,
Kanados, Lietuvos, Lenkijos
ir Australijos.
Pietų Amerikos lietuvių
jaunimo suvažiavimas yra
Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjungos (PLJS) ir Pasaulio
lietuvių bendruomenės (PLB)
bendras projektas, kurį šiais
metais organizavo Argentinos
l i e t u v i ų j a u n i m o s ą j u nga (ALJS) kartu su PLJS ir
Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdyba.
Suvažiavime dalyvavo suvažiavimo įkūrėjas ir globėjas,
PLB Sielovados reikalų ir
Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos
vyskupų konferencijos (LVK)
delegatas užsienio lietuvių
katalikų sielovadai prelatas Edmundas J. Putrimas.
Suvažiavime taip pat dalyvavo PLB valdybos narys ir
PLJS vicepirmininkas Aidis

kitus. Po formalaus prisistatymo lietuvių klube, įvyko
Australijos lietuvių tautinių
šokių grupės „Linas” pasirodymas. Jam vadovauja Loreta
Tigani. Šokėjai savo energingais šokiais privertė žiūrovus
ploti be sustojimo.
Naktį po atidarymo vakaronės delegacija išnaudojo kelionei į Tandil miestą, kuris yra
400 km nuo Buenos Airių, kur
jau 10 metų gyvuoja organizacija „Laisva Lietuva”. Ryte
vyko ekskursija po visą turistinį miestą. Po pietų prasidėjo
Studijų dienos programos dalis, kurios metu vyko Pasaulio
lietuvių jaunimo sąjungos
pristatymas ir diskusijos.
Vėliau vyko etnografinių
regionų pristatymas ir komandinės užduotys. Vakare įvyko
vienas iš linksmiausių suvažiavimo dalių: Folkloro naktis.
Visi dalyviai smagiai šoko ir
dainavo liaudiškas dainas.
Kitą dieną, penktadienį,
24 d., įvyko „Misija Sibiras”
pristatymas ir diskusija, kurioje pasisakė joje dalyvavusi Amerikos lietuvė Marija
Čyvaitė.
„Misija Sibiras” – unikalus

XXIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime dalyvavo apie 80 atstovų iš Argentinos,
Urugvajaus, JAV, Kanados, Lietuvos, Lenkijos ir Australijos.
Organizatorių nuotr.

nizmo atgimimas, neįsileidžia
šios misijos.
Po pietų įvyko rekreaciniai
užsiėmimai ir tradicinis žaidimas „Protmūšis”.
Šeštadienį, 25 d., visa delegacija persikėlė į Berisso
miestą. Berisso yra paskelbtas
ir oficialiai pripažintas pagal
įstatymus kaip „Imigrantų

Po smagaus laisvalaiko gamtoje vakare prelatas Edmundas Putrimas aukojo šv. Mišias. Organizatorių
nuotr.

Staskevičius.
Suvažiavimas prasidėjo
dalyvių registracija trečiadenį, sausio 22 d., Argentinos
lietuvių centro draugijos patalpose sostinėje Buenos Airėse.
Suvažiavimo dalyvius pasveikino Argentinos lietuvių
jaunimo sąjungos (ALJS)
pirmininkė Malena Tanevitch
Braziunaitė, dėkodama svečiams už apsilankymą, pabrėždama šio jaunimo suvažiavimo
svarbą lietuviams, gyvenantiems šiame krašte.
Vakare vyko susipažinimo
vakaronė, kurioje suvažiavimo
dalyviai iš skirtingų pasaulio
kraštų bendraudami galėjo
daugiau sužinoti vieni apie

projektas, vykstantis nuo 2006
m. Organizuojamos kelionės į lietuvių tremties vietas,
tremtinių kapų tvarkymai,
susitikimai su vis dar Sibire
gyvenančias lietuviais.
Nuo projekto vykdymo
pradžios lietuvių tremties ir
įkalinimo vietose Sibire jau
apsilankė aštuonios ekspedicijos, sutvarkiusios apie 70
lietuviškų kapinių ir susitikusios su ten gyvenančiais
lietuviais. Svarbiausia misija
prasideda grįžus į Lietuvą,
pasakojant apie ekspedicijoje patirtas emocijas, kuriant
naujus istorijos išsaugojimo
būdus. Deja, jau porą metų,
kai Rusija, kurioje vyksta stali-

provincijų sostinė”, kadangi
gyvuoja, bendrauja ir bendradarbiauja 26 užsienio bendruomenės iš viso pasaulio.
Berisse yra lietuvių draugija
„Nemunas”, kuriam sukanka
110 metų, ir lietuvių draugija
„Mindaugas” - 88 metų.
Pietūs vyko lietuvių draugijoje „Mindaugas”, kur susirinko visi Suvažiavimo atstovai ir
dalyvavo Argentinos lietuvių
bendruomenės ir lietuvių draugijos „Mindaugo” pirmininkė
Miriam Griszka. Po pietų visa
delegacija persikėlė į Los
Talas regione, Berisso apskrityje esančią sodybą „Pranas”,
kuri priklauso dabartiniam
lietuvių draugijos „Nemunas”

pirmininkui Alfredo Dulke,
buvusiam „Nemuno” šokių
kolektyvo įkūrėjui ir vadovui.
Po smagaus laisvalaiko gamtoje vakare prelatas Edmundas
Putrimas aukojo šv. Mišias. Jose
dalyvavo visi Pietų Amerikos
jaunimo suvažiavimo dalyviai
ir lietuvių bendruomenės nariai.
Vakare vyko labai laukiamas, jau tradiciniu tapęs renginys – Talentų vakaras, kuriame pasirodė visos Lietuvos
etnografinių regionų grupės.
Smagiai leidom laiką prie
laužo su lietuviškais žaidimais
ir dainomis.
Kitą dieną, sekmadienį, 26
d., ryte įvyko paskutinė „Studijų
dienos” paskaita apie lietuvių
kalbą ir jos svarbą. Buvo informuota apie galimybes studijuoti
lietuvių kalbą ir kultūrą įvairiose
Lietuvos aukštosiose mokyklose. Skatinta visus jaunus atstovus važiuoti į Lietuvą studijuoti
lietuvių kalbos, paaiškinti privalumai, kuriuos suteikia lietuvių
kalbos mokėjimas.
Po paskaitos visi papietavo
vasarvietėje „Pranas”. Žodį tarė
Argentinos lietuvių jaunimo
sąjungos (ALJS) pirmininkė
Malena Tanevitch Braziunaitė.
Prelatas Edmundas Putrimas
padėkojo visiems suvažiavimo
organizatoriams ir dalyviams
bei palaimino pietų stalą.
Užbaigiant suvažiavimą visi
linkėjo, kad suvažiavimo tradicija tęstųsi ilgus metus.
XXIV Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas
vyks 2021-tais metais sausio
mėn. Urugvajuje.
XXIII Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimo

įžvalgos, jaunimo iššūkiai bus
pristatyti Lietuvos Respublikos
Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pavasario
sesijos temoje dėl Pasaulio lietuvių jaunimo veiklos ir įtraukties 2020 kovo 18 d. Lietuvos
Respublikos Seime.
Už finansinę paramą dėkojame:
- JAV Lietuvių Fondui;
- Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) valdybai ir
jos pirmininkei Daliai Henkei;
- Prelatui Edmundui
Putrimui;
- Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdybai ir jos pirmininkui Vladui
Oleinikovui;
- Argentinos lietuvių centrui;
- Lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijai
„Mindaugas”;
- Lietuvių kultūros ir savišalpos draugijai „Nemunas”;
- „Laisvai Lietuvai” iš
Tandil miesto;
- P. Alfredo Dulkei;
- Kanados, JAV, Urugvajaus
lietuvių jaunimo sąjungai;
- Australijos lietuvių tautinių šokių grupei „Linas” ir jo
vadovei Loreta Tigani;
- Argentinos lietuvių jaunimo sąjungos valdybai (ALJS);
- Kiekvienai šeimai, kuri
mielai priėmė į savo namus
suvažiavimo dalyvius;
- Visiems dalyviams ir atstovams, kurie dalyvavo PALJ
suvažiavime.
Pasaulio lietuvių jaunimo
sąjunga
Pasaulio lietuvių bendruomenė

ŽINIOS IŠ L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų
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IŠKILMINGAI PAMINĖTOS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DATOS
Vasario 15 d. Santa Maria
Del Popolo parapijos salėje Mundelein, šiauriniame
Ilinojaus pusėje įsikūrusieji lietuviai, iškilmingai paminėjo atkurtos Lietuvos
Nepriklausomybės – Vasario
16-sios ir Kovo 11-sios datas.
Į Waukegan - Lake County ir
Gedimino lituanistinės mokyklos organizuotą bendrą
Nepriklausomybės šventę gausiai susirinko vietos apylinkių
lietuviai, Gedimino mokyklos
mokiniai, jų tėveliai bei šeimos atstovai. Šventė prasidėjo
iškilmingai Išeivijos šauliams
įnešant aukštai pakeltas JAV
ir Lietuvos vėliavas, jas lydint
kartu gausiai tautiškai pasipuošusių šventės dalyvių palydai.
Šventė pradėta sugiedant JAV ir
Lietuvos himnus, svečių pristatymu bei JAV LB Waukegan,
Lake County Valdybos pirmininko Gintauto Steponavičiaus
ir Gedimino lituanistinės mokyklos direktorės Laurynos Curl
sveikinimais, kun. Gedimino
Keršio sukalbėta invokacija.

Meninėje programoje pasirodė
Gedimino lituanistinės mokyklos mokiniai, mokytojos, taip
pat svečiai - Milwaukee lituanistinės mokyklos „Naujoji
karta” mokiniai, tautinių šokių
grupės „Rusnė ir Laumė”.
Meninė programa buvo nuostabiai šilta, pilna meilės Tėvynei
Lietuvai, jos dainoms ir šokiams. Puiki Šventė užsibaigė
visiems sugiedojus „Žemėj
Lietuvos ąžuolai žaliuos”. Po
meninės programos, visi dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti Waukegan -Lake County
Valdybos paruoštomis vaišėmis: puikiomis Kunigaikščių
užeigos pagamintomis užkandėlėmis, pyragėliais ir kitais
saldumynais, kavute ir arbata.
Smagu, kad mums rūpi Tėvynė,
kad tradicijos perduodamos iš
kartos į kartą, kad susirenkame
tarsi viena didelė šeima švęsti
mūsų visų žiemos pūgose užgrūdintos Nepriklausomybės
šventės.
JAV LB Waukegan -Lake
County inf.

LIETUVOS AMBASADOJE VAŠINGTONE
SUSITIKIMAS SU „MISIJA SIBIRAS”

JAV LB Waukegan-Lake County apylinkės Valdyba su svečiais ir šventės dalyviais. JAV LB WaukeganLake County nuotr.

ISPANIJOJE, KANARŲ SALOJE TENERIFĖJE
ATIDARYTA S. PAUKŠČIO FOTOGRAFIJŲ PARODA „VILNIAUS VAIZDAI”
Va s a r i o 1 4 d i e n ą
Tenerifėje, Adeje miesto
savivaldybėje Lietuvos ambasados Ispanijoje ir lietuvių
bendruomenės Tenerifėje
iniciatyva buvo atidaryta
Lietuvos modernios fotografijos atstovo Sauliaus
Paukščio fotografijų paroda
„Vilniaus vaizdai”.
Parodos atidaryme
Lietuvos valstybės atkūrimo
minėjimo proga Lietuvos
garbės konsulas Carlos
Alberto Lorenzo pristatė
parodos autoriaus Vilniaus
miesto architektūros vaizdus,
atspaustus naudojant išskirtinę, XIX amžiuje patentuotą

Van Dyke Brown fotografinę
technologiją.
Garbės konsulas susirinkusius svečius pakvietė
ne tik pasigrožėti Vilniaus
nuotraukomis, bet ir atvykti į
Lietuvos sostinę bei savo akimis išvysti šio miesto grožį.
Renginyje dalyvavo ir
parodos dalyvius pasveikino
Adeje savivaldybės patarėja
ekonominio vystymosi ir
pilietinio bendradarbiavimo

klausimais Raquel Rodríguez
Alonso, patarėjas protokolo
ir viešųjų ryšių klausimais
Isidoro Meneses Pérez bei
kiti svečiai, aktorė ir rašytoja iš Lietuvos Nijolė
Narmontaitė, lektorius, jachtos kapitonas, tūkstantmečio
Odisėjos bendraautorius,
knygos „Gyvenimas audroje” autorius Paulius Kovas
bei lietuvių bendruomenės
nariai.
LR URM

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

LIETUVIŲ PROFESIONALŲ FORUMAS VOKIETIJOJE 2020
Marija Čyvaitė (kairėje) ir „Misija Sibiras” projekto vadovė Aistė
Eidukaitytė. LR ambasados Vašingtone nuotr.

Vasario 10 d. Lietuvos ambasadoje JAV buvo surengtas susitikimas su „Misija Sibiras” projekto vadove Aiste Eidukaityte
ir „Misija Sibiras’19” ekspedicijos dalyve, Amerikoje gimusia ir
užaugusia Marija Čyvaite. Į renginį susirinkusiems Vašingtono
lietuviams, JAV diplomatams,
analitinių centrų ekspertams,
žurnalistams Aistė ir Marija papasakojo apie „Misija Sibiras”
projektą bei 2019 m. ekspediciją
į Kazachstaną.
Sveikindamas susirinkusius svečius Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas
pasidžiaugė, kad jaunimas
savo iniciatyva pradėjo vykdyti svarbų tautos atminties
projektą, kuris įkvėpė daug
tūkstančių Lietuvos jaunimo, o šiuo metu tampa vis
populiaresnis ir JAV lietuvių
tarpe. Ambasadorius padėkojo
„Misija Sibiras” projekto komandai už atvykimą ir pasidalinimą ekspedicijų įspūdžiais

ir pilietiškumo pavyzdžiu.
A.Eidukaitytė ir M.Čyvaitė
papasakojo apie projekto istoriją ir atrankos procesą, bei
2019 m. vykusią ekspediciją į
Kazachstaną, kur Karagandos
apylinkėse surado 18 bendrų kapinių, ir užfiksavo bei
sutvarkė 130 lietuvių kapų.
Kazachstane „Misija Sibiras”
pastatė 2 savo rankomis gamintus koplytstulpius ir kryžių, kurį po dalelę iš Lietuvos
atsigabeno kiekvienas ekspedicijos komandos narys, tame
tarpe ir Marija.
2019 m. atrankos anketas
į „Misija Sibiras’19” ekspediciją užpildė net 1033 žmonės.
Kviečiame JAV lietuvius jau
nuo 2020 m. ieškoti informacijos ir pildyti anketas į „Misija
Sibiras 2020” ekspediciją.
Daugiau informacijos apie
projektą „Misija Sibiras” galite rasti https://misijasibiras.lt/
LR ambasados Vašingtone
inf.

Lietuvių profesionalų forumo Vokietijoje dalyvaiai.

2020 m. sausio 25
d. Lietuvos ambasadoje
Berlyne iš įvairių Vokietijos
miestų suvažiavę lietuviai
dalinosi sėkmingų karjerų
verslo įmonėse patirtimi,
svarstė, kaip tapti geresniais
Lietuvos verslo ambasadoriais Vokietijoje.
Susitikimą inicijavusi
LEO in Berlin ir Global

Lithuanian Leaders komanda bei Kopenhagos lietuvių
profesionalų klubo atstovas
savo pavyzdžiu įkvėpė ir
kartu pakvietė iš Berlyno,
Hamburgo, Kelno, Frankfurto
prie Maino, Miuncheno,
Baden Badeno, Bioblingeno,
Štutgarto, Kylio ir NeuIsenburgo atvykusius dalyvius prisijungti prie Global

LR URM

Lithuanian Leaders veikos,
konsultuoti Lietuvos verslo
ar institucijų atstovus, dalyvauti LT Big Brother&Sister
mentorystės programoje,
kurti lietuvių profesionalų
klubus savo miestuose.
Minėto renginio dalyviams buvo pristatyt Lietuvos
ekonominiai laimėjimai ir
strateginės kryptys. LR URM
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ŽINIOS IŠ L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

ISTORINIŲ FILMŲ MĖGĖJAI LEMONTE, IL PAMINĖJO VASARIO 16–ĄJĄ

Sufragistas, kartografas inžinierius Rimantas A. Kunčas–Žemaitaitis perskaitė pranešimą „Vasario
16–oji žemėlapiuose”.
Živilės Gurauskienės nuotr.

Š. m. vasario 12 d. popietę Lemonte, Pasaulio lietuvių
centre (PLC), LB Lemonto apylinkės Socialinių reikalų
skyriaus vedėjo inžinieriaus Rimanto Dirvonio trečiadieniais
organizuojamų istorinių filmų peržiūrų lankytojai ir svečiai,
susirinkę į PLC skaityklą Vasario 16–osios, Lietuvos valstybės Atkūrimo dienos paminėjimą , žiūrėjo istorinių filmų ištraukas apie signatarus, kūrusius Lietuvos Nepriklausomybę
1918 m. vasario 16 d. Po peržiūros sufragistas, kartografas
inžinierius Rimantas A. Kunčas–Žemaitaitis perskaitė
pranešimą „ Vasario 16–oji žemėlapiuose” ir supažindino klausytojus, kaip siekis atkurti Lietuvos valstybės
Nepriklausomybę atsispindi to meto Europos žemėlapiuose.
Renginio metu buvo pristatytas „Lietuvos TSR atlase”
(Maskva, 1981), kaip nurodoma, skirtame tik tarnybiniam
naudojimui, esantis žemėlapis

„Užsienio interventų ir vidaus
kontrrevoliucijos puolimas
1919–1920 m.” su prelegento
(R. K.–Ž.) atliktais papildomais
žymėjimais bei iliustracijomis.

1. Siena, ženklinanti Lietuvos teritoriją iki okupuojant carinei Rusijai (XVIII a. pabaiga).
2. Lietuvos–Baltarusijos
Tarybų Socialistinės Respublikos (Lietbelo), teritorija, užimta
Raudonosios armijos, nustatyta
pagal abiejų respublikų CVK
1919 m. vasario 27 d. nutarimą.
3. Komunistinės Rusijos
1920 07 12 Taikos sutartimi
nustatyta siena su Lietuva.
4. Komunistinės Rusijos
siena su Lenkija, nustatyta pagal 1921 m. kovo 18 d. Rygos
sutartį. Lietuvos TSR atlase
(Maskva, 1981) esančiame žemėlapyje „Užsienio interventų

ir vidaus kontrrevoliucijos puolimas 1919–1920 m.” matome
pažymėtą tik vakarinę sienos
dalį. Rytinė sienos dalis pažymėta kartografo R. K.–Ž.).
5. Administracinį Sovietų
sąjungos vienetą (dalį istorinės
Lietuvos) žyminti siena, ją reokupavus sovietinei Maskvai.
Akivaizdu, kad Atlasas pasitarnavo sovietinei propagandai,
taigi lenkų kariuomenė ir bermontininkai buvo įvardyti kaip
užsienio interventai, Lietuvos
kariuomenė – kaip vidaus kontrrevoliucija.
Žemėlapis papildytas iliustracijomis:
a) „Lietuvos antspaudas
su įrašais rusų ir žydų kalbomis (vertimas): „Laikinoji
revoliucinė darbininkų ir valstiečių Lietuvos vyriausybė”.
Lietuvos bažnyčios. Churches
of Lithuania. The Archdiocese
of Vilnius. Vol. V: part 2. By
Bronius Kviklys;
b) carinės Rusijos pašto
ženklas, antspauduotas komunistinės Maskvos antspaudu su
jos valstybine atributika;
c) carinės Rusijos pašto ženklas, antspauduotas nepriklausomybės siekiančios ukrainiečių
tautos atributika;
d) carinės Rusijos pašto
ženklas, antspauduotas Lietuvos
pašto antspaudu;
e) Lenkijai sulaužius Suvalkų
taikos sutartį su Lietuva, karo
veiksmais užimta Lietuvos teri-

torijos dalis su sostine Vilniumi.
Komunistams perėmus valdžią, Maskva siekė išlaikyti
carinės Rusijos imperijos žemes su jų XVIII a. pabaigoje
okupuota tuometine Lietuvos
teritorija. Komunistams panaudojus karo veiksmus buvo
atkurta istorinei Lietuvai artima
teritorija, pavaldi Maskvai ir
pavadinta „Lietbelu”. Lietuvos
TSR antspaudas buvo sukurtas
su įrašais tik žydų ir rusų kalbomis, nesant įrašams lietuvių
kalba. Reokupavus Lietuvą
antrą kartą, 1940 m., padėtis,
rodanti svarbų žydų vaidmenį
Lietuvos visuomeniniame gyvenime, pasikartojo. Tai patvirtina
Lietuvos rašytojo, dramaturgo,
beletristo, literatūros kritiko
Jokūbo Josadės prisiminimai:
„Atsimenu, kaip dirbdamas
žurnalistu ateidavau į CK biurą
(Lietuvos komunistų partijos,
1940 m.) ir beveik kiekviename kabinete kalbėdavau su
aukščiausiais valdžios vyrais
gimtąja jidiš kalba”. Lenkijai
sulaužius Suvalkų taikos sutartį
su Lietuva, buvo karo veiksmais užimta Lietuvos teritorijos
dalis su sostine Vilniumi. Šis
savotiškas pleištas padėjo susikurti komunistinėms Lietuvai
ir Baltarusijai, po ko jau nebebuvo atkurta istorinės Lietuvos
teritorija.
Živilė Gurauskienė, „Dirvos” korespondentė, el. p.
dirva.press@gmail.com
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VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJA
ŠVENČIA 70-ĄSIAS
ĮKŪRIMO METINES
Vasario 15 dieną LR užsienio reikalų ministras
Linas Linkevičius dalyvavo
Vasario 16–osios gimnazijoje
Vokietijoje vykusiame renginyje, skirtame Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai ir gimnazijos
jubiliejui paminėti.
„Vasario 16-osios gimnazija
buvo, yra ir bus lietuvybės lopšys. Nuoširdžiai linkiu, kad ir
toliau gyvuotumėte mokindami
jaunąją kartą pažinti, pamilti ir
branginti savo tėvų ar senelių
kraštą”, - sakė L. Linkevičius.
Renginio metu už ilgametę
mokslinę veiklą išsaugant lietuvių išeivijos kultūrinį paveldą,
istoriją, už indėlį stiprinant bendruomenę ir paramą gimnazijai
garbės ženklo „Už pasaulio lie-

tuvių nuopelnus Lietuvai” medaliu apdovanotas Vokietijos
lietuvių bendruomenės garbės
pirmininkas, Lietuvos kultūros
instituto vadovas dr. Vincas
Bartusevičius.
Ministras taip pat susitiko
su Heseno žemės švietimo ministru prof. dr. Ralph Alexander
Lorz. L. Linkevičius padėkojo
už jau 70 metų besitęsiančia
nuoširdžią Heseno žemės pagalbą čia veikiančiai lietuviškai
gimnazijai.
1950 metais įsteigta Vasario
16-osios gimnazija šiemet
skaičiuoja 70-uosius gyvavimo
metus. Šiuo metu Vokietijoje
gyvena daugiau kaip 56 tūkst.
tautiečių, o gimnazijoje mokosi
77 moksleiviai.
LR URM

LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dalyvavo Vasario 16–osios gimnazijoje Vokietijoje
vykusiame renginyje, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo dienai ir gimnazijos jubiliejui paminėti.
LR URM

ŠČEČINE IR VROCLAVE SURENGTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO
30-MEČIUI SKIRTI KONCERTAI

Vasario 5 d. Mieczysławo
Karłowicziaus filharmonijoje Ščečine ir vasario 7 d.
Nacionaliniame muzikos forume Vroclave įvyko pianisto
Luko Geniušo ir Lietuvos
nacionalinio simfoninio orkestro, diriguojamo Modesto
Pitrėno, koncertai, skirti
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui.
Koncerto programoje
skambėjo kompozitoriaus
Mikalojaus Konstantino
Čiurlionio simfoninė poema
„Miške”. Bilietai į Lietuvos
nacionalinio simfoninio orkestro ir Chopino konkurso
laureato Luko Geniušo koncertus ir Ščečine, ir Vroclave,
išpirkti dar gerokai prieš
koncertus. Po koncertų publika atlikėjams negailėjo
aplodismentų. Klausytojai ne
tik dėkojo Lukui Geniušui,
Modestui Pitrėnui ir Lietuvos
nacionaliniam simfoniniam orkestrui už koncertą,
bet ir sveikino Lietuvą su
Nepriklausomybės 30-mečiu.
Šie koncertai – tai ne vie-

Slawek Przerwa nuotr. / NFM

ninteliai kultūros renginiai
Lenkijoje, skirti Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo
30-mečiui. Šių metų birželio
19 d. Nacionaliniame muziejuje Ščečine, bendradarbiaujant su Nacionaliniu M. K.
Čiurlionio dailės muziejumi,
planuojama atidaryti Lietuvos
dailės parodą, kurioje bus

eksponuojami žymiausių
Lietuvos XX amžiaus dailininkų darbai, tarp kurių
– ir dešimt M. K. Čiurlionio
paveikslų. Ščečine taip pat
bus pristatyti lietuvių literatūros vertimai į lenkų kalbą.
Lietuva bus garbės viešnia
gegužę Vroclave vyksiančiame tarptautiniame poezijos

ĮTEIKTOS NACIONALINĖS KULTŪROS IR MENO PREMIJOS

Vasario 13 d., ketvirtadienį Lietuvos Respublikos
Prezidentas Gitanas Nausėda
įteikė 2019 metų Lietuvos
nacionalines kultūros ir meno
premijas.
„Atsiprašome dėl apmau-

Nacionalinės premijos ženklas.

džios administracinės klaidos,
dėl kurios Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė aktorė Viktorija Kuodytė
nepateko į premijų įteikimo
ceremoniją Prezidentūroje.
Atsiprašome laureatės, jos
artimųjų ir tikimės, kad
artimiausiu
metu paskirta
Nacionalinė
premija bus
įteikta taip, kaip
pridera”, – sako
kultūros ministras Mindaugas
Kvietkauskas.
2019 metų
LR KM

Nacionalinės kultūros ir
meno premijos paskirtos
kino režisieriui Algimantui
Puipai už kino vaizdų poetinę realybę, rašytojui Sauliui
Šalteniui už daugialypę literatūrinę kūrybą ir išskirtinį
stilių, kompozitorei Zitai
Bružaitei už muzikos universalumą ir emocinį atvirumą, operos solistei Asmik
Grigorian už vokalinį meistriškumą ir įspūdingą artistinę įtaigą, aktorei Viktorijai
Kuodytei už asmenybės
žymę šiuolaikiniame teatre, menininkėms Rugilei
B a r z d ž i u k a i t e i , Va i v a i
Grainytei ir Linai Lapelytei

festivalyje „Silesius”.
Iškilmingus koncertus
Ščečine ir Vroclave, skirtus
Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo 30-mečiui, rėmė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos
garbės konsulai Ščečine ir
Vroclave, privatūs rėmėjai.
LR KM
už įkvepiantį bendradarbiavimą, kuriant aukščiausio lygio
kritinį meną.
Lietuvos nacionalinėmis
kultūros ir meno premijomis
įvertinami reikšmingiausi
kultūros ir meno kūriniai,
Lietuvos ir pasaulio lietuvių
bendruomenės kūrėjų sukurti
per pastaruosius 7 metus, taip
pat kūriniai, sukurti per visą
gyvenimą.
Kasmet skiriamos premijos yra 800 bazinių socialinių
išmokų dydžio. Lietuvos
nacionalinių kultūros ir meno
premijų laureatų diplomai ir
ženklai įteikiami Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos
proga.
LR KM

VERTĖJO KRĖSLO
PREMIJA – LAURAI
LAURUŠAITEI

Lietuvių PEN centro ir
Kultūros ministerijos įsteigta
Vertėjo krėslo premija šiemet
paskirta Laurai Laurušaitei
už meistriškai įveiktus įvairiapusius originalo teksto iššūkius verčiant Noros Ikstenos
knygą „Motinos pienas”
(„Tyto alba”, 2019).
L. Laurušaitė – vertėja iš
latvių ir anglų kalbų, Lietuvos
lyginamosios literatūros asociacijos pirmininkė. Baigė kalbinės (bakalauro) ir literatūrinės
(magistro) baltistikos studijas
Vilniaus universitete, Lietuvių
literatūros ir tautosakos instituto literatūrinės komparatyvistikos doktorantūrą. Dvejus
metus stažavo Latvijoje. Iš
latvių kalbos išvertė daug šiuolaikinių autorių apsakymų antologijoms, žurnalams, Mario
Putninio romaną „Laukiniai
pyragai” („Nieko rimto”, 2014)
ir Gunčio Bojaro „Šilko gyvatė” („Alma littera”, 2011),
pjesių Lietuvos teatrams.
2005–2009 m. buvo kultūros
savaitraščio „Šiaurės Atėnai”
korespondentė Latvijoje, rengė
rubriką „Avižų kioskas”, kurioje supažindino su Latvijos
literatūros aktualijomis.
2016 m. L. Laurušaitė apdovanota Pasaulio laisvųjų latvių bendrijos Kultūros
fondo garbės raštu už latvių
literatūros ir kultūros sklaidą
Lietuvoje.
Vertėja šiuo metu dirba
Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, tiria lietuvių
ir latvių literatūras, yra dviejų
monografiijų autorė: „Tarp
nostalgijos ir mimikrijos: lietuvių ir latvių pokario išeivijos
romanai” (2015) ir „Literatūra,
mobilumas, imago: lietuvių ir
latvių XXI a. (e)migracijos
patirtys” (2019).
LR KM
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SOVIETINIAME LAGAMINE RASTAS DAR VIENAS
1949-ŲJŲ VASARIO 16-OSIOS DEKLARACIJOS EGZEMPLIORIUS

1949 m. vasario 16 d. laisvės kovotojų deklaracija.

Lietuvos ypatingasis archyvas rado dar vieną originalų
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos nepriklausomybės deklaracijos egzempliorių.
Apygardų vadai jį sukūrė ir pasirašė 1949-ųjų vasario 16-ąją.
Kartu su deklaracija į archyvą pateko dar keturi tūkstančiai laisvės kovotojų dokumentų. Įdomiausia, kad jie,
dar sovietmečiu buvo surinkti
iš KGB bylų ir paslėpti, o rasti

– netyčia.
Petras Bartkus Žadgaila,
Leonardas Vilhelmas Grigonis
Užpalis, Aleksandras Gribinas
Faustas, Vytautas Gružas
Kardas, Bronius Liesis Naktis,
Juozas Šibaila Merainis ir
Adolfas RamanauskasVanagas – šie žmonės 49-ųjų
vasario 16-ąją pasirašė deklaraciją, kurioje paskelbė, kad
atkuriama demokratinė valstybė ir jie yra vienintelė teisėta

NACIONALINĖ JONO BASANAVIČIAUS
PREMIJA ĮTEIKTA BALTŲ MITOLOGIJOS
EKSPERTEI

Vasario 12-ąją Lietuvos
n a c i o n a l i n ė j e f i l h a r m onijoje prezidentas Gitanas
Nausėda įteikė Nacionalinę
Jono Basanavičiaus premiją.
Šiemet ja apdovanota mitologė ir tautosakininkė Nijolė
Laurinkienė.
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Sakytinės
tautosakos skyriaus vyriausiajai mokslo darbuotojai N.
Laurinkienei Nacionalinė J.
Basanavičiaus premija skirta
už reikšmingus mokslinius
baltų mitologijos ir pasaulėvaizdžio tyrimus, etninės
kultūros ir lietuvybės pamatų
stiprinimą, visuomenės švietimą.
Mokslininkė yra paskelbusi
per 130 mokslo straipsnių
Lietuvos ir užsienio mokslo
leidiniuose, ji yra keturių
svarbių ir esmingas lietuvių
mitologijos temas atskleidžiančių knygų autorė. Viena
jos specializacijos sričių – deivių vaizdiniai.

N. Laurinkienės kandidatūrą teikusio Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
rekomendacijoje pažymima,
kad jos straipsniuose ir monografijose nagrinėjami iki
tol mažai tirti svarbieji baltų
mitiniai vaizdiniai. Visi jos per
daugelį metų paskelbti tyrimai
drauge atskleidžia sisteminį
baltų mitologijos pjūvį.
Renginyje dalyvavo ir kultūros ministras Mindaugas
Kvietkauskas. Anot jo, premijos laureatė mito gyvybę
liudija tiek knygų tekstuose,
tiek perduodama žinias jaunajai kartai.
Kultūros ministerijos iniciatyva J. Basanavičiaus premiją Vyriausybė įsteigė 1992
metais, 2017-aisiais ji įgijo
nacionalinės premijos statusą.
Premija skiriama už reikšmingus darbus, susijusius
su etninės kultūros tradicijų
plėtojimu, puoselėjimu, tyrinėjimu ir sklaida. Premijos
dydis – 30,4 tūkst. eurų. LRT

Lietuvos ypatingojo archyvo nuotr.

valdžia okupuotoje Lietuvoje.
Deklaracija buvo saugoma Jono Žemaičio Vytauto
KGB byloje. Tačiau rudenį į
Lietuvos ypatingąjį archyvą
pateko lagaminas su dokumentais, tarp kurių rastas dar
vienas originalus deklaracijos
egzempliorius.
Žinios. Rasta dar viena
laisvės kovotojų deklaracija:
apygardų vadai ją sukūrė ir
pasirašė 1949 metų vasario

16-ąją
„Privatus fizinis asmuo
atnešė į archyvą sovietinį
lagaminą, pilną prigrūstą partizanų dokumentų. Tas asmuo
tuos dokumentus rado nuomai
skirtame bute, išėjus nuomininkams. Tai džiaugiamės, kad
jie nebuvo išmesti į šiukšlyną,
pateko pas mus. Dokumentai
iš tikrųjų labai įdomūs ir jie yra
įvairių partizanų junginių”, –
pasakoja Lietuvos ypatingojo

archyvo direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Remeika.
Ypatingasis archyvas teigia, kad visi į archyvą patekę dokumentai galėjo būti
pasisavinti dar sovietmečiu
iš Lietuvos istorijos instituto
Archyviniams dokumentams
skelbti redakcijos. Į šią redakciją laisvės kovų dalyvių
dokumentus atrinkdavo KGB
darbuotojai. Instituto pareiga
buvo išrinkti klaidinančias
citatas, kurios parodytų, kad
laisvės kovotojai žudė taikius
gyventojus.
„Dokumentų buvo perduota didelis kiekis beveik virš
4000 lapų, tai čia yra tikrai
labai daug ir man labai keista, kad tuo metu, kadangi tie
dokumentai vis tiek buvo priskiriami slaptų kategorijai, kad
jų ten niekas nesuskaičiavo ir
niekas neapskaitė ir kad jie
taip laisvai galėjo dingti ir jų
niekas nepasigedo. Tai va šitas
labiausiai stebina”, – nurodė
K. Remeika.
49-ųjų vasario 16-osios
deklaraciją Ypatingasis archyvas restauravo. Atrastas
dokumentas įrodo, kad tokių
originalių dokumentų buvęs ne
vienas. Nes iki šiol vienintelė
žinota buvo spausdinta per mėlyną kalkės popierių, o naujai
rastoji – per juodą. Šiek tiek
skiriasi ir teksto išdėstymas,
nors žodžiai – tie patys. Tačiau
abu dokumentai, kaip spėjama,
buvo pasirašyti tą pačią dieną.
ir, beje, 49-ųjų vasarį, kai buvo
sukurta deklaracija, visi laisvės kovos sąjūdžio apygardos
vadai vienoje vietoje susirinko
paskutinį kartą.
Monika Petrulienė, LRT

MO MUZIEJUS – TARP TRIJŲ GERIAUSIŲ EUROPOJE

MO muziejuje.

MO muziejus šiemet nominuotas Geriausių kultūros
kelionių krypčių apdovanojimuose kategorijoje „Nauja
kultūros kelionių kryptis”,
rašoma pranešime žiniasklaidai.
Apdovanojimai, šiemet organizuojami kartu su
„VisitBerlin” ir „The New
York Times”, įvyks kovo 4
dieną Berlyne, kur taip pat
vyks ir didžiausia pasaulio
turizmo paroda ITB.
MO muziejus Naujos kultūros kelionių krypties kategorijoje varžosi su kitais

E. Genio/LRT nuotr.

atrinktais 2 nominantais:
Muzeum Susch (Šveicarija)
ir Amos Rex (Suomija). Jie
pretenduoja tapti geriausiu
Naujos kultūros kelionių
krypties muziejumi Europoje.
Taip pat bus renkami šios kategorijos laimėtojai Azijos ir
Ramiojo vandenyno regione,
Lotynų Amerikoje, Vidurio
Rytų ir Afrikos regione bei
Šiaurės Amerikoje.
„Ši nominacija yra labai
svarbi, nes ji reiškia, kad
Lietuva ir Vilnius yra pastebėti ir gali būti naujai atrasti
daugybės turistų ir kultūrinių

kelionių mėgėjų. Kartu tai
yra MO muziejaus vykdomos
veiklos įvertinimas ir paskata
nesustoti. Su nekantrumu
laukiame kovo mėnesio, nes
vien būti tarp trijų geriausių
šioje kategorijoje mums yra
didelis laimėjimas”, – teigia
Milda Ivanauskienė, MO
muziejaus direktorė.
Apdovanojimai tarptautinės žiniasklaidos vadinami
„Muziejų Oskarais”. Šiemet
juose iš viso yra 18 kategorijų,
kuriose nominuota po 3 geriausius kiekvienos srities atstovus.
Kaip teigia Geriausių kultūros kelionių krypčių apdovanojimų įkūrėjas Florian
Wupperfeld: „Šie apdovanojimai yra paskatinti noro rasti
unikalias kultūrines patirtis,
kurios būtų kitokios nei tradicinė kelionių rinka”.
Nominantų sąrašas sudaromas iš kultūros ambasadorių pateiktų kandidatų,
taip pat pačios organizacijos
atliekamos paieškos ir tyrimo
bei gautų rekomendacijų.
LRT
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VILNIAUS UNIVERSITETE ATIDARYTA
AKADEMIKO ZIGMO ZINKEVIČIAUS AUDITORIJA

RENGINIŲ KALENDORIUS
Kovo 29 d., sekmadienį, po 11:00 val. r. šv. Mišių Šv. Kazimiero
salėje (18022 Neff Rd., Cleveland, OH 44119) vyks tradicinė
skautijos mugė.
„Dirvos” inf.
Balandžio 18 d., šeštadienį, nuo 6:30 val. vak. iki 12:00 val.
vakaro Šv. Kazimiero parapijos auditorijoje vyks Mariaus
Narbutaičio skulptūrų paroda. Rengia vyr. skaučių „Židinys”

LIETUVOS KINO TEATRUOSE FILMAS
„PARTIZANAS”

Lietuvoje visuomenei
pristatytas naujausias režisierės Agnės Zalanskaitės
istorinis dokumentinis filmas
„Partizanas”, pasakojantis
negirdėtą Prisikėlimo apygardos vado, partizano Juozo
Paliūno-Ryto kovos dramą.
Pagrindinį vaidmenį filme

somybės istorija sulaukia
vis daugiau žiniasklaidos
dėmesio bei visuomenės
susidomėjimo, istoriniųdokumentinių filmų, rodytų kine – vos keletas:
Jono Ohman „Nematomas
frontas”, Giedrės Žickytės
„Kaip mes žaidėme revoliu-

Pagaliau vienam garsiausių, įžymiausių Lietuvos kalbininkų, baltistui, dialektologui akademikui Zigmui
Zinkevičiui Vilniaus universiteto filologijos fakultete
atidaryta akademiko vardu
pavadinta auditorija.
Z. Zinkevičius buvo daugelio akademijų narys: Švedijos
karališkosios humanitarinių
mokslų akademijos (1982 m.),
Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (1990 m.),
Norvegijos mokslų akademijos (1991 m.),
Lietuvių katalikų mokslo
akademijos (1991 m.),
Latvijos mokslų akademijos narys (1995 m.).
Bendradarbiai su gilia pagarba kalba apie nepaprastą
akademiko darbštumą, nepaprastą orientaciją sprendžiant
visus tiek darbinius, tiek ūkinius klausimus.
„Visad nuoširdus, jautrus,
visad ištiesdavęs pagalbos

ranką” – tik tokiais žodžiais iki
šiol buvę bendradarbiai mini
akademiką.
Gilią vagą Zigmas
Zinkevičius išarė būdamas
vienų pirmųjų Atkurtos
nepriklausomos Lietuvos
švietimo ir mokslo ministrų. Šiose labai atsakingose
pareigose akademikas daug
nuveikė, kad Vilniaus krašte
būtų steigiamos lietuviškos
mokyklos, kad iš sovietine
dvasia persisunkusių mokyklų kuo greičiau dingtų šis
dvokas.
Pažymėtina, kad ši akademiko pozicija bei ryžtas diegti
lietuvišką dvasią daugeliui
„buvusių ir nepražuvusių”
buvo tarsi peilis po kaklu.
Ir jie pasiekė, kad Zigmas
Zinkevičius kuo greičiau būtų
atleistas iš ministro pareigų.
Savo atsiminimuose „Kaip
aš buvau ministru” akademikas su nuoskauda prisimena
Dariaus Kuolio „veiklą”:

„Greit paaiškėjo, kad Kuolys
man iš tikrųjų rezga pinkles.
1996.12.20 mokytojų laikraštyje „Dialogas” pasirodė prieš mane nukreiptas D.
Kuolio straipsnis, kuriame
buvau kaltinamas visomis
„nuodėmėmis”: esą nutraukiau
švietimo reformą, kuri buvo
iki tol vykdyta (kieno vykdyta? LDDP valdžios laikais
vykdyta?)...”
Tik vienerius metus akademikas vadovavo ministerijai,
bet jo pasėta lietuvybės bei
patriotizmo sėkla, nors ir ne
visose mokyklose, sudygo ir
duoda vaisius.
Tikriausiai nedaugelis
mokslininkų, o ir iki šios dienos išsilaikiusių valdžioje biurokratų, vaidinančių didelius
patriotus, gali drąsiai žvelgti
į akis ir be sąžinės graužaties
tarti: aš niekad nebuvau nusikalstamos organizacijos – komunistų partijos nariu.
Šarūnas Valentinavičius

LAURA SMIDT ATLIKS STAŽUOTĘ LIETUVOJE
Lietuvių Fonde įsteigtas Lietuvos Respublikos
(LR) ambasadoriaus JAV
fondas ateities lyderiams
2019 metais buvo paskelbęs konkursą 2020 metų
stažuotei Lietuvoje laimėti.
Konkurso kandidatus stažuotei laimėti iš 2019 metų
LF stipendininkų sąrašo LR
ambasadai Vašingtone pateikė Lietuvių Fondas. 2020
m. stažuotės Lietuvoje konkursą laimėjo Laura Smidt,
Stetson University College
of Law teisės doktorantė. Atrinkdama nugalėtoją
Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone, kuri kuruos

Laura Smidt, Stetson University
College of Law teisės doktorantė

stažuotę, atsižvelgė į kandidatų studijų ir mokslinės
veiklos pasiekimus ir į lietuvišką visuomeninę veiklą.
Sveikiname Laurą ir linkime jai visokeriopos sėkmės.
LF inf.

IŠ ARCHYVŲ

Agnės Zalanskaitės istorinio dokumentinio filmo „Partizanas” pristatymas, kurio pristatyme dalyvavo
apie 600 svečių.
LRT

atliko Dalios Tamulevičiūtės
premijos laureatas, filmo
„Kaip sugrąžinti vasarą”
žvaigždė, aktorius ir režisierius Paulius Markevičius.
Filmo pristatyme dalyvavo apie 600 svečių. Tarp
jų daugybė žinomų žmonių,
visuomenės veikėjų, politikų, jaunimo organizacijų
atstovų.
Pristatymas buvo organizuojamas bendradarbiaujant
su Lietuvos kariuomene,
todėl prieš filmo peržiūrą
svečius pasitiko Garbės sargyba, kurioje kariai vilkėjo
uniformas nuo seniausių laikų iki šių dienų, integruojant
ir pasipriešinimo laikotarpį.
Kauno karo muziejus pristatė unikalią ginklų ekspoziciją.
„Nors viešojoje erdvėje
laisvės kovos ir nepriklau-

ciją”, Vytauto V. Landsbergio
„Trispalvis”.
Sėkmės sulaukė meniniai
filmai „Tarp pilkų debesų”,
„Pelėdų kalnas”. Todėl filmo
„Partizanas” įtraukimas į
kino teatrų tinklelius – didelis įvertinimas visai kūrybinei grupei ir ženklas, kad
visuomenė vis labiau domisi
visai nesena, skaudžia, bet
labai prasminga Lietuvos
istorija”, – sako filmo prodiuseris ir komunikacijos
vadovas Mantvidas Žalėnas.
Filme pamatysime, kaip
okupacijos nuvargintas J.
Paliūnas-Rytas aukoja asmeninį gyvenimą, palieka šeimą
ir pasitraukia į mišką lemtingam mūšiui dėl Lietuvos
laisvės. Geriausiu draugu jis
renkasi šautuvą, kurį švelniai
vadina „mašinka”.
Besąlygiškas paklusnu-

mas vadui, noras mokytis,
drąsa ir kantrybė iš paprasto
kaimo ūkininko suformuoja
vieną aktyviausių pasipriešinimo kovų vadų, kuris iki paskutinės gyvenimo akimirkos
tikėjo laisva Lietuva ir tarsi
testamentą mums užrašė:
„Atiduok Tėvynei, ką privalai”. Kūrybinė filmo grupė
prieš filmo premjerą buvo
pristačiusi unikalų patriotinį
simbolį – antsiuvą „Atiduok
Tėvynei ką privalai”.
Filme autentiškų PaliūnoRyto atsiminimų ištraukos,
kurias jo paties žodžiais
skaito aktorius Paulius
Markevičius, persipina su
J. Paliūno-Ryto anūkės, jo
bendražygių ir kovos draugų
bei istorikų pasakojamais.
To laikmečio atmosferą įtaigiai kuria labai įspūdingos
rekonstrukcinės scenos. LRT

Iš kairės: „Vilties” draugijos, kuri leidžia „Dirvos” laikraštį,
pirmininkas Algirdas V. Matulionis su savo dėde žymiu lietuvių
menininku Vytautu K. Jonynu per 1997 m. Balzeko muziejaus
salėje įvykusį buvusių, jo įkurtos 1945 m Dailės meno ir amatų
mokyklos (Ecole des Arts et Metiers) Freiburgo mieste, Prancūzų
zonoje, studentų susitikimą.
Zigmo Degučio nuotr.

12

. DIRVA . 2020 m. vasario 18 d. .

SPORTAS

VAŠINGTONE NBA VARŽYBŲ METU SURENGTAS LIETUVĄ PRISTATANTIS VAKARAS

Lietuvos ambasadoriui Rolandui Kriščiūnui buvo suteikta garbė
simboliškai duoti pradžią NBA rungtynėms tarp Vašingtono ir
Memfio krepšinio komandų.
LR ambasados Vašingtone nuotr.

Po JAV sostinės sporto arenoje surengto Lietuvai skirto vakaro (angl. Lithuanian Heritage Night).
LR ambasados Vašingtone nuotr.

Didžiosios pertraukos metu Vašingtono „Capital One” arenoje buvo surengtas lietuvių tautinių šokių
grupės „Malūnas” pasirodymas.
LR ambasados Vašingtone nuotr.

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone bendradarbiaudama su Nacionalinės krepšinio asociacijos Vašingtono
„Wizards” krepšinio komanda, Vašingtono ir Baltimorės
lietuvių bendruomenėmis, lituanistinėmis mokyklomis,
lietuvių tautinių šokių grupe
„Malūnas” vasario 9 d. JAV
sostinės Capital Onekrepšinio
arenoje NBA rungtynių tarp
Washington „Wizards” ir
Memphis „Grizzlies” su Jonu
Valančiūnu metu surengė
Lietuvai ir Lietuvos paveldui
skirtą vakarą.
JAV sostinės sporto arenoje
surengto Lietuvai dedikuoto vakaro (angl. Lithuanian
Heritage Night) metu buvo tęsiama graži lietuviško krepšinio
tradicija. Prieš varžybas arenoje
susirikusiems žiūrovams buvo
pristatytas Lietuvos ambasadorius Rolandas Kriščiūnas.
Ambasadoriui buvo suteikta
garbė simboliškai duoti pradžią NBA rungtynėms tarp
Vašingtono ir Memfio krepšinio

komandų.
Vakaro metu tūkstančiams į
NBA varžybas atvykusių žmonių Lietuvos ambasados parengtame stende buvo pristatyta
Lietuvos valstybė, mūsų istorija,
kultūra, supažindinta su turizmo
galimybėmis į Lietuvą. Prieš
varžybas ir varžybų pertraukų
metu į krepšinio varžybas atvykę žmonės apžiūrėjo „Neregėtos
Lietuvos” nuotraukų parodą,
susipažino su Lietuvos krepšinio istorija, klausėsi Lietuvos
ambasados darbuotojų pasakojimų apie Lietuvą.
Didžiosios pertraukos metu
Vašingtono „Capital One”
arenoje buvo surengtas lietuvių
tautinių šokių grupės „Malūnas”
pasirodymas. Vienos iš varžybų
pertraukėlės metu ir pasibaigus
varžyboms didžiuosiuose arenos ekranuose buvo rodoma
vaizdo medžiaga apie Lietuvą.
Prieš varžybas vaikai iš
Lietuvių mokyklos Vašingtone
ir Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos pasveikino
į areną įbėgančius Memphis

„Grizzlies” krepšininkus su
Jonu Valančiūnu. Visi specialius
bilietus į NBA rungtynes įsigiję
krepšinio mėgėjai gavo marškinėlius su lietuviška simbolika,
o po varžybų turėjo progą susitikti su Lietuvos krepšininku
Jonu Valančiūnu. Į krepšinio
areną susirinko šimtai Lietuvos
krepšinio mėgėjų. Vakaro rungtynes laimėjo Memfio krepšinio
komanda.
Lietuvos ambasada dėkoja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarijai,
Užsienio reikalų ministerijai,
režisieriui Mariui Markevičiui,
fotografui Mariui Jovaišai,
Vašingtono ir Baltimorės lietuvių bendruomenėmis ir
visiems prisidėjusiems prie
Lietuvai skirto
krepšinio vakaro surengimo.
LR ambasados Vašingtone inf.
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