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Kryžių kalne Los Angeles lietuviai prie savo pastatyto kryžiaus.  V. Kapočiaus nuotr.

Sarajevas, spalio 28 d. 
(Reuters-ELTA). Ginkluotas 
vyras penktadienį šaudė į JAV 
ambasadą Bosnijos sostinėje 
Sarajeve. Pasak liudininko, 
buvo sužeistas bent vienas am-
basados apsaugos darbuotojas.

Bosnijos valstybinė ra-
dijo stot is  pranešė,  kad 
„Kalašnikov” ginklą turėjusį 
vyrą nušovė policijos snai-
peris. Policijos atstovas sakė, 
kad vyras buvo sužeistas, bet 
gyvas. Policija užtvėrė įvykio 
vietą miesto centre esančiame 
verslo, universitetų ir parduo-
tuvių rajone.

„Reuters” fotografijoje 

Lietuva neLeido 
SkriSti  

SirijoS lėktuvamS 
vilnius ,  spalio 28 d. (ELTA). 

Lietuva uždraudė Sirijos krovininiams 
lėktuvams kirsti šalies oro erdvę, 
praneša „RIA Novosti”, remdamasi 
Lietuvos krašto apsaugos ministerijos 
informacija.

Ministerija pranešė, kad Sirijoje 
registruota privati skrydžių bendrovė 
keletą kartų nuo liepos iki rugsėjo 
mėnesio prašė leidimo „Il-76” krovini-
niams lėktuvams kirsti Lietuvos oro er-
dvę skrendant į Rusijos Karaliaučiaus 
sritį ir iš jos.

„Atsižvelgdamos į nuo kovo mėne-
sio Sirijai taikomas Europos Sąjungos 
(ES) sankcijas ir gavusios informaci-
jos, kad lėktuvais gali būti gabenamas 
karinis krovinys, Lietuvos institucijos 
uždraudė lėktuvams kirsti Lietuvos oro 
erdvę”, – pranešė ministerija.

Siriją sukrėtė protestai prieš prezi-
dento Basharo al-Assado režimą. val-
džia naudojo jėgą protestams malšinti 
ir Jungtinės Tautos (JT) teigia, kad taip 
žuvo 3 tūkst. žmonių. Sirijos valdžia 
tvirtina, kad aukų skaičius dvigubai 
mažesnis.

Spalio 4 dieną Rusija ir Kinija ve-
tavo JT Saugumo Tarybos rezoliuciją, 
kuria buvo reikalaujama, kad Sirijos 
režimas tuojau pat nustotų prieš pro-
testuotojus naudoti jėgą, nes kitaip JT 
imsis priemonių. 

jungtinių valstijų bendra-
sis vidaus produktas (BVP) 
trečiąjį 2011 m. ketvirtį, paly-
ginti su tuo pačiu laikotarpiu 
prieš metus, pirminiais duo-
menimis, padidėjo 2.5 proc., 
tuo tarpu antrąjį metų ketvirtį 
BVP išaugo 1.3 proc., rodo 
šalies Prekybos departamento 
Ekonominės analizės biuro 
duomenys. Šis rodiklis sutapo 
su analitikų prognozėmis.

Maskva, atsikeršydama 
Amerikai už rusams įvestus 
kelionių apribojimus, susi-
jusius su teisininko Sergej 

ruSija Sudarė juodąjį jav pareigūnų Sąrašą
Magnickij (kuris paviešino 
570 mln. Lt mokestinį sukčia-
vimą) mirtimi 2009 m., sudarė 
juodąjį JAV aukšto rango 
pareigūnų sąrašą, praneša The 
Telegraph.

Rusijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė prane-
šimą, kuriame teigiama, kad 
Rusija Amerikos veiksmus 
laiko „tiesioginiu valstybės 
struktūrų spaudimu” ir „poli-
tine provokacija”. Šis nesuta-
rimas gali sužlugdyti JAV ir 
Rusijos santykių „perkrovą”, 
kurią aktyviai vykdė JAV 
prezidentas Barack Obama ir 
jo kolega Dmirtij Medvedev.

JAV piliečiai, įtraukti į 
Maskvos sąrašą, nebuvo įvar-
dyti, tačiau Užsienio reikalų 
ministerijos atstovas pasakė, 
kad jame, be kitų, yra ir aukšto 
rango Washington valdininkai, 

siejami su didelio masto nusi-
kaltimais prieš žmoniją.

Jis išskyrė „neribotam lai-
kui Gvantanamo kalėjime 
įkalintus belaisvius ir neištir-
tus nusikaltimus, kai Irake ir 
Afganistane buvo nužudyti 
taikūs gyventojai”.

Taip pat manoma, kad 
į Kremliaus juodąjį sąrašą 
įtraukti JAV pareigūnai, su-
siję su sukčiavimo operacija, 
dėl kurios pernai Jungtinėms 
Valstijoms buvo perduotas 
Rusijos pilietis Viktor But, 
kaltintas mėginimu parduoti 
ginklus Kolumbijos FARC 
sukilėliams.

Amerika pristatė juodąją 
sąrašą, į kurį įtraukė apie 60 
Rusijos pareigūnų, kaltina-
mų bendrininkavimu Sergej 
Magnickij nužudyme liepos 
mėn.

APŠAUDYTA jAV AMbASADA SARAjEVE
matyti, kad užpuolikas yra 
aukštas vyriškis su ilga barzda, 
o tai gali reikšti, kad jis kon-
servatyvus islamistas.

„Galiu patvirtinti, kad am-
basados apylinkėse buvo in-
cidentas. Ambasada uždaryta. 
Laukiame, kol policija atstatys 
tvarką”, - sakė atstovė telefonu 
iš ambasados pastato. Ligoninės 
vadovas Bosnijos televizijai 
sakė, kad į ligoninę atvežtas 
vienas apsaugos darbuotojas su 
šautine žaizda rankoje.

Bosnija laikoma JAV sąjun-
gininke. 1992-1995 šalyje vyko 
karas tarp bosnių musulmonų, 
kroatų ir serbų bendruomenių.

„IŠ TVF SKOLINASI  
TIK TOS ŠALYS, KURIOS 
NEgALI SUSITVARKYTI”

Lietuvos Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė ne itin šiltai reaguoja į vis gar-
siau skambančius politikų pareiškimus, 
kad pasaulinę finansų rinką kaustantis 
sąstingis privers Lietuvą skolintis iš 
Tarptautinio valiutos fondo (TVF). Šalies 
vadovė TVF vadina prižiūrėtoju, kurio 
visoms valstybėms reikėtų kuo greičiau 
atsikratyti. Tokiomis įžvalgomis po 
Europos Sąjungos (ES) viršūnių susiti-
kimo, kuriame priimti svarbūs sprendi-
mai dėl Graikijos gelbėjimo ir kovos su 
valstybių skolų krize, D. Grybauskaitė 
pasidalijo Žinių radijo laidoje „Aktualus 
interviu”. Prezidentė taip pat pažymėjo, 
kad ES priėmė gerus, bet galbūt pavė-
luotus sprendimus, ir būtent dėl tokio 
lėto veikimo krizės Europoje vis dar 
nepavyksta suvaldyti.

D. Grybauskaitės teigimu, TVF 
paskolas paprastai lydi griežti apriboji-
mai, kurie retos valstybės gyventojams 
pasirodytų mieli. „Santykiai su TVF 
visada yra kraštutinė neišvengiamybė 
tik toms šalims, kurios nesugeba pačios 
susitvarkyti. Anksčiau instrumentai buvo 
labai sudėtingi ir kuriami su didžiulėmis 
išankstinėmis sąlygomis. Netgi, pavyz-
džiui, mums buvo siūloma apmokestinti 
pensijas”, - kalbėjo prezidentė.

Pasak jos, dabar TVF jau lankstesnis 
ir siūlo „įvairesnius mechanizmus” su ne 
tokiais griežtais apribojimais. Tik vargu, ar 
Lietuva tokių mechanizmų galėtų tikėtis. 
Mat, šalies vadovės žodžiais, 
jie gali būti taikomi šalims, 
kurios pasižymi „labai stabilia” 
makroekonomine padėtimi ir 
teigiamomis ekonominėmis 
perspektyvomis.

D. Grybauskaitė teigė ne-
norinti kategoriškai vertinti 
galimybės skolintis iš TVF, 
tačiau simpatijomis tokiam 
sprendimui taip pat netryško. 
„Vienareikšmiškai nenorėčiau 
vertinti, bet vistik linkiu vi-
soms valstybėms kuo greičiau 
atsikratyti tokio prižiūrėtojo”, 
- sakė politikė. Paklausta, ar tie-
sa, kad Lietuva jau keletą mė-
nesių negali pasiskolinti pinigų 
tarptautinėse rinkose, ji teigė, 
kad su savotiška paskolų blo-
kada susidūrė daugybė šalių. 
„Visiems nepavyksta. Todėl, 
kol nebuvo šio sprendimo (dėl 
Graikijos ir euro zonos gelbėji-
mo), tol visos rinkos neskolino 

niekam. Ne tik Lietuvai”, - tęsė 
D. Grybauskaitė. Ji pabrėžė, 
kad ES viršūnių priimti spren-
dimai – tik pradžia. Ir daug pri-
klausys nuo bankų sektoriaus, 
kuris į daugelį sprendimų žiūrė-
jo ne itin pozityviai.  „Dar reikės 
tartis su privačiais bankais. Dar 
reikės priversti bankus prisi-
imti atsakomybę ir pasidalinti 
atsakomybe už tai, kas įvyko. 
Tai ne vien vyriausybių ir vals-
tybių problema. Tai pirmiausiai 
ir neatsakingos bankų veiklos 
problema”, - žodžių į vatą ne-
vyniojo D. Grybauskaitė.

vilnius, spalio 28 d. (LRT). 
„o vilnius mūsų buvo ir 
bus”. tokiu šūkiu penktadie-
nio vakarą sostinės lukiškių 
aikštėje lietuvių tautinio 
jaunimo sąjunga (ltjS) 
minėjo vilniaus atgavimą ir 
smerkė „lenkijos imperi-
alistų kėslus”. lygiai prieš 

VILNIAUS ATgAVIMAS MINĖTAS UgNIMI
72-us metus į lenkų užgrobtą 
vilnių įžygiavo lietuvos ka-
riuomenė.

„Pasmerkti Lenkijos impe-
rialistų kėslus” ir šventiniame 
mitinge paminėti Lietuvos sos-
tinės grįžimo 72-ąsias metines 
kviesti visi lietuviai ir tėvynei 
lojalūs tautinių mažumų at-

stovai. Į šį kvietimą atsiliepė 
per 100 daugiausia jaunesnio 
amžiaus žmonių. 

Sugiedoję valstybės himną, 
mitingo dalyviai vienas po kito 
sakė kalbas. parlamentaras 
gintaras Songaila kalbėjo 
apie lietuvių santykius su len-
kais, Vilniaus krašto istoriją. 
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per vėlines lietuvoje keturios poilsio dienas. Ilgasis Vėlinių 
savaitgalis truks nuo spalio 29 dienos iki lapkričio 1 dienos. 
Tarp šio savaitgalio ir Visų Šventųjų dienos - lapkričio 1-osios 
- įsiterpsianti darbo diena - pirmadienis - bus perkelta į kitą 
šeštadienį, lapkričio 5 dieną. Vyriausybės nutarimas dėl poilsio 
dienų perkėlimo 2011 metais numato, kad šiais metais bus iš viso 
šeši trijų-keturių dienų poilsio savaitgaliai. Iki metų pabaigos 
dirbantieji turės dar vieną ilgąjį savaitgalį. Kadangi antroji Šv. 
Kalėdų diena bus pirmadienis, todėl šventinis savaitgalis tęsis 
3 dienas - gruodžio 24-26 dienomis. Lietuvoje per metus yra 
15 švenčių dienų.

gruodžio 6–7 dienomis Vilniuje rengiamas Europos saugu-
mo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) Ministrų Tarybos 
susitikimas. Jame planuojama sulaukti 68 organizacijos narių 
ir valstybių partnerių ministrų, tikimasi apie 1,5 tūkst. svečių 
iš užsienio. Tai spalio 27 d. Užsienio reikalų ministerijoje 
surengtoje spaudos konferencijoje, skirtoje artėjančiai ESBO 
Ministrų Tarybos 18-ajai sesijai, pranešė užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis.

darbo partija per teismus bando atgauti teisę naudotis 
nors dalimi areštuotų lėšų. Darbo partijos advokatas Valdemaras 
Bužinskas Vilniaus apygardos teismo prašė leisti naudotis nors 
3 mln. litų iš 6 mln. 353 tūkst. litų, kuriems taikomas laikinas 
nuosavybės teisių apribojimas. Vilniaus apygardos teismas šį 
prašymą atmetė. Vilniaus apygardos teismo atstovas spaudai 
Gintautas Stalnionis sakė, kad teismas kaip vienu iš motyvų 
taikyti laikiną nuosavybės teisių apribojimą nurodė siekį užti-
krinti civilinį ieškinį ir galimą turto konfiskavimą.

ieškinį šioje byloje yra pareiškusi Valstybinė mokesčių 
inspekcija, kuriai nebuvo sumokėti daugiau kaip 3 mln. 9 
tūkst. litų privalomų mokesčių ir įmokų, bei Valstybinio soci-
alinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius dėl valstybei 
padarytos žalos nesumokant privalomų valstybinio socialinio 
draudimo įmokų - daugiau kaip 855 tūkst. litų. Šią Vilniaus 
apygardos teismo nutartį Darbo partijos atstovas apskundė 
Lietuvos apeliaciniam teismui ir prašo ją panaikinti. Darbo 
partijos skundą Apeliacinis teismas nagrinės lapkričio 2 dieną. 
Šio teismo sprendimas bus galutinis ir neskundžiamas. Darbo 
partijos lėšos areštuotos teismų nutartimis, priimtomis 2008-ųjų 
gegužę ir birželį.

„Sūduvos kultūros fondui” vadovauja Daiva Klimavičienė. 
Ji surengė ekskursija jaunimui, kuris aplankė Sūduvos krašte 
esančias vietas, kur buvo žuvę lietuviai, ko voję už tautos laisvę. 
Ji teigia, jog „dažnai sakoma, kad skaudi pokario istorija jaunimo 
nedomina, nes tai rūpi tik vyresnio amžiaus žmonėms. Mes įsiti-
kinome, kad tai netiesa, Daug jaunųjų jungėsi į tą žygį, domėjosi 
tautos istorija. Gimnazistai dalyvavo konkursuose, koncertuose 
ir jiems patriotizmo netrūksta, tik reikia juos sudominti”. Jie 
mielai lankė mūsų tautos genocidą ženklinančias vietas.

daugiausia dėmesio sulaukė Marijampolės miesto centre 
pastatytas tikras partizanų bunkeris, kurį įrengė bataliono kariai. 
Daugelis norėjo pamatyti bunkerio vidų, nes jis buvo atstatytas 
lygiai toks, kuriame gyveno Lietuvos partizanai. Jaunimui buvęs 
partizanas Albinas Skrinskas papasakojo, kaip jie slapstėsi miš-
kuose ir žeminėse nuo smogikų ir su jais kovojo. Iš 129 miško 
brolių yra belikę gyvi vos devyni.

raseinių apylinkėje, Daugėliškių miške, buvo Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkeris. Apie tai jaunimui pasa-
kojo pernai tyrinėjimo darbus atlikę istorikai. Tai buvo parodyta 
nuotraukomis ir paaiškinta bunkerio tikslai. Salėje buvo didžiulė 
tyla, nes jaunimas su nepaprastu dėmesiu sekė kiekvieną žodį. 
Šis bunkeris buvo pastatytas 1948 m., bet po dvejų metu MGB 
karinio puolimo metu buvo sunaikintas. Ten žuvo penki parti-
zanai, vienas suimtas gyvas ir žiauriai nužudytas.

„Būk mano brolis” konkursas sulaukė didžiulio jaunimo 
dėmesio, nes į klausimus jie atsakinėjo įspūdingai sumaniai. 
Geriausiai žinias parodę gimnazistai apdovanoti Seimo nario 
Arvydo Vidžiūno kelione po Vilniaus svarbiausias vietas, o 
patys trys geriausiai atsakę klausimus važiuos į Briuselį, kurių 
išlaidas apmokės europarlamentare Radvilė Morkūnaitė.

marijampolės kultūros salėje minėtos ekskursijos dalyviai 
kitą dieną žiūrėjo dokumentinius filmus „Nesulaužyti, priesaikos” 
ir „Baladė apie Daumantą”. Koncerto metu buvo dainuojamos 
partizanų dainos. Koncertavo dainininkė Aistė Smilgevičiūtė ir 
grupė „Skylė”, kuri yra išleidusi albumą „Broliai”, skirtą 1944 - 
1953 metų laisvės kovoto jų atminimui. Tai dainos prieš neteisybę 
ir apie partizanų pasipriešinimo istoriją.

daina „aštuoni karžygiai” skirta aštuoniems partizanų 
vadams. 1949 metų vasarį Minai čių kaime, Radviliškio rajone, 
bunkeryje įkūrusiems Lietuvos laisvės sąjūdį.

JAV Valstybės sekretorė Hillary Clinton Pakistane reikalavo, kad šio krašto vyriausybė suvaldytų savo 
teroristus, kurie žudo žmones ir Afganistane. Jai besilankant, buvo specialiai sudegintas jos atvaizdas, 
protestuojant prieš Amerikos politiką, nepaisant, kad JAV remia Pakistaną milijonais dolerių.      AP

Komisijos pirmininkas 
Jose Manuel Barroso apgai-
lestavo dėl neatsakingos kai 
kurių Europos Sąjungos narių 
finansinės veiklos ir paragino 
gerinti euro zonos šalių disci-
pliną, siekiant sukurti „tikrą 
Europos ekonominę sąjungą”.

„Dabartinėmis aplinkybė-
mis Europoje pastebime neat-
sakingų finansinių veiksmų, 
nes dauguma mūsų valsty-
bių-narių nevykdo pastovaus 
ir augimo pakto”, - sakė J. 
M. Barroso, atsakydamas 
Europos Parlamente į euro-
parlamentarų klausimus ir 
kritiką. „Ir aš tai sakau ne tik 
čia. Vakar apie tai kalbėjau vi-
siems valstybių ir vyriausybių 
vadovams (per ES viršūnių 
susitikimą Briuselyje). Kai 
kurios valstybės neįvedė de-
ramos tvarkos savo statistikos 
sektoriuje, mažiausiai viena 

valstybė falsifikavo statistiką. 
Toks elgesys ateityje neleis-
tinas”, - pabrėžė Europos 
Komisijos vadovas.

Jo nuomone, jeigu keliamas 
klausimas dėl ekonomikos 
valdymo tobulinimo, būtina 
tuomet Sąjungos lygmeniu 
užtikrinti ne tik konvergenciją, 
bet ir discipliną. „Jei norime 
sukurti tikrą europinę ekonomi-
nę sąjungą, jei norime pasiekti 
aukštesnį integracijos lygmenį, 
būtina disciplina”, - pažymėjo 
J. M. Barroso. Jis patikslino, 
kad, pagal naująsias valdymo 
priemones, - ir su tuo sutiko 
ES šalių vadovai - numatyta, 
kad vyriausybės nacionaliniu 
lygmeniu turi paklusti Europos 
Komisijos rekomendacijoms 
ir atitinkamam EK nariui, kiek 
tai susiję su plėtros ir augimo 
pakto reikalavimų laikymusi.

ELTA

FALSIFIKAVO STATISTIKOS DUOMENIS KAbULE ŠIMTAI 
ŽMONIŲ PROTESTUOjA 
PRIEŠ SUTARTį SU jAV

kabulas, spalio 24 d. Šim-
tai afganų išėjo į Kabulo ga-
tves, skanduodami „mirtis 
amerikai” ir ragindami vy-
riausybę nepasirašyti strate-
ginės partnerystės sutarties su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Demonstrantai, kurių dau-
gelis dėvėjo turbanus ir nešė 
plakatus, dalyvavo eitynėse 
vakarinėje sostinės dalyje, 
skanduodami šūkius prieš 
JAV ir reikalaudami, kad 
Afganistaną paliktų visi 130 
tūkst. jame dislokuotų užsie-
niečių karių.

„Esame čia, kad pasakytu-
me „ne” strateginei partnerys-
tei su JAV ir užsienio karinių 
bazių įkūrimui Afganistane, 
- vienas iš protestuotojų, vardu 
Waheedullah sakė naujienų 
agentūrai AFP. - Strateginė 
partnerystė neturi šariato (isla-
mo teisės) arba teisinio pagrin-
do; mes jos nenorime.”

JAV ambasadorius Kabule 
Ryan Crocker tvirtino, kad 
Washington ir Kabulo būsimos 
partnerystės planuose nemini-
mi ketinimai įkurti nuolatines 
karines bazes, tačiau daugelis 
afganų nerimauja dėl šio pro-
jekto detalių.

Nešdami per užsienio ka-
rių operacijas žuvusių civilių 
afganų nuotraukas, demons-
trantai skandavo: „Mirtis 
Amerikai”, „Mirtis NATO!” 
ir „Leidimas įkurti karines 
bazes yra išdavystė!”

Prancūzijos prezidentas 
Nicolas Sarkozy spalio 23 d. per 
Europos Sąjungos (ES) viršūnių 
susitikimą tulžingai užsipuolė 
Didžiosios Britanijos premjerą 
David Cameron, teigdamas, kad 
jam jau „bloga nuo jo nurodinė-
jimų, ką mums daryti”, pranešė 
britų žiniasklaida.

Per derybas Briuselyje, 
mėginant išspręsti euro zonos 
skolų krizę, Prancūzijos va-
dovas apkaltino D.Cameron 
„kišimusi į mūsų susitikimus”, 
rašo Britanijos laikraščiai 
„The Guardian” ir „The Daily 
Telegraph”, remdamiesi diplo-
matiniais šaltiniais.

„Mums jau bloga nuo jūsų 
kritikavimo ir nurodinėjimo, ką 
mums daryti, - laikraščiai citavo 
N.Sarkozy žodžius, adresuo-
tus D.Cameron. - Sakote, kad 
nekenčiate euro, nenorite prisi-
jungti (prie euro zonos), o dabar 
norite kištis į mūsų susitikimus.”

Įtampa padidėjo dėl N. 
Sarkozy pareiškimų, jog tik 

N.SARKOzY DAROSI bLOgA  
NUO D.CAMERON KIŠIMOSI

17 euro zonos šalių dalyvaus 
skubiai sušauktame viršūnių 
susitikime, kuriame bus ta-
riamasi dėl į sunkią padėtį 
patekusių bankų gelbėjimo, 
nurodė „The Daily Telegraph”.

D.Cameron susirinkusius 
tikino, kad į naują viršūnių su-
sitikimą turėtų būti pakviestos 
visos 27 ES narės, o britų lai-
kraščiai pranešė, jog Britanijos 
premjeras atšaukė planuotas 
keliones į Naująją Zelandiją ir 
Japoniją, kad galėtų jame da-
lyvauti. d.Cameron anksčiau 
perspėjo, kad euro neįsive-
dusios eS šalys gali būti atri-
botos nuo bendro reagavimo 
į krizę, krečiančią 17 šalių 
monetarinę sąjungą.

„Šiuo metu Europoje euro 
zonos šalys pradeda sutarti, 
pripažindamos, kad turime 
daugiau dalykų daryti kartu, ir, 
tiesą sakant, Britanija suinte-
resuota, kad jos išspręstų savo 
problemas”, - D.Cameron sakė 
po viršūnių susitikimo.

euro zonos vadovai viešu 
dokumentu ir žodžiu pavedė 
Europos Komisijai prižiūrėti, 
kad Italija laikytųsi savo paža-
dų ir įgyvendintų ekonomikos 
reformas, rašo EUobserver.
Italijos skola siekia 1,8 trln. 
eurų ir yra pagrindinė nerimo 
dėl euro zonos stabilumo prie-
žastis. Tebėra neaišku, kaip 
Europos Komisija privers S. 
Berlusconi laikytis žodžio.

ELTA
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VĖLINĖS

Vėlinės - visų mirusiųjų paminėjimas. Katalikų 
Bažnyčios liturgi joje diena visiems mirusiems prisiminti, 
už juos pasimelsti. Bažnyčia bendru paminėjimu, be ats-
kiru vardų, prisimena visų mirusių sielas, kurie yra buvę 
krikščionių ir katalikų bendruomenėje.

Lietuvoje buvo gražus paprotys tą dieną duoti vargšams 
išmaldos, kad jie melstųsi už mirusius, lankyti kapus, o 
savo artimųjų - puošti gėlėmis, uždegti žvakutes. Ir ne 
tik savųjų, bet ir karių, savanorių ir net kitų tautų žmonių. 
Rusų okupacijoje mirusių pagerbimas Vėlinių dieną buvo 
draudžiamas, nes okupantas įžiūrėjo ne tik religinį aktą, bet 
ir tautinį. Tauta, pagerbdama savo didvyrius, kurie aukojosi 
už savo kraštą, ne tik melsdavosi, bet ir giedodavo Lietuvos 
himną, tuo pabrėždama meilę savo tėvynei.

Adomas Mickevičius sukūrė poemą „Vėlinės”, kurioje 
vaizduojamos iškilmingos vėlių garbinimo apeigos, prigiju-
sios Lietuvoje. Apeiginės giesmės bei vėlių užkeikimai yra 
paimti iš liaudies poezijos. Poemoje kūrėjas parodo, kaip 
Vėlinių dieną į žemę sugrįžta tos vėlės, kurios pomirtinia-
me gyvenime nerado ramybės, nes, žemėje gyvendamos, 
neįvykdė savo žmogiškųjų pareigų. Nors „Vėlinėse” A. 
Mickevičius neplėtoja taip ryškiai lietuviškos tematikos, 
kaip „Gražinoje” ar „Konrade Valenrode”, tačiau „Vėlinių” 
įvairiose dalyse dažnai skamba Lietuvos vardas, o III dalies 
poantraštėje įrašyta - Lietuva.

Mes prisimename savo mirusiuosius ne tik čia, bet ir 
Sibiro taigose. Lietuvos jaunimas nebe pirmą kartą vyksta 
į Sibirą tvarkyti senelių ar prosenelių kapų. Gulago pėdsa-
kais berods 22 kartus į lietuvių trėmimų ir įkalinimo vietas, 
siekdami išsaugoti Lietuvos istorijos paveldą, ke liavo lietu-
vių jaunimas. Tai Lietuvių bendrija „Lemtis” tęsia pradėtą 
darbą. Sibire aplankytos per 500 tremties vietovių, 250 
kapų ir tundros kapaviečių, kur buvo lagerio šachtos, jose 
anglį kasė lietuviai tremtiniai. Apie ekspedicijas sukurti do-
kumentiniai filmai, ruošiamos televizijos laidos, straipsniai, 
fotoparodos visoje Lietuvoje. Ekspedicijos dalyviai - VDU 
magistrantai, universitetų studentai ir kiti tvarkė išlikusius 
paminklus, kryžius, kapinaites, pavyzdžiui, Vorkutos, Intos, 
Abezės, Pečioros ir kitose apylinkėse, susipažino su buvu-
siomis tremtinių gyvenimo ir darbo sąlygomis, bendravo 
dar su ten gyvenančiais lietuviais, kurių vaikai nebekalba 
lietuviškai.

Lietuviai ten pastatė daugiausia simbolinių atminties 
paminklų kali nimo ir tremties vietose visoje Rusijos 
Federacijoje. Ypač daug jų buvo pastatyta Atgimimo lai-
kais, kai istorinei mūsų praeičiai buvo skiriamas svarbus 
dėmesys. Vorkutoje stovi skulptoriaus Vlado Vildžiūno 
paminklas žuvusiems lageriuose šalia 29-osios šachtos 
kapinių. Čia palaidoti Vorkutos sukilimo 65 dalyviai - tarpe 
jų 11 lietuvių.

Grįžę ekspedicijos dalyviai Lietuvos mokyklose pasa-
koja jaunimui apie skaudų mūsų tautos likimą.

S. Tūbėnas

Spalio 17 d. Rusijos te-
levizija NTV parodė išsamų 
pokalbį su dabartiniu Rusijos 
premjeru, būsimuoju preziden-
tu Vladimir Putin. Rusijos val-
dovą kalbino net trys Maskvoje 
akredituoti, rusiškai beveik be 
akcento kalbantys solidaus 
amžiaus užsienio žurnalistai. 
Apart malonių klausimų Putin 
jie pateikė ir keletą neva nepa-
togių klausimų. Pavyzdžiui, 
kodėl maskvai staiga pri-
reikė eurazijos projekto, 
kodėl nuspręsta, jog Putin, o 
ne Dmitrij Medvedev, sieks 
prezidento posto. Taip pat 
teirautasi, ar dabartinis šalies 
ministrų kabineto vadovas 
tiki pergale būsimuosiuose 
rinkimuose. Į vadinamuosius 
nepatogius klausimus, kurie, 
be abejo, buvo iš anksto su-
derinti, Putin atsakė taip, tarsi 
būtų demokratas „iki kaulų 
smegenų”, nuoširdžiai susirū-
pinęs rusų tautos ateitimi.

Tikrąją Putin esmę buvo 
galima pajusti tuomet, kai jis 
tvirtino tiems trims solidžiai 
atrodantiems žurnalistams, 
jog „SSrS žlugimas buvo 
didžiausia praėjusio šim-
tmečio klaida”, o „Sovietų 
Sąjunga buvo ne kas kitas, 
kaip rusija”. Taigi naujasis 
Eurazijos projektas - tai ban-
dymas ištaisyti „didžiąją XX 
amžiaus klaidą”.

Baisiausia,  kad Putin 
nuoširdžiai tiki tuo, ką daro. 
Žymus Rusijos publicistas 
Leonid Radzichovski kartą 
radijo „Echo Moskvy” laidoje 
prasitarė, jog jam nūnai atrodo, 
esą Putin galbūt širdies gilu-
moje net neabejoja savo „ne-
paprastąja misija”. Suprask, „jį 
globoja kažkas ten labai labai 
aukštai”. Priešingu atveju ei-
linis KGB majoras juk nebūtų 
pajėgęs tapti Rusijos premjeru, 
paskui - prezidentu, dar vėliau 
- vėl prezidentu. Putin valdo ir 
greičiausiai valdys Rusiją kur 
kas ilgiau nei liūdnai pagar-
sėjęs Leonid Brežnev. Tokių 
vizijų apimti vadovai, anot 
Radzichovski, labai pavojingi. 
Ypač tie, kurie savo veiklai turi 
užtektinai jėgų. Putin rankose 
sutelkta milžiniška valdžia ir 
turtai.

Laisvai, be susikaustymo 
atsakinėdamas į savų ir už-

Sovietų Sąjunga Buvo ruSija
sienio žurnalistų klausimus 
Rusijos premjeras net neslė-
pė, jog nuoširdžiai tikįs sava 
pergale rinkimuose. Jis ne tik 
taps prezidentu dar mažiausiai 
vienai kadencijai, bet ir turės 
sau pavaldų ministrų kabine-
tą bei parlamentą. Žodžiu, į 
vieną kumštį jis artimiausiu 
metu sutelks visas valstybės 
jėgas - prezidentūrą, įstaty-
mus leidžiančią bei įstatymus 
įgyvendinančią valdžias. Kaip 
tik tada eurazijos projektas, 
kuriame, be abejo, slapta 
numatyta vieta ir mums, 
lietuviams, taps „apčiuopia-
mu danties skausmu visiems 
rusijos kaimynams”.

Tą pačią dieną, kai Putin 
dalino savo „pažangias” mintis 
pagrindinėms Rusijos televi-
zijoms bei užsienio žurnalis-
tams, per RTVi kanalą laidoje 
„Osoboje mnenije” klausiausi 
rašytojo, publicisto, ne vieną 
įsimintiną knygą apie Rusijos 
ir SSRS slaptąsias tarnybas 
parašiusio Leonid Mlečin 
komentaro. Rašytojas Mlečin 
prisipažino tikįs, jog dauguma 
rusų balsuos už dabartinę val-
džią, nors yra baisiausiai nepa-
tenkinti savo gerove. Rusijoje, 
išskyrus Maskvą ir dar keletą 
stambesnių miestų, didžiausias 
skurdas ir neviltis. Šiandieninė 
Rusija, rašytojo įsitikinimu, 
beviltiškai atsilikusi nuo civi-
lizuoto pasaulio. „Jei Rusiją 
lyginsime su Afrikos šalimis, 
sakykime, Nigerija, tai mes 
pirmaujame, bet jei save lygin-
sime su šalimis, į kurias norė-
tume lygiuotis, pavyzdžiui, į 
Europą, tai mes patys didžiausi 
autsaideriai”, - maždaug taip 
kalbėjo laidos pašnekovas.

Nepaisant aplinkybės, jog 
didžiojoje Rusijos dalyje - ab-
soliutus skurdas ir neįsivaiz-
duojama neviltis, rinkėjai ir 
vėl bus palankesni valdžios nei 
opozicijos atstovams. Mlečin 
turįs savo paaiškinimą, kodėl 
dauguma rinkėjų savo balsais 
parems būtent Putin kandida-
tūrą ir „Vieningąją Rusiją”. 
rusai netiki, kad nuo jų 
aktyvumo arba pasyvumo 
bent mažumėlę kas nors pri-
klauso. Jie šventai tiki, kad, jei 
nori bent šiek tiek turėti rublių 
piniginėje ir dešros šaldytuve, 
privalo ir ateityje pataikauti 

ne opozicijai, kuri neturi jokių 
poveikio svertų, o būtent val-
džiai, kurios rankose - visos 
reikiamos galios.

Šį rašytojo Mlečin komen-
tarą vertėtų įsidėmėti. Jis pa-
aiškina, kodėl rusai, kęsdami 
skurdą ir pažeminimą, vis tiek, 
be kelių išimčių, nesiveržia į 
gatves ir aikštes protestuoti. 
Bet jei šie paaiškinimai - už-
tektinai tikslūs, apčiuopiantys 
esmines priežastis, vadinasi, 
šiandieninė Lietuva mažai 
kuo skiriasi nuo šiandieninės 
Rusijos. Saulėtą, gražų spalio 
15-osios sekmadienį buvau 
susiruošęs į Vilniaus centrą. Su 
savimi pasiėmiau ir fotoapara-
tą, ir filmavimo kamerą. Mat 
išvakarėse sulaukiau gausių, 
išsamių pakvietimų iš įvairiau-
sių organizacijų, girdi, spalio 
15-ąją prie Lietuvos Seimo ir 
Vyriausybės rūmų susirinks 
mažų mažiausiai keli tūkstan-
čiai „esama finansine padėtimi 
nepatenkintų lietuvių”. Kai 
kuriuose el. paštu atkeliavu-
siuose laiškuose buvo pom-
pastiškai rašoma, esą „artėja 
diena, kai viso pasaulio žmonės 
Europoje, Amerikoje, Afrikoje, 
Australijoje ir Azijoje išeis į 
gatves bei aikštes reikalauti ti-
kros demokratijos bei gins savo 
teises į orų gyvenimą”.

Šiandien akivaizdu, kad 
Vilnius buvo „absoliučiai 
abejingas” akcijai, „nukreiptai 
prieš politikų ir bankų saviva-
lę”. Tą sekmadienio popietę 
Lietuvos sostinėje buvo daug 
tik policijos. Protestuotojų - 
akivaizdžiai mažiau nei teisė-
saugos pareigūnų, vos pusšim-
tis vilniečių. Išsiskyrė, žinoma, 
liūdnai pagarsėjęs Algirdas 
Paleckis su savo raudonuoju 
„Frontu”. Bet jo gretos irgi 
buvo labai retos. Vos dvi-trys 
dešimtys „frontininkų” nešė 
plakatus. Žodžiu, iš pirmo 
žvilgsnio graži, prasminga ak-
cija -solidarizuotis su Amerika 
ir Europa - Lietuvoje gėdin-
gai žlugo. Vinco Kudirkos 
aikštėje sutiktas buvęs Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto pirmininkas 
Algimantas Matulevičius re-
toriškai skėstelėjo rankomis: 
„Gal lietuviai ne taip jau blogai 
gyvena?”

Gintaras Visockas

Baltarusijos Aukščiausiasis 
Teismas atsisakė nagrinėti 
baltarusio skundą, kuriame 
atsakovu dėl numatomos sta-
tyti Astravo atominės elek-
trinės turėjo būti prezidentas 
Aleksandr Lukašenka. 

Savo atsakyme pareiškėjui 
Aukščiausiais Teismas nurodė, 
kad Civilinio proceso kodek-
sas nenumato, jog Baltarusijos 
prezidentas gali būti patrauk-
tas teisinėn atsakomybėn, 

neleiSta teiStiS Su a. lukašenka  
dėl aStravo atominėS elektrinėS

praneša opozicijos tinklalapis 
„spring96.org”. Kaip skelbta, 
skundą prieš A. Lukašenką 
spalio pradžioje pateikė buvęs 
mokytojas Nikolaj Ulasevič, 
gyvenantis Astravo rajone, 
kur ruošiamasi statyti atominę 
elektrinę. 

Astravo rajono gyventojai 
sukūrė regioninę visuomeninę 
iniciatyvą „Astravo elektrinė 
– tai nusikaltimas”. Jos koordi-
natorius yra buvęs geografijos 

mokytojas, Jungtinės piliečių 
partijos narys N. Ulasevič. 

Skunde jis tvirtino, kad 
šiemet rugsėjo 15 dieną pa-
skelbtas prezidento dekre-
tas „Dėl atominės elektrinės 
dislokavimo ir projektavi-
mo Baltarusijoje” neatitinka 
Konstitucijos, kurioje tvirtina-
ma, kad Baltarusijos teritorija 
yra nebranduolinė zona. 

N. Ulasevič prašė Aukš-
čiausiojo Teismo pripažinti 
minėtąjį dekretą neatitinkančiu 
Konstitucijos.                 ELTA
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Prezidentė Dalia Grybaus-
kaitė tęsia savo sunkiai suvo-
kiamą kampaniją prieš gynybos 
išlaidas. Anksčiau ji teigė, kad 
esą nėra jokių įsipareigojimų 
gynybai skirti bent 2 proc. 
nuo bendrojo vidaus produkto. 
NATO šalių sutarimas esąs 
neformalus, o „kai taisyklės ne-
rašytos, reiškia jų nėra”. Dabar 
ji aiškina, kad šalies išlaidos 
gynybai visuomet buvo ir yra 
gerokai didesnės nei 1 proc. 
nuo BVP, tuo lyg duodama 
suprasti, kad gynybai skiriama 
pakankamai.

Prezidentės teiginiai yra 
neteisingi, klaidinantys, at-
skleidžiantys jos priešiškumą 
NATO ir Amerikai. Arba bent 
taip užsienyje interpretuojami 
jos vis dažnėjantys išpuoliai. 
Lietuvai jie nenaudingi, nes vėl 
kuriamas įspūdis, jog Lietuva 
yra kaprizinga ir nepatikima 
partnerė. 

grybauskaitės pastabos 
apie nesamus ar neaiškius 
įsipareigojimus nato yra 
vaikiškos. Daugelis svarbiausių 
NATO dokumentų mini narių 
įsipareigojimus tinkamai finan-
suoti gynybą ir nurodo konkretų 
procentą. Pavyzdžiui, šįmet 
kovo mėnesį NATO gynybos 
ministrų patvirtintos Politinės 
gairės, kuriose, be kita ko, 2 
proc. neskiriančios valstybės 
raginamos didinti gynybos 
išlaidas. 

Stodama į NATO, Lietuva 
prisiėmė įsipareigojimą skirti 
tinkamą procentą lėšų krašto 
apsaugai, ir jį patvirtino ne 
vieną kartą, pvz., 2004 m. kovo 
17 d. vienuolikos Lietuvos 
parlamentinių partijų susitari-
me dėl 2005-2008 m. gynybos 
politikos ir 2006 m. vasario 15 
d. Valstybės gynimo tarybos 
nutarime. Gal prezidentė nėra 
skaičiusi Valstybės gynimo ta-
rybos protokolų, bet 2004 m. ji 
dar buvo Finansų ministrė, tad 
turėjo pritarti įsipareigojimui ir 
finansavimui.

Konkretus finansinis įsipa-
reigojimas gal nėra įrašytas į 
sutartį, bet pagrįstai. Gynybos 
išlaidos priklauso nuo gyny-
bos poreikių. Per Šaltojo karo 
laikotarpį NATO nariai turėjo 
skirti 3.0 proc. gynybai. Iširus 
sovietinei imperijai, priva-
lomasis procentas sumažėjo 
iki 2 nuošimčių. Jei pasaulis 
pasidarytų taikesnis, gynybai 
būtų galima skirti dar mažiau, 
o padidėjus grėsmėms, gal būtų 
prašoma išlaidas didinti. Įrašius 
konkretų procentą į sutartį, 
reikėtų keisti sutartį ar parengti 
naują kas kartą, kai didinamos 
ar mažinamos gynybos išlaidos. 

Pasirašant sutartį su priešu 
ar oponentu, svarbu viską kuo 
tiksliau numatyti ir apibrėžti, 

PREzIDENTĖS TEIgINIAI – 
NETEISINgI

K. girnius

kad neliktų neaiškių vietų, 
kurias oponentas galėtų sava-
naudiškai interpretuoti. Bet 
NATO nariai yra sąjungininkai 
ir draugai. Jiems nereikia iki 
smulkmenų reguliuoti savo 
santykių ir formaliomis sutar-
timis apsisaugoti nuo kitų narių 
piktos valios. Prezidentė turėtų 
tai suprasti.

Atrodo, kad prezidentė nu-
jautė, kad ji pastatė save į kvai-
lio vietą savo pastabomis apie 
„nerašytas taisykles”. Apie jas 
nebešneka. Dabar ji teigia, kad 
realios gynybos išlaidos yra 
didesnės negu jas apskaičiuoja 
Krašto apsaugos ministerija 
(KAM) ir viršija 1 proc. BVP. 
Prezidentė neįtikina, juolab kad 
ji tenkinosi aptakiomis užuo-
minomis. 

Krašto gynybą galima su-
prasti labai plačiai, prie jos 
priskiriant įvairiausių žinybų, 
tokių kaip Valstybės saugumo 
departamento ar Vidaus reika-
lų ministerijos, programas. Jei 
vaizduotė yra pakankamai laki, 
galima dalį prezidentės atly-
ginimo priskirti prie gynybos 
išlaidų, kaip ir kitų Valstybės 
gynimo tarybos narių, kai jie 
užsiima krašto gynybos rei-
kalais. Būtų galima į gynybos 
biudžetą dar įtraukti kainą 
kavos bei vandens, kuriais jie 
vaišinami per tarybos posė-
džius, kaip ir atitinkamą juos 
į posėdį palydėjusių apsaugos 
vyrų atlyginimų nuošimtį.

Nėra ribų išradingai buhalte-
rijai. Bet NATO turi vieningą iš-
laidų apskaičiavimo metodiką, 
ir pagal ją nustatoma, ar Lietuva 
vykdo savo įsipareigojimus. 
Mėginimai dirbtinai išpūsti 
išlaidas netenkins NATO, tad 
ką bandome apgauti?

užmiršdama, kad ji yra 
vyriausioji ginkluotųjų pajė-
gų vadė, grybauskaitė pasi-
davė pigiam populizmui sau-
gumo srityje. Lengva laimėti 
balų, aiškinant, kad reikia remti 
pensininkus, o ne kokį nors ne-
aišku KAMą. Bandoma įteigti, 
kad padidinus gynybos išlaidos 
neva automatiškai mažėtų pen-
sijos, lyg tai būtų vienintelės dvi 
valstybės finansuojamos sritys. 
Neapsieita be demagogijos 
priemaišos, pvz., kai prezidentė 
pažymėjo, kad kainuotų mi-
lijardą litų padidinti gynybos 
išlaidas iki 2 proc. BVP. Niekas, 
juolab NATO to neprašo, nes 
supranta, kad tinkamas krašto 
apsaugos finansavimas yra 
ilgalaikis projektas. Bet reikia 
žengti pirmuosius žingsnius šia 
linkme ir priešintis naujiems 
karpymams ar nepriimtino sta-
tus quo įteisinimui. 

Prezidentės iššūkis NATO 
ir Amerikai būtų pateisinamas, 
jei būtų kovojama už tiesą ar 

Lietuvos gyvybinius interesus. 
Bet šiuo atveju tiesa NATO pu-
sėje. lietuva savo valia prisiė-
mė įsipareigojimus, jų nevyk-
do, o akiplėšiškai teigia, jog 
tie įsipareigojimai tik nato 
išmislas. NATO nereikalauja, 
kad Lietuva išduotų savo in-
teresus nusiginkluodama, nu-
sileisdama Rusijai, pritardama 
planui, kuris ribotų teisę gintis 
ar perleistų oro erdvės gynybą 
Maskvai, leisdama CŽV įkurti 
slaptą kalėjimą. Laukiama, kad 
Lietuva prisidėti prie bendrų 
NATO įšlaidų. Neatsakinga ir 
negarbinga leisti kitiems mokėti 
už Lietuvos saugumą. Nesame 
turtingi, bet nesame elgetos. 

Prezidentei prabilus apie 
„nerašytą taisyklę”, premjeras 
Andrius Kubilius pasakė, kad 
ir tokia taisyklė įpareigoja, 
o Lietuva siekia ir sieks, kad 
gynybos finansavimas artėtų 
prie 2 proc. Gražiai pakalbė-
jęs premjeras užmiršo savo 
žodžius. Kitais metais KAMo 
išlaidos nebus didinamos. Tyli 
ir Seimo pirmininkė Irena 
Degutienė, nors ji ir premjeras 
turi svaresnį vaidmenį negu 
prezidentė, nustatant biudžetą. 
Įsipareigojimų NATO neįgy-
vendinimui neprieštarauja ir 
Tėvynės sąjunga, nors ji nuolat 
vaizduojasi uoliausia Lietuvos 
saugumo gynėja.

Ūkio sąlygos yra sudėtin-
gos. Jos ne mažiau sudėtingos 
Estijai ir Latvijai. Bet abi kai-
mynės skiria proporcingai gero-
kai daugiau lėšų krašto apsaugai 
negu Lietuva, nes supranta, jog 
narystė NATO ir įsipareigojimų 
vykdymas yra mūsų pačių, o ne 
iš svetur primestas interesas.

grybauskaitės priešiš-

vilnius ,  spalio 27 d. 
(ELTA). Lietuvos Seimo 
Užsienio reikalų komiteto 
pirmininkas, konservatorius 
Emanuelis Zingeris pasiūlė 
Zoknių aerodromą prie Šiaulių 
perkrikštyti Šaltojo karo pa-
baigos laikų JAV prezidento 
Ronald Reagan vardu. Tokį 
siūlymą parlamentaras pa-
teikė savo vadovaujamam 
komitetui, šis jam pritarė, tad 
E. Zingerio siūlymas tapo ofi-
cialia komiteto rekomendacija 
Krašto apsaugos ministerijai.

„Artėja dvidešimties metų 
sukaktis nuo Sovietų Sąjungos 
sugriuvimo, o R. Reagan buvo 
pagrindinis mūsų partneris 
mūsų kovoje už laisvę, todėl 
jo vardas labai daug ką mums 
reiškia. Beje, dabar kaip tik yra 
šimtas metų nuo jo gimimo”, - 
aiškino politikas. 

Pasak E. Zingerio, anuo-
metinis JAV prezidentas daug 
prisidėjo ribojant SSRS įtaką, 
plėtojant demokratiją, labai 

paSiūlė Zoknių aerodromą pavadinti  
r. reagan vardu

svarbios jo derybos su Michail 
Gorbačiov. Maža to, anot po-
litiko, amerikiečiai ant savo 
pečių laiko didžiąją dalį NATO 
išlaidų, tad aerodromo perva-
dinimas būtų tiesiog toks sim-
bolinis draugiškumo ženklas. 
„Čia toks simbolinis gestas, kad 
mes atsimename visus tuos, 
kurie penkiasdešimt metų pa-
laikė Baltijos šalių kovą už ne-
priklausomybę ir nepripažino 
mūsų šalių okupacijos”, - sakė 
E. Zingeris. 

Zoknių aerodrome įsikūrusi 
NATO oro policijos misija, ku-
rią rotacijos principu įgyvendina 
sąjungos šalių narių lakūnai. E. 
Zingerio teigimu, rekomendaci-
ja Krašto apsaugos ministerijai 
komitete priimta susilaikius tik 
vienam komiteto nariui. 

R. Reagan JAV prezidento 
pareigas ėjo 1981-1989 m. 
R.Reagan viešai pavadino 
SSRS „blogio imperija” ir 
rėmė antikomunistinius judė-
jimus visame pasaulyje.

Baltuosiuose rūmuose diplomatinių misijų vadovams surengtoje vakarienėje 1983 m. JAV preziden-
tas Ronald Reagan su žmona Nancy (d.) ir Lietuvos ambasadorius dr. Stasys Bačkis su žmona Ona.

Po beveik dvidešimties 
metų darbo „Lietuvos ryto” 
grupę palieka Rimvydas 
Valatka. Nuo spalio 21 d. R. 
Valatka nebevadovauja lrytas.
lt naujienų portalui, o nuo 
Naujųjų metų nebeis ir dien-

R. VALATKA PALIEKA „LIETUVOS RYTą”
raščio „Lietuvos rytas” vyriau-
siojo redaktoriaus pavaduotojo 
pareigų.

Pasiteiravus apie tikrą-
sias pasitraukimo priežastis, 
R. Valatka teigė nesąs iš tų 
žmonių, kuriems patinka, kai 
buvusieji darbuotojai kriti-
kuoja buvusią darbovietę. 
Pasak R. Valatkos, galima 
pasakyti taip, kad išsiskyrė 
jo ir kitų žmonių požiūriai į 
žurnalistiką nors tiems požiū-
riams išsiskyrus jis esą galėjo 
likti arba tekstų rašytoju, arba 
tvarkytoju.                      ELTA

kumas nato ir jav turbūt 
nepagydomas. Bet kiti atsa-
kingiausi Lietuvos politikai turi 
darbais patvirtinti savo žodžius 
ir neleisti Lietuvos užsienio ir 
saugumo politikai tapti prezi-
dentės išankstinių nuostatų ir 
asmeniškumų įkaitu.
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NASTIA jUŠKEVIčIENĖ (1909-1994)  
MICHAILAS jUŠKEVIčIUS (1906-1981) 
Ūkininkai, Jungirių kaimas, Kelmės rajonas

APDOVANOTI PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIO ATMINIMO MEDALIU IR gARbĖS RAŠTU (1980)

Arklį palikau Lieporiuose 
ir nuėjau pėsčias į vyrų getą. 
Jis buvo tuščias. Supratau, kad 
visi vyrai sušaudyti. Tada nuė-
jau prie moterų geto. Palaukiau, 
kol sargybinis nuėjo prie vartų, 
ir padėjau pro vielinę tvorą 
išlįsti keturioms Abramavičių 
šeimos moterims. Per miestą 
iki vežimo teko eiti pėsčiomis. 
Mus aplenkė vokiečių mašina 
ir sustojo. Jau maniau, kad 
mus susekė, bet vokiečiai 
pasikrapštė mašinos motore ir 
nuvažiavo toliau.

Artėjant prie Bubių tilto, 
ėmiau nerimauti, kaip jį perva-
žiuosim, nes tiltą saugojo su-
stiprinta sargyba. Baltaraiščiai 
kratė kiekvieną vežimą. Staiga 
pamačiau, kad šalia tilto mau-
dosi nuogi vyrai, jie šokinėjo 
nuo kranto į vandenį. Pasakiau 
moterims, kad, važiuodamas 
per tiltą, rodysiu pirštu į vy-
rus, o jos tegul garsiai juokia-
si. Moterys pradėjo juoktis. 
Sargybinis pažiūrėjo į besi-

maudančius vyrus, į moteris 
ir taip pat nusijuokė. Aš, nieko 
nelaukęs, sudrožiau arkliams, 
ir laimingai pervažiavom tiltą.

Abramavičių moterys naktį 
miegodavo daržinėje, dieną 
slapstydavosi miške, vaikai 
joms ten nunešdavo valgyti.

Vieną ankstų rytą į kiemą 
įsuko vežimas, iš kurio iššokę 
baltaraiščiai puolė į namą. 
Jame nieko neradę, pradėjo 
šaudyti ir padegė daržinę. Iš 
daržinės išbėgusias moteris 
jie sugaudė ir kartu su manimi 
pastatė prie namo sušaudyti. 
Daržinė degė, žiežirbos krito 
ant namo stogo. Trenkiau bal-
taraiščiui per galvą, kiek svei-
katos turėjau, o pats pasileidau 

bėgti į netoliese esančią pelkę. 
Įpuoliau į samanom apaugusią 
kemsynę ir nugriuvau tarp kel-
mų. Girdėjau balsus, šūvius. 
Kai jie nutilo, net suabejojau, 
ar iš tikrųjų taip bėgau, šaudė į 
mane, ar aš tik sapnavau.

Abramavičių moteris bal-
taraiščiai išvežė į Užvenčio 
daboklę, kur jų laukė mirtis. 
Joms padėjo daktaras Petras 
Girbudas, kuris susitarė su 
prižiūrėtoju ir visas išgelbėjo. 
Jis paslėpė advokato šeimą, ir 
jie išliko gyvi.

Praėjus karui mes pradė-
jome susirašinėti. Nelaimė 
suartina žmones labiau nei 
kraujo ryšys.

Iš leidinio „Gyvybę ir duoną 
Nastia ir Michailas Juškevičiai su dukromis auksinių vestuvių 
dieną (1977).

Lietuvos ambasada Austri-
joje spalio 27 dieną Linzo 
mieste atidarė nuotraukų par-
odą „Laisvės gynimas 1990–
1991 metais”.

Parodos atidaryme dalyva-
vo Linzo miesto meras Franz 
Dobusch, Lietuvos garbės kon-
sulas Aukštutinėje Austrijoje 
Ulrich Salburg, miesto kul-
tūros, meno ir akademinės 
bendruomenės, žiniasklaidos 
atstovai, gausus būrys Linzo 
mieste ir jo apylinkėse gy-
venančių tautiečių. Svečius 
pasveikino Lietuvos amba-
sadorius Austrijoje Giedrius 
Puodžiūnas, skelbia URM.

„Ši nuotraukų paroda padės 
Austrijos gyventojams geriau 
pažinti Lietuvos XX amžiaus 
istoriją ir suvokti jos žmo-
nių sudėtą auką kovojant dėl 
nepriklausomybės. Europos 
dalis, kuriai priklausė Lietuva, 
ne savo noru buvo palikta 
anapus „geležinės uždangos”. 
Antrojo pasaulinio karo pabai-
ga Lietuvai atnešė ne laisvę, 
o naują sovietinę okupaciją, 
trukusią penkis dešimtmečius. 
Tačiau Lietuvos gyventojų 
laisvės ir demokratijos troš-
kimas buvo stipresnis nei so-
vietinė diktatūra. Tą „kruvinąjį 
sekmadienį” 1991 m. sausio 
13 dieną Lietuvos gyventojai 
kovojo ne tik už savo teisę būti 
laisvais ir nepriklausomais, bet 
ir už demokratinių vertybių 
įtvirtinimą visoje Europoje”, 
- sakė G.Puodžiūnas.

Pasak jo, Lietuvą kely-
je į laisvę stipriai rėmė jos 
bičiuliai, kurių daug yra ir 
Austrijoje. Jie padėjo Lietuvai 
sunkiu metu ir veiksmais pa-
tvirtino nuoširdžią draugystę. 
Vilnių ir Linzą, Lietuvą ir 
Aukštutinę Austriją sieja ne tik 
Europos kultūros sostinių 2009 

AUSTRIjOjE ATIDARYTA PARODA, 
SKIRTA LIETUVOS KOVAI UŽ LAISVę

projektas. Lietuvos intelektu-
alai, studentai ir dvasininkai, 
besitraukdami nuo sovietinių 
represijų ir deportacijų į de-
mokratines Vakarų valstybes, 
Aukštutinės Austrijos žemėje 
1944-1950 m. rado prieglobstį, 
čia veikė Lietuvių komitetas ir 
tremtinių stovykla.

Parodoje eksponuojamos 
fotografų Viktoro Kapo-
čiaus, Pauliaus Lileikio, Algi-
manto Žižiūno, Eugenijaus 
Masevičiaus nuotraukos iš 
Lietuvos centrinio valstybės 
archyvo fondų, Aleksandro 
Juozapaičio nuotraukos iš Lie-
tuvos naujienų agentūros ELTA 
fondų, Alfredo Girdziušo, Vi-
liaus Jasinevičiaus, Zenono 
Nekrošiaus, Virgilijaus Usina-
vičiaus, Kęstučio Jankausko, 
Andriaus Petrulevičiaus, Aleks-
andro Juozapaičio, Kęstučio 
Svėrio, Vytauto Daraškevičiaus, 
Juliaus Vaupšo nuotraukos iš 
asmeninių ir Lietuvos Seimo 
archyvo fondų.

50 nuotraukų paroda atida-
ryta Linzo miesto rotušėje, ku-
rioje įsikūrusi ir miesto merija. 
Parodą rengė Lietuvos Seimo 
kanceliarijos Parlamentarizmo 
istorijos ir atminimo įamžinimo 
skyrius.                              ELTA

Konstitucinis Teismas spa-
lio 10 d. priėmė nagrinėti 
Panevėžio apygardos teis-
mo prašymą ištirti, ar Bau-
džiamojo kodekse numatyta 
atsakomybė už genocidą ne-
prieštarauja Konstitucijai.

Su tokiu klausimu Pane-
vėžio apygardos teismas susi-
dūrė nagrinėdamas paskutiniu 
Lietuvos partizanu vadinamo 
Antano Kraujelio-Siaubūno 
žūties bylą.

Panevėžio teismo teigimu, 
genocidas kaip nusikaltimas 
reglamentuojamas ir tarptau-
tiniu, ir nacionaliniu lygiu, 
o baudžiamąją atsakomybę 
už šį nusikaltimą numato ir 
Lietuvos, ir tarptautinės teisės 
normos. Tačiau Baudžiamojo 
kodekso 99 straipsnyje įtvir-
tinta genocido nusikaltimo 
sudėtis reglamentuojama pla-
čiau, nei atsakomybę už šį 
nusikaltimą numatančiose 
tarptautinėse normose.

Lietuvos įstatyme numaty-
ta baudžiamoji atsakomybė ir 
už veikas, padarytas siekiant 
sunaikinti visus ar dalį žmo-
nių, priklausančių bet kuriai 
socialinei ar politinei grupei. 
To tarptautinėse sutartyse nėra, 
čia genocidu laikomi veiksmai 

Utenos rajono Papiškių kaime prie namo, kuriame prieš 45 metus 
žuvo paskutinis Lietuvos partizanas Antanas Kraujelis, pastatytas 
paminklinis akmuo.

kt iš antro karto priėmė nagrinėti 
Skundą dėl partiZano ByloS

prieš visus ar dalį žmonių, pri-
klausančių bet kuriai naciona-
linei, etninei, rasinei, religinei 
grupei.

„Pareiškėjui kilo abejonė, ar 
pagal ginčijamą Baudžiamojo 
kodekso teisinį reguliavimą 
išplėtus genocido nusikaltimo 
ribas ir kartu nustačius visos 
tokios normos taikymo grįž-
tamąją galią bei senaties insti-
tuto netaikymą nėra pažeistas 
konstitucinis teisinės valstybės 
principas, Konstitucijos 31 
straipsnio 2, 4 dalyse įtvirtinta 
asmens, padariusio nusikalti-
mą, teisė, kad jo bylą teisingai 
išnagrinėtų nepriklausomas 
ir nešališkas teismas ir kad 
bausmė gali būti skiriama ar 
taikoma tik remiantis įstaty-
mu”, - pranešė KT.

panevėžio teismo nuomo-
ne, pagal Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos, kurios dalyvė 
yra Lietuva, nuostatas asmenį 
teisti ir bausti galima tik už 
tokius veiksmus ar neveiki-
mą, kurie jų padarymo metu 
buvo laikomi nusikaltimu 
pagal visuotinai pripažintus 
bendruosius teisės principus. 
Tuo metu veiksmai, kurie 
pagal dabartinio Baudžiamojo 
kodekso 99 straipsnį laikomi 
genocidu, jų padarymo metu 
tarptautinės bendrijos nebuvo 
pripažinti nusikaltimu, todėl 
už juos bausti negalima taikant 
įstatymo grįžtamąją galią.

Dėl A.Kraujelio bylos 
Panevėžio apygardos teismas 
į KT buvo kreipęsis dar gegu-
žę, tačiau tuomet jo skundas 
grąžintas pataisyti, nes ne-
buvo pagrįsta, kaip ginčija-
ma nuostata gali prieštarauti 
Konstitucijos nuostatoms. 
Panevėžio apygardos teismas 
nagrinėja baudžiamąją bylą, 

kurioje keturi asmenys kalti-
nami, kad būdami sovietinių 
struktūrų, siekusių fiziškai su-
naikinti pasipriešinimo sovietų 
okupacijai ir okupaciniam 
režimui dalyvius, atstovai, 
vykdė genocidą ir aktyviu gin-
kluotu puolimu lėmė Lietuvos 
partizano A.Kraujelio žūtį.

Iš viso prokurorai nustatė 
dešimt tokių asmenų, bet teismo 
sulaukė tik keturi. Į teisiamųjų 
suolą sėdo buvęs vidaus reikalų 
ministras Marijonas Misiukonis, 
Sergejus Tichomirovas, Ri-
mantas Kublickas ir Petras 
Laguckas.

Įstatymas už genocido vyk-
dymą numato laisvės atėmimą 
nuo penkerių iki dvidešimties 
metų arba laisvės atėmimą iki 
gyvos galvos.

Į KT kreiptasi teisiamų-
jų ir jų advokatų iniciatyva. 
Baudžiamosios bylos nagri-
nėjimas dėl genocido sustab-
dytas, kol KT neišnagrinės 
Panevėžio apygardos teismo 
kreipimosi.

A.Kraujelis (1928-1965) 
- rezistencinių kovų dalyvis, 
vienas paskutinių Lietuvos 
partizanų. 1946-1947 metais 
jis buvo partizanų ryšininkas, 
vėliau pats tapo partizanu. 
Aktyviai veikė iki 1965 metų 
kovo, kai saugumiečiams ap-
supus namus, kuriuose slaps-
tėsi A.Kraujelis, nenorėdamas 
pasiduoti gyvas, jis nusišovė.

1997 metais Lietuvos par-
tizanui A.Kraujeliui suteiktas 
teisinis kario savanorio statu-
sas (po mirties), 1998 metais - 
vyresniojo leitenanto laipsnis, 
1998 metų gegužės 19 dieną jis 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus 
III laipsnio ordinu.

Į  KT dė l  a t sakomy -
bę už genocidą numatančių 
Baudžiamojo kodekso nuostatų 
konstitucingumo birželį krei-
pėsi ir grupė Seimo narių. LRT
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Vasara – puikus laikas 
atsipalaiduoti nuo tarnybos 
atsakomybių, gyvenimo ruti-
nos bei išvykti į gamtą ar pa-
keliauti. Bostoniškiai, įsipar-
eigoję surengti XIV Tautinių 
šokių šventę, be abejo, rado 
laiko poilsiui, bet ne ilgam. 
Šventei, kuri įvyks 2012 m. 
liepos 1 d. Bostone, reali-
zuoti reikia įdėti nepaprastai 
daug pastangų. Todėl šventės 
pasiruošimo darbai sparčiai 
vyko net ir per vasaros karš-
čius. O jau įžengus į rudens 
sezoną, veiklos tempas dar 
padidėjo.

Organizacinio komiteto 
pirmininkas marius žiaugra 
pristatė jau nuveiktus darbus: 
„Esame pasirašę sutartį su 
Bostono universiteto Agannis 
arena, kur vyks šokių šventės 
programa. Tai sporto arena, 
kurioje telpa daugiau kaip 
6,000 žiūrovų. Čia vyksta ne 
tik sporto rungtynės, bet ir 
įvairūs muzikos koncertai bei 
kiti didesni renginiai. Vieta yra 
parinkta labai tinkamai, nes tik 
2 mylios skiria nuo „Sheraton 
Boston” viešbučio, kuriame 
apsistos dauguma šventės da-
lyvių, vyks šventės pokylis bei 
kiti renginiai. Susidomėjimas 
švente, atrodo, yra didžiulis, 
nes rugsėjo mėn. viduryje suži-
nojome, kad šventės dalyviams 
su nuolaida skiriami kambariai 
„Sheraton Boston” viešbutyje 
jau visi užsakyti. Šventės ko-
mitetas turėjo iš anksto sudary-
tą planą, ką galėtume pasiūlyti 
paklausai išaugus. Mums pa-
sisekė tokiomis pačiomis pa-
lankiomis sąlygomis susitarti 
su netoliese esančiu viešbučiu 
„Marriott Copley Place”. Abu 
viešbučiai – „Sheraton” ir 
„Marriott” – yra viename iš 
populiariausių Bostono pre-
kybos centrų. Užtrunka tik 
penkias minutes pėsčiomis 
nueiti iš vieno viešbučio į kitą, 
neišeinant net į lauką. Tiesa, 
neseniai gavome informaciją, 
kad jau ir „Marriott Copley 
Place” viešbutyje nebeliko 
pritaikomos nuolaidos kam-
barių birželio 28 d. (ketvir-
tadienio) nakčiai. raginame 
šventės dalyvius užsisakyti 
kambarius „marriott Copley 
place” nakvynei nuo birže-
lio 29 d. (penktadienio)  iki 
liepos 2 d. (pirmadienio), o 
birželio 28 d. (ketvirtadienio) 
nakčiai rezervuoti kambarius 
„Marriott Courtyard Boston 
Downtown/Tremont” viešbu-
tyje, kur esame taip pat gavę 
nuolaidą. Suprantame, kad 
iškils nepatogumų dėl viešbu-
čių keitimo, tačiau, norėdami 
jums padėti, pasirūpinsime, 
jog penktadienio rytą autobusai 
perkeltų žmones iš vieno vieš-
bučio į kitą. Atsiprašome už šį 
nepatogumą. Kartu kreipiamės 

XIV TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTEI RUOŠIAMĖS bOSTONE  
IR „DAINAVOjE”

į tuos, kurie yra užrezervavę 
daugiau kambarių negu jums 
reikės – atšaukite tas rezerva-
cijas ir atlaisvinkite kambarius 
kitiems! Tokia jau yra tvarka, 
kad šventės organizaciniam 
komitetui tektų mokėti vieš-
bučiui baudą, jeigu rezerva-
cijos bus atšauktos paskutinę 
minutę ir kambariai liktų 
neapgyvendinti. Žinoma, mus 
nepaprastai džiugina, jog yra 
toks didelis susidomėjimas bū-
simąja Tautinių šokių švente” 
– baigė kalbėti Marius Žiaugra. 
Platesnės informacijos apie 
šventę galima rasti svetainėje: 
www.sokiusvente2012.org.

Ką tik paminėtieji organi-
zaciniai darbai reprezentuoja 
tik vieną Tautinių šokių šven-
tei reikalingo pasiruošimo dalį. 
Vienas iš svarbiausių – tauti-
niai šokiai ir šventės repertu-
aras, taip pat ir šokių atlikėjų 
paruošimas. Šioje srityje dar-
buojasi Lietuvių tautinių šokių 
institutas (LTŠI). Metus prieš 
kiekvieną Tautinių šokių šven-
tę, LTŠI surengia vienos savai-
tės kursus „Dainavos” stovy-
kloje, Manchester (Michigan 
valstijoje), į kuriuos iš įvairių 
vietovių suvažiuoja grupių va-
dovai, šokių mokytojai ir pa-
dėjėjai bei  viena šokėjų pora 
iš kiekvienos grupės. Kursuose 
jie mokinasi šventės repertu-
aro šokių, kad, grįžę į savo 
vietoves, galėtų per ateinan-
čius 10 mėnesių paruošti savo 
šokių grupių šokėjus šventės 
spektakliui. Šiais metais to-
kie kursai „Dainavoje” vyko 
rugpjūčio 7- 14 d. ir į juos 
atvažiavo apie 70-80 kursų da-
lyvių iš Čikagos, Toronto, Los 
Angeles, Bostono, Clevelando 
ir įvairių kitų vietovių, įskai-
tant net Minnesotos valstiją. 
Jauniausiųjų grupę sudarė 
vyresni kaip 18 metų studen-
tai, atvykę pasiruošę tapti 
pavyzdiniais šokėjais, ir šokių 
vadovų padėjėjai. Vyresniųjų 
gretas sudarė jau patyrę įvai-
raus amžiaus tautinių šokių 
grupių vadovai ir mokytojai, 
tarp jų XIV Tautinių šokių 
šventės meno vadovai Vida 
Brazaitytė iš Čikagos ir Romas 
Jonušonis iš Toronto. Taip pat į 
kursus iš Lietuvos atvyko vy-
riausiasis šventės choreografas 
Vidmantas Mačiulskis. 

visiems sekmadienį su-
važiavus į „dainavą”, įvyko 
susipažinimo vakaras, kurio 
metu kiekvienas kursų dalyvis 
prisistatė, o prie lengvų užkan-
džių turėjo progos ir paben-
drauti su senais pažįstamais ar 
užmegzti naujas draugystes. O 
jau nuo pirmadienio prasidėjo 
rimtas darbas. Savaitės dieno-
tvarkė mažai keitėsi. Kasdien 
truputėlį po 7 val. ryto stovy-
klos komendantas Gintaras 
švilpuku visus prikeldavo, 8 

val. prasidėdavo pusryčiai, o 
jau 9 val. ryto visi eidavo į 
pagrindinę salę. Po raumenų 
apšildymo ir tempimo pratimų 
prasidėdavo šokių mokinimas. 
Šventės repertuarą sudaro 25 
šokiai, atliekami skirtingo am-
žiaus grupių, t.y. vaikų, jaunių, 
studentų, suaugusiųjų ir pagy-
venusiųjų. Kiekvienas moky-
tojas savaitės metu mokino po 
kelis šokius. Nors mokytojai 
buvo skirtingų būdų ir tem-
peramento, tačiau visi laikėsi 
tam tikros nustatytos tvarkos: 
šokio mokinimas prasidėdavo 
nuo šokiui būdingų žings-
nių kartojimo, kuriuos galėjo 
mokintis visi kursų dalyviai. 
Šokio choreografijos mokinosi 
tik tie, kurie grįžę į savo vie-
toves tą šokį mokins. Likusieji 
tuo metu galėjo atsipūsti, ste-
bėti pamoką ar pasidžiaugti 
„Dainavos” nuostabia gamta. 
kasdien reikėjo išmokti po 
4 ar 5 šokius. Šokių mokyto-
jai ir atlikėjai bandė išmokti 
kuo daugiau – pietų pertrauka 
buvo trumpa, o toliau – visą 
dieną iki pat vakaro šokėjai 
bei mokytojai sukosi, trypė, 
prakaitavo, mokindamiesi 
sudėtingų šokių žingsnių ir 
figūrų. Po vakarienės vyko 
kaskart vis skirtinga vakaro 
programa. Iš Bostono atvykęs 
XIV Tautinių šokių šventės 
organizacinio komiteto pir-
mininkas Marius Žiaugra per-
skaitė pranešimą apie ateinan-
čią šventę. Komiteto narė bei 
kursų dalyvė Rūta Mickūnienė 
informavo apie grupių už-
siregistravimą. vidmantas 
mačiulskis kalbėjo apie 2014 
m. lietuvoje vyksiančią 
dainų šventę ir rodė vaizdus 
iš įvykusios Baltijos šalių stu-
dentų šventės „Gaudeamus”. 
Dalyviams buvo smagu dau-
giau susipažinti per  laužo 
ir talentų vakarus. Taip pat 
tą savaitę įvyko ir visuotinis 
LTŠI narių suvažiavimas. Po 
pilnos dienos programos daug 
kas galėjo jausti nuovargį, 
bet jaunesni dar pasilikdavo 
pabendrauti savo grupelėse, 
tik ne iki vėlumos, nes rytinis 
Gintaro švilpukas miegaliams 
nerodė jokio pasigailėjimo.

 Kursuose dalyvavusios 
bostoniškės Rūta Mickūnienė, 
Audra Mickūnaitė ir Monika 
Bernotaitė mielai sutiko pasi-
dalinti savo įspūdžiais. Rūta 
šiuose LTŠI kursuose dalyvavo 
jau ketvirtą karta, Audra – an-
trą, o Monikai – buvo pirmoji 
patirtis. Rūta pradėjo tautinius 
šokius mokinti Connecticut 
valstijoje, o dabar aktyviai da-
lyvauja Bostono „Sambūryje”, 
ruošdama ateinančiai šventei 
pagyvenusiųjų šokėjų grupę. 
„Iš paskutiniųjų kursų, kuriuo-
se dalyvavau 1995 m., turiu 
malonių prisiminimų. Šį kartą 

kažkaip man net labiau viskas 
patiko – ir oras, ir maistas 
buvo puikus. Taip pat įspūdį 
padarė, jog ypač sunkiai visi 
dirbome. Apimdavo didžiau-
sias pasitenkinimas, kai buvo 
išmokstamas šokis, taip pat 
kai į rankas gavome DVD dis-
ką, iš kurio parvažiavę namo 
mokinsime kitus. Vidmantas 
Mačiulskis – toks dinamiškas! 
Mokinomės penkis jo chore-
ografuotus šokius: skirtingi, 
smagūs šokti”, – kalbėjo Rūta. 
Su ja į kursus atvažiavo ir jos 
dukra Audra. (Šalia jų buvo 
dar viena mamos-dukros pora: 
Audra ir Rima, atstovaujančios 
Lemonto „Spindulį”). Audra 
Mickūnaitė tautinius šokius 
šoka nuo mažens. Prieš pas-
kutiniąją Los Angeles mieste 
vykusią šokių šventę Audra 
tapo Bostono „Sambūrio” va-
dovo Tomo Mikuckio padėjėja. 
Anot Audros, palyginus su 
prieš ketverius metus vykusiais 
kursais, šį kartą atvyko daugiau 
dalyvių, atstovaujančių dau-
giau šokių grupių. Ypatingą 
įspūdį paliko V. Mačiulskis 
ir jo pažiūra į besivystantį 
tautinių šokių meną: „Mes 
pamatėme, kad galima įvesti 
naują choreografiją ir tai mane 
skatina toliau dalyvauti tauti-
nių šokių veikloje”. Audra taip 
pat paminėjo, kad kitais metais 
„Sambūris”, Onos Ivaškienės 
įsteigtas 1937 m., švęs savo 75 
metų  veiklos sukaktį.  Tautinių 
šokių šventė Bostone bus kartu 
ir „Sambūrio” jubiliejaus šven-
tė! – džiaugėsi Audra. Audra 
ir kita kursų dalyvė Monika 
Bernotaitė bus vadovo Tomo 
Mikuckio padėjėjos mokinant 
„Sambūrio” jaunius ir studen-
tus šventės šokių repertuaro. 
Studentų grupėje Los Angeles 
vykusioje šventėje šokusios 
Audra ir Monika panoro, kad 
jų bendraamžiai grįžtų šokti 
2012 m. šventėje. Tačiau šiuo 
metu grupė yra išsisklaidžiu-
si po įvairius universitetus 

skirtinguose miestuose ir su-
burti visus į vieną repeticijų 
vietą yra sudėtinga. Tačiau 
Monika tiki, jog jai pavyks 
tai įvykdyti. Pasirinkusi Rytų 
Europos srities studijas, an-
truosius universiteto metus 
ji praleido Lietuvoje, kur jai 
teko dalyvauti Tūkstantmečio 
Dainų šventėje. Monika pa-
juto stiprų norą išlaikyti ryšį 
su tautiniais šokiais ir lietuvių 
bendruomene. Grįžusi į JAV-
jas, jai paaiškėjo, kad turi 
pakankamai mokslo įskaitų  ir 
galės užbaigti savo mokslus 
semestru anksčiau. Tai puikiai 
sutapo su Monikos planais, 
nes grįžusi į Bostoną nuo 
naujųjų metų galės daugiau 
dėmesio ir jėgų skirti studentų 
šokių grupei, norint juos tin-
kamai paruošti šokių šventei. 
Šypsodamasi Monika dar pri-
dėjo: „Galite įsivaizduoti, kaip 
mano pažįstami amerikiečiai 
nustebę pažvelgia į mane, kai 
paklausta, kas man geriausiai 
patiko iš praėjusios vasaros, 
atsakau, kad, nors ir praleidau 
šešias savaites Rusijoje besi-
mokindama rusų kalbos, man 
maloniausias laikas buvo viena 
savaitė Mičigano valstijoje 
besimokinant lietuvių tautinių 
šokių!”

„dainavoje” didelę dalį 
kursų dalyvių sudarė 18-30 
metų tautinių šokių entu-
ziastai. Jie grįžę į savo namus 
paruoš daugiau kaip tūkstantį 
šokėjų, kurių didesnė dalis yra 
jaunimas. Taip per tautinius 
šokius rišasi karta su karta, 
seni draugai ir naujos pažin-
tys, gimtoji tėvynė ir užjūryje 
gyvenantys lietuviai, senos 
tradicijos su naujai besivystan-
čiomis meno išraiškomis. XIV  
Lietuvių tautinių šokių šventė, 
vykstanti Bostone 2012 m., 
yra mūsų paveldo ir vertybių 
šventė!

XIV Tautinių šokių šven-
tės atstovė spaudai Birutė 
Šležienė

Tomas Mikuckis (Bostono „Sambūris”) šoka su Giedre Elekšyte 
(Čikagos „Suktinis”) Tautinių šokių šventės kursuose „Dainavoje”. 
                                                                               R. Grybausko nuotr.
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Š.m. spalio 18 d. sueigoje Clevelando Vyr. skaučių vienetas „Židinys” su svečiu iš Vilniaus kun. 
Gediminu Kijausku SJ, kuris 20 metų buvo šio vieneto dvasios vadovas. Sueigoje kun. G. Kijauskas, 
SJ, tarė žodį ir pasidalino įvairiais patarimais kaip gyventi vadovaujantis skautybės šūkiu. Iš kairės: 
I. Bublienė, T. Urbaitienė,R. Nasvytienė, D. Dundurienė, I. Gedrienė, R. Gelažienė, A. Muliolienė, 
svečias kun. G. Kijauskas, SJ, R. Tatarūnienė, I. Rydelienė, R. Matienė, D. Puškorienė, S. Sukienė, 
I. Delwiggs, G. Kampe, G. Kijauskienė, N. Kersnauskaitė.                                   Algirdo Muliolio nuotr.

F L O R I D A

Išpardavimas
Lapkričio 5 d. Lietuvių 

klubo patalpose klubo val-
dyba rengia naudotų daiktų 
išpardavimą – „Garage Sale” 
nuo 8 val. ryto iki 2 val. p.p. 
Kviečiame atsilankyti.

Dėkojame už dovaną
Lietuvių klubo valdyba dė-

koja St. Ušackui už puikų bili-
jardo stalą, kurį jis padovanojo 
klubui. Stalas pastatytas mažo-
joje klubo salėje. Kviečiame 
visus bilijardo entuziastus 
išbandyti šią puikią dovaną.

Metinis-rinkiminis 
susirinkimas

Lietuvių klubo valdyba 
praneša kad metinis-rinkiminis 
narių susirinkimas vyks š.m. 
lapkričio 19 d., šeštadienį, 2 
val. p.p. klubo salėje.

Visi nariai kviečiami da-
lyvauti šiame svarbiame su-
sirinkime.

Apsilankykite mūsų 
klubo tinklalapyje

Mūsų klubo internetinė 
svetainė kurią galima pasiekti 
adresu LithuanianClubUSA.
com, yra puikiai vedama klubo 
narės Donatos Koverienės. 
Svetainėje anglų ir lietuvių 
kalbomis patiekiama ben-
dra informacija apie Floridą 
bei Klubą įvairiuose skyre-
liuose: Home, Rent Grand 
Ballroom, Contact us, Our 
Events, Cultural Society, 

Banga, More: Ritmas ir t.t. 
Nepamirškite pažiūrėti mūsų 
gražiai pristatomos salės, sve-
čių, šokėjų nuotraukų.

Tai mūsų visų svetainė. Jei 
turite kokių pasiūlymų, prašo-
me pateikti juos raštu Klubo 
pirmininkei.

Dėmesio jaunimui!
Mūsų apylinkių jaunimas, 

sugrįžęs iš vasaros atostogų, 
dalyvavimo įvairiose šiaurės 
stovyklose, susibūrė į tautinių 
šokių grupę ir rengiasi daly-
vauti JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių rengiamoje 
XIV Tautinių šokių šventėje 
2012 m. liepos mėn. 1 d. 
Boston, Mass.

Šokių grupei vadovauti pa-
kviesti žinomo Lietuvos vals-
tybinio dainų ir šokių ansam-
blio „Lietuva” buvę šokėjai ir 
šiuo metu vietinės pramoginių 
šokių grupės „Ritmas” vadovai 
Rima ir Aurelijus Kilbauskai. 
Administraciniuose darbuose 
talkina Asta Lukienė. Grupė 
pradėjo repeticijas su 16 mer-
gaičių ir berniukų 12-16 metų 
amžiaus. Repeticijos vyksta 
Lietuvių klubo salėje šešta-
dieniais. Platesnei informaci-
jai apie šokių grupę tautinių 
šokių šventę gauti, prašome 
kreiptis į Astą Lukienę, tel. 
727-347-9355, mob. tel. 727-
251-2309, e-paštas Vlukas@
tampabay.rr.com arba Rimą 
Kilbauskienę, tel. 727-522-
5061.

Lietuvių žinios, Nr.424 inf.

Čikagos ir apylinkių lietuviai spalio 16-osios sekmadienį pagerbė seselę vienuolę Ignę Marijošiūtę už 
krikščioniškųjų idealų skelbimą ir vykdymą mūsų visuomenėje užsienyje ir Lietuvoje. Jai korporacijos 
„Giedra” surengtoje šventėje buvo įteikta iš Lietuvių fondo kun. Juozo Prunskio palikimo premija. 
Nuotraukoje kun. Antanas Saulaitis, Raminta Marchertienė, seselė Ignė su gėlėmis, dr. Ramunė 
Račkauskienė ir Rita Venclovienė.

mo programos įgyvendinimo 
planą 2012-2014 metams, po 
daugiau kaip puspenkto mi-
lijono litų kasmet numatoma 
skirti formaliojo švietimo, 
kitų ugdymo įstaigų užsienyje 
veiklai lituanistinio švietimo 
srityje. Dar po 1 mln. litų siū-
loma skirti plačiai prieinamai 
modulinei mokymosi aplinkai 
sukurti ir užsienio lituanistinių 
mokyklų aprūpinimui tekstine, 
vaizdine, garsine mokymosi 
medžiaga.

Lietuvos nacionalinio radi-
jo ir televizijos kanalo „LTV 
World” pasiekiamumui ir plė-
trai užsienyje užtikrinti per ar-
timiausius trejus metus numa-
toma skirti beveik 11 mln. litų. 
2012 metais tam būtų skiriama 
1,8 mln. litų, o 2013 ir 2014 
tam numatoma atitinkamai 4,2 
mln. ir 4,8 mln. litų - daugiau 
lėšų vėlesniais metais prireiks, 
nes tada, be kita ko, numatoma 
inicijuoti ir parengti specialias 
televizijos ir radijo laidas apie 
Lietuvą užsienio lietuviams ir 
Lietuvai apie užsienio lietuvių 
organizacijas ir jų veiklą.

Balsavimo internetu in-
formacinei sistemai sukurti 

RYŠIUS SU IŠEIVIAIS STIPRINS PER 
TELEVIzIją, ŠVIETIMą IR INTERNETą
Siekiant labiau įtraukti už-

sienio lietuvius į valstybės gy-
venimą per ateinančius trejus 
metus didžiausios investicijos 
planuojamos į „LTV World” 
televiziją, lituanistinį švietimą, 
balsavimą internetu.

Pagal Užsienio reikalų mi-
nisterijos Vyriausybei teikiamą 
„Globalios Lietuvos” kūri-

ir įdiegti 2012, 2013 ir 2014 
metais numatoma skirti atitin-
kamai 500 tūkst., 1,5 mln. ir 3 
mln. litų. Tačiau pažymima, 
kad ši priemonė bus vykdoma 
tik tuo atveju, jei bus priimti 
rinkimus reglamentuojančių 
įstatymų pakeitimai ir papil-
dymai, nustatantys balsavimą 
internetu. Tokiu atveju taip pat 
numatoma spręsti užsienyje 
gyvenantiems Lietuvos pilie-
čiams skirtų rinkimų apygardų 
sudarymo klausimus.

Tarp programos įgyvendini-
mo plane įrašytų priemonių - ir 
siūlymas įtraukti liepos 17-ąją 
- Pasaulio lietuvių vienybės 
dieną - į atmintinų dienų sąrašą 
bei kartu su savivaldybėmis 
inicijuoti ir remti bendras su 
užsienio lietuviais iniciatyvas 
šiai datai pažymėti. Be to, 
siūloma kurti reintegracijos 
paslaugų teikimo sistemą: su-
daryti sąlygas psichologinėms 
konsultacijoms ir kitoms su 
reintegracijos procesu susiju-
sioms paslaugoms teikti (taip 
pat ir interaktyvioje erdvėje) 
emigrantams ir jų šeimų na-
riams.

Taip pat numatoma skatinti 
užsienio lietuvius dalyvauti su 
Lietuva susijusioje mokslo, 
kultūros ir sporto veikloje, o 
Lietuvos savivaldybių insti-
tucijas ir įstaigas – aktyviau 
įsitraukti į bendras su užsienio 
lietuviais iniciatyvas ir projek-
tus. Planuojama remti ir užsie-
nio lietuvių archyvų tvarkymą, 
išeivių įsitraukimą į Lietuvai 
reikšmingo kultūros paveldo 
užsienyje paiešką, sklaidą, 
saugojimą ir sugrąžinimą.

Visoms priemonėms per 
trejus metus numatoma skirti 
daugiau kaip 43 mln. litų.

„Globalios Lietuvos” kūri-
mo programa turėtų tęstis iki 
2019 metų.                 LR URM

Lietuvos užsienio rei-
kalų viceministras Evaldas 
I g n a t a v i č i u s  L u g a n e , 
Šveicarijoje, spalio 29 dieną 
dalyvavo 1918 metų vasario 
16-osios Nepriklausomybės 
Akto  s ignataro  prelato 
kazimiero Stepono šaulio 
atminimo įamžinimui skirtame 
renginyje, praneša Užsienio 
reikalų ministerija (URM). 
Jo metu Casa Birgitta namuo-
se, kuriuose prelatas gyveno 

bUS įAMŽINTAS VASARIO 16-OSIOS AKTO 
SIgNATARO ATMINIMAS

1945-1964 metais, buvo ati-
dengta memorialinė lenta, 
skirta K.S.Šaulio atminimui.

Renginyje taip pat daly-
vavo Lietuvos ambasadorius 
prie Jungtinių Tautų biuro ir 
kitų tarptautinių organizacijų 
Ženevoje Jonas Rudalevičius, 
Tičino kantono pareigū-
nai, K.S.Šaulio giminės, 
Šveicarijos lietuvių bendruo-
menės nariai. E.Ignatavičius 
Lugane taip pat padėjo gėlių 

ant Nepriklausomybės Akto 
signataro diplomato Jurgio 
Šaulio kapo.  

Renginį organizavo Lietuvos 
garbės konsulas Šveicarijos 
Tičino kantone Gintautas 
Bertašius, vienuolių brigitiečių 
ordino generalinė abatė Tekla 
Famiglietti ir Lietuvos ambasa-
da Šveicarijoje. 

K .S .Šau lys  –  v ienas 
Lietuvos tautinio, politinio ir 
socialinio atgimimo veikėjų, 
padėjęs suformuoti nepriklau-
somos valstybės pagrindus, 
skleidęs krikščioniškąsias 

vertybes, ugdęs inteligentiją, 
brandinęs moksleivių ir aka-
deminio jaunimo charakterį. 

Prelatas 1905 m. gruodžio 
4-5 d. dalyvavo Didžiajame 
Vilniaus Seime, 1917 m. 
Lietuvių konferencija jį išrin-
ko į Lietuvos Tarybą. Kartu 
su kitais 19 narių vėliau jis 
pasirašė Vasario 16-osios 
Nepriklausomybės Aktą. 1920 
m. prelatas buvo išrinktas į 
Steigiamąjį Seimą. Baigiantis 
II pasauliniam karui, 1944 
m. K.S.Šaulys pasitraukė į 
Vokietiją.                    LR URM
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žymus Baltijos valstybių atgimimo judėjimo dalyvis lietu-
vis Romualdas Ražukas spalio 20 d. išrinktas Latvijos Saeimos 
užsienio reikalų komiteto pirmininku. Į Latvijos parlamentą R. 
Ražukas kandidatavo antikorupcinės Zatlero reformų partijos 
(ZRP) sąraše ir buvo išrinktas Vidžemės apygardoje. R.Ražuko 
pavaduotoju išrinktas prorusiško „Santarvės centro” atstovas 
Sergejus Mirskis. Medicinos mokslų daktaras vilnietis R. Ražukas 
Rygoje gyvena nuo 1986 metų. Pastaruosius aštuonerius metus 
R. Ražukas dirbo Latvijos gynybos ministerijoje.

lietuva aktyviai siekia neseniai įsteigtos Europos Sąjungos 
atminties ir sąžinės platformos stiprinimo, vieningo totalitarinių 
nusikaltimų pasmerkimo Europoje ir šalies patirtos okupacinės 
žalos atlyginimo, sakė užsienio reikalų ministras Audronius 
Ažubalis JAV lietuvių rašytojos Rūtos Šepetys istorinio romano 
„Tarp pilkų debesų” pristatyme, spalio 28 d. surengtame Užsienio 
reikalų ministerijoje.

karaliaučiaus krašto Lietuvių Bendruomenės konferencija 
šiais metais vyko Druskininkų „Atgimimo” vidurinėje mokyklo-
je, kurioje dirba 97 mokytojai ir mokosi daugiau kaip tūkstantis 
moksleivių. Krašto pirmininkas Sigitas Samborskis paskelbė 
konferencijos temą, kuri šiemet skirta Abelio Vilio prūsiškojo 
katekizmo 450-osioms mėtinėms. Abelis Vilis - evangelikų liu-
teronų dvasiškis, prūsų raštijos žinovas, išvertęs į prūsų kalbą M. 
Liuterio „Katekizmą”.

algirdas matulevičius, istorijos mokslų daktaras, skaitė pas-
kaitą apie prūsus ir jų istoriją bei prūsų vardo reikšmę. Kryžiuočiai 
prūsais vadino visas užkariautas baltų gentis, o kraštą - Prūsija.

prof. dr. Bonifacas Stundžia kalbėjo tema - prūsų kalba ir 
paminklai, apie rankraštinį vokiečių-prūsų žodyną, vadinamą 
Elbingo žodynėliu. Svarbiausi paminklai - trys prūsų katekizmai, 
trijų vokiečių katekizmų vertimai į sembos prūsų tarmę. Antrasis 
katekizmas - pataisytas pirmojo leidimas ir trečiasis katekizmas 
- didžiausias ir svarbiausias sembų tarmės paminklas. Prof. B. 
Stundžia minėjo, kad prūsų kalba tyrinėjama daugelyje pasaulio 
šalių. Japonijoje yra žmogus, tyrinėjantis trečiąjį katekizmą. 
Paskutinė prūsistikos knyga išleista Norvegijoje.

karaliaučiaus srities lietuvių mokytojų draugijos pirmininkas 
Aleksas Bartnikas kalbėjo apie to krašto lituanistinį švietimą, 
praeitį, dabartį ir ateitį. Priminė, kad šiame krašte, kuris ilgą laiką 
išsaugojo lietuvybę, išleista pirmoji lietuviška knyga, gramatika, 
dainynas, eilės, pirmoji poema Kristijono Donelaičio „Metai”, 
įkurtos pirmosios lietuviškos mokyklos. Pernai į Karaliaučiaus 
srities mokyklas iš Lietuvos važinėjo 11 mokytojų, šiemet tik 6. 
Mokytojų reikalas labai aktualus, nes nė vienas srityje gyvenantis 
mokytojas neturi lituanistinio išsilavinimo. Kanto universiteto 
rektoratas šioje mokymo įstaigoje nori atkurti buvusio Lietuviško 
seminaro tradicijas.

konferenciją baigiant, Karaliaučiaus LB pirmininkas kalbėjo 
apie lietuvybės išsaugojimo reikšmę. Jo pasiūlymu Karaliaučiaus 
srities LB, kurios pirmininku S. Samborskis yra ir dabar, atstovybė 
Lietuvoje pervardinta „Labdaros ir paramos fondu Kara liaučiaus 
lietuvybei remti.” Priminta, kad Lietuvos valstybė jų finansiškai 
neremia.

„dainuojanti donelaičio žemė” - koncertas, kurio programą 
atliko Druskininkų grupė „Suktinis”, taip pat Lazdynų ir Pilkalnio 
jungtinis vaikų folkloro ansamblis „Šešupė”, Karaliaučiaus vyrų 
ansamblis „Penki vaikee”, Stalupėnų lietuvių folkloro ansamblis 
„Žiedas”, Eitkūnų vaikų ansamblis „Liepona”.

lietuvos užsienio reikalų ministerija spalio 28 d. pareiškė, 
kad ją nustebino ketinimas žaisti draugiškas futbolo rungtynes 
tarp lietuvos ir rusijos antrųjų rinktinių Čečėnijos sosti-
nėje grozne. Diplomatai paragino Lietuvos futbolo federaciją 
kruopščiai įvertinti saugumo situaciją. „Lietuvos URM nustebino 
ketinimas žaisti draugiškas rungtynes Grozne. Ministerija atkreipė 
LFF dėmesį į tai, kad Šiaurės Kaukazo regionas yra įtrauktas 
į rekomenduojamų nevykti šalių sąrašą”, – sakė ministerijos 
atstovas Mindaugas Lašas. 15min.lt rašė, kad rungtynės lapkri-
čio 12 dieną planuojamos Grozno „Terek” komandos stadione. 
„Nors šios nuolat atnaujinamos rekomendacijos yra patariamojo 
pobūdžio, ir keliautojai patys sprendžia dėl vykimo į konkrečias 
valstybes, URM kviečia Lietuvos futbolo federaciją, parenkant 
tarptautinių varžybų vietas užsienio valstybėse, susipažinti su 
šiomis rekomendacijomis ir kruopščiai įvertinti saugumo situaciją 
vietovėje, į kurią ketinama vykti”, – teigė M.Lašas.

nepriklausomybės nuo rusijos siekusioje Čečėnijoje dešim-
tąjį dešimtmetį vyko du karai, tačiau ir jiems pasibaigus Čečėnijoje, 
Dagestane bei Ingušijoje tebėra dažni išpuoliai prieš valdžios atsto-
vus ir Rusijos karius. Vietos valdžios oficialiais duomenimis, per 
devynis šių metų mėnesius Šiaurės Kaukaze žuvo 143 milicininkai 
ir kariai, 301 sukilėlis bei 88 civiliai.                  LR URM, LRT, ELTA

Briuselis/vilnius, spalio 
27 d. (ELTA). Europai reikia 
operatyviau veikiančio spren-
dimų priėmimo mechanizmo, 
o ekonominiams sunkumams 
Europoje įveikti priemonės yra 
žinomos, reikia tik ES vals-
tybių politinės valios, teigia 
Lietuvos vadovė.

Spalio 27 d. vakarą pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė 
dalyvavo neeiliniame Europos 
Sąjungos (ES) valstybių vado-
vų susitikime, kuriame buvo 
svarstomos priemonės euro 
zonos skolų krizei įveikti.

Europos vadovų tarybai 
buvo pateiktos konkrečios 
euro zonos šalių priemonės, 
kaip maksimaliai išnaudojant 
ES turimus instrumentus sti-
printi viešuosius finansus ir 
stabilizuoti bankų sektorių.

Prezidentės teigimu, finan-
sinei krizei virtus skolų krize 
reikia radikalių, o ne tarpinių 

sprendimų ir efektyvaus veiks-
mų koordinavimo.

„ES per lėtai priima spren-
dimus, skolų įveikimo prie-
monės vėluoja, todėl krizė 
tik gilėja. Europai reikia ope-
ratyviau veikiančio sprendi-
mų priėmimo mechanizmo”, 
- D. Grybauskaitę cituoja 
Prezidentės spaudos tarnyba.

Norint užkirsti kelią aplai-
džiam finansų valdymui, pasak 
Prezidentės, būtina ne tik 
griežčiau naudoti turimus ins-
trumentus fiskalinei drausmei 
užtikrinti, bet ir sukurti naujus. 
Visos priemonės, kaip įveikti 
Europai iškilusius ekonomi-
nius sunkumus, yra aiškios, 
reikia tik ES valstybių politi-
nės valios jas įgyvendinti.

Svarbus susitikimo klau-
simas buvo bankų patikimu-
mo užtikrinimas. Prezidentės 
teigimu, 27 ES šalių vadovai 
davė politinį leidimą rekapi-

J.M.Barroso, N.Sarkozy, D.Grybauskaitė, D. Tuskas Europos vadovų pasitarime.                                      lrp.lt

ES PER LĖTAI PRIIMA SPRENDIMUS
talizuoti probleminius bankus 
- sustiprinti bankų kapitalą pir-
miausia panaudojant privačias 
lėšas, o prireikus ir valstybės 
paramą bei Europos finansinio 
stabilumo fondo lėšas.

ES valstybių vadovai pa-
laikė euro zonos reguliarios 
vadovų tarybos įteisinimą 
bei pasiūlymą ES biudžetinės 
priežiūros ir ekonominės poli-
tikos koordinavimą užtikrinti 
per naujai priimtą ekonominio 
valdymo paketą.

Šie sprendimai, pasak D. 
Grybauskaitės, yra pirmas 
žingsnis spartesnių euro zo-
nos problemų sprendimo link. 
Šalies vadovės nuomone, euro 
zonoje vykstantys procesai ir 
užsitęsusi skolų krizė turės 
įtakos ir Lietuvos ekonomikai, 
todėl privalome laikytis fiska-
linės drausmės įsipareigojimų 
ir įvertinant galimas rizikas 
atsakingai formuoti 2012 m. 
valstybės biudžetą.

vilnius/Helsinkis, spa-
lio 29 d. (ELTA). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, spalio 29 d., dar-
bo vizito vyko į Helsinkį, kur 
tarėsi su Suomijos Prezidente 
Tarja Halonen ir sakė svei-
kinimo kalbą iškilmingame 
Suomijos nacionalinės mo-
terų tarybos 100-ųjų metinių 
minėjime. 

Lietuvos ir Suomijos vals-
tybių vadovės aptarė dvišalius 
santykius, aktualius Šiaurės ir 
Baltijos regiono klausimus, 
įvykusio ES vadovų susiti-
kimo sprendimus dėl euro 
zonos skolų krizės, galimybes 
stiprinti bendradarbiavimą 
alternatyviosios energetikos 
ir branduolinės saugos klau-
simais. 

„Su Suomija turime daug 
bendrų interesų plėtojant dvi-
šalius santykius, stiprinant 

LIETUVOS IR SUOMIjOS  
PASITARIMAS

Šiaurės ir Baltijos šalių ben-
dradarbiavimą bei užtikrinant 
regiono energetinį saugumą, 
plėtojant alternatyviąją ener-
getiką. Mūsų tikslas - toliau 
stiprinti politinę, verslo ir ener-
getinę integraciją, imtis bendrų 
veiksmų saugumo, gynybos, 
aplinkosaugos srityse, skatinti 
inovacijas ir užtikrinti Šiaurės 
ir Baltijos regiono pažangą”, - 
sako prezidentė.

Pasak šalies vadovės, ener-
getinio saugumo užtikrini-
mas - Lietuvos nacionalinis 
interesas. Suomija yra sukau-
pusi didžiulę patirtį plėtoda-
ma alternatyviąją energetiką. 
Lietuvai yra svarbus dvišalio 
bendradarbiavimo šioje srityje 
stiprinimas siekiant mažinti 
šalies ūkio priklausomybę 
nuo monopolinio energijos 
tiekėjo, didinti energijos tie-
kimo alternatyvas ir skatinti 

konkurenciją. 
Prezidentės teigimu, abi ša-

lys yra apsisprendusios išlikti 
atominės energetikos šalimis, 
todėl abiem valstybėms yra 
svarbus branduolinės saugos 
klausimas. Pasak valstybės 
vadovės, tarptautinės bendruo-
menės interesas - aukščiausių 
tarptautinių saugumo standartų 
užtikrinimas visose pasaulio 
atominėse elektrinėse. 

Pasaulio moterų vado-
vių tarybai priklausančios 
Lietuvos ir Suomijos prezi-
dentės daug dėmesio skiria 
moterų vaidmeniui stiprinant 
demokratiją. D. Grybauskaitės 
ir T. Halonen iniciatyva birže-
lio 30 d. Vilniuje vyko pasau-
lio moterų vadovių diskusija 
„Moteris demokratijos sti-
printojos: gerosios praktikos 
pavyzdžiai”. Ši tema buvo 
aptarta ir Suomijos naciona-
linės moterų tarybos 100-ųjų 
metinių minėjime Helsinkyje.
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Koncertą pradėjo Rygoje 
gimęs, Paganini ir Čaikovskio 
tarptautinių varžybų pirmųjų 
vietų laimėtojas, vienas iški-
liausių pasaulio smuikininkų, 
1997 m. įkūręs Kremerata 
Baltica kamerinį orkestrą (ga-
bus rašytojas) Gidon Kremer, 
Valentin Silvestrov (g. 1937) 
kūrinių smuikui ir fortepijo-
nui, Homage to J.S. Bach for 
violin and piano. Naujoviškų 
muzikinių atspalvių kūrinyje, 
kuklių, santūrių judesių, gilios 
muzikinės įžvalgos smuiki-
ninkas greit atkreipė klausy-
tojų dėmesį, nors neįprasti 
sąskambiai prašėsi ypatingo 
atidumo. Tai buvo ne tik pa-
garbus nusilenkimas Johann 
Sebastian Bach genijui, bet 
ir masinantis žvilgsnis į daug 
žadantį koncertą. Įdomu, kad 
tyli šio kūrinio fortepijoninė 
palyda (gal patogumo dėliai?), 
skambėjo iš užkulisio.

Antrasis Gidon Kremer pa-
grotas kūrinys buvo Chaconne 
from Violin Partita, No.2 in 
D minor, BWV 1004, (J.S. 
Bach, 1685-1750). Ši kom-
pozicija yra laikoma pačia 
„klasiškiausia” visame smuiko 
repertuare. Smuikininkams tai 
yra nepaprasto pirštų miklumo 
ir didelių interpretacinių suge-
bėjimų reikalaujantis mūšio 
laukas. Partita reiškia vienas 
kitą sekančių šokių pynę, o 
chaconne yra andalūziškos 
kilmės šokis, paskutinė parti-
tos dalis. Jei pirmasis kūrinys 
buvo nuolankus Bacho geni-
jaus pripažinimas, tai antrasis 

TRYS SIELOS – VIENA MINTIS
Vytautas Matulionis

Muzikos meistrų koncertas, Mixon Hall, The Cleveland 
Institute of Music, 2011.10.12, 7:30 v.v., Cleveland, Ohio. 
Atlikėjai: Gidon Kremer – smuikininkas, Giedrė Dirvanauskaitė 
– violončelistė, Andrius Žlabys – pianistas. Koncerto pro-
gramoje Johann Sebastian Bach, Sofia Gubaidulina, Dmitri 
Shosstakovich ir Valentin Silvestov kūriniai.

buvo to genijaus įsikūnijimas. 
Pasigėrėtinai sodrus smui-
ko tonas puikiai tiko Bacho 
daugialypei muzikinės min-
ties ir melodijos plėtotei, jos 
dvasingumui. Smuikininkas 
šia geidautina ir brangintina 
instrumentine savybe pilnai 
ir įspūdingai pasinaudojo. 
Nesinorėjo tikėti, kad iš vieno 
smuiko, vienu smičiaus brūkš-
niu, galima išgauti tiek skirtin-
gų garsų, tiek nuotaikų, tiek 
spalvų: kartais jis gaudė lyg 
vargonai, o kartais skambėjo 
lyg grotų visas smuikų būrys. 
Baigęs šį kūrinį, smuikininkas 
atrodė lyg pabudęs iš gilaus sa-
pno, po ilgo gaivinančio sielos 
skrydžio sugrįžęs į tikrovę. Iš 
panašaus sapno lėtai pabudo ir 
sužavėti klausytojai, prapliup-
dami plojimų audra.

Rejoice – Sonata for Violin 
and Cello (Sofia Gubaidulina, 
g. 1931), pateikė gal būt šio 
vakaro didžiausią staigme-
ną – Kaune gimusią, kelių 
varžybų laureatę violonče-
listę Giedrę Dirvanauskaitę. 
Baigusi meistrystės klases su 
M.Rostropovich, D. Gering, 
Gidon Kremer, grojusi su di-
rigentais Esa-Pekka Salonen, 
Juozu Domarku, Saulium 
Sondeckiu ir kitais, ji daly-
vauja tarptautiniuose muzi-
kos festivaliuose Šveicarijoj, 
Austrijoj, Prancūzijoj, kon-
certuoja Lietuvoj, nuo 1997 
m. yra kamerinio orkestro 
Kremerata Baltica narė. Ši 
rytietiškų (Indijos?) atspalvių 
sonata žodžiams „Your joy 

no one will take away from 
you, rejoice with joy, rejoice 
Ravvi. And he returned to 
his own abode. Heed thy-
self” buvo džiuginantis pirmas 
Dirvanauskaitės žingsnis į šio 
vakaro programą. Grakšti, 
trapiai atrodanti violončelistė 
pasirodė esanti netikėtos jė-
gos ir švelnumo menininkė, 
lengvai, su pasitikėjimu val-
danti pasirinktą instrumentą. 
Ši sunki sonata palaipsniui 
atsiskleidė kaip dviejų, mu-
zikiniai vienminčių, atlikėjų 
(ir jų instrumentų) intymus 
pokalbis: raminantis, džiaugs-
mingas, mįslingas, plaukiantis 
negirdėtų (ir nesvajotų) garsų 
dermėmis, dvelkiantis mistika. 
Gausias ir painias šios sonatos 
techniškas kliūtis (būdingas 
Sofijos Gubaidulinos kompo-
zicijoms?) ir Gidon Kremer 
ir Giedrė Dirvanauskaitė nu-
galėjo nuostabiai lengvai. Ir 
mokytojas ir buvusi jo mokinė 
šį kūrinį grojo tame pačiame 
lygyje, bet centre, vis dėlto, ir 
rašančiajam ir, atrodo, klausy-
tojams, buvo Dirvanauskaitė. 
Ji ne tik neapvylė, ji davė 
daug daugiau nei buvo galima 
tikėtis.

Antrąją koncerto dalį 
pradėjo jau keletą kartų 
girdėtas pianistas Andrius 
Žlabys, vienas iš 2003 m. 
Cleveland International Piano 
Competition laimėtojų, dabar 
plačiai koncertuojantis svar-
biausiose pasaulio salėse, 
keliuose žemynuose. Studijas 
jis pradėjo Lietuvoje, būda-
mas šešerių metų. Atvykęs į 
Ameriką mokėsi Cleveland 
Institute of Music (Sergej 
Babayan), Yale School of 
Music, Curtis Institute of 
Music ir Interlochen Arts 
Academy. Šiam koncertui jis 
pasirinko Chaconne for piano 
solo (Sofia Gubaidulina, g. 
1931). Į šį kūrinį pianistas 

kibo be jokio matomo pasi-
ruošimo, staiga ir su tokiu 
užsidegimu, kad jo grojamas 
instrumentas atrodė neiš-
laikys. Tai nebuvo vien tik 
automatiškas, bejausmis vir-
tuoziškumas, bet patirties 
išgrynintas, meniškai suvok-
tas, nesutvardomų gaivalingų 
jausmų potvynis, kurio jėgai 
klausytojai nepajėgė atsispir-
ti. Palinkęs prie instrumento, 
Andrius Žlabys, plieniniais 
pirštais nepaprastu greičiu 
taršydamas klavišus, dar kar-
tą įrodė turįs retą talentą. 
Jo ištvermė ir stebino ir …
baugino. Šį Žlabio muzikinį 
ugnikalnį klausytojai priėmė 
lygiai ugningai.

Vakaras buvo apvaini-
kuotas kūriniu Piano Trio 
No. 2 in E minor, Op. 67 – 
Andante, Allegro con brio, 
Largo, Allegretto (Dmitri 
Shostakovich, 1906-1975). 
Visų trijų atlikėjų nuoširdus, 
kūrinio minčiai paklusnus, 
pavyzdingai artimas bendra-
vimas parodė kokias muzi-
kos meno aukštumas galima 
pasiekti kruopščiai puoselėtu 
tikru talentu ir sunkiu, vienin-
gu darbu. Šiame kūrinyje trys 
menui gimusios sielos susilie-
jo į vieną grožiui tarnaujančią 
mintį ir ta mintis tapo kūnu. 
Kiekvienam atlikėjui (ir jo 
instrumentui) šis kūrinys 
pažėrė neįmanomai sunkius 
uždavinius. Gidon Kremer 
smuikas pragydo naujais gar-
sais besiliejančiais iš po ma-
giškai stygomis šokinėjančių 
pirštų. Atrodo, kad kiekviena 

Smuikininkas Gidon Kremer

šio instrumento galimybė 
buvo pilnai ir išradingai pa-
naudota. Šį painų, spalvingą 
muzikinį audinį beaudžiant, 
Andriaus Žlabio įnašas buvo 
svarbus ir svarus smuiko ir 
violončelės „pokalbio” lygia-
teisis tarpininkas. Šiame kū-
rinyje Giedrė Dirvanauskaitė 
tiesiog pražydo visa galia. Jos 
susikaupimas dvelkė hipnoze. 
Jos rankų glamonėjamas ins-
trumentas čia skambėjo kaip 
smuikas, čia griaudėjo kontra-
basu, niekada neprarasdamas 
vaivorykštės spalvingumo, 
būtino pilnam šio kūrinio 
įprasminimui. Šios meninin-
kės laukia šviesi ateitis.

Naujoje, puikaus skam-
besio, jaukioje, mažoje (250 
vietų) Mixon salėje, ypač 
tinkamoje kamerinei muzikai, 
atlikėjų instrumentai skambėjo 
ryškiai; be atkartojančio aido, 
aiškiai girdėjosi ir tyliau-
sias pianissimo. Klausytojai 
menininkus priėmė ir jiems 
dėkojo nuoširdžiais plojimais, 
pakartotiniu atsistojimu ir 
pasigėrėjimo šūksniais. Įkaito 
ne tik širdys, bet ir delnai. Jų 
dėmesys menininkus stebino. 
Pirmą kartą gyvenime teko 
dalyvauti koncerte kurio nesu-
drumstė nei vienas (!) kosulys, 
nei vienas nusičiaudėjimas, 
nei įkyrūs mobiliųjų telefonų 
skambučiai. Patenkintiems 
žiūrovams prašant, meninin-
kai dar pagrojo vieną trumpą, 
švelnų, neįvardinto kompozi-
toriaus kūrinį. Šiame puikiame 
koncerte buvo pastebėti ir šeši 
lietuviai.

Violončelistė Giedrė Dirvanauskaitė Pianistas Andrius Žlabys
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„tadas Blinda” - pelningiausias Lietuvoje kino filmas. Filmo 
kūrėjas - Žilvinas Naujokas. Per dvi savaites filmas uždirbo 1 mili-
joną 662 tūkstančius litų. Daugelis filmo artistų dirbo už simbolinį 
atlyginimą, bet dabar bus galima sumokėti sutartus honorarus. 
Filmo režisierius Donatas Ulvydas gyveno iš reklamos, o garsųjį 
žemaitį vaidinęs Mantas Jankavičius - iš savo santaupų. Filmas 
atsipirksiąs, kai bus surinkta 2,6 mln. litų. Lietuvoje kūrėjai gauna 
mažiau nei ketvirtadalį filmo pajamų. Kiti tenka kino teatrams, 
filmų platintojams ir organizatoriams. Tadas Blinda žinomas kiek-
vienam lietuviui, slapstęsis miškuose, filmui nereikėjo brangių 
dekoracijų. Tik jau nimas galėjo sunešti į kino teatrus milijonus 
litų. Filmas kainavo 3 mln. 400 tūkst. li tų.

vieno reikšmingiausio lietuvių filmų „Dievų miškas” kūrė-
jas Robertas Urbonas save vadina patriotizmo auka. Norėdamas 
sukurti tą filmą, R. Urbonas įkeitė bankui savo tur tą ir paėmė pa-
skolą. Dabar jo turtas išvaržytas, antri metai vyksta bankroto eiga. 
Imdamas paskolą R. Urbonas turėjo Kultūros ministerijos raštą, 
garantuojantį, jog po metų filmui „Dievų miškas” bus paskirta 1 
milijonas litų. Tačiau nei po metų, nei po kelerių valstybės pinigus 
skirstanti Kino taryba tų pinigų filmui neskyrė. Skaudžiau sia, 
kad bankroto bylą jam iškėlė ne bankas, o valstybė - Mokesčių 
inspekcija ir „Sodra”. „Dievų mišką” teatruos pamatė maždaug 
70 tūkst. žiūrovų. Urbonui pajamų neužteko, jis liko skolingas 
daugybei žmonių, sutikusių palaukti honoraro. Kino filmų or-
ganizatoriai, svarstė kurti filmą apie Romą Kalantą, bet tokiai 
finansinei padėčiai esant sumanymo teko atsisakyti.

režisierius jonas jurašas, 
mini savo 75-ųjų gimimo me-
tinių sukaktį. Lietuvos valsty-
binės kultūros ir meno premijos 
laureatas žinomas Europos, 
Japonijos, JAV, Kanados tea-
trų žiūrovams ir Yale, Rutgers 
ir Washington universitetų 
studentams. J. Jurašas pa kėlė 

lietuvių teatro kultūrą ir padarė svarbia visuomenės lietuviškumo 
išraiška. Bet tai nepatiko sovietiniams valdininkams, kurių ciniz-
mas buvo įsigalėjęs. Jo spek takliai kėlė daug rūpesčių „teisingos 
ideologijos” sergėtojams. Nuolatiniai priekaiš tai ir nurodinėjimai 
taisyti veikalą ir spektaklį, vedė prie kantrybės išsekimo. Pagaliau 
istorinės J. Grušo dramos „Barbora Radvilaite” Kauno dramos 
teatre uždraudimas privedė tuo metu prie beprotiško sprendimo 
- parašyti atvirą laišką LTSR Kultūros ministerijai, laikraščio 
„Literatūra ir menas” redakcijai, Lietuvos teatro draugijai. 1972 m. 
J. Jurašas buvo atleistas iš teatro, pavardė išbraukta iš visų tekstų. 
Ban dymai susirasti kitą pragyvenimo šaltinį nedavė rezultatų. 
1974 m. režisierius pasi traukė iš Lietuvos. Režisavo užsienio 
valstybių teatruose. Atgimimo 1989-ųjų pavasa ris suteikė grįžimą 
į Lietuvą. Sausio 13-osios tragedijai skirtas spektaklis pagal H. 
Pinter pjese „Kalnų dvasia” priimtas entuziastiškai, bet vėliau jo 
režisuota A. Dorfmano „Mirtis ir mergelė” - spektaklis atgailos 
tema ne visiems buvo priimtinas. Tas spektaklis 1994 m. Kanados 
teatro kvietimu Toronte pelnė net penkis DORA apdovanojimus. 
Jo režisuoti spektakliai JAV, Japonijoje ir Kanadoje įvairių autorių, 
o jų buvo šimtai, dažnai kritikų buvo pripažinti geriausiais.

1997 m. režisierius pradėjo režisuoti Lietuvos valstybinėje 
operoje Vilniuje. Pirmasis ten jo sukurtas spektaklis - D. Verdi 
opera „Aida”. 2000-aisiais pastatė B. Kutavičiaus operą „Lokys” 
(A. Sluckaitės libretas). 2007-aisias - K. Gluck operą „Orfėjas ir 
Euridikė”, o 2009-aisiais - Lietuvos vardo tūkstantmečio jubi-
liejui skirtą A. Ponchielli operą „Lietuviai” Trakų pilies kieme. 
Vertas režisieriaus Jono Jurašo pareiškimas žiniasklaidai: „Nesu 
iš tų perbėgėlių, kurie gali lakstyti iš partijos į partiją, keisti 
spalvas ir vėliavas, parsidavinėti už geresnį kąsnį. Nesu nei 
labai turtingas, nei žymus, bet laimingas, nes niekada nedariau 
to, kas prieštarautų mano sąžinei”.

kauno valstybiniame dramos teatre įvyko 75 metų režisie-
riaus spektaklis „Apsivalymas” premjera. Veikalas pasirinktas 
pagal estės rašytojos Sofi Oksanen pjesę ir romaną „Valymas”. 
Kūrinyje kalbama apie sovietinės ir posovietinės Estijos patirtį, 
būdingą daugeliui Rytų Europos šalių, o ypač trims Pabaltijo 
respublikoms. J. Jurašas tvir tina, kad jis naujuoju spektakliu siekė 
žiūrovą paskatinti pažvelgti į save - prisiminti praeitį ir pabandyti 
apsivalyti, nes tik taip visuomenė gali tapti sveikesnė. „Nenorime 
prisiminti, kad okupacijos metais daugelis buvo sukišę rankas į tą 
patį puodą. Visi, kurie tylė jo ir taip prisidėjo prie neteisybės, melo 
skleidimo, buvo savotiški kolaborantai. Bijant tai pripažinti toliau 
gyvenama melu, o tai stabdo pažangą. Spektaklį ėmiausi statyti 
ir todėl, kad man gaila išniekintos tautos dalies, kuri užmirštama, 
apie kurios likimą nenorima girdėti ir kalbėti.”              LŽ, LR, VR

Spalio 28 dieną, vaka-
re, Vilniaus Rotušėje vyko 
koncertas, skirtas paminėti 
Vytauto Landsbergio fondo 
20-ties metų sukaktį. Fondas 
savo veikla ženkliai prisidėjo 
prie labdaros tradicijų kūrimo 
šalyje, jo suteiktos paramos 
naudą pajuto daugybė negalę 
turinčių vaikų ir būrys jau-
nųjų muzikų. Koncerto metu 
buvo apžvelgta fondo vei-
kla, pristatytas dokumentinis 
A. Marcinkevičiūtės filmas 
„Dvidešimt metų kartu”.

Svečiams koncer tavo 
buvę fondo globotiniai, vieni 
ryškiausių dabartinių atlikė-
jų Lietuvoje ir Europoje: E. 
Minkštimas, L. Pautienius, P. 
Jacunskas ir kt.

Fondo tikslas – medici-
ninės programos, kurias įgy-
vendinant stengiamasi padėti 
negalę turintiems vaikams. 
Didžiuma fondo lėšų skiria-
ma neįgalių vaikų gydymui, 
įgyjant šiam tikslui naujausią 
medicininę aparatūrą bei įran-

Spalio 22 d. LR Generalinio konsulato Čikagoje darbuotojai lankėsi Rasos lituanistinėje mokyklo-
je, Naperville, IL. Apsilankymo metu vicekonsulas Ramūnas Loda mokyklos mokiniams įteikė LR 
Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento skirtas mokymo priemones. Susitikime 
su mokytojais, mokinių tėveliais ir lietuvių bendruomenės nariais buvo diskutuojama apie itin aktualias 
temas – lituanistinį švietimą, tautinės tapatybės tęstinumo svarbą, lietuviškąją pasaulėjautą, pagarbą 
bendruomenei, tautai ir Tėvynei. Aptartos galimybės mokiniams organizuoti pažintinę ekskursiją į 
Lietuvos Respublikos generalinį konsulatą Čikagoje. Jūratės Liutkienės vadovaujamą Rasos lituanistinę 
mokyklą lanko 47 mokiniai nuo 4 iki 15 metų. Jau aštuntus metus čia mokoma lietuvių kalbos ir litera-
tūros, Lietuvos istorijos bei geografijos, taip pat muzikos, tautodailės, tautinių šokių, etikos ir tikybos. 
Nuotraukose generalinio konsulato darbuotojų apsilankymo mokykloje akimirka.       A. Ranonytės nuotr.

LIKIMO NUSKRIAUSTIESIEMS – NEMOKAMAS  
V. LANDSbERgIO FONDO  

20-MEčIO PAMINĖjIMO KONCERTAS
gą, mažųjų ligonių reabilitaci-
niam gydymui, jų integracijai 
į visuomenę; rūpinasi gydy-
tojų profesiniu tobulinimu. 
Fondas ėmėsi remti stambius 
projektus, kad investuojamos 
didesnės lėšos pasitarnautų 
daugeliui neįgalinčių, ne tik 
vienam kuriam paramos rei-
kalingam ligoniui.

Dalis Fondo lėšų taip pat 
skirta jaunųjų menininkų 
rėmimui. Fondo valdybos 
pirmininkė Gražina Ručytė-
Landsbergienė pasakoja, kad 
idėja remti muzikus kilo ste-
bint, kaip dėl lėšų ir ryšių 
stygiaus talentingi jaunuoliai 
neturėdavo galimybių daly-
vauti tarptautiniuose konkur-
suose ir stažuotėse. Paties 
Fondo rengti konkursai, skir-
tos finansinės stipendijos ne 
vienam jaunajam muzikui 
padėjo atskleisti savo talentą, 
tobulėti ir tapti žinomais ne 
tik Lietuvoje, bet ir už jos 
ribų.

Per Fondo veiklos laiko-

tarpį bendra parama medici-
nai, menininkams ir kitoms 
sritims perkopė 4 milijonus 
litų. „Šio fondo pagrindas – 
norvegų tautos solidarumo 
mūsų taikiai kovai ženklas 
– radosi asmenine Bergeno 
vyskupo Pero Lonningo ir jį 
parėmusių žmonių iniciaty-
va. norvegų tautos taikos 
premiją – surinktą, suau-
kotą, paskirtą ir 1991 m. 
kovo 11-ąją įteiktą Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos pir-
mininkui, sudarė beveik 3 
milijonai norvegų kronų. Tai 
leido nutarti, jog neliečiant, 
nemažinant pagrindinio ka-
pitalo, procentai daugiausiai 
bus naudojami likimo nu-
skriaustiems vaikams padėti. 
Taip 1991 m. spalio mėn. 
2 d. buvo įkurtas, Lietuvos 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumui pritarus, Vytauto 
Landsbergio fondas.”. Šiais 
žodžiais Fondo atsiradimą 
prisiminė jo steigėjas prof. 
Vytautas Landsbergis.

metropolitan  Operos 
leidžiamas žurnalas „Opera 
News” praneša, kad jau ga-
lima įsigyti dvi video laidas 
su Violeta Urmanavičiūte. 
Pirmoji – tai G. Verdi „Mac-
beth” opera, kurią išlei-
do BelAir Classiques, su 
Paryžiaus operos orkestru 
ir choru. Antroji – G. Verdi 
„Aida” su Metropolitan ope-
ros choru, baletu ir orkestru, 
Decca leidimas. Kartu dainuo-
ja tarptautinio lygio solistai.
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„DIRVAI” 
AUKOjO

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

A.Simonaitienė, Rockford, IL .102
R.Bitėnas, Bronxville, NY ........45
V.Gilys, Sun City, CA ...............28
M.Pautienis, 
W.Barnstable, MA .....................28
L.Stepaitis, Arlington Hts., IL ..22
A.Barzdukas, Falls Church, VA .13
R.Botyrius, Richland, MI .........10
S.Cibas, Lynbrook, NY .............10
A.Jurkūnas, St. Pete. Bch., FL ..10
A.Pliodžinskas, Houston, TX  ..10
R.Tamulionis, St.Petersburg, FL  ..5
A.Babickienė, 
Richmond Hts., OH  ………….  2

Pastaruoju metu Seimo narė 
Marija Aušrinė Pavilionienė 
postringauja, kad mes, lietu-
viai, priešindamiesi homosek-
sualių santykių propagavimui, 
ritamės į viduramžių laikus. 
Iškart „mokytojai” dera at-
sakyti, kad homoseksualių 
santykių propagavimas veda į 
barbarų laikus. Komunistinės 
ideologijos „šviesoje” niekinti 
viduramžių moralines verty-
bes, regis, ją bus paskatinęs 
„mokslinis komunizmas”.

Romos imperija subyrėjo 
vien dėl to, kad patricijai, su-
kūrę tą darinį, iš dyko buvimo 
intrigomis, pastoviu lėbavimu 
ir sekso žaidimais su berniu-
kais nusirito iki moralinio išsi-
gimimo. Nors kuriant imperiją 
būta daug optimizmo ir kūry-
binių galių, dėl moralinio išsi-
gimimo imperija patyrė griūtį. 
Panaši lemtis ištiko ir barbaro 
Aleksandro Makedoniečio 
galybę, kai karuose susidūrė 
su persų, armėnų ir kitų tautų 
aukštesnėmis kultūromis ir jų 
moralinėmis vertybėmis.

Europos barbarų šalys at-
sigavo tik pradėjus skverb-
tis krikščioniškajai moralei, 
renesanso filosofijai, vėliau 
– protestantizmui. Kūrėsi tau-
tinės valstybės, drauge kūrėsi 
tautinė moralė, tradicijos, pa-
pročiai. Riterių ordinai ir vie-
nuolijos tapo garbės, orumo ir 
moralės ugdytojais, ką liudija 
anuometiniai aukštos moralės 
literatūros ir meno kūriniai.

Drauge su technine revo-
liucija, prasidėjusia praėjusio 
šimtmečio trečiame dešim-

tmetyje, kasdienis gyvenimas 
lengvėja, duonai kasdieninei 
nebereikia daug prakaito lieti, 
tad Europa nuo krikščioniško-
sios moralės pradėjo trauktis, 
ji, kaip tie Romos patricijai, 
panūdo mėgautis nedorais 
reginiais ir žaidimais. Taigi ne 
į viduramžius, o į išprotėjimui 
prilygstančius barbarų laikus 
Europa ritasi. Tenlink homo-
seksualių santykių propaga-
vimo šalininkė Pavilionienė 
norėtų stumti Lietuvą.

Iš tikrųjų, nepritardama ir 
priešindamasi įvairioms gėjų 
akcijoms bei šeimų kūrimui 
partnerystės pagrindu, Lietuva 
siekia išlikti dorovinga tautine 
valstybe, gina jaunimą nuo mo-
ralinio pakrikimo, nuo Europos 
barbarų propagandos bei nuo 
„mokslinio komunizmo” su-
trikdytos mąstysenos mokytojų.

Nepanašu, kad Europą iš-
tiks Romos imperijos likimas, 
tačiau taip atsitikus, mūsų 
tautinė valstybė, tik tvirtai 
stovėdama ant aukštos moralės 
pamatų, galės būti pavyzdžiu 
Europos atgimimui. Istorija 
liudija, kad Lietuva apgynė 
Europą nuo mongolų-totorių 
antplūdžio, o per sovietinės 
imperijos griūtį, rodydama de-
mokratinės valstybės atkūrimo 
pavyzdį, gelbėjo Rusiją nuo 
visiškos pražūties. Žinotina, 
kad mažos valstybės nėra taip 
silpnos, kaip mažos, o dide-
lės nėra taip galingos, kaip 
didelės.

Taigi, Zauerveino žodžiais 
tariant, drūtai laikyk, drūtai 
stovėkie, lietuviškoji giminė!

vilties draugijos valdybos vicepirmininkui

a. + a.
algimantui pautieniui

pabaigus šios žemės kelionę, užuojautą
reiškiame žmonai Beatricijai,  

broliui dr. Mindaugui, seserei Birutei,  
visiems artimiesiems, įdėjos draugams  

ir bendraminčiams.
 

vilties draugijos valdyba

vilnius, spalio 28 d. (LRT). 
Seimo pirmininkė Irena 
Degutienė surengė vienuolik-
tuosius Nacionalinius maldos 
pusryčius. 

Lietuvai reikia tikėjimo, 
vilties ir meilės dorybių, tarda-
mas įžanginį žodį ir invokaciją 
penktadienį per nacionalinius 
maldos pusryčius Seime sakė 
Vilniaus arkivyskupas me-
tropolitas kardinolas Audrys 
Juozas Bačkis. 

Kalbėdamas apie šeimos 
reikšmę, jis ragino pasimelsti 
už santuokinės meilės puose-
lėjimą. 

Seimo pirmininkės Irenos 
Degutienės surengtų vienuo-
liktų nacionalinių maldos 
pusryčių tema – „Tikėjimas, 
viltis ir meilė - Trejybė, kurios 
reikia Lietuvai”. Kreipdamasi į 
renginio dalyvius Seimo vado-
vė pabrėžė, kad kuo platesnis 
visuomenės atstovų ratas turi 
bendrauti kuo dažniau ir kuo 
daugiau. 

„Nuoširdžiai linkėčiau, kad 

kai „mokSliniS komuniZmaS” 
trikdo mąStySeną
Antanas Rimantas Šakalys

Aštuoni Lietuvos vyrai ir viena moteris užkopė į aukščiausią JAV 
Aliaskos viršukalnę McKinley (6194 m). Pasiekę tikslą, iškėlė 
tautinę vėliavą. Asta Komkaitė, kaunietė, nesigailėjo, nes kalnuose 
ji buvo tokia pat ištverminga kaip ir vyrai.                            lrytas.lt

SEIMO VADOVĖ SURENgĖ MALDOS 
PUSRYčIUS 

ir plačioji visuomenė, kuo dau-
giau mūsų piliečių, rastų noro 
ir galimybių bent trumpam 
stabtelėti tarp darbų ir tiesiog 
pasikalbėti, pamąstyti, kaip ir 
vardan ko gyvename. Gaila, 
kad tokiems susitikimams 
dažniausiai lieka laiko tik per 
didžiąsias krikščionių šventes 
– šventas Velykas, šventas 
Kalėdas. 

„Valstybių vadovai, ma-
tydami, kad protas ir išskai-
čiavimas, fizinė ir karinė 
galia nepajėgia atsakyti į 
svarbiausius klausimus, dar 
kartą atsigręžė į Dievą, į šalia 
esantį žmogų. Tai prisime-
nant, tikriausiai ne vienam 
kyla klausimas: nejaugi Dievo 
ir prasmės, grožio ir išminties 
paieškos žmoguje pabunda tik 
neišsprendžiamų problemų 
akivaizdoje? Nejaugi žmo-
gus tik kilus mirties grėsmei 
ir siaučiant karui susimąsto, 
kokia jo misija šiame pasau-
lyje?”, – klausė Parlamento 
vadovė.

vilnius, spalio 27 d. (LRT). 
Andrius Kubilius nesutinka su 
teiginiais esą naująją atominę 
elektrinę Lietuva ilgam prisi-
rištų prie Rusijos energetikos 
sistemos.

Ministras pirmininkas 
Andrius Kubilius, komen-
tuodamas išsakytą buvusio 
vidaus reikalų viceministro ir 
Prezidento Valdo Adamkaus 
patarėjo Albino Januškos 
pareiškimą, esą pastačiusi 
Visagino atominę elektri-
nę (VAE) Lietuva ilgam lai-
kui prisirištų prie Rusijos 
energetikos sistemos, vadina 
neargumentuotu ir visiškai 
nepagrįstu. 

Premjero teigimu, kartu su 
VAE projektu įgyvendinami 
kiti stambūs energetikos pro-
jektai, kurie kaip tik ir neleis 
susisaistyti su Rytų kaimynė-
mis ir integruos Lietuvą į ES 
energetikos sistemą. 

„Noriu pastebėti, kad mes 
lygiagrečiai įgyvendiname 
keletą svarbių energetikos 
sektoriaus projektų. Be abejo, 
pirmiausia tai VAE statyba 
kartu su „Hitachi” kompanija, 
antra, jungtys su Lenkija ir 
Švedija ir trečias projektas – 
Baltijos šalių elektros sistemos 
perjungimas iš posovietinės 
sinchronizacijos į europinę, 
taip kartu tampant integralia 

ATOMINĖS ELEKTRINĖS bŪTINUMAS 
Europos elektros sistemų da-
limi”, – „Žinių radijui” sakė 
premjeras. 

Apibūdindamas trečiąjį 
projektą A. Kubilius pabrėžė, 
kad Baltijos šalių ir Europos 
energetinių sistemų sinchroni-
zacijai reikalingi savi elektros 
energijos gamybos pajėgumai, 
todėl be statomos VAE da-
lyvavimas bendroje Europos 
energetikos sistemoje būtų 
labai ribotas. Tam aktyviai pri-
taria ir ES institucijos, teigia 
Vyriausybės vadovas. 

Paklaustas, ar Lietuvai 
teksiantys VAE pajėgumai - 
maždaug 400- 450 MW – yra 
pakankami ir ar jų nebūtų 
galima pasigaminti šiluminėse 
elektrinėse, premjeras teigė, 
jog atominė elektrinė būtina 
užsitikrinti energijos tiekimą, 
kuris nebūtų priklausomas nuo 
rinkos svyravimų ar politinių 
permainų. 

„Atsiminkime tą faktą, kad 
nauji katilai Elektrėnuose ar 
kur kitur išlaiko priklausomy-
bę nuo priminių energetinių 
šaltinių – dujų, o atominė 
elektrinė garantuoja visiškai 
savarankiškus elektros gene-
racijos pajėgumus, kuriuos 
įgyvendinę spręstume ne vien 
tik savo, bet ir regiono elektros 
gamybos balanso problemas”, 
– kalbėjo A. Kubilius.

EUROPA NEMATO 
bALTARUSIjOS 

ATEITIES  
SU A.LUKAŠENKA
vilnius, spalio 28 d. (Žinių 

radijas). „Aš matau tik bloges-
nius ir blogesnius pokyčius”, 
paklaustas, kokia kryptimi 
šiandien vystosi Baltarusija, 
Žinių radijo laidoje „Pasaulio 
dienovidžiai” sakė užsienio 
reikalų ministras Audronius 
Ažubalis. „Ypatingai kas dabar 
vyksta vadinamojoje naujojoje 
teisėkūroje, kur iškeliamas 
specialiųjų tarnybų vaidmuo 
ir jas prižiūrinčio prezidento 
vaidmuo, tai rodo, kad pilie-
tinių laisvių mažėja”, - įsiti-
kinęs Lietuvos diplomatijos 
vadovas. 

Tai jau esą pastebi ir 
Jungtinės Valstijos, ir Eu-
ropos šalys, kurios jau nu-
siima rožinius akinius ir 
vis daugiau koordinuotos ir 
efektyvios paramos skiria 
Baltarusijos pilietinei visuo-
menei stiprinti.

Pasak ministro, Lietuva 
kitoms Europos Sąjungos 
šalims jau siūlo pradėti kurti 
„postlukašenkinę” santykių su 
Baltarusija strategiją. 

„Tai laiku iškelta idėja, sie-
kiant parodyti ir Baltarusijos 
visuomenei, ir valdančiajam 
elitui, kad Europa nemato šito 
režimo ateities Baltarusijoje 
ir jau rengia naująją politiką 
naujajai Baltarusijos valdžiai”, 
– sakė A. Ažubalis. 

Baltarusijos autoritarinio 
prezidento administracijos 
vadovas Vladimir Makej pa-
brėžė Eurazijos ekonominės 
bendrijos patrauklumą, bet 
pareiškė, kad šalis neatsisako 
suvereniteto.

„Dabar jie (Baltarusijos opo-
zicija) sako, kad Aleksandr 
Lukašenka kone atsisako 
Baltarusijos suvereniteto. 
Atidžiai perskaitykite (laikraš-
tyje „Izvestija” Baltarusijos 
prezidento) straipsnį. Nė vienoje 
eilutėje, nė viename žodyje ten 
nepareiškiama, kad mes atsi-
duodame Rusijos ar kurios nors 
kitos valstybės malonei”, - sakė 
V.Makej TV kanalo „Belarus-
RTR” tiesioginėje laidoje.

Pasak jo, kai kurie opozici-

minSkaS nori į euraZijoS Sąjungą

jos atstovai jau pareiškė, kad 
Baltarusija pareikšdama suin-
teresuotumą įstoti į Euroazijos 
sąjungą, „pasiduoda” Rusijai.
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$250,000

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter
Buy any 4 tires and receive a. P.S. Tire hat!

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

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

Šviesiaplaukė lietuvė Rasa 
Kulytė iš Italijos premjero 75 
metų Silvio Berlusconi gavo 
dovanų ne tik komplimentų už 
žavią išvaizdą.

Ištyrusi italų milijardie-
riaus bankines operacijas, 
Florencijos prokuratūra įtaria, 
kad didžiulės pinigų sumos 
keliavo į įvairias sąskaitas, 
kurios priklausė premjero 
„simpatijoms”. 220 tūkst. 
eurų (760 tūkst. litų) atiteko 
palangiškei - buvusiai „Mis 
Europos Sąjunga 2007” grožio 
konkurso prizininkei.

Apie R.Kulytės ryšius 
su S.Berlusconi Italijos ži-
niasklaida pranešė praėju-
sį pavasarį. Dienraštis „La 
Repubblica” aiškinosi, kodėl ir 
kokiu būdu niekam nežinoma 
lietuvė atsidūrė RAI valsty-
binėje televizijoje ir gaudavo 
nemažus pinigus už kelių mi-
nučių pasirodymą pramoginėje 
laidoje. Tąkart „Giada” — taip 
spaudoje buvo pavadinta 24 
metų lietuvė — neslėpė, kad 
pažįsta Italijos premjerą, bet 
paneigė bet kokius žiniasklai-
dos įtarimus dėl dalyvavimo 
erotinio pobūdžio vakarėliuo-
se milijardieriaus rūmuose 
Milane ir Romoje. Romos cen-
tre įsikūrusi R.Kulytė tvirtino 
pati neblogai uždirbanti, be 
to, jai tariamai padeda sužadė-

2011 m. Mis Lietuva, gražiausia lietuvaitė 
Ieva Gervinskaitė, dalyvauja Londone pa-
saulio gražuolių konkurse. 21-nerių žemaitė 
iš Skuodo lapkričio 6-ąją varžysis su viso-
mis Žemės gražuolėmis dėl „Mis pasaulis” 
karūnos.                                            lrytas.lt

IŠ S.bERLUSCONI SąSKAITOS — 
220 TŪKST. EURŲ LIETUVEI 

tinis italas.
Florencijos pro-

kurorų vykdomas 
teisminis tyrimas 
verčia abejoti šia 
l i e tuvės  ve r s i -
ja. Vadinamojoje 
„deputato Denis 
Verdini” byloje jau 
surašyta 65 tūkst. 
tyrimo puslapių. 
Prokuratūros duo-
menimis, Italijos 
premjeras savo ais-
trai moterims paten-
kinti išleido 14 mln. 
371 tūkst. eurų (49 
mln. 579 tūkst. litų). 
Šie milžiniški pini-
gai iškeliavo iš vie-
nos ir tos pačios—
„Monte dei Paschi 
di Siena” banko sąskaitos nr. 
1.29. Jos savininkas—Silvio 
Berlusconi.

Vidutinės bankinių pa-
vedimų sumos svyruoja nuo 
200 tūkst. iki 400 tūkst. eurų. 
Grafoje „pavedimo paskirtis” 
premjeras įrašydavo „negrą-
žintina paskola”. Didžiausią 
sumą — 700 tūkst.  eurų 
S.Berlusconi pervedė italei 
Evelinai Mannai po to, kai ši 
pagrasino papasakoti apie ry-
šius su vyriausybės vadovu.

Iš sąskaitos nr. 1.29 mer-
ginoms buvo perkami au-

tomobiliai ir brangenybės 
vienoje Milano juvelyrinėje 
parduotuvėje (išleista 337 
tūkst. eurų).

S.Berlusconi bankiniai pa-
vedimai R.Kulytei, kitoms 
merginoms, asmeninei sekre-
torei, partijos „Laisvės tau-
ta” veikėjams, jaunesniajam 
broliui Paolo buvo atskleisti 
atsitiktinai. Dienraščio „La 
Repubblica” duomenimis, 
Florencijos prokuratūra tyrinė-
jo Florencijos banko „Credito 
Cooperativo Fiorentino” tyčinį 
bankrotą.                       lrytas.lt

Lietuvoje labai gražiai 
išleistoje 272 puslapių al-
buminio pobūdžio knygoje 
aprašoma Lietuvos kariuo-
menės technika laikotarpiu 
nuo 1918 m. iki 1940 m. ne-
priklausomoje valstybėje. Tai 
Lietuvos kariuomenės techni-
kos istorija. Knygos autorius 
Vidas Grigoraitis. Leidinyje 
rašoma, kaip Lietuvos ka-
riuomenėje atsirado kariniai 
automobiliai, transporto ma-
šinos, šarvuočiai, tankai ir 
tanketės, traktoriai, motoci-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

klai ir specialioji technika. 
Kokia buvo pasirengimo 
sistema karo vairuotojams 
ir koks buvo technikos dalių 
likimas Lietuvą okupavus 
Sovietų Sąjungai. Leidinys 
labai gausiai iliustruotas 
ryškiomis nuotraukomis. 
Nepamiršta aprašyti tankų 
ir šarvuočių dirbtuvių įren-
gimus. Net internuotų lenkų 
kariuomenės technika. 1940 
m. birželio 15 d. šalį oku-
pavus sovietų kariuomenei, 
prasidėjo Lietuvos kariuome-

nės naikinimas. Knygoje bai-
giama kaip jau komunistinė 
valdžia sudarė Lietuvos ka-
riuomenės likvidavimo planą 
ir tos komisijos pirmininku 
buvo paskirtas div. gen. V. 
Vitkauskas, o jo pavaduoto-
ju sovietų armijos gen. mjr. 
Šliominas. Leidinį spausdino 
UAB „Rotas” Vilniuje.


