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Briuselis, spalio 28 d. 
(ELTA). Naujasis NATO 
gene ra l in i s  s ek re to r ius 
Jensas Stoltenbergas (Jens 
Stoltenberg) neišvengiamu 
pavadino Aljanso stiprinimą 
Rusijos atžvilgiu, praneša 
agentūra AFP.

Briuselis, spalio 29 d. 
(ELTA). Europos Sąjunga 
(ES) kol kas nemato pagrindo 
atšaukti dėl Ukrainos konflikto 
Rusijai paskelbtų sankcijų. 
Tai pareikšta antradienio va-
karą po Briuselyje vykusio 28 
Bendrijos šalių ambasadorių 
susitikimo. Šalys narės esą 
yra vieningos nuomonės, kad 
Maskvos pozicija nepasikeitė, 
informuoja agentūra AFP.

ES pastarąjį kartą rugsėjį 

Klaipėda, spalio 27 d. 
(ELTA). Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė už suskystintų 
dujų terminalą „Independence” 
(„Nepriklausomybė”) padėko-
jo tiek Andriaus Kubiliaus, 
tiek Algirdo Butkevičiaus va-
dovaujamoms Vyriausybėms. 

„O dabar noriu padė-
koti dviem Vyriausybėms: 
P remje ro  A .  Kub i l i aus 
Vyriausybei, kuri pradėjo šį 
projektą ir jos energetikos mi-
nistrui (Arvydui Sekmokui. - 
ELTA), užsispyrusiam, kartais 
labai užsispyrusiam, bet būtent 
todėl šis projektas atsirado. 

Noriu padėkoti dabartinei 
Vyriausybei Premjerui A. 
Butkevičiui, kuris sugebėjo 
suprasti šio projekto svarbą 
ir jį užbaigti, nepriklausomai 
nuo netgi šioje salėje esan-
čių žmonių prieštaravimų ir 
mėginimų kaišioti pagalius į 
ratus. Todėl dėkoju už ryžtą, 
supratimą ir žinojimą, kad 
šio projekto Lietuvai reikia”, 
- pirmadienį per iškilmin-
gą ceremoniją kalbėjo D. 
Grybauskaitė. 

Pasak šalies vadovės, 
Lietuva 25-aisiais metais po 
Nepriklausomybės paskelbi-
mo gali vėl didžiuotis savo 
ryžtu, drąsa ir politine valia. 

„Lietuva pirmoji Baltijos 
šalyse pasistatė SGD terminalą, 
tai strateginis ne tik energetinis, 
bet ir geopolitinis projektas, 
kuris nulems mūsų ateitį, o gal-
būt ir mūsų regiono ateitį. (...) 
Projektui įgyvendinti prireikė 
tik pusketvirtų metų: kiek galė-
jome padaryti per 25-erius, jeigu 

„INDEPENDENCE” – SVARBIAUSIAS LETUVOS APSISPRENDIMAS

Iškilmingoje Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalo atidarymo šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.                                                                                                                                                                         EPA-ELTA nuotr.

politinės valios, sąžinės, garbės 
būtų atsiradę anksčiau? Tapome 
energetiškai saugia valstybe”, - 
kalbėjo D. Grybauskaitė. 

Prezidentė savo kalboje 
nusiuntė žinutę ir Estijai bei 
Latvijai. 

„Klaipėdos SGD termina-
lui teks ypatingas vaidmuo, 
jis bus viso Baltijos regiono 
energetinio saugumo garantas. 
Visada galėsime ateiti į pa-
galbą mūsų kaimynams, jeigu 
jiems to prireiks. Reikalui 

esant, šis terminalas galės pa-
dengti net 90 proc. visų trijų 
Baltijos šalių dujų poreikio”, 
- teigė D. Grybauskaitė. 

Kartu valstybės vadovė 
pažymėjo, kad šis terminalas 
užkerta kelią ir politinėms 
manipuliacijoms. 

„Daugiau niekas negalės 
mums diktuoti dujų kainos, 
pirkti mūsų politinės valios 
arba papirkinėti mūsų po-
litikus. Sau ir pasauliui dar 
kartą įrodėme, kad mūsų tauta 

sugeba ginti savo nepriklau-
somybę kasdien. Svarbiausias 
Lietuvos apsisprendimas įra-
šytas šiandien atplaukusio 
laivo pavadinime”, - sakė D. 
Grybauskaitė, kuri yra ir šio 
laivo krikštamotė. 

Neminėdama Rusijos var-
do, Prezidentė sakė žinanti, 
kad „vienas kaimynas taip pat 
labai norėjo sustabdyti pro-
jektą ir neleisti mums turėti 
šio laivo”. 

„Dėl to labai norėčiau padė-

koti Norvegijos Vyriausybei ir 
bendrovei, kuri, nepaisant visko, 
pajudėjo į priekį. Taip pat labai 
norėčiau padėkoti korėjiečiams, 
kurie sutiko pastatyti šį laivą 
Pietų Korėjoje. Yra labai svar-
bu, ir mes labai džiaugiamės, 
kad vis daugiau šalių įsitraukia 
į mūsų ekonominį bendradar-
biavimą, užtikrinant mūsų eko-
nominį saugumą, - tiek mūsų, 
Lietuvos, tiek ir mūsų kaimynių 
energetinį saugumą”, - kalbėjo 
D. Grybauskaitė.

NAUJASIS NATO VADOVAS NEIŠVENGIAMU VADINA 
ALJANSO STIPRINIMĄ

Aljansas ir toliau siekia 
„konstruktyvių santykių” su 
Maskva, tačiau privalo būti sti-
prus, pareiškė J. Stoltenbergas 
antradienį Briuselyje pirmo-
joje savo viešoje kalboje nuo 
kadencijos pradžios. Jis para-
gino Rusiją nutraukti padėties 

Ukrainoje destabilizavimą ir 
„atitraukti savo dalinius”.

28 NATO narės savo viršū-
nių susitikime rugsėjį susitarė 
didinti išlaidas gynybai. Be 
to, Aljansas, reaguodamas į 
Ukrainos konfliktą, nusprendė 
padidinti savo pajėgas Rytų 
Europos šalyse, kurios jaučia 
ypač didelę Rusijos grėsmę. 
NATO taip pat ketina kurti 
greitojo reagavimo dalinį savo 
šalims narėms ginti.

„Tai didžiausias mūsų ko-
lektyvinio saugumo stiprini-
mas nuo Šaltojo karo pabai-
gos”, - pabrėžė J. Stoltenbergas 
Germano Maršalo fonde 
Briuselyje. Jis atkreipė dėme-
sį į tai, kad NATO praėjusiais 
mėnesiais penkis kartus padi-
dino virš Rytų sąjungininkių 
patruliuojančių naikintuvų 
skaičių ir dislokavo laivus 
Baltijos bei Juodojoje jūrose.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas (Jens 
Stoltenberg).                                                                   NATO nuotr.

ES KOL KAS NEMATO PAGRINDO ATŠAUKTI 
SANKCIJAS RUSIJAI

sugriežtino savo baudžia-
mąsias priemones Rusijos 
bendrovėms, bankams ir ats-
kiriems asmenimis.

Vakarai kaltina Rusiją gin-
kluote ir kareiviais remiant 
prorusiškus separatistus Rytų 
Ukrainoje. Maskva tai neigia.

ES, JAV ir kitų šalių sank-
cijos praėjusiais mėnesiais jau 
padarė didelės žalos Rusijos 
ekonomikai. Rusijos rublio kur-
sas krito iki rekordinių žemumų.

Naujoji Europos Komisija, 
v a d o v a u j a m a  E u r o p o s 
Sąjungos (ES) politikos vete-
rano Jean-Claude Junckerio, 
oficialiai pradėjo dirbti lapkri-
čio 1 d.

Komisijos darbotvarkė 
bus įtempta: pirmasis J.-C. 
Junckerio uždavinys bus iki 
Kalėdų paleisti 300 mlrd. 
eurų investicijų planą, turintį 

NAUJOJI EUROPOS KOMISIJA PRADEDA DARBĄ
išjudinti stringančią Bendrijos 
ekonomiką, slegiamą beveik 
rekordinėse aukštumose sta-
biliai besilaikančio nedarbo.

Europos Komisija, kuri yra 
ES aukščiausioji vykdomosios 
valdžios institucija turi dideles 
galias – ji rengia teisės aktų 
projektus, kurie įsigalioja, 
jeigu juos patvirtina Bendrijos 
narės.                                 LRT
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Prezidentės Dalios Grybauskaitės vardu Vėlinių išvakarėse 
buvo padėtos gėlės ir uždegtos žvakės ant iškilių lietuvių kapų. 
Gėlių bus padėta prie Laisvės gynėjų memorialo, prie žuvusiųjų 
už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę paminklo, prie Lietuvos 
Prezidentų Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus ir Algirdo 
Brazausko bei prie nežinomų kareivių kapų. Taip pat buvo pa-
gerbtas ir Nepriklausomybės Akto signataras Jonas Basanavičius, 
visuomenės veikėjas ir Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka, 
kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 
poetai Jonas Mačiulis-Maironis ir Justinas Marcinkevičius, la-
kūnai Darius ir Girėnas bei pirmasis už nepriklausomybę žuvęs 
karininkas Antanas Juozapavičius.

Iškilios asmenybės Lietuvos vadovės vardu buvo pagerb-
tos Vilniuje, Kaune, Kudirkos Naumiestyje, Alytuje ir kituose 
Lietuvos miestuose. Mirusiųjų atminimo dieną Prezidentė kvietė 
gėlėmis ir švieselėmis pagerbti ne tik mums brangius išėjusiuo-
sius, bet ir tuos, kurių kapai yra nežinomi ir apleisti.

Nuo lapkričio 1 d. Lietuvoje oficialiai pradėjo veikti greitojo 
reagavimo pajėgos, kurios galėtų skubiai reaguoti į vadinamąsias 
nekonvencines grėsmes, tokias kaip skiriamųjų ženklų neturinčių 
ginkluotų grupuočių veiksmai ar tautinių mažumų kurstymas. 
Pradėjus funkcionuoti greitojo reagavimo pajėgoms, vienu metu 
Lietuvoje aukštoje parengtyje budės per 2,5 tūkst. gerai parengtų ir 
aprūpintų karių. Lietuvos greitojo reagavimo pajėgas sudarys dvi 
bataliono kovinės grupės, karinių oro pajėgų, specialiųjų opera-
cijų pajėgų ir logistinės paramos vienetai. Ypač greito reagavimo 
pajėgas NATO valstybių vadovai sutarė susitikime Velse spalį, 
reaguodami į Rusijos veiksmus Ukrainos teritorijoje.

Žiniasklaidos ekspertai teigia, kad Seimas, atmetęs prezi-
dentės pataisas įtvirtinti ne mažiau kaip 90 proc. Lietuvoje re-
transliuojamų programų oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis, 
praleido galimybę sustiprinti informacinį imunitetą. Pasak jų, 
žiniasklaida – galingas ginklas, ypač kai skleidžiamas melas, karo 
propaganda, kurstoma nesantaika. Reikia galvoti apie Lietuvos 
žmonių pilietiškumą ir sąmoningumo ugdymą – pabrėžiama  
konferencijoje apie šiandienos televizijos ir radijo iššūkius. Jos 
dalyviai teigia, kad vaikus nuo mažų dienų reikia pradėti mokyti 
atskirti informaciją, ją sugebėti vertinti kritiškai.

Šiauliuose atidarytas Širdies ir kraujagyslių centras. Jis 
įkurtas sutvarkius ir modernia įranga aprūpinus Šiaulių respu-
blikinės ligoninės I ir II kardiologijos skyrius. Modernus Širdies 
ir kraujagyslių centras Šiaulių respublikinėje ligoninėje atsirado 
įgyvendinant projektą, kuriuo siekiama sumažinti sergamumą 
ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Visam projektui 
įgyvendinti skirta daugiau nei 156 mln. litų, didžioji dalis – ES 
struktūrinių fondų parama.

Siūloma pakeisti Seimo statuto nuostatas, reglamentuojančias 
Seimo narių dalyvavimą posėdžiuose, atlyginimo sumažinimo 
sąlygas bei papildyti Seimo posėdžio pirmininko pareigas. Tai nu-
matančias Statuto pataisas Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo 
Seimo narys Stasys Brundza. Pagal siūlomą projektą, kiekvieno 
Seimo posėdžio pradžioje, užsiregistravus Seimo nariams, Seimo 
posėdžio pirmininkas paskelbia apie Seimo posėdyje nedalyvau-
jančius Seimo narius, nurodydamas jų nedalyvavimo priežastis.

Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkės 
Gražinos Drėmaitės teigimu, jeigu Žaliojo tilto skulptūros bus iš-
brauktos iš saugomų kultūros vertybių registro, ką toliau su jomis 
daryti, turės nutarti Vilniaus miesto savivaldybė. Kultūros paveldo 
departamentas pasiūlė, kad paminklai, pažymėti okupacine arba 
fašistine simbolika, nebūtų laikomi vertingais, primena ELTA. 
Tai reglamentuojantis patikslintas kriterijų projektas pateiktas 
Kultūros ministerijai.

Kaune, VII forte, palaidoti masinėje kapavietėje prieš dvejus 
metus rasti žydų palaikai. Tradicines apeigas atliko specialiai 
į Lietuvą atvykę rabinai iš Europos žydų kapų priežiūros ko-
miteto. Pasak jų, tokių masinių kapaviečių vis dar aptinkama 
ir kitose šalyse.

Pusantro šimto tautininkų spalio 28 d. vakarą Katedros 
aikštėje šventė Vilniaus atgavimą. Tačiau taiki eisena neapsiėjo 
be drastiškų pareiškimų – buvo reikalaujama viešo lenkų tautos 
atsiprašymo. „Kol Lenkijos valstybė neatsiprašys oficialiai – ar 
užsienio reikalų ministro, ar prezidento lūpomis – už tai, kad 
Lietuvos sostinė buvo okupuota 20 metų, tol turime prisiminti ir 
minėti šią datą. Nesvarbu, kiek žmonių ateis, ateisime su deglais, 
knygomis, šūkiais ar dainomis, mes turime žadinti tautą. Turime 
priminti, kad Europoje prasideda grėsmingi įvykiai. Krymo at-
plėšimas nuo Ukrainos parodė, kad sienos po Antrojo pasaulinio 
karo nėra geležinės, jos nupieštos su pieštuku ir jas gali labai 
greitai perbraižyti keli žali žmogeliukai. Jeigu nuo Rusijos mus 
dabar saugo NATO blokas ir sutarties punktai, tai nuo Lenkijos 
mūsų nesaugo niekas”, – piktinosi J. Panka.                ELTA, LRT

Vašingtonas, spalio 29 d. 
(ELTA). JAV valstybės se-
kretorius Džonas Keris (John 
Kerry) įspėjo Rusiją, kad šalis 
pažeistų tarptautinius susitari-
mus, jei pripažintų separatistų 
planuojamus rengti rinkimus 
Ukrainos rytuose, praneša 
BBC.

Vadinamosios Donecko 
ir Luhansko liaudies respu-
blikos sekmadienį planuoja 
rengti visuotinius rinkimus 
Rytų Ukrainoje.  Rusijos 
užsienio reikalų ministras 
Sergejus Lavrovas antra-
dienį pranešė, kad Maskva 
pripažintų šiuos neteisėtais 

JAV valstybės sekretorius John Kerry: Ukrainos separatistų rinkimai yra neteisėti.    EPA-ELTA nuotr.

ĮVERTINTI RUSIJOS 
BANKŲ NUOSTOLIAI 

UKRAINOJE

Kijevas, spalio 29 d. (ELTA). 
Rusijos pareigūnų atliktos pro-
gnozės rodo, kad galimi bendri 
šalies bankų Ukrainoje patirti 
nuostoliai, vertinami realiuoju 
scenarijumi, siekia 12,5 mlrd. 
JAV dolerių, konservatyvusis 
scenarijus rodiklį didina iki 25 
mlrd. JAV dolerių. Tokius duo-
menis uždarame vyriausybės 
posėdyje pateikė stambiausių 
Rusijos bankų atstovai, infor-
muoja laikraštis „Kommersant”.

Vieno iš leidinio pašne-
kovų duomenimis, nurodomi 
25 mlrd. JAV dolerių yra di-
džiausia galima suma ir atsar-
giausias Rusijos kredito orga-
nizacijų nuostolių Ukrainoje 
vertinimas.

„Realusis vertinimas siekia 
tik pusę šios sumos”, - sakė 
anonimiškai kalbėjęs asmuo.

Pašnekovai nurodo, kad 
ši suma yra visų Rusijos ban-
kų nuostoliai: tiek tų, kurie 
teikė paskolas Rusijos ben-
drovėms, vykdančioms savo 
verslą Ukrainoje, taip pat teikė 
paskolas gavėjams iš Ukrainos 
Rusijoje ar savo antrinėse 
įmonėse Ukrainos teritorijoje. 

JAV VALSTYBĖS SEKRETORIUS – UKRAINOS SEPARATISTŲ 
RINKIMAI YRA NETEISĖTI

laikomus separatistinių jėgų 
rinkimų rezultatus.

Per konferenciją Kanados 
mieste Otavoje JAV valstybės 
sekretorius Dž. Keris tvirtino, 
kad Ukrainos žmonės per 
parlamento rinkimus spalio 
26-ąją aiškiai apsisprendė suk-
ti demokratijos keliu. Tačiau, 
kalbėdamas apie planuojamus 
rengti separatistų rinkimus, 
Dž. Keris tikino, esą tai būtų 
aiškus įsipareigojimų, kuriuos 
prisiėmė Rusija ir prorusiški 
separatistai per kontaktinės 
grupės susitikimą Minske, 
pažeidimas.

„JAV kartu su tarptautine 

bendruomene nepripažins 
vadinamųjų separatistų rinki-
mų, nebent jie būtų rengiami 
pagal specialaus statuso įsta-
tymą, kuri priėmė Ukrainos 
parlamentas ir pasirašė šalies 
prezidentas Petro Porošenka”, 
- pabrėžė Dž. Keris.

P. Porošenka pritaria JAV 
nuomonei ir tikina, kad ne-
teisėti separatistų rinkimai 
pakenktų taikos procesui 
Ukrainoje.

Spalio 26 dieną įvykusiuo-
se Ukrainos rinkimuose nebal-
savo separatistų užimti rytiniai 
regionai ir Krymas, kurį kovo 
mėnesį aneksavo Rusija.

Paryžius, spalio 31 d. 
(ELTA). Europos Sąjunga 
(ES) atliks savo vaidmenį 
padedant įgyvendinti dujų 
tiekimo sutartį, ketvirtadienio 
vakarą pasirašytą tarp Rusijos 
ir Urainos, bendrame pareiš-
kime nurodė Prancūzijos ir 
Vokietijos prezidentai, skelbia 
„EUbusiness”.

P rancūz i jo s  vadovas 
Fransua Olandas (Francois 
Hollande) ir Vokietijos kan-
clerė Angela Merkel (Angela 
Merkel) teigė ketvirtadienio 
vakarą kalbėję su Rusijos 
prezidentu Vladimiru Putinu 
ir jo kolega iš Ukrainos 
Petro Porošenka. Visi ketu-
ri lyderiai sveikino derybų 
dėl Rusijos dujų tiekimo į 
Ukrainą pabaigą, kuri buvo 
pasiekta tarpininkaujant ES 
atstovams.

„Respublikos prezidentas 
ir Vokietijos kanclerė tvirtino, 
kad ES atliks savo vaidmenį 
kartu su partnerėmis (JAV, 
Didžiojo septyneto šalimis 
ir Tarptautiniu valiutos fon-
du) prisidedant prie sutar-
ties įgyvendinimo”, - rašoma 
Prancūzijos prezidento pa-

EUROPOS SĄJUNGA PADĖS ĮGYVENDINTI 
DUJŲ TIEKIMO SUTARTĮ

reiškime.
F. Olandas ir A. Merkel 

taip pat akcentavo Minske 
rugsėjo 5-ąją pasirašytos pa-
liaubų sutarties įgyvendinimo 
būtinumą ir išreiškė viltį, kad 
tarp Ukrainos vyriausybės ir 
separatistų bus atnaujintas 
nacionalinis dialogas.

Rusija spalio 30 d. suti-
ko atnaujinti dujų tiekimą 
Ukrainai šią žiemą. Pasirašyta 
sutartis taip pat užtikrins, kad 
ir Europai per Ukrainos terito-
rija tiekiamos dujos vartotojus 
pasieks saugiai.

Susitarimas pasiektas po 
kelių mėnesių derybų tarp 
ES pareigūnų, Rusijos ir 
Ukrainos energetikos minis-
trų. Dokumente nurodoma, 
kad ES garantuoja užtikri-
nanti Ukrainos dujų pirkimą 
iš Rusijos ir Kijevui padės 
sumokėti didžiules skolas.

Iš viso Kijevui suteikia-
mo paramos paketo vertė 
siekia 4,6 mlrd. JAV dolerių - 
dalį lėšų suteiks pati Europos 
Sąjunga, o dalį Tarptautinis 
valiutos fondas. Sandoriai 
dėl paramos teikimo jau pa-
sirašyti.
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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

 DIRVA

PERGALĖS SKONIS,  
ARBA „ORŠOS” MŪŠIS PO 500 METŲ

„Dirvos” laikraštyje ne kartą rašėme, kaip Lietuvoje buvo 
paminėtas 1514 metais rugsėjo 8 d. laimėtas mūšis, įvykęs 
prie Oršos tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) 
ir Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenių. LDK 
ir jos kariuomenės samdiniams vadovavo Lietuvos didysis 
etmonas Konstantinas Ostrogiškis. Manoma, kad LDK ir 
jos samdinių (lenkų, vokiečių) kariuomenė galėjo siekti iki 
30 tūkstančių. Dėl maskvėnų kariuomenės dydžio istorikai 
nesutaria, bet spėjama, kad ji galėjo siekti net 80 tūkstančių. 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės pergalė 
prie Oršos sulaukė didelio tarptautinio atgarsio. Po jos žlugo 
Maskvos pastangos sudaryti prieš Lenkijos Karalystę ir LDK 
nukreiptą sąjungą su Habsburgais. Pergalė buvo puiki proga 
karinės šlovės spindesy nuskambėti Lietuvos vardui ir kartu 
kuriam laikui sustabdė maskvėnų veržimąsi į Vakarus.

Bet grįžkime prie šių dienų aktualijų. Rusijos politikos 
nenuspėjamumas, o tikriau pastovus kaimyninių valstybių 
ekonominis žlugdymas ir fizinė grėsmė (po Sovietų Sąjungos 
subyrėjimo), pareikalavo buvusių okupuotų valstybių pastan-
gų savo nepriklausomybes ne tik įtvirtinti, bet ir apginti. Po 
Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo akto 
Lietuvos žmonės išgyveno 1991 m. Sausio 13-osios įvykius, 
o vėliau sekė Lietuvos ekonominė blokada. Bet Lietuvos 
žmonės atsilaikė. Ekonominė blokada privertė Lietuvos 
Vyriausybę pasistatyti Būtingės naftos terminalą (prieš kurio 
statybas kovojo Lietuvos žalieji), kuris leidžia dabar apsirū-
pinti nafta, Rusijos prezidentui V. Putinui užsukus „Družbos” 
(lietuviškai „Draugystės”) naftotiekį. 

Rusijos valdžios valdomas „Gazprom” nuosekliai šanta-
žavo Lietuvą dėl gamtinių dujų kainos. Lietuvos Vyriausybė, 
neturėdama pasirinkimo, mokėjo didžiausią kainą Europoje 
už gamtines dujas. Iki 2014 metų spalio 27 d. 100 procentų 
gamtinių dujų buvo iš Rusijos, bet po Suskystintų gamtinių 
dujų (SGD) terminalo pastatymo ir galimybės jūrų keliu ap-
sirūpinti gamtinėmis dujomis baigiasi šis Rusijos ekonominis 
teroras prieš Lietuvą. Ir ne tik prieš Lietuvą. Per šį Klaipėdoje 
esantį SGD terminalą gamtinėmis dujomis bus galima aprū-
pinti Latviją bei Estiją. Jau baigiamas projektuoti (ir paskirti 
Europos Sąjungos pinigai) dujotiekis, skirtas sujungti jį su 
Lenkija. Šis Lietuvos politinis sprendimas - pasistatyti SGD 
terminalą - buvo įvykdytas per labai trumpą laiką. Svarbiausia, 
kad nors jis buvo pradėtas Lietuvos Vyriausybei vadovaujant 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos 
atstovui premjerui A. Kubiliui, bet, po rinkimų pasikeitus val-
dantiesiems, jis buvo tęsiamas ir sėkmingai baigtas Lietuvos 
Vyriausybei pradėjus vadovauti socialdemokratų premjerui 
A. Butkevičiui. Štai kas įmanoma nuveikti, kai suprantama 
politinė situacija ir kartu dirbama dėl Lietuvos. O jei taip 
sutarti būtų pavykę sprendžiant atominės elektrinės statybos 
klausimą ar skalūninių dujų paiešką ir išgavimą? Kur tada 
būtų Lietuva? Ne veltui ir SGD terminalo laivas-saugykla 
pavadintas „Independence”. Tai visų Lietuvos žmonių pa-
siekimas, galimybė išsaugoti ir įtvirtinti Nepriklausomybę.

Sveikinimą iš Klaipėdos 
spalio 27 dieną mielai būčiau 
perdavęs Rusijos prezidentui 
Putinui – juk jis daug prisidė-
jo, kad Lietuva nedelsdama 
pradėtų ieškoti būdų, kaip 
apsisaugoti nuo tokio „ge-
radario” parengtos ašutinės 
virvės, kurią įkūnijo Rusijos 
dujų poreikis. Atrodytų, ne 
mes pirmi, ne mes paskuti-
niai, kuriems reikalingos du-
jos, tačiau kalba eina ne apie 
tai – jokia kita valstybė, ga-
linti parduoti dujas, nenaudo-
ja šios galimybės politiniams 
tikslams taip, kaip Rusija. 
Todėl simboliniu vardu pava-
dintas laivas „Independence” 
(„Nepriklausomybė”) at-
plukdė ne šiaip galimybę 
Lietuvai apsirūpinti dujomis 
iš kitų šaltinių, bet suteikė 
šansų ir Latvijai bei Estijai 
nepaisyti Kremliaus šantažo. 
(Pasirodo, netgi Suomijai 
galime padėti!)

Kremliaus užmojai buvo 
dideli – pririšti visą Vakarų 
Europą prie rusiškų dujų 
vamzdžio „ant trumpo pava-
džio” ir paskui savo nuožiūra 
kaitalioti to pavadžio ilgį.  
Na, o buvusios sovietinės 
teritorijos, t. y. respublikos, 
greičiausiai į šiuos planus 
net neįėjo – su jomis terliotis 
buvo gaila pinigų ir laiko, 
joms iš karto buvo numatytas 
narvas be teisės jį palikti (ir 
būdas į narvą įkišti: „užkel-
sim naftos, dujų kainas, kur 
jie dings, patys ant pilvų 
atšliaus”). Kad tai įmanoma, 
matėme iš neseno pavyzdžio, 
kai Armėnija pasirinko „in-
tegraciją” į Rusijos buriamą 
„Eurazijos sąjungą”: nors 
jai pasirinkti buvo duota ir 
europinė integracija, deja, ar-
mėnai pripažino, kad Rusija 
ją užsmaugtų energetinių 
resursų kainomis. Ukraina 
pasuko kitu keliu – jos tauta 
išvijo (tiksliau pats paspru-
ko) Kremliaus vietininką 
Viktorą Janukovyčių, rinki-
muose išsirinko prezidentą 
Piotrą Porošenką, o praeitą 
savaitę – ir naują parlamen-
tą – Radą, kurioje daugumą 
vietų gavo europinės krypties 
partijos. Tiesa, toks Ukrainos 
pasirinkimas visiškai neten-
kino Putino klikos – rusai 
aneksavo Krymą, užsiundė 
ant rytinės Ukrainos pro-
rusiškus separatistus (kurie 
sukėlė karą), ir, aišku, pra-
dėjo ekonominį spaudimą. 

Iš įvykių sekos darosi aišku, 
kad Kremlius niekada nepa-
sitikėjo ukrainiečiais – matyt, 
jau seniai buvo suplanuo-
tas ir Krymo scenarijus, ir 
Donecko bei Luhansko atplė-
šimas. Nežinia, kokie dar pla-
nai, ir kokioms valstybėms 
skirti, guli Maskvos politikų 
stalčiuose, tačiau aišku, kad 
augant energetinių išteklių 
poreikiams Vakaruose, augs 
ir Kremliaus apetitas pasi-
naudoti šių poreikių vargi-
namų valstybių problemomis 
savo politiniams interesams 
tenkinti. Energetinių išteklių 
Rusija turi, o pinigų atsiras 
– paradoksas, bet gi Rusijai 
nieko nekainuoja papirkti 
kokį nors politiką, pavyz-
džiui, Vokietijoje: juk tam 
ji naudoja pinigus, kuriuos 
gauna iš Vokietijos už du-
jas... Be to, nepamirškime, 
kad Rusija paveldėjo Sovietų 
Sąjungos įdirbį verbuojant 
Vakarų politikus arba įtaisant 
jiems pavaduotojus, dirban-
čius Maskvai (prisiminki-
me kad ir Willy Brandto, 
Vokietijos kanclerio, istoriją: 
šis socialdemokratas turėjo 
atsistatydinti, kai paaiškėjo, 
kad jo asmeninis referen-
tas yra komunistinės Rytų 
Vokietijos agentas, o juk W. 
Brandto valdymo metu buvo 
užmegzti labai geri santykiai 
su sovietais, ir netgi dujų 
tiekimo projektai pradėti! 
Tad ar verta stebėtis, kad ir 
buvęs Vokietijos kancleris 
Gerhardas Schroederis, beje, 
irgi socialdemokratas, tapo 
„Gazpromo” patikėtiniu ir 
Putino draugeliu?).

Kada nors mes su didžiau-
siu susidomėjimu dar skaity-
sime knygas apie Kremliaus 
pastangas verbuojant tiek 
Vakarų valstybių, tiek ir bu-
vusių sovietinių respublikų 
politikus ir verslininkus, o kol 
kas girdime tik skandalingus 
pranešimus apie Lenkijoje 
ar Estijoje sugautus Rusijos 
šnipus, stebime (ir stebimės) 
kai kurių politikų keistus 
veiksmus, labai naudingus 
Putino vykdomai politikai 
ir nenaudingus savo šaliai ir 
visai ES. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė savo kalboje, pa-
sakytoje per „Independence” 
laivo sutiktuves Klaipėdoje, 
nepataikavo politikams, kurie 
kaišiojo pagalius į ratus šiam 
projektui, tiesa, ji apsiribojo 
korektiška pastaba, tepasakiu-

si, kad ir iškilmėse tie žmonės 
dalyvauja. Kas tie žmonės, 
spėlioti nereikia – prisimin-
kime Artūro Skardžiaus „ko-
misijos” veiklą, siekiant jei ne 
sustabdyti, tai bent jau sutrik-
dyti šį projektą (apie tai kal-
bama Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų 
pateiktoje „Suskystintųjų 
gamtinių dujų terminalo pro-
jekto įgyvendinimo chrono-
logijoje”: 2013 m. birželio 
11 d. Seimo nutarimu „Dėl 
Lietuvos Respublikos Seimo 
Laikinosios tyrimo komisijos 
dėl 2007 metų Nacionalinėje 
energetikos strategijoje sufor-
muluotų siekių įgyvendinimo 
rezultatų įvertinimo ir situa-
cijos energetikos sektoriuje 
išsiaiškinimo” buvo įkurta so-
cialdemokrato A. Skardžiaus 
vadovaujama komisija. Vienu 
svarbiausiu jos nagrinėjamu 
klausimu tapo SGD termina-
lo laivo – saugyklos nuomos 
kaina.). Nors D. Grybauskaitė 
padėkojo ir dabartinei vy-
riausybei, pabaigusiai SDG 
pojektą, visgi iš istorijos 
neįmanoma ištrinti socialde-
mokratų „nuopelnų” – „2010 
m. gruodžio 17 d. Seimo 
opozicija pranešė, kad su-
rinktas reikalaujamas Seimo 
narių parašų kiekis interpe-
liacijai energetikos ministrui 
A. Sekmokui pradėti. Joje 
keliami klausimai ir dėl III ES 
energetikos paketo įgyvendi-
nimo modelio pasirinkimo, 
ekonominės analizės atliki-
mo. Balsavimas Seime įvyko 
2011-03-10, balsų dauguma 
interpeliacija atmesta. 2011 
m. liepos 30 d. Seime priimta 
nauja Gamtinių dujų įstatymo 
redakcija. Įgyvendinant ES 
III energetikos paketą, įsta-
tyme numatomas Lietuvos 
gamtinių dujų sektoriaus su-
skaidymas pagal veiklas ir jų 
atskyrimas pagal nuosavybę. 
Vadovaujantis 2009 m. liepos 
13 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Direktyva 2009/73/
EB dėl gamtinių dujų vidaus 
rinkos bendrųjų taisyklių 9 
straipsniu, valstybė narė, pa-
sirinkusi visišką nuosavybės 
atskyrimo modelį, privalo už-
tikrinti perdavimo veiklos at-
skyrimą nuo skirstymo, tieki-
mo ir gamybos veiklos bei šių 
veiklų komercinių interesų, 
įskaitant perdavimo veiklos 
nuosavybės atskyrimą. Prieš 
įstatymo priėmimą balsavo 
visa Seimo socialdemokratų 
frakcija, tarp jų ir dabartinis 
premjeras A. Butkevičius.” 
(iš TS-LKD chronologijos, 
red. past.).

Bežiūrint į didingą laivo 
siluetą, gaubiamą jūros ūko, 
atmintin grįžta ir kitos „in-
trigėlės”, kurių tikslas buvo 
aiškus – neleisti Lietuvai tapti 
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(Nukelta į 4 psl.)

Lietuvos žmonės turi kuo didžiuotis praėjus 500 metams 
po Oršos mūšio, nes šiandieninė Lietuva laimi ekonominės 
nepriklausomybės mūšį. Gera buvo girdėti iš Lietuvos 
premjero Algirdo Butkevičiaus, jam besilankant spalio 
mėnesį Čikagoje, kad Lietuvos Vyriausybė nepamiršo ir 
atominės elektrinės projekto, ir skalūnų dujų paieškos bei 
išgavimo reikalų.

Jonas Kurtakis
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savarankiška energetikos sri-
tyje. Pamenate, ne taip seniai 
Klaipėdos krašto „aktyvis-
tai-separatistai” bandė rinkti 
parašus, kad Klaipėdos kraš-
tas atsiskirtų nuo Lietuvos ir 
prisijungtų prie Kaliningrado 
srities? Tuomet tai pasirodė 
kaip dar viena Kremliaus ins-
piruojamų jėgų provokacija, 
o šiandien galima spėti, jog 
tai galėjo būti ir desperatiš-
kas bandymas sukelti įtampą 
regione turint tikslą kaip nors 
sutrukdyti pabaigti suskystin-
tųjų dujų gamybos terminalo 
projektą, neišskiriant ir laivo 
„Independence” atplaukimo. 

Kokių tik „nuomonių” ne-
pripaisė Lietuvos energetinės 
nepriklausomybės priešinin-
kai – tiek svetimi, tiek savi. 
Kremliaus strategai iš pat 
pradžių tyčiojosi iš šio suma-
nymo, kalbėjo, jog tai kos-
minės fantazijos, paskui, kai 
Vakaruose atsivėrė skalūninių 
dujų perspektyvos, aiškino, 
kad tai tik pabrangins dujas, 
nes negali būti pigesnių dujų 
už rusiškas ( o realybė tokia, 
kad Rusijoje dujų telkiniai yra 
sunkiai pasiekiamuose Sibiro 
regionuose, todėl jas išgauti 
reikia milžiniškų kapitalo 
investicijų), galų gale ėmė 
mažinti parduodamų dujų 
kainą, tikėdamiesi, kad SGD 
terminalo veiklą tai padarys 
neekonomiška. Mulkinama 
ir tarptautinė auditorija – štai 
prorusiškas televizijos kana-
las „Euronews” spalio 27 d. 
žiniose su pašaipia intonacija 
pranešė apie „Independence” 
įplaukimą į Klaipėdą, pasakė 
ir keletą jo charakteristikų, iš 
kurių vieną pateikė melagingą 
– SGD terminalo pajėgumus 
„sumažino”: vietoje 4 milijar-
dų kubinių metrų per metus 
pateikė 3... Nejaugi toks „ap-
sirikimas” buvo atsitiktinis? 

Na, o tuo pat metu vieti-
niai „skeptikai” kalbėjo, kad 
tai neatsipirksiantis projek-
tas, kad net brangiai perkant 
dujas iš „Gazpromo” mažiau 
išleisime... Ir netgi atplaukus 
laivui netyla kalbos, kad ga-
lime išsiversti išvis be dujų 
(tiesą sakant, anksčiau tokių 
fantazijų neteko girdėti), 
kad laivą reikėjo pirkti, o ne 
nuomotis, kad per brangus ir 
t. t. Į tokias kalbas galima at-
sakyti Rytų išminčių posakiu: 
„Šunys loja, karavanas eina”.

Taigi, laivo „Independence” 
laukėme, tarsi 1933 m. žmonės 
Aleksote laukė parskrendan-
čios „Lituanicos”, tik tuomet 
tai buvo Tėvynės pagerbimo 
aktas, o šįkart – Tėvynės lais-
vės aktas, Kremliaus energeti-
nio šantažo galo aktas. Tokia 
proga ir norėjosi pasveikinti 
Putiną. 

Kęstutis Šilkūnas

Lietuvos suskystintų gam-
tinių dujų (SGD) termina-
las yra stiprus signalas, kad 
Rusijos įtaka Baltijos šalims ir 
jų energetikai gali būti suma-
žinta, be to, suskystintų dujų 
kaina per artimiausius dvejus 
metus turėtų kristi, rašo „The 
New York Times”.

Oksfordo energet ikos 
studijų instituto analitikas 
Jonathan Stern (Jonatanas 
Sternas) dienraščiui teigė, 
jog Lietuvos SGD termina-
las pastatytas tinkamu laiku, 
nes per artimiausius dvejus 
metus SGD kainos turėtų 
nukristi.

„Vienas įdomiausių klausi-
mų yra, kai pasibaigs ilgalai-
kiai kontraktai Lietuvoje kitais 
metais. Ar lietuviai pasakys, 
kad nenori pratęsti kontraktų, 
nes tai yra geopolitiškai nepri-
imtina visiškai priklausyti nuo 

(Atkelta iš 3 psl.)
„SVEIKINIMAI” RUSIJOS 
PREZIDENTUI

Vilnius, spalio 28 d. (LRV). 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius antradienį priėmė 
Amerikos-Lietuvos verslo ta-
rybos prezidentą Eriką Stiuartą 
(Eric Stewart) ir jo pavaduotoją 
Luką Mejerį (Luk Meyer) 
bei kitus tarybos atstovus. 
Anksčiau su svečiais susitikęs 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
(JAV), A. Butkevičius aptarė 
dvišalius ekonominius san-
tykius bei strateginę JAV ir 
Lietuvos partnerystę. 

Anot Ministro Pirmininko 
spaudos tarnybos praneši-
mo, šį kartą dėmesys skirtas 
JAV investicijų galimybėms 
Lietuvoje aptarti. 

„Šiandien Lietuva yra atvi-
ra, auganti ir patikima valsty-
bė. Tai šviesių protų ir palan-
kaus investicinio klimato šalis, 
– sakė premjeras pabrėždamas, 
kad užsienio investicijų skati-
nimas yra vienas prioritetinių 
tikslų. – Mūsų šalis paki-
lo Tarptautiniame valstybių 

AMERIKOS-LIETUVOS VERSLO TARYBOS ATSTOVAI VILNIUJE

konkurencingumo reitinge, 
pagerindama devynis iš dvy-
likos kriterijų ir padarydama 
didžiausią pažangą makroe-
konomikos sektoriuje. Verslo 
aplinką pagerinome palankiais 
investicijoms sprendimais: 
naujos redakcijos Teritorijų 
planavimo įstatymu, iš esmės 
keičiančiu teritorijų planavimo 
reguliavimą ir trumpinančiu 
procesą. Priimtos Laisvųjų 
ekonominių zonų pagrindų 
įstatymo pataisos, kuriomis 
siekiama užtikrinti ekonomiš-
kai pagrįstą LEZ įsisavinimą ir 
patobulinti mokesčių lengvatų 
taikymą laisvųjų ekonomi-
nių zonų įmonėms. Priimtos 
Darbo kodekso pataisos, ku-
riomis siekiama mažinti admi-
nistracinę naštą darbdaviams. 
Atsisakyta darbo sutarčių 
registravimo žurnalų”, – teigė 
premjeras.

Nuo ateinančių metų euras 
taps ir Lietuvos valiuta, tai 
padidins Lietuvos konkuren-

cingumą ir patrauklumą.
Amerikos-Lietuvos vers-

lo taryba teigiamai įvertino 
patvirtintas įstatymo pataisas 
dėl užsieniečių teisinės padė-
ties, kurios numato galimybę 
aukštos kvalifikacijos specia-
listams ir investuotojams laiki-
nai dirbti ir gyventi Lietuvoje, 
ir pažymėjo, jog jos yra labai 
svarbios siekiant pritraukti 
investuotojų dėmesį.

Amerikos-Lietuvos verslo 
tarybos prezidentas Ericas 
Stewartas pabrėžė, jog Lietuva 
rūpinasi ne tik naujų investuo-
tojų atėjimu, bet ir jau esamų 
kompanijų patraukliu klimatu 
mūsų šalyje. Pasak jo, tai ypač 
vertintina.

Premjeras įsitikinęs, kad 
Lietuvos planuose esantis 
Generalinio Konsulato įsteigi-
mas Los Andžele taip pat turės 
teigiamos įtakos šalių ekono-
miniam bendradarbiavimui. 
Tam pritaria ir Pasaulio lietu-
vių bendruomenės pirmininkė 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius priėmė Amerikos-Lietuvos verslo tarybos prezidentą 
Eriką Stiuartą (Eric Stewart).                                                                                                          LRV

Danguolė Navickienė savo 
atsiųstame laiške premjerui: 
„Taip pat Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės ir vietinių Los 
Andželo bei Vakarų Apygardos 
LB valdybų vardu reiškiu Jums 
padėką už Jūsų paskelbtą 
norą Los Andžele įsteigti LR 
Generalinį Konsulatą. Galiu 
drąsiai visų vardu teigti, kad 
mielai padėsime steigimo pro-
cese ir laukiame svarbaus ir 
malonaus bendradarbiavimo 
ateityje. Man teko pastebėti, 
kad visuose lietuvių telkiniuose 
kur veikia LR Ambasada ar 
Generalinis Konsulatas, pagy-
vėja veikla ir tautiškumas. [...] 
bus lengviau prieiti prie konsu-
linių paslaugų. Turime vilčių, 
kad Gen. Konsulato būvimas 
Kalifornijoje labai pagyvins 
ekonominį bendradarbiavi-
mą su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis. Kalifornijos eko-
nomika yra aštunta aukščiau-
sia pasaulyje, tai yra begalė 
galimybių”.

Susitikime su verslo Taryba 
pasidžiaugta neseniai savo 
veiklą Lietuvoje pradėjusia 
JAV kompanija „Intermedix 
Corporation”, kuri Kaune įkū-
rė pirmąjį paslaugų centrą 
Europoje. Šiuo metu jame jau 
dirba daugiau kaip 200 aukš-
tos kvalifikacijos specialistų. 
Kompanija planuoja tolimes-
nę plėtrą Lietuvoje ir aktyvų 
bendradarbiavimą su mokslo 
įstaigomis. 

Lietuvoje taip pat sėkmin-
gai veikia ir kitos JAV kam-
panijos, tokios kaip Western 
Union, Philip Morris, Strategic 
Staffing Solutions ir Thermo 
Fisher Scientific. Amerikos-
Lietuvos verslo taryba užsi-
ima dvišalių prekybos ryšių, 
investicijų skatinimu, taip pat 
rūpinasi dvišalio bendradar-
biavimo plėtojimu. LRV

„THE NEW YORK TIMES”: LIETUVOS SGD 
TERMINALAS - STIPRUS SIGNALAS RUSIJAI

Rusijos dujų?”, - retoriškai 
klausė J.Stern.

Pasak dienraščio, Europa 
ilgai tvirtino, jog energeti-
nė nepriklausomybė yra jos 
tikslas, tačiau mažai darė, 
kad tai pasiektų, o Lietuva 
parodė pastangas išsivaduoti 
nuo Rusijos dujų milžinės 
„Gazprom”.

„Didžiulis laivas, įplaukęs 
į miglotą uostą ankstų spalio 
27 d. rytą, buvo pasitiktas 
Amerikiečių ir Europos ša-
lių atstovų kaip stipriausias 
signalas, jog Rusijos viešpa-
tavimas Baltijos regione ir jų 
energetikos poreikiuose gali 
būti sulaužytas”, - rašo „The 
New York Times”.

Spalio 27 d., pirmadienį į 
Klaipėdą atplaukė suskystintų 
gamtinių dujų terminalo lai-
vas-saugykla „Independence”. 
Spalio 28 d., antradienį į 

Klaipėdą atplaukė kitas laivas 
„Golar Seal” su terminalo ban-
dymams skirtu kroviniu - 50 
mln. kubų dujų, kurias tiekia 
Norvegijos „Statoil”.

SGD terminalas veiklą 
pradės kitų metų sausį - pir-
maisiais metais jo pajėgumai 
sieks 1 mlrd. kubų, vėliau - 4 
mlrd. kubų. 2013 m. Lietuva iš 
Rusijos pirko 2,3 mlrd. kubų 
dujų.                                 LRT

KVIETIMAS DALYVAUTI INTERNETINĖJE 
UŽSIENYJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ APKLAUSOJE

Lietuvos Visuomenės 
nuomonės tyrimų centras 
„Vilmorus” Užsienio reikalų 
ministerijos užsakymu at-
lieka užsienyje gyvenančių 
lietuvių internetinę apklausą. 
Apklausos tikslas – geriau išsi-
aiškinti užsienyje gyvenančių 
lietuvių nuomonės tendencijas 
dėl užsienio lietuvių poreikių 
ir ryšių su Lietuva stiprinimo. 
Anketa anoniminė, ši infor-

macija apibendrintoje formoje 
bus panaudota gerinant ryšius 
su užsienio lietuviais.

Ši apklausa skirta visiems 
užsienyje gyvenantiems lie-
tuviams (tikslinė grupė: su-
augusieji nuo 18 metų am-
žiaus, gyvenantys užsienyje 
ne trumpiau kaip 6 mėnesius), 
kurie nori išreikšti nuomonę 
dėl savo poreikių, bendradar-
biavimo ir ryšių su Lietuva 
stiprinimo, pateikti savo ver-
tinimus, kaip jaučiasi užsie-
nyje gyvenantys lietuviai bei 
rekomendacijas diasporos 
politikos formavimui ir įgy-
vendinimui. Labai prašome 
užpildyti anketą asmeniškai, 
taip pat išplatinti savo drau-
gams ir pažįstamiems.

Pildyti čia: https://www.
s u r v e y m o n k e y . c o m / s /
M5TLM5H

LR URM inf.
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Ateityje galime tikėtis 
tolesnių Rusijos provokacijų 
Ukrainoje, daugiau ir inten-
syvesnių nekonvencinio karo 
atvejų, specialiųjų tarnybų 
operacijų ir didelio propa-
gandos srauto per jos valdo-
mas televizijas Ukrainoje ir 
Baltijos šalyse.

Tačiau Vakarai turi pri-
versti Vladimirą Putiną su-
mokėti už savo beprotišką 
politiką, o Rusijos piliečiai 
turi suvokti, kad jų lyderio el-
gesys nepraeis be pasekmių, 
DELFI sakė įtakingas demo-
kratų partijos kongreso narys 
Adamas Schiffas (Adam 
Schiff), Atstovų rūmuose 
kuruojantis užsienio politi-
kos ir nacionalinio saugumo 
klausimus. 

A. Schiffas taip pat yra 
komitetų, kuruojančių tech-
ninės ir taktinės žvalgybos 
sritis, narys.

- Žvelgdamas atgal – 
kaip įvertintumėte dabarti-
nį Ukrainos statusą? Kokie 
buvo Kremliaus tikslai 
Ukrainos atžvilgiu? Ar pa-
vyko jų pasiekti?

- Maskvai buvo netikėta, 
kad Ukraina atstūmė jos pasta-
tytą prezidentą ir tai, kaip jis, 
Maskvos remiamas, stengėsi 
stumi šalį nuo ES. Putino reak-
cija į tai buvo gerai apgalvota, 
pavojinga ir provokuojanti: 
jis įsiveržė į suverenią kaimy-
ninę šalį, tiekė separatistams 
ginklus ir karius, ir galiausiai 
įvedė savo pajėgas – nebeliko 
abejojančių Rusijos kalte ir 
smurtu. Dėl to Ukrainoje žuvo 
tūkstančiai žmonių, Rusijos 
ginklais buvo numuštas kelei-
vinis lėktuvas. 

Taigi – Ukraina yra smar-
kiai destabilizuota, Krymas 
okupuotas pažeidžiant tarp-
tautines teisės normas, o 
Rusija apnuodijo savo san-
tykius su pasauliu. Tačiau 
nemanau, kad Putinui pavyko 
pasiekti savo tikslų, nes dėl 
tokios jo politikos Ukraina 
sparčiai gręžiasi nuo Rusijos 
į Vakarus. 

- Ko dar galėtumėme 
tikėtis iš Rusijos?

- Manau, kad galime tikėtis 
tolesnių Rusijos provokacijų 
Ukrainoje, nes ši yra pakeliui 
į ES. Asociacijos sutarčiai ar-
tėjant prie įsigaliojimo, Rusija 
mėgins destabilizuoti šalį. 
Diskutuojant apie atplėštų 
regionų autonomijos laipsnį, 
galime tikėtis Rusiją palaiky-
siant separatistus ir kurstysiant 
smurto proveržius. 

Taip pat galime tikėtis di-
delio Maskvos propagandos 
srauto per jos valdomas tele-
vizijas Ukrainoje ir Baltijos 
šalyse – tai priemonė, kurią 
Rusija naudoja destabilizuoti 
rusakalbiams kitose valsty-
bėse. Rusija išsakė ketinimus 

Kalavijo formos paminklą su virš jo kylančia 
laisvės paukšte sukūrė skulptorius Marijus 
Petrauskas ir architektė Violeta Beigienė. 
Projektą finansavo Kauno rajono savivaldybė.  
                             Kauno rajono savivaldybės nuotr.

IŠKILO PAMINKLAS  
LIETUVOS LAISVĖS ARMIJOS VADUI
Kauno r., spalio 31 d. 

(ELTA). Užliedžių seniūni-
joje (Kauno r.), Romainių 
kaime, šalia nugriauto se-
nojo Raudondvario tilto per 
Nevėžį, buvo atidengtas pa-
minklas Lietuvos laisvės ar-
mijos (LLA) vadui, brigados 
generolui Kaziui Veverskiui. 
Iš juodo metalo sukurtas mo-
numentas iškilo kairiajame 
Nevėžio krante, ties Nevėžio 
kraštovaizdžio draustinio riba, 
- toje vietoje, kur 1944 metais 
žuvo LLA vadas.

Kalavijo formos paminklą 
su virš jo kylančia laisvės 
paukšte sukūrė skulptorius 
Marijus Petrauskas ir architek-
tė Violeta Beigienė. Projektą 
finansavo Kauno rajono savi-
valdybė.

„K. Veverskis yra vienas 
žymiausių Lietuvos rezistentų. 
Šiemet sukanka 70 metų nuo jo 
žūties. Žūties vietoje jo atmini-
mas jau buvo įamžintas, tačiau 
1994 metais generolui atminti 
pastatytą medinį koplytstul-
pį jau senokai 
apgadino drė-
gmė ir laikas, 
todėl jį atida-
vėme muziejui. 
Nusprendėme 
pastatyti naują 
paminklą, ir jis 
jau yra”, - pa-
sakojo Kauno 
r a j o n o  m e -
ras  Valer i jus 
Makūnas.

Paminklą pa-
šventino Rau-
dondvario Šv. 
Kūdikėlio Jėzaus 
Teresės bažny-
čios klebonas, 
dekanas monsin-
joras Augustinas 
Paulauskas.

K. Veverskis 
gimė 1913 metų 
gruodžio 9 d. 
Veliuonos vals-
čiuje, Kalvių 

kaime. Jo tėvai - Stasys ir 
Uršulė Veverskiai - išaugino 
septynis sūnus ir tris dukteris.

Sov ie t ams  okupavus 
Lietuvą, jaunas vyras laiki-
nai pasitraukė į Vokietiją, 
tačiau 1941 m. lapkritį grįžo 
į tėvynę ir įkūrė pogrindi-
nę Lietuvos laisvės armiją. 
Kartu K. Veverskis redagavo 
ir platino pogrindinį laikraštį 
„Karinės ir politinės žinios”. 
Veždamas nelegalią spau-
dą 1944 m. gruodžio 28 d. 
žuvo pasaloje prie senojo 
Raudondvario tilto. Tik 32-uo-
sius metus pradėjusio sūnaus 
kūną motina be karsto slapta 
palaidojo Raudondvario kapi-
nių pakraštyje. 

1999 metų rugpjūčio 13-ąją 
K. Veverskio palaikai buvo 
perlaidoti Kauno Petrašiūnų 
kapinėse. O kiek daugiau nei 
prieš trejetą metų - 2011-ųjų 
gegužės 15 dieną - Vyriausybės 
nutarimu K. Veverskio vardas 
buvo suteiktas Raudondvario 
tiltui per Nevėžį.

ginti rusakalbių teises visame 
pasaulyje, taip sukurdama la-
bai pavojingą konfrontacijos 
su Vakarais precendentą.

- Ar Baltijos šalims iški-
lusi reali grėsmė iš Rusijos 
pusės? Baltijos šalių pilie-
čiai nerimauja dėl to, ar 
NATO ir JAV gins Baltijos 
šalis, ypač po to, kai pa-
matėme, kad Rusija taip 
plačiai taiko nekonvencinio 
karo metodus.

- Nekonvencinių karo 
metodų matysime tik dau-
giau ir intensyvesnių. Rusija 
toliau mėgins destabilizuoti 
rusakalbius savo propaganda. 
Ir, žinoma, aktyviai veiks 
Rusijos specialiosios tarny-
bos. Tačiau NATO stiprina 
savo veiklą ir nereikia bai-
mintis, kad ji nevykdys savo 
įsipareigojimų.

JAV supranta, kad JAV 
vaidmuo pasaulyje yra labai 
svarbus, kartu norėtume, 
kad pasaulis pasidalintų su 
mumis šiuos įsipareigojimus, 
todėl spaudėme kitas šalis 
padidinti gynybos biudžetus 
iki 2 proc.

Kongresas labai remia 
Baltijos šalis, mes rimtai žiū-
rime į kolektyvinius NATO 
įsipareigojimus, ir su NATO 
partneriais padarysime, ką 
galime, kad Rusija atsakytų 
už savo veiksmus.

- Ar JAV pakankamai 
įsitraukė į Rusijos agresi-
jos užkardymą ir ar turėtų 
padėti Ukrainai ginklais?

- Manau, kad derėtų tęsti 
spaudimą sankcijomis, jos 
turėtų būti netgi suinten-
syvintos. Be to, JAV turėtų 
padėti Ukrainai ginklais. 
Nors Ukrainos kariuomenė 
yra akivaizdžiai silpnesnė 
už Rusijos, tačiau pagalba 
ginklais atgrasytų Rusiją 
nuo tolesnių ketinimų žengti 
gilyn ar okupuoti Ukrainos 
teritoriją.

- Atrodo, Maskva pro-
vokuoja savo kaimynus 
įvairiausiais būdais: už-
grobiamas Lietuvos laivas, 
pažeidinėjama Švedijos oro 

erdvė ir teritoriniai vande-
nys, pagrobiamas Estijos 
pareigūnas. Koks tokių 
veiksmų tikslas ir kaip į 
juos reikėtų reaguoti? Kaip 
minėjote, šių provokacijų 
matysime daugiau. 

- Maskva turi dvejopą 
tikslą. Viena vertus, išmėgina 
NATO šalių gebėjimą gintis 
ir reaguoti į jų oro erdvės 
ar teritorinių vandenų pa-
žeidimus. Kitas tikslas – tai 
žinutės, skirtos vidiniam 
Rusijos vartojimui: siekiama 
paremti Putiną – sustiprinti jo 
pozicijas oligarchų atžvilgiu 
ir ieškoma paprastų, esama 
Rusijos politika ir augančia 
jos saviizoliacija susirūpinu-
sių žmonių paramos.

Į tai galima atsakyti stipri-
nant savo šalių gynybą, ke-
liant šiuos pažeidimų atvejus 
į tarptautinį lygmenį ir tokiu 
būdu toliau izoliuoti Rusiją, 
verčiant ją už tai sumokėti. 
Skaudžiausia kaina Maskvai 
– ekonominiai padariniai: 
paprasti rusai turi pajausti, 
kad jiems teks sumokėti už 
beprotišką savo lyderio po-
litiką.

- Atrodo, kad Vakarų 
šalyse didėja Rusijos šnipi-
nėjimo mastai. Ar pastebite 
šias tendencijas ir JAV? Ar 
nebuvo taip, kad po Šaltojo 
karo JAV skyrė mažiau dė-
mesio šiai Rusijos veiklai?

- Špionažas ir kiberata-
kos – tai dar viena fronto 
linija, Rusija labai aktyviai 
čia veikia. Ne tik pramoni-
nio šnipinėjimo srityje, bet 
ir puldinėdama kitų šalių 
infrastruktūras kiberatakų 
būdu – jų aukomis jau tapo 
Gruzija ir Estija, kitos šalys. 
Tai bus ilgalaikė problema. 
Rusija ne tik maskuoja savo 
karius Ukrainoje, ji maskuoja 
ir valstybės lygiu apmoka-
mus kiberpuolimus, atlik-
dama juos „nepriklausomų” 
programišių rankomis. Todėl 
būtina organizuotai saugotis 
nuo tokių išpuolių, valsty-
bės turi padėti viena kitai 
atpažinti Rusijos kiberatakų 

RUSIJAI TEKS SUSIMOKĖTI UŽ V. PUTINO ŽINGSNIUS

JAV Kongreso narys Adamas Schiffas.        Asmeninio archyvo nuotr.

braižą.
Kalbant apie šnipinėji-

mą – Maskva čia niekada 
nenuleidžia rankų, rusai yra 
patyrę, turi žinių ir plačiai 
vykdo ardomąją veiklą ir 
kelia rimtą grėsmę. Mums 
teks stiprinti gynybą, kelti 
tokius atvejus į tarptautinį 
lygmenį ir kviestis Rusiją 
ant kilimėlio. Nemanau, kad 
mūsų žvalgyba prarado foku-
są, mes visuomet stebėjome 
Rusiją. Buvo periodas, kai 
netgi bendradarbiavome su 
šia valstybe, tačiau, deja, 
Putinas nusprendė, kad konf-
rontacija su JAV yra Rusijos 
nacionalinė strategija.

- Jūs keletą kartų pa-
minėjote propagandą. Ar 
įmanoma kovoti su šiuo 

reiškiniu, kai Rusija tam 
meta tokias pastangas?

-  Kaimyninės Rusijos 
valstybės turėtų kurti alter-
natyvią žiniasklaidą savo 
rusakalbiams piliečiams. 
Taip pat reikia turėti ome-
nyje, kad Rusijos televizijos 
yra žiūrimos ne tik dėl žinių 
(kurios siaubingai iškraipo-
mos), bet ir dėl sporto, pra-
mogų. Puiku, kad Laisvosios 
Europos radijas kuria žinių 
laidą „Current Time”, bet to 
negana – jūs turite sukurti 
TV ir radijo kanalus rusakal-
biams savo šalyse ir užkirsti 
kelią Maskvos pastangoms 
destabilizuoti šiuos piliečius.

- Dėkoju už pokalbį.
Monika Garbačiauskaitė-

Budrienė, delfi.lt
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Praė jo  75  meta i  nuo 
Antrojo pasaulinio (1939) 
karo pradžios ir 73 m. nuo 
vokiečių okupacijos, kai pra-
sidėjo žydų tautos naikinimas. 
Nepaisant aukštų Lietuvos 
valdžios ir hierarchijos at-
stovų kreipimosi į okupantų 
valdžią, naikinimas nebuvo 
sustabdytas. Atsimenu, kaip 
į mūsų ūkį atbėgdavo mirties 
siaubo apimti žmonės, ieško-
dami išsigelbėjimo. Mano tė-
veliai juos slapstė, valgydino, 
rizikuodami savo gyvybėm, 
tarėsi su giminėmis ir kai-
mynais kaip, pavojuj esant, 
galėtų juos paslėpti. Gelbėjom 
nelaiminguosius, nepaisant, 
kad už žydų gelbėjimą buvo 
skiriama mirties bausmė. 
Gelbėtojų tarpe buvo Agutė ir 
Feliksas Valaičiai, Stanaičiai, 
Liorentai, Kudirkos. Mūsų 
šeimoje žmogaus gyvybė 
buvo ir yra aukščiausia verty-
bė. Per tuos 70 su viršum metų 
laiko dulkės aptemdė anų 
laikų geradarių prisiminimus. 
Išnyko patys didvyriai, sunku 
surasti po pasaulį išblaškytus 
jų palikuonis… Tačiau mano 
šeimą pradžiugino netikėta 
žinia: daktaras Izaokas Glikas, 
per Žydų nacionalinį muziejų, 
sutikęs Leoną Narbutį, gavo 
mano telefono numerį ir pa-
skambino man, pranešdamas, 
kad jis atsimena Antaniną ir 
Zigmą Jonynus, jų šeimą ir 
mane – Rimgailę. „Jūs išgel-
bėjot mano mamą, brolį, dvi 
seseris ir mane nuo mirties.”

Daktaro Gliko pareiškimas 
tarsi ryto šviesa nušvietė metų 
metais aptemdytos praeities 
prisiminimus. Sugrįžo didvy-
riški mano tėvelio pasiekimai: 
kaip jis, tarnaudamas caro 
kariuomenėj, šoko per upę 
ant arklio nešdamas sužeistą 
draugą ir kaip jis išvedė savo 
kariuomenės dalinį iš vokiečių 
kariuomenės apsupties. Už 
tai jis buvo apdovanotas Šv. 
Jurgio kryžiumi. Mane ste-
bina, kad po karo, baigiantis 
revoliucijai, jis sugebėjo se-
kretoriauti lietuvių karininkų 
vykdomajame komitete ir 
ranka, rusišku, kiriliniu rai-
dynu, prirašyti visą laikraštėlį, 
kuris vėliau išsivystė į spaus-
dinamą laikraštį „Laisvas žo-
dis”, sekretoriauti centriniame 
Petrapilio lietuvių karininkų 
komitete ir kartu studijuoti 
agrokultūrą Petrapilio aka-
demijoje, kaip jis, grįžęs po 
karo, Dotnuvos akademijoje 
baigęs agrikultūros ir miški-
nystės studijas, padėjo atstaty-
ti sudegintus tėviškės pastatus, 
padėjo tėvams leisti į mokslą 
jaunesnį brolį Vytautą (meni-
ninką) ir Antaną – ekonomistą.

1920 metais jis sukūrė šei-
mą su Antanina Plausinaityte, 
taip pat geravališka ir altruis-

PREZIDENTĖ ĮTEIKĖ ŽŪVANČIŲJŲ GELBĖJIMO 
KRYŽIUS

tiška kaip ir jis, pasiturinčių 
Suvalkijos ūkininkų dukra. 
Paveldėjo iš tėvų 40 hek-
tarų ūkį Piečiškių kaime, 
Žvirgždaičių valsčiuje, išau-
gino sūnų ir dvi dukras. Šalia 
ūkio jis iš valdžios nupirko 
190 hektarų Lestnistovos-
Putinų dvarą. Tačiau admi-
nistracinis nuosavybės darbas 
netenkino kūrybingos Zigmo 
asmenybės. Jis buvo įsiparei-
gojęs besikuriančiai Tėvynei 
visa širdimi ir visomis jėgo-
mis. Jis įsijungė į valstybės 
atkūrimą. Suorganizavo Šakių 
apskrities Ūkininkų vienybės 
sąjungą, jai pirmininkavo, 
ieškojo būdų pakelti žemės 
produktyvumą, rūpinosi javų, 
bekonų ir pieno produktų eks-
portų į Vokietiją, atbundančio-
je Lietuvoje organizavo plentų 
taisymą, duodavo paskolas 
besikuriančioms įmonėms.

1944 metai atnešė skaus-
mingą Tėvynės ir tėviškės pra-
radimą. Antrą kartą Sovietų 
tankai riedėjo Lietuvos keliais 
ir miestų gatvėmis. Gavę ži-
nią, kad mes esame į Sibirą 
tremiamųjų sąraše, mes bu-
vome tikri, kad teks palikti 
mylimus namus ir Tėvynę. 
Į mūsų kiemą suvažiavo 38 
vežimai: giminės, kaimynai, 
aukšti valdžios pareigūnai, 
visi pasitikėdami mano tėvelio 
gera valia ir jo strateginiais 
sugebėjimais, gerai žinodami, 
kad jis jiems padės. Priglaudė 
mus Vokietija, o po keletos 
metų – Amerika. Prasidėjo 
mūsų benamių gyvenimas. 
Gyvenimas viltimi, kad ka-
rui pasibaigus grįšim į savo 
namus. Dar begyvenant DP 
stovykloje Vokietijoje, tė-
velis susirašinėjo su savo 
jaunystės draugu, gyvenančiu 
Amerikoje, ir planavo, kaip 
reiks įsikurti Amerikos konti-
nente. Besiruošdamas tam, jis 
išmoko staliaus amato.

Atvykęs į Ameriką su to 
paties draugo finansine pa-
rama nupirko 12 akrų žemės 
plotą-sodą Chestertown, IN. 
Nepaisydamas nei bajoriškos 
kilmės, nei senyvo amžiaus, 

jis kirto ir rovė žemę apaugu-
sius krūmus. Per septynerius 
sunkaus darbo metus jis drau-
ge su sūnumi Vyteniu pastatė 
namus Beverly Shores, IN 
– antrąją tėviškę šeimai. Čia 
augo sūnaus dukrelės, lankėsi 
dukterų šeimos. Čia, kaip ir 
Lietuvoj, svečiavosi giminės 
ir draugai, vyko kultūrinių or-
ganizacijų valdybų posėdžiai 
Lietuvos laisvinimo reikalais. 
Jis įkūrė ir Beverly Shores 
Lietuvių klubą, buvo pirmasis 
jo pirmininkas ir valdybos na-
rys, atkūrė Ūkininkų vienybės 
sąjungą. Čia gyvendamas jis 
parašė ir savo atsiminimus, 
„Mano gyvenimo praeitis”, 
aukojo lietuvybės ir Lietuvos 
atgavimo tikslams. Tačiau 
neilgai buvo lemta Tėveliui 
džiaugtis savo pasiekimais. 
Savo didžiosios svajonės iš-
sipildymo – Lietuvos laisvės 
atgavimo – jis nesulaukė. Jo 
pavargusi širdis nustojo plakti 
1970 m. rugsėjo mėn. 29 d.

Dr. Gliko žinia atnešė 
mano sielai begalinį džiaugs-
mą. Džiaugsmą, kad jis pats, 
sulaukęs 80 metų, atsimena 
mano šeimą, mano tėvus ir 
mane – Rimgailę. Kad jis pats 
ligoninėse gelbėjo žmonių 
gyvybes daugiau nei 50 metų, 
kad jis iškėlė mano tėvelius 
į pagarbos aukštumas ir kad 
mes taip pat galime palikti 
to kilnumo pavyzdį ateities 
kartoms.

2 0 1 4  m .  r u g s ė j o  1 9 
d . ,  Vi l n i u j e ,  L i e t u v o s 
Prezidentūroje, pasigėrėtinai 
gražiose iškilmėse, Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė apdovano-
jo Antaniną ir Zigmą Jonynus 
ir Agutę ir Feliksą Valaičius 
Ž ū v a n č i ų j ų  G e l b ė j i m o 
Kryžiais. Jonynų medalį pri-
ėmė šeimos įgaliotinė, anūkė 
dr. Andrea Zotovas, o Valaičių 
- jų dukra Irena Polikaitienė 
su vyru Juozu Polikaičiu. 
Iškilmėse dalyvavo ir anūkė 
dr. Karilė Jonynas, proanūkė 
Larisa Bronisas ir broliavai-
kiai Dalia ir Vaidotas Jonynai.

Rimgai lė  Jonynai tė -
Zotovienė

Antanina ir Zigmas Jonynai, 1924 m.                          Autorės nuotr.

A R G E N T I N A

Šių metų rugsėjo ir spalio 
mėnesių savaitgaliais Berisso 
mieste vyko „Imigrantų šven-
tės”. Į šventes susirinko dau-
giau nei 70 tūkstančių žmonių 
iš visos Argentinos. Lietuvių 
draugija „Nemunas” surengė 
didelę parodą, kurioje pristatė 
Lietuvos kultūrą, tradicijas, 
patiekalus.

Berisso mieste veikia di-
delė lietuvių bendruomenė. 
Iki Pirmojo pasaulinio karo 
čia buvo viena didžiausių 
Argentinos lietuvių kolonijų, 
į kurią atvyko apie 3000 lie-
tuvių.

Reikia pabrėžti, kad Berisso 
miestas yra oficialiai pripa-
žintas ir paskelbtas Buenos 
Airių provincijos „Imigrantų 
sostine”. Lietuvių draugija 
„Nemunas” yra „Imigrantų 
sąjungos organizacijos” narys 
ir jau 37-tus metus kasmet or-
ganizuoja „Imigrantų Šventę”. 
Dabar šią organizaciją sudaro 
dvidešimt imigrantų bendruo-
menių.

Šventės metu, pirmą kartą 
Imigrantų šventės istorijoje, 
grojo garbės svečiai iš Lietuvos 
– tautiška kapelija „Sutaras” iš 
Vilniaus. Tai pirmas kartas, 
kai muzikos grupė atvyksta į 
Berisso miestą iš krašto, kuris 
dalyvauja „Imigrantų sąjungos 
organizacijoje”.

Tautiška kapelija „Sutaras” 
yra savarankiška, profesionali 
folkloro grupė. Jos repertu-
are – visa lietuvių liaudies 
instrumentinės muzikos pa-
norama. Nuo įsikūrimo (1988 
m.) tautiška kapelija „Sutaras” 
suruošė daugiau nei 5300 vie-
šų pasirodymų. Tai koncertai, 
vakaronės, TV ir radijo laidos, 
pasirodymai festivaliuose, par-
odose ir įvairiausiose šventėse.

Tautinė kapela „Sutaro” 
aplankė Urugvajų, koncertavo 
įvairiuose festivaliuose, bei 
buvo susitikusi su Urugvajaus 
lietuvių bendruomene. Irgi 
koncertavo Nacionaliniame 
La Platos universitete Menų 
fakultete.

Reikia priminti, kad pernai 
buvo atvykęs senjorų šokių 
ansamblis „Miestelėnai” iš 
Panevėžio miesto.

Provinc i jų  imigrantų 
šventėje taip pat koncertavo 
„Nemuno” lietuvių draugijos 
ansambliai: lietuvių vaikų 
šokių grupė „Skaidra”, lie-
tuvių jaunimo šokėjų grupė 
„Nemunas” ir lietuvių senjorų 
šokėjų grupė „Griaustinis”, 
kurie labai gražiai sušoko pen-
kiems tūkstančiams žiūrovų.

Lietuvių jaunimo tautinių 
šokių ansamblis „Nemunas” 
scenoje koncertavo kartu 
su ansambliu „Griaustinis”. 
Tautinė kapela „Sutaras” grojo 
visą pasirodymą be susto-
jimo. Draugija „Nemunas” 
specialiai pakvietė „Sutarą” 

groti per koncertą visą valandą 
tūkstančiams žiūrovų, kurie 
plojo nesustodami. Scenoje 
vienu metu sukosi šešiolika 
ansambliečių porų.

Tautišką kapelą „Sutaras”, 
2014 m. spalio mėn. 11 d. 
koncertavusią Berisso mieste, 
miesto savivaldybės meras 
paskelbė „Municipaliniu pa-
veldu”, visiems ansamblio 
dalyviams suteikti „Garbės 
svečio” vardai.

Mūsų lietuvių draugija 
šventės metu pristatė lietu-
viškus patiekalus, tokius kaip 
kugelis, kepta kiauliena su 
kopūstais ir krienais, kepta 
kiauliena su grybų padažu. 
Patiekalus mielai pirko šventės 
dalyviai ir svečiai, nes jie vi-
siems labai patiko. Dar pristatė 
ir pardavinėjo alų „Kaunas”, 
kurį gamina lietuvių imigrantų 
anūkas iš Mar del Platos mies-
to. Šis alus irgi labai patiko 
svečiams, nes pasirodė labai 
skanus. Dar buvo ir „Baltic 
Porter” stiliaus alaus. 

Paskutinę šventės dieną 
vyko paradas, kuriame dalyva-
vo daugiau nei devyniasdešimt 
bendruomenės narių, visi buvo 
pasipuošę tautiniais drabužiais. 
Jie žygiavo pagrindiniu Berisso 
miesto prospektu Avenida 
Montevideo, šokdami pagal 
lietuvišką muziką. Per 100 lie-
tuvių bendruomenės narių, pasi-
puošę tautiniais drabužiais, šokį 
„Gumbinė” bei kitus lietuviškus 
šokius šoko 10 kvartalų. Grojo 
tautiška kapela „Sutaras”, o 
jiems plojo tūkstančiai žmonių. 
„Nemunas” pristatė Gedimino 
pilies bokšto repliką.

Mūsų bendruomenei šven-
tėje atstovavo lietuvių vai-
kų bendruomenės karalie-
nė Carola Camilion Daskus 
Aksinavicius iš Buenos Airių 
provincijos, lietuvių kolonijos 
karalienė Aniela Ona Milena 
Remorini Gasunaite, kuri iš 
visų tautų karalienių užėmė 
trečią vietą. Anieta Gasunaitė 
buvo išrinkta kaip antroji 
princesė.

Šventės teisėjų komisija iš 
visų XXXVII Provincijų imi-
grantų šventės dalyvių išrinko 
šventės karalienę. Šis titulas 
atiteko Italijos atstovei.

Per šventę buvo vaizduoja-
ma, kaip imigrantai į Argentiną 
atplaukia laivu, „imigrantų re-
prezentacija - išlipimas iš laivo” 
ceremonijoje dalyvavo lietuvių 
bendruomenės nariai, apsirengę 
to laikmečio drabužiais.

Vyko futbolo, tinklinio 
ir krepšinio turnyras, kur 
Lietuvos komanda užėmė 
trečią vietą.

Imigrantų šventės pro-
ga lietuvių tautinių šokių 
ansambliai „Nemunas” ir 
„Griaustinis” šokius sušoko 
kartu su „Sutarto” tautine 
kapela.

Argentinos lietuvių kultū-
ros draugija
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2014 m. lapkričio 15-
1 6  d i e n o m i s  L i e t u v o s 
Respublikos generalinis kon-
sulas Čikagoje rengia konsu-
linių pareigūnų išvykstamąją 
misiją į Arizonos valstiją, 
Phoenix miestą. Konsulinės 
paslaugos bus teikiamos 2014 
m. lapkričio 15 d., šeštadienį, 
nuo 9 val. iki 5 val. p.p. ir 
lapkričio 16 d., sekmadienį, 
nuo 9 val. iki 2 val. p.p. viešbu-
čio „Radisson Hotel Phoenix 

C H I C A G O ,  I L

Lapkričio 2 d., 12 val. (po šv. 
Mišių), švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos salėje vyko 
tėvų Marijonų Amerikoje gy-
vavimo šimtmečio minėjimas. 
Dalyvavo Marijonų provincio-
las, t. Kazimierz Chwalek, MIC. 
Renginį organizavo „Draugo” 
taryba su tėvais Marijonais ir 
švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapija.

Lapričio 8 d., šeštadie-
nį, 5:30 val. p.p., Lietuvių 
Fondas kviečia visus į metinį 
pokylį PLC Lemonte. Linda 
Veleckytės vadovaujamas 
„Cadenza String Quartet” sty-
ginis kvartetas gros. Bilietus 
užsakyti lithuanianfoundation.
org arba tel. 630-257-1616.

Lietuvių dailės muzie-
jus, Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, IL lapkričio 14 d., 
penktadienį 6:30 val. p.p. 
kviečia Jus į Vydūno jauni-
mo fondo remiamą „Malonų 
rudens vakarą muziejuje”! 
Vyks filmo „Vilius Orvidas” 
peržiūra, vėliau – susitikimas 
su filmo režisieriumi Vytautu 
V. Landsbergiu.

Maloniai kviečiame pra-
leisti sekmadienio popietę 

2014 metų spalio 30 die-
ną Generaliniame konsulate 
Čikagoje lankėsi Amerikos 
ž y d ų  k o m i t e t o  ( a n g l . 
American Jewish Committee) 
JAV vidurio-vakarų regionų 
vadovai. 

Jau tapo gražia tradicija, 
kad kasmet Čikagoje vie-
šintys Amerikos žydų ko-
miteto JAV vidurio-vakarų 
regioninių padalinių vadovai 
lankosi Lietuvos generali-
niame konsulate Čikagoje. 

C L E V E L A N D ,  O H

GRAŽUS PASIEKIMŲ 
ĮVERTINIMAS

Š. m. spalio 19 d. 2:30 val. 
p. p. Cleveland vyskupijos Šv. 
Jono Evangelisto Katedroje 
buvo aukojamos šv. Mišios, 
o po jų vyko Cleveland apy-
linkių skaučių ir jų vadovių 
pagerbimas už nuveiktus dar-
bus įteikiant tai liudijančius 

pažymėjimus. Iškilmės, kurios 
yra švenčiamos jau 39 metus, 
prasidėjo skaučių eisena į kate-
drą. Kiekviena skautė rankoje 
laikė rožę, kurią, prieidamos 
altorių, dėjo į vadovės laikomą 
vazą ir sėdo į skautėms skirtus 
suolus.

Šios dienos šv. Mišios bei 
apeigos buvo ypatingos: St. 
Mary of Assumption Grace 
Notes choras iš Mentor, OH 
susidėjo iš mergaičių, šv. 

Mišių patarnau-
tojos buvo mer-
gaitės, skaityto-
jos ir trys solistės 
taip pat mergai-
tės. Šv. Mišias 
atnašavo vysku-
pas Richard G. 
Lennon, padeda-
mas Cleveland 
l i e t u v i ų  Š v . 
Kazimiero pa-
rapijos klebono 
kunigo Joseph 
Bacevice ir ka-
tedros adminis-
tratoriaus kunigo 
Sean Ralph.

P r i e š  š v . 
Mišias vysku-
pas pasveikino 
maldininkus, tarė 
trumpą žodį, pas-
kui maža mergaitė perskaitė iš-
trauką iš Šventojo Rašto. Prieš 
pamokslą vyskupas skaitė Šv. 
Mato Evangelijos ištrauką 
apie teisybę, o pačiame pa-
moksle priminė atiduoti tai, 
kas yra Dievo – Dievui, o kas 
Ciesoriaus – Ciesoriui. Jis 
pasidžiaugė mergaičių pasie-
kimais ir priminė joms Dievo 
suteiktas malones bei palin-

kėjo kilti dar aukščiau, o savo 
patirtimi pasidalyti su kitais.

Nusipelniusiųjų pagerbi-
mas ir įvertinimo dokumentų 
įteikimas po šv. Mišių vyko 
alfabetine tvarka. Šaukiamos 
mergaitės ėjo į priekį, kur 
stovėjo vyskupas ir vadovė. 
Vyskupas kiekvieną mergaitę 
pasveikino, jai buvo įteiktas 
pažymėjimas bei skaučių va-

Vyskupas Richard G. Lennon sveikina skautę ir įteikia pažymėjimą.  
                                                                           A. V. Matulionio nuotr.

Iš kairės: Katedros administratorius kunigas Sean Ralph, vyskupas Richard G. 
Lennon, klebonas kunigas Joseph Bacevice.                                 A. V. Matulionio nuotr.

dovės rožė.
Po to jos išsirikiavo ant 

altoriaus laiptų. Pabaigoje 
vyskupas vėl tarė žodį, o su-
sirinkusieji apdovanotas mer-
gaites pagerbė plojimais. Visi 
atvykusieji buvo pakviesti 
pabendrauti, pasivaišinti kava, 
atsigaivinti gėrimais ir pasi-
gardžiuoti skanumynais.

Algirdas V. Matulionis

BUS TEIKIAMOS KONSULINĖS PASLAUGOS
Airport” patalpose, esančiose 
adresu: 427 North 44th Street, 
Phoenix, AZ 85008.

Konsulinės misijos metu 
bus priimami prašymai dėl 
pasų keitimo ir išdavimo, 
asmens grįžimo pažymėjimų, 
užsienyje registruotų civilinės 
būklės aktų (vaikų gimimo, 
santuokos, ištuokos) įtraukimo 
į apskaitą Lietuvoje, gyvena-
mosios vietos deklaravimo, 
Lietuvos Respublikos piliety-

AMERIKOS ŽYDŲ KOMITETO NARIAI LANKĖSI  
LIETUVOS KONSULATE ČIKAGOJE

Susitikimo su generaliniu 
konsulu Marijumi Gudynu 
metu svečiai dėkojo Lietuvai 
už nuoseklią politiką, kuri 
padeda kurti konstruktyvius 
Lietuvos ir Izraelio dvišalius 
santykius. Kaip gero ben-
dradarbiavimo pavyzdys pa-
minėtas Izraelio ambasados 
Lietuvoje atidarymas, kuris 
dar labiau prisidės prie mūsų 
šalių dvišalių santykių plėto-
jimo ekonomikos, kultūros 
ir turizmo srityse. Taip pat 

buvo padėkota už Lietuvos 
Respublikos Seime priimtą 
įstatymo pataisą, kuria žydų 
gelbėtojai pripažinti laisvės 
kovų dalyviais.  Pokalbio 
metu buvo aptartos ir tarp-
tautinės politinės aktualijos 
– vykstančio derybos Irano 
branduolinės programos klau-
simu, Izraelio – Palestinos 
taikos derybų procesas ir kiti 
aktualūs klausimai.

LR Generalinio konsulato Či-
kagoje inf.

bės, konsulinės registracijos. 
Taip pat Lietuvos Respublikos 
piliečiams bus atliekami no-
tariniai veiksmai, įskaitant ir 
notarinių liudijimų, kad as-
muo yra gyvas ir gyvena JAV, 
tvirtinimą, reikalingų pateikti 
kompetentingoms Lietuvos 
institucijoms dėl senatvės 
pensijos ir kitų socialinių 
išmokų mokėjimo pratęsimo 
2015 metais.

Užsiregistruoti konsulinių 
paslaugų gavimui ir dėl išsa-

mesnės informacijos prašome 
skambinti į Lietuvos genera-
linį konsulatą Čikagoje tel. 
(312) 397 0382 arba rašyti 
el. paštu kons.cikaga@urm.
lt. Išankstinė registracija 
būtina.

Konsulinė misija į Phoenix, 
Arizonos valstiją, organizuoja-
ma pirmą kartą.

LR gen. kon. Čikagoje, IL inf.

su muzika. Dainas atliks 
daugelio konkursų nugalė-
toja trylikametė dainininkė 
Agnė Giedraitytė, kurios 
balsas jau spėjo nuskambėti 
Niujorko „Carnegie Hall” 
salėje.

Koncertas įvyks lapkričio 
16-tą dieną 12 val. p. p. Švč. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
salėje (6812 S Washtenaw 
Ave, Chicago, IL 60629). 
Kaina $ 15. Dalyvaudami kon-
certe padėsite Agnei išleisti 
pirmąjį muzikinį diską.

Lapkričio 16 d., sekma-
dienį, 10:30 val. r. Jaunimo 
centre, Čikagoje, Aušros Vartų 
Kernavės Tuntas maloniai 
kviečia Jus dalyvauti „Tunto 
20-mečio jubiliejuje”. Apie 
dalyvavimą prašoma praneš-
ti iki lapkričio 11 d. Vilijai 
Garbonkienei.

Lapkričio 22 d., šeštadienį: 
7 val. v. Lietuvių Opera kvie-
čia visus į rudeninį koncertą 
Jaunimo centro salėje (5620 S. 
Claremont Ave., Chicago). Po 
koncerto – vakarienė ir šokiai. 
Visos lėšos bus skiriamos nau-
jos operos pastatymui.

Lapkričio 30 d., sekmadie-
nį, 3 val. p.p., Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos sa-
lėje, vyks labdaros – paramos 
koncertas „Po Angelo spar-
nu”, kuriame gros pianistė 
Ieva Jokubavičiūtė. Koncertą 
organizuoja Čikagos lietuvių 
Rotary klubas. Bilietus galima 
įsigyti kavinėje „Old Vilnius”, 
Smilgoje, Lithuanian Plaza, 
Maironio ir Čikagos lituanis-
tinių mokyklų raštinėse, arba 
užsisakykite tel. 773-578-
0182.
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„Baltijos šalys yra vieningos ir stiprios. Buvau sužavėta, 
sužinojusi apie Lietuvos energetinės nepriklausomybės žingsnius 
ir ką tik atplaukusį jūsų naująjį suskystintų dujų terminalą. Tiesiog 
sveikinu Lietuvą su šiuo žingsniu! Rusija jums nebegalės grasinti 
energetinio saugumo srityje, nes jūs užsitikrinote savo šaltinius”, 
– Lietuvos žurnalistams sakė Madeleine Albright, buvusi JAV 
valstybės sekretorė, pirmoji JAV moteris, kuriai pavyko užimti 
tokias pareigas.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Hermanas van Rompuy 
ir ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai 
Catherine Ashton spalio 21 dieną ceremonijoje, vykusioje Europos 
išorės veiksmų tarnybos būstinėje, pagerbė žuvusiuosius tarnybos 
metu civilinėse ES misijose –  2013 metais Kosove žuvusį lietuvį 
Audrių Šenavičių, Ispanijos ir Danijos pilietes Pilar Juáre bei 
Mette Nielsen. ES vadovai atidegė atminimo lentą su žuvusiųjų 
pavardėmis.

Dėl Lietuvos laivo Rusijoje sulaikymo gali būti atsakinga 
už žūklę atsakinga Europos Komisijai pavaldi institucija, laiku 
nepateikusi informacijos apie pasikeitusias Rusijos išskirtinės 
ekonominės zonos ribas, pranešė Lietuvos žemės ūkio ministerija. 
Anot ministerijos, Žvejybos šiaurės rytų Atlante komisijos (angl. 
NEAFC) duomenų bazėje naudojamos koordinatės neatitinka 
dabartinės situacijos. Rusija yra pasirašiusi dvišalį susitarimą dėl 
žvejybos su Norvegija, kuriuo yra išplečiamos Rusijos išskirtinės 
ekonominės zonos ribos. Apie tai buvo informuotas ir NEAFC, 
tačiau kitoms šalims apie tai nebuvo pranešta, teigiama ministerijos 
pranešime spaudai. Būtent dėl to, kad nežinojo apie pasikeitusias 
ribas, Lietuvos laivas „Jūrų vilkas” galėjo jas peržengti.

Į Lietuvą atvyko per konfliktą Rytų Ukrainoje nukentėję vaikai, 
kurie šalyje praleis šiuos mokslo metus. Vaikai iš Ukrainos sudarys 
atskirą klasę, kurioje pamokos vyks rusų kalba, o ukrainiečių kalba 
bus mokoma kaip atskiras dalykas. Iš viso Lietuvoje mokysis 15 
vaikų, pirmieji septyni keturiolikos metų paaugliai į Lietuvą atvyko 
spalio 19 d., pranešė Užsienio reikalų ministerija. Spalio 25–31 
dienomis Vilniuje taip pat vieši 10–15 metų amžiaus ukrainiečių 
moksleiviai. Šešiolikos ukrainiečių vaikų grupė atvyko į Lietuvą 
praleisti rudens atostogų. Šią jų kelionę organizavo Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centras kartu su partneriais.

Spalio 22 d. LR ambasadorius Žygimantas Pavilionis ir 
Lietuvos gynybos atašė biuras Lietuvos ambasadoje Vašingtone 
surengė darbinį susitikimą su JAV gynybos sekretoriaus pavaduoto-
ju tarptautinio saugumo reikalams (Assistant Secretary of Defense 
for International Security Affairs) Derek Chollet, kuriame taip pat 
dalyvavo Estijos ir Latvijos ambasadoriai bei šių šalių gynybos 
atašė biurų atstovai.

Baltijos šalių ir Naujosios Anglijos regiono bendradarbiavi-
mo tarybos (BALTNET) kvietimu Lietuvos ambasadorius JAV 
Žygimantas Pavilionis spalio 16 dieną Šv. Juozapo universitete, 
įsikūrusiame Vakarų Hartforde, Konektikuto valstijoje, kartu su 
Nobelio premijos laureatu, Jeilio universiteto ekonomikos profe-
soriumi Robert Shiller diskutavo apie politinius ir ekonominius 
iššūkius, su kuriais susiduria Europa, Rusijai puolant Ukrainą. Į 
diskusiją, kurią BALTNET surengė kartu su Konektikuto valstijos 
Pasaulio reikalų taryba (World Affairs Council of CT), susirinko 
daugiau nei šimtas klausytojų - ne tik universiteto profesūra ir 
studentai, bet ir vietos verslo lyderiai, susidomėję galimybėmis 
investuoti į „naująją Europą” - taip paskaitos klausytojai vadino 
Lietuvą.                                                                LR URM, ELTA, LRT

Spalio 27 d. Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
JAV Žygimantas Pavilionis 
įteikė Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijos 
garbės ženklą „Lietuvos di-
plomatijos žvaigždė” Jeilio 
universiteto istorijos profe-
soriui, knygos „Kruvinos že-
mės. Europa tarp Hitlerio ir 
Stalino” autoriui Timothy 
Snyder. Apdovanojimas JAV 
istorikui skirtas už demokrati-
nių vertybių ir žmogaus teisių 
puoselėjimą.

Pristatydamas laureatą, 
ambasadorius Žygimantas 
Pavilionis pabrėžė jo darbų 
svarbą demokratijos verty-
bių sklaidai. „Tiesos apie 
baisiausius Europos istorijos 
puslapius sakymas kaip niekad 
aktualus dramatiškų įvykių 
Ukrainos akivaizdoje”, - teigė 
ambasadorius Ž. Pavilionis.

Po ceremonijos dr. Timothy 
Snyder, pastaruosius dvejus 
metus daug laiko praleidęs 
Ukrainoje, pasidalijo savo 
įžvalgomis apie šiandieninės 

„LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŽVAIGŽDE” PAGERBTAS 
AMERIKIEČIŲ ISTORIKAS TIMOTHY SNYDER

Rusijos agresijos prieš Ukrainą 
įtaką demokratinių procesų ir 
pilietinės visuomenės raidai 
istorinėje perspektyvoje.

Užsienio reikalų ministeri-
jos garbės ženklas „Lietuvos 
diplomatijos žvaigždė” tei-
kiamas nuo 2010 metų. Šiuo 
ženklu yra apdovanojami 
Lietuvos ir užsienio valstybių 
piliečiai ir organizacijos už 
ypatingus nuopelnus garsinant 
Lietuvos vardą, puoselėjant 
ir plėtojant tarpvalstybinius 
santykius.

Timothy Snyder – „Bird 
White Housum” istorijos pro-
fesorius Jeilio universitete. Jo 
specializacija – Centrinės ir 
Rytų Europos bei Holokausto 
politinė istorija. 

Produktyvus autorius yra 
parašęs penkias apdovanojimų 
sulaukusias knygas, įskaitant 
„Kruvinos žemės. Europa tarp 
Hitlerio ir Stalino”, kuri gavo 
dešimt apdovanojimų, buvo 
išversta į dvidešimt penkias 
kalbas, pateko į dvylika metų 
knygos sąrašų ir tapo bestsele-

Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis (d.) įteikė Lietuvos Respublikos 
užsienio reikalų ministerijos garbės ženklą „Lietuvos diplomatijos žvaigždė” profesoriui Timothy 
Snyder.                                                                                                                            Ludo Segers nuotr.

riu keturiose šalyse.
Neseniai užbaigęs knygą 

„Juoda žemė. Holokausto is-
torija”, Timothy Snyder šiuo 
metu rašo nacionalinio identi-
teto šeimos istoriją.

Profesor iaus  moks l i -
niai straipsniai buvo publi-
kuoti „Past and Present”, 
Šaltojo karo studijų žurna-
le; jis rašė „The New York 
Review of Books”, „Foreign 
Affairs”, „The Times Literary 
Supplement”, „The Nation”, ir 
„The New Republic”, taip pat 
„The New York Times”, „The 
International Herald Tribune”, 
„The Wall Street Journal” ir 
kitiems leidiniams.

Daktaro laipsnį prof. T. 
Snyder įgijo Oksfordo uni-
versitete 1997 metais, kur jis 
buvo British Marshall Scholar. 
Jis buvo mokslinis Paryžiaus, 
Varšuvos ir Harvardo univer-
sitetų bendradarbis, ir yra daž-
nas Vienos Žmogaus studijų 
instituto svečias. T. Snyder 
kalba penkiomis, rašo dešim-
čia Europos kalbų. LR URM inf.

Lietuvos nuolatinė atstovė 
Jungtinėse Tautose (JT) amba-
sadorė Raimonda Murmokaitė 
spalio 24 dienos JT Saugumo 
Tarybos posėdyje paragino 
tarptautinę bendruomenę pa-
smerkti lapkričio 2 dieną pro-
rusiškų separatistų organi-
zuojamus rinkimus Donbase, 
Ukrainoje. 

A m b a s a d o r ė  R . 
Murmokaitė atkreipė dėmesį, 
kad būtina laikytis Minsko 
susitarimų nuostatų. „Šiuo 
metu tik Ukraina rodo pasi-
ryžimą įgyvendinti Minsko 
susitarimus, tačiau be Rusijos 
geranoriško įsitraukimo ir 
bendradarbiavimo, jie tėra 
paprastas popieriaus lapas. 
Įsipareigojimo nutraukti ugnį 

LIETUVA RAGINA TARPTAUTINĘ BENDRUOMENĘ PASMERKTI 
NETEISĖTŲ „RINKIMŲ” OKUPUOTAME DONBASE ORGANIZAVIMĄ

sėkmė pirmiausia priklauso 
nuo Rusijos veiksmų ir pasiry-
žimo prisiimti atsakomybę už 
kraujo praliejimą Ukrainoje”, 
- pabrėžė ambasadorė.

Lietuvos atstovė paragino 

Rusiją nedelsiant atitraukti 
visus savo karinius dalinius, 
įrangą ir kovotojus iš Ukrainos 
teritorijos, nutraukti paramą 
separatistams ir vienareikš-
miškai pasmerkti separatistų 

planuojamus nelegalius „rin-
kimus”. Ji pakartotinai išreiškė 
Lietuvos paramą Ukrainos su-
verenitetui, nepriklausomybei 
ir teritoriniam vientisumui.

Lietuva taip pat paragino 
ištirti pranešimus dėl kaseti-
nių sprogmenų naudojimo ir 
Ukrainą prisijungti prie 2008 
m. Oslo konvencijos.

Posėdžio metu ambasa-
dorė R. Murmokaitė išreiškė 
susirūpinimą žmogaus teisių 
padėtimi separatistų kontro-
liuojamoje Ukrainos teritori-
joje, taip pat grubiais žmogaus 
teisių pažeidimais prieš totorių 
bendruomenę aneksuotame 
Kryme. Ambasadorė pabrėžė, 
kad JT žmogaus teisių ste-
bėjimo misijai (UNHRMM) 
ir Europos saugumo ir ben-

dradarbiavimo organizacijos 
misijai turi būti užtikrinta ga-
limybė dirbti visoje Ukrainos 
teritorijoje, įskaitant ir Krymą.

JT Saugumo Tarybos posė-
dyje dalyvavęs JT Generalinio 
Sekretoriaus pavaduotojas 
Oscaras Fernandez-Taranco 
pabrėžė, kad visos pusės turi 
siekti krizės Ukrainoje spren-
dimo taikiomis priemonėmis, 
išlaikant šalies teritorinį vien-
tisumą, nepriklausomybę ir 
suverenitetą. JT Generalinio 
Sekretoriaus pavaduotojas 
Ivan Šimonovič pristatė šeštą 
JT ataskaitą apie žmogaus tei-
sių padėtį Ukrainoje. Kita JT 
vyriausiojo komisaro žmogaus 
teisėms ataskaita dėl padėties 
Ukrainoje bus paskelbta lap-
kričio viduryje.     LR URM inf.

Jungtinėse Tautose (JT) spalio 24 dieną vyko Saugumo Tarybos 
posėdis.                                                                    Loey Felipe nuotr.
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Penktadienio  popie tę 
Prienų J. Marcinkevičiaus 
viešojoje bibliotekoje vyko 
istorinė pamoka – susitikimas 
„Lietuvių tautos išlikimo dra-
ma”. Gal vėsus spalio oras, o 
gal pamokos tema, sukvietė tik 
nedidelį būrelį bendraminčių, 
mylinčių ir norinčių matyti 
gražią Lietuvą.

Netradicinę pamoką apie 
Lietuvą ir jos istorijos pe-
ripetijas pradėjo draugijos 
„Lietuvai pagražinti” val-
dybos pirmininkas Juozas 
Dingelis. Jis papasakojo apie 
draugijos atsiradimą. Ji įkur-
ta 1921 metais. Jos pirmi-
ninku buvo Juozas Tumas-
Vaižgantas – rašytojas, spau-
dos darbuotojas, literatūros 
istorikas, kritikas, visuo-
menės veikėjas, pedagogas, 
kunigas. Jo noras – pagražinti 
Lietuvą, sugrąžinti istoriją, 
nes, kaip sakė, „nėra pasau-
lyje gražesnio krašto, kaip 
Lietuva”. Kad turi lietuviško 
kraujo – ypač didžiuojasi kaž-
kelintoji karta emigrantų. Jie 
sako, kad tai yra didelė garbė. 
Pats J. Dingelis, išmaišęs 
kone visą pasaulį, pasakojo 
apie susitikimus, pokalbius 
su išeiviais, kurie tapdavo 
draugijos nariais, kurdavo 
skyrius. Tai ne tik parašas ar 
kalba, tačiau ir darbai, kuriais 
bandoma atkurti Lietuvos is-
toriją, kuri yra „apkramtyta”, 
kurios faktiniai dokumentai 
sunaikinti arba labai giliai 
paslėpti. Tačiau vieno niekas 
negalėjo sunaikinti –tai pilia-
kalnių, kurie mena didingas 
ir senas lietuvių tradicijas ir 
istoriją.

Kaip sakė draugijos val-
dybos pirmininkas, draugijai 
priklausė daug žmonių, kurie 
žinomi, gerbiami ir mylimi: 
be jau minėto kanauninko 
Juozo Tumo-Vaižganto tai dar 
ir dailininkė Sofija Veiverytė, 
monsinjoras Kazimieras 
Vasiliauskas (mūsų antra-
s i s  Vaižgantas ) ,  poe tas 
Justinas Marcinkevičius, ge-
nerolas-leitenantas Vladas 
Nagevičius,  pulkininkas 
Vladas Braziulevičius ir daug 
kitų žymių žmonių, kurie visa 
esybe mylėjo ir myli Lietuvą, 
nori ją matyti gražią ir turtingą 
istorine atmintim.

O profesorius Romualdas 
Gr igas ,  i š l e idęs  knygą 
„Lietuvių tautos išlikimo dra-
ma”, supažindino su Lietuvos 
istorija. Jis sakė, jog vienin-
telė Lietuva turi piliakalnių 
sistemą, kuria gali pasigirti. 
Piliakalniai – tai nebylūs liu-
dininkai. Dauguma jų buvo 
supilti ritualinėms apeigoms, 
kaip sakrali vietinės bendruo-
menės susirinkimo vieta. Tai 
buvo šventyklos po atvirtu 
dangumi. Su pasaulio Kūrėju, 
su Gamta mūsų protėviai ben-
dravo, juto ją tiesiogiai, ne-
slegiami mūro sienų. Visa tai 
labai svarbu mūsų istorijai. 
Pasak profesoriaus, labai gaila, 
kad tik maža dalelė piliakalnių 
atgimė, o didžiuma apaugę 
medžiais, apleisti. Be to, iš 
istorijos šaltinių žinoma, kad 
III-IV a. po hunų atsibastymo, 
dalis mūsų protėvių baltų už-
sikrėtė nomadų dvasia. V-VI 
a. ištuštėjo pietinių galindų, 
sūduvių žemės. Ženkli jų dalis 
patraukė į Europą, į tuomet dar 

egzistavusią Romos imperiją. 
Mūsų protėviams susigriebus, 
Tėvynė privalėjo įgyti kon-
kretesnius fizinius kontūrus 
ir dvasinės kultūros akcentus. 
Tuomet ir buvo prisiminta nuo 
seno piltų piliakalnių idėja…

Draugija „Lietuvai pagra-
žinti” kreipiasi į Vyriausybę 
ir prašo, kad vieni iš kalendo-
rinių metų (geriausiai 2016-
2018-ieji) būtų paskelbti pi-
liakalnių atminties, jų tvarky-
mo metais. Jie stengiasi, kad 
lietuviškieji piliakalniai būtų 
įrašyti į UNESCO pasaulio 
saugomų objektų sąvadą. „Juk 
pasėtai sėklai reikia padėti 
suvešėti”, - pridūrė draugijos 
pirmininkas.

Knyga „Lietuvių tautos 
išlikimo drama”

Apie šios knygos turinį 
profesorius Romualdas Grigas 
kalbėtų ir kalbėtų. Tai jo at-
likti tyrimai, surinkti faktai 
ir medžiaga apie lietuvius ir 
Lietuvą.

R. Grigas – profesorius, 
habilituotas daktaras, Lietuvos 
Mokslų akademijos narys 
emeritas, šalyje gerai žinomas 
sociologas, vadybos žinovas, 
filosofas ir tautotyrininkas. 
Parašė apie tūkstantį moksli-
nių ir beveik tiek pat publicis-
tikos straipsnių, taip pat išleido 
keliolika monografijų bei esė 
knygų.

„Lietuvių tautos išlikimo 
drama”- naujausias R. Grigo 
darbas. Įgudusia mokslininko 
ir rašytojo ranka parašytoje 
knygoje gausu istorinės in-
formacijos. Dėmesį patraukia 
dramatiškos lietuvių tautos 
istorijos nutylėjimų atskleidi-
mas, pats žinių perteikimas, 
kuris praskleidžia nežinomy-
bės skraistę ir leidžia mums su-
vokti, kad be galo daug infor-

Profesorius Romualdo Grigo „Lietuvių tautos išlikimo drama” 
knygos viršelis.

ISTORINĖ PAMOKA  
„LIETUVIŲ TAUTOS IŠLIKIMO DRAMA”

„Graži Lietuva – tai gražus žmogus, pilnas gerumo, meilės, 
užuojautos. Tai darbščios, kūrybingos dvasios, aukštos moralės 
žmogus, savo fizine ir intelektualine veikla saugantis ir gausi-
nantis grožį gamtoje ir visuomenėje. Nes grožis – tai gėris” 
(Justinas Marcinkevičius).

macijos, faktų buvo nuslėpta. 
Tai ir verčia mus susimąstyti 
apie prosenelius, kurie neleido 
mirti lietuvybei, ir ji įsišaknijo 
ir leidžia vis naujas atžalas.

Ši knyga – apie lietuvių 
tautą ir ją supantį pasaulį. Ji 
padeda lietuviams atsakingiau 
vertinti ne tik savo, bet ir kitų 
šalių elgseną, ypač tų, kurie 
turi daugiau galių ir įtakos. 
Tai istorinis vadovėlis, kurio 
turinys turėtų apversti aukštyn 
kojom mokyklinių istorijos va-
dovėlių teikiamą informaciją.

Mūsų ištakos buvo labai 
plačios, o mūsų tautos paveldas 
jaučiamas ne tik Lietuvoje, bet 
net iki Baikalo ežero. Mūsų 
prosenelių dvasinio paveldo 
atgarsiai jaučiami net Indijos, 

Kinijos pasienyje. Tai intriguo-
janti informacija, iš kurios ga-
lime sužinoti ir papildyti žinias 
apie savo prosenelių kultūrines, 
dvasinio pasaulio vertybes.

O renginio metu vyrų vo-
kalinis ansamblis „Bijūnas” 
pradžiugino lietuvių autorių 
dainomis. Tačiau ypač ma-
loni buvo pirmoji ansamblio 
pasirinkta daina, kurios žo-
džius beveik visi kartojo. Tai 
J. Marcinkevičiaus eilės „Tai 
gražiai mane augino”, kurios 
buvo kaip padėka kraštui, ku-
riame augo ir mokėsi didysis 
poetas, kurio vardu pavadin-
ta biblioteka, kurio vardas 
skamba ir skambės daugelio 
lūpose.

Vilija Čiapaitė

2014 m. spalio 20 d. Kauno 
Vinco Kudirkos progimnazi-
joje vyko „Antano Smetonos 
skaitymai”, skirti prezidento 
Antano Smetonos 140-osioms 
gimimo metinėms ir progim-
nazijos 85-mečiui.

R e n g i n y j e  d a l y v a v o 
Lietuvos Ministro Pirmininko 
padėjėjas, žurnalistas Vilius 
Kavaliauskas, LSMU VFS so-
cialinių ir humanitarinių moks-
lų katedros doc. dr. Raimundas 
Kaminskas, Tarptautinio studi-
jų ir mokymo instituto prof. dr. 
Genovaitė Stulpinienė.

Progimnazijos direktorė 
Danguolė Bagdonienė papa-
sakojo, kaip kūrėsi dabartinė 
mokykla. „Pati mokykla su-
daro labai malonų įspūdį. Tai 
bus moderniškiausia pradžios 

KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOJE –  
„ANTANO SMETONOS SKAITYMAI”

Žurnalistas  
Vilius Kavaliauskas

Smetona: jo visuomeninė, 
kultūrinė ir politinė veikla”, 
kurias skaitė progimnazijos 
mokiniai.

Direktorės pavaduotojas 
ugdymui Marius Jonaitis pa-
pasakojo apie A. Smetonos 
vaikystę, mokymosi me-
tus ,  i š ryškino būsimojo 
prezidento charakterio sa-
vybes. Mokytoja Kristina 
Bačiulienė atkreipė dėmesį, 
jog A. Smetonos žodingai, 
vaizdingai kalbai, savitam 
stiliui įtakos galėjo turėti 
pažintis su Jonu Jablonskiu, 
Jonu Basanavičiumi, Vincu 
Kudirka ir kitais lietuviš-
kos kalbos puoselėtojais. 
Smetonos gimnazijos istori-
jos mokytojas metodininkas 
Sigitas Nefas pateikė kons-
truktyvų tarpukario Lietuvos 
vaizdą, išryškino A. Smetonos 
nuopelnus ir veiklą kuriant 

Lietuvos valstybę.
Ministro pirmininko padė-

jėjas Vilius Kavaliauskas pa-
sidžiaugė progimnaziją bai-
gusiais mokiniais – žymiais 
mokslo, visuomenės, meno 
veikėjais, turtinga mokyklos 
istorija. Pasidalino prisimini-
mais apie A. Merkelį, aptarė 
autoriaus monografiją, at-
kreipė dėmesį į A. Smetonos 
asmenybės unikalumą. Doc. 
dr. Raimundas Kaminskas 
išreiškė viltį, jog A. Merkelio 
knyga bus publikuojama 
Lietuvoje, atkreipė dėmesį 
į tai, kad A. Smetonos as-
menybė gali būti pavyzdžiu 
mokiniams, siekiantiems 
užsibrėžtų tikslų. Susitikimu 
džiaugėsi ir mokiniai ir mo-
kytojai.

Kauno Sąjūdžio skyriaus 
pirmininkas Raimundas 
Kaminskas

mokykla visoj Lietuvoj. Trijų 
aukštų namas buvo įrengtas su 
vandentiekiu, kanalizacija ir 
kitais patogumais. Šviesios, 
didelės klasės, moderniškos 

rūbinės, rūsys, gimnastikos 
salė – žodžiu, prašoka ki-
tas Kauno 50 mokyklų, iš 
kurių tik 7 turi nuosavus 
namus.”(„Rytas” Nr. 262, 
1929 m. lapkričio 18 d., 3 
psl.). Didžiausioje ir pažan-
giausioje mokykloje vykdavo 
įvairūs renginiai, konferen-
cijos, kurių iniciatoriais ir 
dalyviais būdavo pirmasis 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona ir prezidento žmo-
na Sofija Chodakauskaitė-
Smetonienė.

Progimnazijos mokiniai, 
gimnazistai iš Stepo Dariaus 
ir Stasio Girėno, Aleksandro 
Puškino, Antano Smetonos 
gimnazijų,  klausėsi įdo-
mių ištraukų iš Aleksandro 
Merkelio knygos „Antanas 
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Mirtis tik slenkstis, bet ne
 pabaiga.

Brangiausi žmonės ima ir 
palieka,

Bet nuo jų nusidriekia šviesa
Ir atminty ilgai išlieka.

Poeto žodžiai labiausiai 
dera š. m. spalio 1 d. Alytaus 
parapijos kapuose palaidotam 
Stanislovui Bendaravičiui. 
Jo laidotuvių gedulingose 
šv. Mišiose aukojo šv. Auką 
dvylika kunigų – tai anksčiau 
ar vėliau Angelų Sargų bažny-
čioje dirbę ar iš Alytaus kilę 
kunigai. J. E. prelatas Vytautas 
Gustaitis, vadovavęs šv. Mišių 
aukai, įžanginiame žodyje pa-
sakė: „Mes laidojame paprastą 
žmogų, bet drauge ir nepapras-
tą.” Šią mintį visi žmonės su-
prato: kilme –paprastas žmo-
gus, bet savo taurumu, drauge 
kilnumu, pagal Kristaus mintį 
ir Širdį, buvo nepaprastas. Tai 
koks jis buvo?

Atsakymą rasime poeto 
Prano Vaičaičio poezijoj:

Norėjau aš deimanto 
grūdus pagriebti

Nuo žemės, o paėmiau rasą 
tik tai.

Norėjau aš laimę pasauly 
pasiekti,

O teko man usnys ir dagių 
pluoštai.

Stanislovas, 1935 metais 
šešiolikos metų jaunuolis, 
pilnas idealizmo, vilties ir 
meilės, iš Alytaus pėsčias 
keliauja į Marijampolę ir pa-

PALYDĖTAS Į ŠVIESOS IR MEILĖS 
KARALIJĄ

sibeldžia į marijonų vienuoly-
ną, prašydamas jį priimti, nes 
nori tapti vienuoliu ir kunigu. 
Žodžiu sakant, nori pagriebti 
nuo žemės daugelį deimantų, 
praturtinti savo sielą ir dau-
gelį jų pabarstyti po brangią 
Tėvynę, šimtus ir tūkstančius 
jų paskleisti po žmonių sielas 
ir širdis... Deja, mažo mokslo, 
jaunas, neturtingas, o gal ir 
kokios kitos priežastys jam 
vienuolyno durų neatvėrė, 
ir vietoj deimantų paėmė tik 
rasą, o dar skaidresnė rasa iš 
akių mėlynų gausiai suvilgė 
jo skruostelius. O buvo nepa-
prastai gabus. Jis metų bėgyje 
žinojo kiekvienos dienos 
Šventąjį, galėjo atpasakoti jo 
gyvenimą. Ar šiandien rastu-
me panašų žmogų ar kunigą?! 
Jis galėdavo, pirmą kartą 
perskaitęs keletą knygos lapų, 
beveik be klaidos atkartoti. Jei 
būtų tapęs kunigu, jo vardą 
būtų žinojusi visa Lietuva, o 
gal ir kiti kraštai...

Neįstojęs į vienuolyną, 
išmoko siūti, tapo siuvėju. 
Itin gerai siuvo sutanas. Per 
savo gyvenimą pasiuvo šim-
tus. Darbą atlikdavo tobulai, 
nebrangiai, atiduodavo užsa-
kovui ir mažiausias medžiagos 
skiauteles, kurios likdavo 
pasiuvus rūbą.

Velionis buvo vedęs, ta-
čiau vaikų neturėjo, todėl 
įsidukrino našlaitę, ją mylėjo 
kaip tikrą dukrą, išmokslino, 
išugdė dorovingumą, o, jai 

sukūrus šeimą, sulaukus ke-
turių vaikelių, su didžiausia 
meile rūpinosi anūkėliais. 
Su gailestingumu ir meile 
padėdavo stokojantiems ir 
vargstantiems; mylėjo Dievą 
visa širdimi, visa siela, visu 
protu, o artimą – kaip pats 
save.

P r e z i d e n t a s  J u r g i s 
Vašingtonas 1799 metais, per-
duodamas valstybės vairą savo 
įpėdiniui Džonui Adamsui, 
ilgai meldėsi šventovėje ir po 
to kalbėjo: „Tikėjimas, dora, 
teisingumas ir meilė yra tau-
tos pamatas ir kolonos. Kas šį 
pamatą bando ardyti ir kolonas 
griauti, tas nėra vertas vadintis 
ne tik piliečiu, bet ir žmogu-
mi”. Šie žodžiai tinka ir tau-
tai, ir Bažnyčiai, ir šeimai, ir 
kiekvienam žmogui. Velionis 
Stanislovas gyvenimą statė ant 
tvirtų tikėjimo pamatų, tvirtino 
kolonas tikėjimo dvasia. Šv. 
Rašte sakoma, kad apaštalas 
Pilypas atsiveda Natanaelį 
pas Kristų, o anas sako: „Tai 
tikras izraelitas, kuriame nėra 
klastos” (Jon. 1, 47). Taip ir 
apie velionį galima pasakyti, 
- tai tikras katalikas, lietuvis, 
žmogus. 

Tikėjimas glaudžiai susijęs 
su dora. Antai, Stanislovas 
pastebi jaunuolį, kuris, atke-
liavęs iš Aukštaitijos, dirbo 
miškų ūkyje, lankė bažnyčią. 
Su juo pradeda bendrauti, 
apgyvendina savo namuose. 
Jaunuoliui aiškino, jog dora, 
nekaltumas yra panašūs į snai-
gę, kuri nukrinta ant apsiausto 
atlapo. Užtenka tik mažo iš 
burnos dvelktelėjimo, ir snai-
gės nebėra. Jaunuolis buvo 
gražus, todėl ir mergaičių akys 
krypo jo link, jos stengėsi su 
jaunuoliu suartėti. Čia ir vėl 
Stanislovas moko: „Ten, kur 
yra šiaudai ar šienas, nevalia 
artintis su ugnimi...” Po šeše-
rių metų tėviško mokymo ir 
kaip gerojo ganytojo globos, 
jaunuolis išvyko į kunigų se-
minariją, tampa geru kunigu, 
Tėvynės patriotu. Tai – kuni-
gas Vaclovas Stakėnas, kuris 
ir prisiminė šiuos globėjo 
pamokymus prie kapo duobės.

Dantė savo „Dieviškoje 
komedijoje”, vedžiojamas 
Beatričės, vaikščiojo po įvai-
rias dangaus sferas. Vienoje jis 
pamatė kylančias sielas į be-
galines aukštumas ir vėl besi-
leidžiančias į gilias žemumas. 
Jam buvo paaiškinta, kad čia tų 
žmonių sielos, kurios, žemėje 
gyvendamos siekė aukštųjų 
idealų, bet joms sutrukdė arba 
gyvenimo sąlygos, arba ne-
dori žmonės. Manyčiau, kad 
kaip tik velionis Stanislovas 
priklausė tokių žmonių kate-
gorijai.

Suteik, Jam, Viešpatie, 
ramybę ir džiaugsmą savo 
meilės ir šviesos karalijoj.

Velionio bičiulis kun. Pet-
ras Dumbliauskas

Dvylika kunigų laiko šv. Mišias.

NUOMONĖ

Š. m. spalio 18 d., Cleveland, 
OH LB Apylinkės valdyba, 
Lietuvių dienų proga, surengė 
„Rudens balių” su šventiška 
vakariene ir koncertu. Puotos 
stalus puošė žaliuose vainikuo-
se spindinčios žvakės, o scena 
skendo spalvingose šviesose.

Pagal renginio programos 
įrašą ir išankstinę informaciją, 
po 6 val. v. vakarienės turė-
jo prasidėti koncertas. 7:13 
val. v., LB pirmininkui Algiui 
Gudėnui pasveikinus atvyku-
sius, Rytis Urbaitis nedrąsiai 
pritariant publikai, sugiedojo 
JAV ir Lietuvos himnus. Po 
to pirmininkas paaiškino, kad 
dėl nuolat mažėjačio lankytojų 
skaičiaus įvairiuose renginiuo-
se šį kartą buvo nutarta „plaukti 
prieš srovę”, ir kad šio vakaro 
programa skirsis nuo praeityje 
įprastų „tradicinių” programų, 
todėl, tikėdamasis, kad ji bus 
tinkamai priimta, jis pakvietė 
į sceną koncerto atlikėjas: dai-
nininkes Giedrę Nalivaikaitę ir 
Eleną Augustinaitę.

Dainininkės dainas dainavo 
akompanuodamos sau dūdele, 
ukulėle, kazoo ir palydimos re-
tro muzikos įrašo. Dainos įvai-
ravo kultūriniais atspalviais: 
slaviškos, kubietiškos, havajie-
tiškos, angliškos… Klausytojai 
joms kartais pritarė stipriu kojų 
trypimu ir vieningais plojimais. 
Vienas kampinis stalas gale 
salės buvo toks „balsingas”, 
kad jis visai nekreipė dėmesio į 
atlikėjas ir kliudė kitiems klau-
sytojams. Taip pat koncerto 
metu veikė ir baras.

Gerai, kad dainininkės kie-
kvieną dainą trumpai aptarė 

ir paaiškino, nes šventės pro-
gramoje, matyt, dėl rengėjų 
aplaidumo, jos nebuvo įrašytos. 
Turint galvoje anksčiau dai-
nuotų dainų kilmę, „koncerto” 
gale padainuota lietuviška 
daina „Mano Lietuva” netikėtai 
maloniai nustebino ir pataisė 
vakaro nuotaiką.

Žvelgiant į šio vakaro eigą ir 
jo programos naujoves, aiškėjo, 
kad rengėjai tikėjosi pritraukti 
daugiau dalyvių ir ta proga 
gauti labai reikalingos finan-
sinės paramos. Toks drąsus 
bandymas yra girtinas, bet ar jis 
bus sėkmingas, parodys ateitis.

Bendrai koncerto programa 
panašėjo į kabaretą. Dauguma 
klausytojų atklydo į jį iš vaka-
rienės, taip padidindami klau-
sytojų skaičių, o jų nuomonės 
buvo įvairios: teigiamos, nei-
giamos, mandagios, atsargios 
ir išsisukinėjančios „politišku 
korektiškumu”, net sąmojingos 
(„beveik kaip skautų laužas”).

Koncertui pasibaigus, 
Cleveland LB kultūrinių reika-
lų atstovė Nomeda Vucianienė 
įteikė dainininkėms po puokš-
tę gėlių ir išvardino asmenis, 
prisidėjusius prie šio renginio. 
Nesuprantama, kodėl rengėjai 
neįrašė jų pavardžių į spaus-
dintą vakaro programą, nes 
ši „litanija” klausytojus tik 
erzino, beje, tie, kurie tikė-
josi atsigaivinti šiame vakare 
lietuviška kultūra, buvo nu-
vilti – jos buvo tikrai maža. 
Koncertas prasidėjo 7:22 val. 
v. Ir, įskaitant 23 minučių 
pertrauką, baigėsi 8:58 val. v., 
dalyvių buvo apie 110.

Algirdas V. Matulionis

KUKLI ŠVENTĖ

A. V. Matulionio nuotr.

Minėdama Vilniaus atga-
vimo 75-metį „Vilnijos” drau-
gija padėjo gėlių ant kovotojų 
už Lietuvos laisvę kapų. 1939 
metų spalio pabaigoje sovie-
tai Lietuvai grąžino sostinę 
Vilnių, atėmę jį iš jau okupuo-
tos Lenkijos. Tačiau netrukus, 
1940 metų rugpjūtį, Sovietų 
Sąjunga okupavo ir Lietuvą.

1939 metų spalio 27 dieną 
Lietuvos kariuomenės Vilniaus 
rinktinė su divizijos generolu 
Vincu Vitkausku įžengė į at-
gautą Vilniaus kraštą, 19 metų 
išbuvusį Lenkijos okupacijoje. 
Vilnių Lietuvai grąžino sovietų 

PAMINĖTOS 75-OSIOS  
VILNIAUS ATGAVIMO METINĖS

Rusija, užkariavusi Lenkiją ir 
besirengianti okupuoti Lietuvą.

75-eriems metams prabėgus, 
„Vilnijos” draugija padėjo vai-
nikus ant kovotojų už Lietuvos 
laisvę kapų, nors, pasak istorikų, 
tuomet, atgaunant Vilnių, ne-
žuvo nė vienas Lietuvos karys. 
„Bet per visą laiką yra žuvę 
tūkstančiai: su Rusijos, Lenkijos 
kariuomenėmis, bermontinin-
kais. Taip kad okupacijos pa-
dariniai dar neįvertinti. Lenkija 
iki šiol nepripažįsta okupavusi 
Vilnių”, – primena „Vilnijos” 
draugijos pirmininkas habil. dr. 
Kazimieras Garšva.             LRT
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

LAPKRIČIO 15 d., šeštadienį, 6:00 v. v. – 877 East 185 St., 
Cleveland, OH, Lietuvių namų „Gintaro” svetainėje, kunigo 
Gedimino Kijausko, SJ, knygos „Į didžiąją meilę” sutiktuvės.  

Rengia vyr. skaučių „Židinys”

Turbūt visi gerbiami skai-
tytojai žino „Geležinio vilko” 
istoriją. Tai Gedimino sapne 
pasirodęs žvėris, netrukus 
davęs pradžią Vilniaus mies-
tui. Vilkai yra įrėžę gilią vagą 
lietuvių sąmonėje ir pasąmo-
nėje. Tie patys vilkai ar jų 
palikuonys yra pasklidę po 
platųjį pasaulį. Per amžius jie 
buvo medžiojami, jų buvo bi-
joma, apie juos sukurta pasakų 
ir padavimų. Daug vėliau jie 
buvo pradėti moksliškai stu-
dijuoti, sekant jų kasdieninio 
gyvenimo įpročius, tarpusavio 
santykius ir ryšius su jų maisto 
šaltiniais.

Viena tokių natūralių 
mokslo laboratorijų buvo 
įsteigta bene mažiausiame 
JAV valstybiniame parke, 
esančiame Isle Royale salo-
je Superior ežere, Mičigano 
valstijoje. Laboratoriją įsteigė 
ir jai daugelį metų vadovavo 
Rolf Peterson, Mičigano tech-
nologinio universiteto profe-
sorius. Pats parkas – tai 200 
kvadratinių mylių uolėta sala, 
pasiekiama tik laivu ar lėktu-
vu. Tai mažiausiai lankomas 
JAV valstybinis parkas, labai 
tinkantis natūraliai mokslinei 
laboratorijai. Čia jau 55-rius 
metus yra vykdomi moksliniai 
stebėjimai, kaip natūralioje 
gamtoje kartu gyvena vilkai 
ir briedžiai. Aišku, jie gyvena 
netaikiai, nes briedžiai yra pa-
grindinis vilkų maisto šaltinis. 
Dabar baiminamasi, kad vilkai 
gali išnykti, nes jų skaičius 
labai sumažėjęs. Šiuo metu jų 
saloje yra devyni. Ir neatrodo, 
kad nuo pernai susilaukta prie-
auglio. Apie galimą prieauglį 
tiksliau bus sužinota, kai į salą 
grįš mokslininkai sausio mė-
nesį. Iš pėdsakų sniege ir pagal 
išmatų laboratorinę analizę jie 
galės išsiaiškinti tikrą padėtį. 

Seniau Superior ežeras už-
šaldavo kas porą metų. Dabar 
jis užšąla tik kas 15 metų, 
įskaitant ir pereitą žiemą. Kai 
ežeras yra užšalęs, vilkai gali 
ledu nukeliauti į Kanadą, esan-
čią penkioliką mylių nuo salos. 

„GELEŽINIO VILKO” PALIKUONYS 
MIČIGANO VALSTIJOJE?

Romualdas Kriaučiūnas
Aišku, tiek patys vilkai ir kiti 
gali iš Kanados atkeliauti į 
salą. Daug genetinių sunkumų 
patiriama, nes, neesant pasi-
rinkimo, vilkai dauginasi savo 
šeimoje. Tai padidina išsigi-
mimų galimybę. Tyrinėdami 
vilkų griaučius mokslininkai 
nustatė, kad per paskutinius 
penkiolika metų nerasta griau-
čių su sveiku stuburu. Jie visi 
deformuoti. Tyrinėjimo centro 
vadovas perspėjo apie tai JAV 
parkų vadovybę ir prašė imtis 
neeilinių priemonių išgelbėti 
vilkus nuo išnykimo. Tos pa-
stangos pavadintos genetiniu 
išgelbėjimu. Jo siūlymas yra 
atvežti daugiau vilkų iš kitur. 
Tuo būtų sulaužyta daugelio 
metų JAV valstybinių parkų 

gas, tiesiog suės juos maiti-
nančią girią. Neteko girdėti, 
kad kas siūlytų jų skaičių riboti 
medžiojant.

Tuo pačiu metu žiniasklai-
da praneša, kad Mičigano, 
Minesotos ir Viskonsino 
vals t i jose  pi lkųjų  vi lkų 
skaičius šiek tiek pakilęs. 
Apskaičiuota, kad per metus 
vilkų skaičius šiose valstijose 
padidėjo nuo 3678 iki 3719. 
Vien Minesotos valstijoje 
pereitą žiemą buvo priskai-
čiuota 2423 vilkai. Vilkai net 
pateko į Mičigano valstijos 
rinkimus. Balsuotojai jau 
turėjo progą pasisakyti dėl 
vilkų medžiojimo įteisinimo, 
bet rašant šį straipsnį balsa-
vimo rezultatai dar nebuvo 
žinomi. Pasirodo, kad ypač 
vadinamajame Mičigano vir-
šutiniame pusiasalyje ūkinin-
kai skundžiasi, kad jų gyvulių 
kaimenės retinamos neprašytų 
vilkų apsilankymų. Padaromi 
nuostoliai kainuoja daugybę 
pinigų. Vilkų bijo ir vaikų 
tėvai, bet nėra užregistruotų 
nesenų atvejų, kad vilkai 
būtų užpuolę vaikus. Visada 
atsiranda žmonių, kurie nuo 
vilkų nenukenčia, bet norėtų 
jų galvos iškamša papuošti 
savo vasarnamį. Pastarieji 
yra už vilkų medžiojimą savo 
malonumui.

F L O R I D A

Klubo pareigūnų rinkimai. 
Lapkričio mėn. 15 d., šeštadienį, 
2:00 val. p.p. Lietuvių klubo 
salėje šaukiamas Klubo narių 
metinis rinkiminis susirinkimas, 
kuriame bus renkami 2015-tųjų 
metų Lietuvių klubo pareigūnai.

Klubo valdybos sudaryta 
Nominacijų komisija: Irena 
Adickienė, Danutė Mažeikienė, 
Stefa Prialgauskienė ir Aldona 
Stasiukevičienė.

Kandidato pareiškimo for-
ma ir Naujieji klubo bendrieji 
nuostatai bei įstatai gaunami iš 
nominacijų k-jos narių ir Klubo 
sekretorės. Kandidato pareiški-
mas turi būti įteiktas Nominacijų 
komisijai iki rinkiminio narių 
susirinkimo pradžios.

Kviečiame! Lapkričio mėn. 
16 d., sekmadienį, 1:00 val. 
p.p. klubo salėje rengiamas 
2014-2015 metų veiklos sezono 
atidarymas.

Programoje – gardūs pietūs 
su šampanu, meninė programa, 
kurioje dalyvauja „Saulutės” 
mokiniai, „Bangos” daininin-
kės, „Ritmo” šokėjai, taip pat 
girdėsime Mečio Šilkaičio „ap-
dūmojimus”.

Bilietus platina ir stalų užsa-
kymus (8 arba 10 vietų) priima 
Laimutė Alvarado tel. 727-360-
1064. Kaina asmeniui – 20 dol.

Išvyka autobusu į kon-
certą. „St. Petersburg College 
ir Community Chorus”, vado-
vaujamas dr. Vernon Toranto, 
susidedantis iš daugiau nei 100 
choristų ir „Madrigalian” gru-

pės dainininkų, jau daug metų 
rengia „America Remembers-
Veteran’s Day Tribute” kon-
certą. Šis įspūdingas koncertas 
šiais metais rengiamas lapkričio 
9 d. sekmadienį, 3:00 val. p.p. 
„Palladium” teatre.

Kultūros būrelis organi-
zuoja išvyką į šį koncertą au-
tobusu iš klubo automobilių 
aikštelės tuojau po pietų (apie 
1:45). Vykstantiems autobusu 
į koncertą pietūs bus pateikti 
pirmiesiems.

Koncertas yra nemokamas. 
Kelionė autobusu - 12 dol. as-
meniui. Autobuso rezervacijas 
priima Alvita Kerbelienė (tel. 
393-4963).

Padėkos dienos pietūs. 
Lietuvių klubo valdybos rengia-
mi Padėkos dienos pietūs vyks 
lapkričio mėn. 27 d., ketvirta-
dienį, 1:00 val. p.p. klubo salėje.

Klubo nariai ir svečiai, ku-
rie norėtų dalyvauti pietuose 
ir tradiciškai atšvęsti Padėkos 
dieną, prašomi registruotis pas 
Laimutę Alvarado iki lapkričio 
23 d., sekmadienio. Pietų su 
vynu kaina – 20 dol. asmeniui.

Kepame kūčiukus - šli-
žikus. Klubo valdyba kviečia 
nares atvykti į klubo virtuvę 
gruodžio 2 d., antradienį, 10 
v. r. „didžiajam kūčiukų kepi-
mui”. Bendras darbas, linksma 
nuotaika, gardus kavos puodelis 
pasitiks jus. Ateikite nešinos 
savais kočėlais ir peiliukais (ke-
pėjos mėgsta naudoti ir „Pizza 
cutters”). Laukiame visų! Daug 
rankų lengvina darbą!

Klubo turgus – „garage 
sale”. Gruodžio 6 d., šeštadienį 
klubo salėje vyks vartotų daik-
tų išpardavimas – turgus. Jei 
turite daiktų paaukoti, prašome 
atvežti į klubą iki lapkričio 30 d. 
Turgaus pradžia – 8:00 val. ryto.

K. Donelaičio jubiliejaus 
minėjimas. Gruodžio 7 d., 
sekmadienį, 2 val. p. p. (tuojau 
po pietų), Lietuvių klubo kultū-
rinis būrelis rengia Kristijono 
Donelaičio jubiliejinių 300 metų 
minėjimą-koncertą.

Programoje: K. Donelaičio 
„Keturi metų laikai” – gyvasis 
paveikslas - „Saulutės” lituanis-
tinė mokykla ir K. Donelaičio 
jubiliejinių metų teatralizuoto 
koncerto Lemonte, IL, „Sveiks, 
svieteli margs” DVD peržiūrė-
jimas.

2014-tieji metai Lietuvos 
Seimo paskelbti K. Donelaičio 
metais. Kviečiame visus apsi-
lankyti lietuvių grožinės lite-
ratūros pradininko – pirmojo 
ir garsiausio lietuvių poeto 
jubiliejaus minėjime.

Norinčius dalyvauti ir pie-
tuose 1:00 v. (10 dol.), prašome 
užsakyti vietas pas Laimutę 
Alvarado 360-1064. 

Klubas įsigijo naują TV. 
Daugiau nei dvidešimt metų iš-
tikimai klubo nariams tarnavęs, 
bet jau „pavargęs” televizorius 
„išlydėtas” į poilsį ir į klubo 
sceną iškilmingai atkeliavo 

naujas aparatas. Tai Kultūros 
būrelio vajaus ir narių dosnumo 
bei aukų nuopelnas. Aukotojų 
sąrašas iškabintas Klubo skel-
bimų lentoje.

Kultūros būrelio naujam 
televizoriui pirkti buvo sudaryta 
komisija – A. Kilbauskas, Z. 
Radvila ir M. Šilkaitis. Jie ne 
tik išrinko, nupirko, bet ir pasi-
rūpino tinkamu saugiu ir lengvai 
transportuojamu televizoriaus 
pastovu. Naujasis televizorius 
yra „70” Sony”. Pranešdama 
apie pirkimą, komisija rašė: 
„Kad jau pirkti, tai bent gerą. 
Bus džiaugsmo visam klubui.”

Kainavo šiek tiek daugiau, 
negu buvo planuota (2,387 
dol.), todėl TV pirkimo vajų 
pratęsime. Dėkojame visiems 
dosniems nariams ir komisijai, 
atlikusiai didelį darbą.

Vakaras su Landsbergiais. 
Lapkričio mėn. 21 d., penkta-
dienį, 6:00 val. vak. Lietuvių 
klube „Banga” rengiamas įdo-
mus, nuotaikingas vakaras-
koncertas, kurio programą atliks 
rašytojas, režisierius ir daininin-
kas Vytautas V. Landsbergis ir 
Ramunė Landsbergienė. Jie at-
vyksta gastrolių į JAV (Čikagą, 
Ročesterį, St. Petersburgą), kur 
ketina parodyti naują progra-
mą. Joje skambės nuotaikingos 
naujos Rudnosiuko istorijos 
(„Rudnosiuko istorijos” buvo 
išrinktos geriausia Lietuvos 
metų knyga), bus dainuojami 
„žiauriai gražūs romansai”, 
lietuvių liaudies baladės, taip 
pat žiūrovai turės galimybę 
pamatyti keletą trumpų humo-
ristinių Vytauto V. Landsbergio 
sukurtų filmų. Gastrolių metu 
režisierius pristatys filmų rinkinį 
„Vytauto V. Landsbergio filmų 
antologija”, bus demonstruoja-
mos ištraukos iš filmų apie S. 
Lozoraitį, A. Sabonį, H. Nagį, 
V. Landsbergį, Lietuvos parti-
zanus ir kt.

„Banga” kviečia visus daly-
vauti šiame neeiliniame vakare. 
Pasižymėkite dieną kalendoriu-
je, o smulkesnė informacija bus 
pateikta vėliau.

„Lietuvių žinios”, Nr. 459 inf.

Vilkas Mičigano valstijoje.

praktika nesikišti į gamtos 
procesus, o juos tik stebėti. 
Tuo pat metu rūpestį kelia ir 
didėjanti briedžių banda, per 
sparčiai ėdanti ribotus augme-
nijos išteklius. 

Savo studijuojamą objektą 
mokslininkai vadina ekosis-
tema. Jiems primenama, kad 
šioje saloje iki 20-jo amžiaus 
nebuvo nei vilkų, nei briedžių. 
Apskaičiuota, kad vilkai kas-
met sudraskydavo ir suėsdavo 
13 proc. briedžių. Per paskuti-
nius trejus metus tas procentas 
nukrito iki trijų. Per du metus 
briedžių skaičius padvigubėjo, 
o vilkų skaičius sumažėjo. 
Dabar saloje yra daugiau nei 
1000 briedžių. Baiminamasi, 
kad didėjanti briedžių banda 
suės visas savo maisto atsar-
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter

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

Housekeeper: 4-5 days/wk (m-f); 8am-2pm honest, 
responsible, mature woman to do cleaning and laundry 

for family of 5; non smoker; must have car; near 
chagrin/271; references. Call Laura: 216-332-7228-

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

„Houston Rockets” klubas 
pasinaudojo galimybę pratęsti 
sutartį su puolėju iš Lietuvos 
Donatu Motiejūnu ir kitam 
sezonui.

Kitą sezoną 24 metų 213 
cm ūgio lietuvis uždirbs 2,29 
mln. JAV dolerių.

„Rockets” pratęsė sutartį ir 
su Terrence Jones. 22 metų 206 
cm ūgio puolėjas kitais metais 
uždirbs 2,49 mln. JAV dolerių.

Per pirmąsias dvejas šio 
sezono rungtynes lietuvis rin-
ko po 3,5 taško, atkovojo po 4 
kamuolius.

Praėjusį sezoną jis rinko po 
5,5 taško ir atkovodavo po 3,6 
kamuolio.

„Rockets” sezoną pradėjo 
dvejomis pergalės iš tiek pat 
galimų.

D .  M o t i e j ū n ą  2 0 11 -
ųjų NBA naujokų biržoje 
„Rockets” pasirinko 20-uoju 
šaukimu.

lrytas.lt

ATSIŲSTA PAMINĖTI
ROMUALDO JAGMINO PRIVAČIAI IŠLEISTA 
KNYGA „TRIŠKĖ” APIE ŽEMAITIJOS MIESTELIO 
SUNAIKINIMĄ. JI GALI BŪTI ĮDOMI VISIEMS, 
KURIE PATYRĖ SOVIETŲ ŽIAURYBES. KNYGA 
MINKŠTAIS VIRŠELIAIS, ILIUSTRUOTA, GAUSU 
STATISTINIŲ DUOMENŲ, ILGAS MIESTELIO 
IŠTREMTŲJŲ SĄRAŠAS,  SMULKMENIŠKA 
DOKUMENTACIJA.

Kaina $ 12.00.
UŽSISAKYTI GALIMA SKAMBINANT

Tel. 1 508-697-6602

„ROCKETS” PRATĘSĖ SUTARTĮ  
SU DONATU MOTIEJŪNU 

                                                                                       Houston Chronicle nuotr.

„Volvo Ocean Race” jachtų 
lenktynėse aplink pasaulį į 
priekį išsiveržė olandų komanda 
„Team Brunel”, kurios sudėty-
je – ir lietuvis olimpietis Rokas 
Milevičius. Praėjus septynio-
likai parų nuo starto Alikantės 
uoste Ispanijoje, įgula netoli 
Brazilijos krantų aplenkė visą 
savaitę flotilės priekyje plauku-
sią „Abu Dhabi Ocean Racing” 
komandą. 

Vis tik lenktynių eksper-
tai prognozuoja, kad nedide-
lis pranašumas, kurį įgijo R. 
Milevičiaus įgula, gali būti 
trumpas, nes šiuo metu tarp 
trijų stipriausių varžovų užvirė 
žaidimas „kas pirmas pagaus 
stipresnį vėją”. 

Tačiau „Team Brunel”, pa-
našu, nenusiteikę užleisti po-
zicijų. Tiesa, Abu Dabio jachta 
jiems nuolat lipa ant kulnų ir pir-
maujančiuosius teskyrė 24 jūr-
mylės. Trečioje vietoje plaukia 
kinų komanda „Dongfeng Race 
Team”, nuo „Team Brunel” jie 
atsilieka 87-iomis jūrmylėmis.

Visos trys komandos dabar 
turi bene vienodus šansus iško-

JACHTŲ LENKTYNĖSE APLINK PASAULĮ Į PRIEKĮ IŠSIVERŽĖ  
ROKO MILEVIČIAUS KOMANDA „TEAM BRUNEL”

voti pirmąją vietą, nes visos jos 
gali tik spėlioti, kurioje vietoje 
papūs stipresnis vėjas iš vakarų 
apeinant Pietų Atlanto pusiau 
nuolatinę aukšto slėgio sritį. Jei 
tik situacija kardinaliai nepasi-
keis, skaičiuojama, kad po pir-
mojo etapo, nuplaukusios dau-
giau nei 12 tūkst. kilometrų, pir-
mosios jachtos Keiptauno uoste 
Pietų Afrikos Respublikoje 
finišuos apie lapkričio 5 dieną 
vos vienos valandos skirtumu 
viena nuo kitos. Didžiojo klau-
simo – kuri komanda finišuos 
pirmoji – dar niekas nedrįsta 
prognozuoti. 

„Tikslas yra vienas – laimėti. 
Turime komandoje veteranų, 
kuriems tai gali būti paskutinė 
galimybė nors kartą laimėti 
„Volvo Ocean Race” regatą, 
todėl vien dalyvavimas mūsų 
netenkina,” – dar prieš startą 
Alikantėje sakė R.Milevičius.

Į priekines flotilės linijas 
„Team Brunel” išsiveržė prieš 
savaitę, kirtusi žemo slėgio 
pusiaujo platumas (vadinamas 
„doldrum”), kuriose visada 
vyrauja štilis. Ten pasiseka toms 

įguloms, kurios sugeba atrasti 
siauriausią šių platumų ruožą ir 
pirmos pagauna vėjo gūsį – jos 
iš karto įgyja didelį pranašumą 
kitų jachtų atžvilgiu. Šįkart 
palankiausią kryptį nuspėti 
pavyko lietuvio ir Abu Dabio 
komandų navigatoriams. Iki 
tol visa flotilė laikėsi daugmaž 
vienoje krūvoje.

Beje, daug jūrinio buriavimo 
patirties turintis R.Milevičius 
tik šiose varžybose pirmą kartą 
kirto pusiaują – įsivaizduojamą 
liniją, esančią vienodu atstumu 
nuo Žemės ašigalių. Pagal tradi-
ciją, tokius buriuotojus pakrikš-
tija jūrų dievas Neptūnas – jiems 
nuskutami plaukai ir antakiai, o 
įgulos draugai sugalvoja įvai-
riausių išbandymų.

R. Milevičius – pirmas lie-
tuvis dalyvaujantis  prestižinėse 
jachtų lenktynėse aplink pasaulį 
„Volvo Ocean Race”. Tai – 
aukščiausio lygio buriavimo 
profesionalų lenktynės, kurias 
galima prilyginti Dakaro raliui 
ar „Tour De France” dviračių 
lenktynėms.

Lenktynėse aplink pasaulį 
šiemet varžosi 7 jachtos, tarp 
jų – viena moteriška įgula. 
Devynis mėnesius stipriausi 
planetos buriuotojai lenk-
tyniaus dieną-naktį ir turės 
įveikti daugiau nei 72 tūkst. 
km distanciją. Pakeliui var-
žovai sustos 11-oje pasaulio 
uostų, kur žiūrovų džiaugsmui 
vyks vadinamosios „In-Port 
Race” uosto varžybos. Regata 
startavo spalio 5 d. Alikantėje 
(Ispanija) ir finišuos 2015-ųjų 
birželį Gioteborge, Švedijoje. 
                                      15min.lt

Rokas Milevičius.                                                  Organizatorių nuotr.


