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Šių metų lapkričio 25 d. LR 
generalinis konsulas Čikagoje 
Marijus Gudynas dalyvavo 
susitikime su JAV prezidentu 
Barack Obama, kurio metu 
B. Obama Čikagos etninių 
bendruomenių atstovams pri-
statė savo siūlomą imigracinę 
reformą. 

S u s i t i k i m o  v i e t a  – 
Amerikos lenkų kultūros 
centras „Copernicus Center” 
– buvo pasirinkta siekiant pa-
brėžti, jog reforma nėra skirta 

JAV PREZIDENTAS B. OBAMA ČIKAGOJE  
PRISTATĖ SIŪLOMĄ IMIGRACIJOS REFORMĄ

Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas Barack Obama Amerikos lenkų kultūros centre 
„Copernicus Center” pristatė imigracinę reformą, kuri palies daugiau nei 4 milijonus imigrantų.  
                                                                                                                  LR Generalinio konsulato nuotr. 

reikalauti, kad Ukraina nepri-
sijungtų prie NATO.

Faktas – pagal Helsinkio 
baigiamojo akto, kuriuo 1975 
m. buvo įsteigta Europos 
saugumo ir bendradarbiavi-
mo organizacija (ESBO), I 
straipsnį, kiekviena valstybė 
turi teisę „priklausyti arba 
nepriklausyti nacionalinėms 
organizacijoms, pasirašyti 
arba nepasirašyti dvišalius 
ar daugiašalius susitarimus, 
įskaitant teisę būti arba nebū-
ti aljanso susitarimų šalimi”. 
Visos ESBO šalys narės, taip 
pat ir Rusija, prisiekė laikytis 
šių principų.

Pagal šiuos principus, 
Ukraina turi teisę pati spręs-
ti, ar jungiasi prie bet kokio 
aljanso susitarimo, įskaitant 
ir NATO steigimo susitarimo.

Be to, kai Rusija pasirašė 
Steigimo aktą, pasižadė-
jo puoselėti „pagarbą visų 
valstybių suverenumą, ne-
priklausomybę ir teritorinį 
vientisumą bei jų prigimtinę 
teisę rinktis priemones užti-
krinti savo saugumą”.

Taigi Ukraina turi tei-
sę rinktis sąjungininkus, o 
Rusija, remiantis jos pačios 
pakartotiniu susitarimu, ne-
turi teisės diktuoti, ką rinktis.

3 mitas: NATO išplėtė 
savo infrastruktūrą Rusijos 
sienų link.

Faktas – NATO ir Rusijos 
santykius reglamentuoja 
NATO ir Rusijos steigia-
masis aktas dėl abipusių 
santykių, bendradarbiavimo 
ir saugumo, pasirašytas 1997 
m. ir dar kartą patvirtintas 
NATO ir Rusijos aukščiau-
siojo lygio suvažiavimuose 
2002 m. Romoje ir 2010 m. 
Lisabonoje.

Šio akto šalys susitarė 
kad „dabartinėje ir artimoje 
saugumo aplinkoje aljansas 
rūpinsis bendru saugumu 
ir (atliks) kitas misijas, už-
tikrindamas reikiamą inte-
roperatyvumą, integraciją 
ir pastiprinimo galimybę, 
užuot dislokavęs papildomas 
nuolatines kovines pajėgas. 
Pagal aktą, tai priklauso nuo 
adekvačios infrastruktūros 
suderinamumo su minėtomis 
užduotimis”.

Taip NATO ir elgėsi – 
skaidriai ,  visiškai pagal 
Steigiamojo akto nuostatas.

4 mitas: NATO atsakas 
į Rusijos-Ukrainos krizę 
pažeidžia tarptautinius įsipa-
reigojimus.

Faktas – apie NATO ben-
drojo saugumo atsakomybę 

NATO PANEIGĖ RUSIJOS MELĄ

Rusijos teiginiai  apie 
pažadų nesilaikantį NATO 
aljansą šios organizacijos 
pareigūnus privertė sugriauti 
tylos sieną. NATO atsakė į 
visus Rusijos kaltinimus ir 
pasipiktino, kad Maskva iš-
kraipo istorinius faktus.

A l j a n s o  a t s a k y m a i 
Kremliui išleisti specialiame 
aplinkraštyje.

1 mitas: NATO vadovai 
žadėjo, kad Aljansas nesiplės 
į Rytus.

Faktas – toks pažadas 
nebuvo duotas, o Rusija taip 
ir nepateikė įrodymų, pagrin-
džiančių jos pareiškimą.

Kiekv ienas  o f i c i a lus 
NATO sprendimas grindžia-
mas sutarimu ir yra užrašo-
mas. Nėra rašytinių įrodymų, 
kad Aljansas būtų priėmęs 
tokį sprendimą.

Be to, tariamo pažado 
metu dar galiojo Varšuvos 
paktas. Jo narės susitarė dėl 
pakto anuliavimo tik 1991 
m., taigi menkai tikėtina, 
kad įstojimas į NATO būtų 
aptariamas 1989 m. darbo-
tvarkėje.

Tai patvirtino pats buvęs 
Tarybų Sąjungos prezidentas 
Michailas Gorbačiovas 2014 
m. spalio 15 d. duotame in-
terviu leidiniui „Rossijskaja 
gazeta” ir portalui „Russia 
Beyond The Headlines”: 
„Apie NATO plėtrą apskritai 
nebuvo kalbama, ši tema nė 
nebuvo iškelta tais metais, 
sakau tai visiškai prisiimda-
mas atsakomybę. Nė viena 
Rytų Europos valstybė nekė-
lė šio klausimo, net tada, kai 
1991 m. nustojo egzistuoti 
Varšuvos paktas. Vakarų ly-
deriai (šio klausimo) irgi 
nekėlė.”

Galiausiai bet koks NATO 
ir Varšuvos pakto ar sovie-
tinio bloko lyginimas yra 
visiškas istorijos iškraipy-
mas. Kai Centrinės ir Rytų 
Europos šalys siekė narystės 
NATO, tai darė laisva valia, 
per nacionalinį demokratinį 
procesą šalyje, įvedę reikia-
mas reformas – priešingai nei 
įtraukimas į sovietinį bloką ir 
Varšuvos paktą, kurie vyko 
karinės okupacijos sąlygo-
mis, vienos šalies diktatūra ir 
brutaliu nuomonių skirtumo 
užgniaužimu.

2 mitas: Rusija turi teisę 

vien Pietų Amerikos tautybių 
imigrantams, kurių bendruo-
menė didžiausia, bet aktuali ir  
daugelio kitų tautybių diaspo-
roms. Prezidentas B. Obama 
savo poziciją argumentuoja: 
„mes esame ir visuomet būsi-
me imigrantų šalis”, o taip pat 
grindžia potencialia ženklia 
ekonomine nauda valstybei.  

JAV prezidento B. Obamos 
siūlomos imigracinių įstatymų 
pataisos suteiktų galimybę tei-
sėtai šalyje gyventi asmenims, 

turintiems vaikų, kurie yra 
JAV piliečiai, gyvenantiems 
šalyje ilgiau nei penkerius 
metus ir nepažeidusiems kitų 
valstybės įstatymų. Asmenys, 
norintys pasinaudoti šia teise, 
taip pat turėtų susimokėti vi-
sus privalomus mokesčius už 
per gyvenimo JAV laikotarpį 
gautas pajamas. Manoma, kad 
tokių asmenų būtų daugiau nei 
4 milijonai.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Steigiamajame akte rašoma: 
„Šiame kontekste, prireikus, 
kilus agresijos grėsmei, gali 
būti suteiktas pastiprinimas 
bei misijos, siekiant palaikyti 
taiką, pagal Jungtinių Tautų 
Chartiją ir ESBO pagrindi-
nius principus, taip pat ir ka-
riniai mokymai, atitinkantys 
pritaikytą Įprastinių karinių 
pajėgų Europoje sutartį, 1994 
m. Vienos deklaracijos nuos-
tatas ir abipusiai sutartomis 
skaidrumo priemonėmis. 
Rusija laikysis panašaus 
apribojimo savo įprastinių 
karinių pajėgų dislokavimo 
vietose Europoje”.

Taigi NATO gynybinis 
atsakas į Rusijos ir Ukrainos 
krizę absoliučiai atitinka al-
janso įsipareigojimus.

5  mi tas :  NATO tu r i 
Šaltojo karo mentalitetą.

Faktas – Šaltasis karas 
baigėsi prieš 20 metų. Tai 
buvo dviejų ideologinių 
blokų opozicija, didžiulių 
kariuomenių Europoje buvi-

mas, Tarybų Sąjungos kari-
nis, politinis ir ekonominis 
dominavimas prieš beveik 
visas kaimynes Europoje.

Šiuolaikiniame pasaulyje 
nėra besivaržančių ideologi-
nių blokų – Rusija neturi nei 
patikimos remtinos ideologi-
jos, nei didesnių tarptautinių 
sąjungininkių, kurios remtų 
jos agresyvius veiksmus 
Ukrainoje ir aplink ją.

Iš tiesų 2014 m. kovo 23 
d. JT Generalinėje asamblė-
joje 100 valstybių balsuoda-
mos pasisakė, jog Rusijos 
siekis aneksuoti Krymą buvo 
neteisėtas, o tik 10, tarp jų ir 
pati Rusija, tam pritarė.

Šaltojo karo pabaiga buvo 
Centrinės ir Rytų Europos 
žmonių ir buvusios Sovietų 
Sąjungos pergalė, ji suteikė 
galimybę išvengti Europos 
padalijimo. Susitikimuose 
po Berlyno sienos griuvimo 
Rusija dalyvavo, kuriant nau-
ją, visa apimančią Europos 
saugumo architektūrą, įskai-

tant Paryžiaus chartiją, ESBO 
įsteigimą bei NATO ir Rusijos 
steigiamąjį aktą (dėl abipusių 
santykių, bendradarbiavimo ir 
saugumo).

Pastaraisiais dešimtme-
čiais NATO siūlė Rusijai ke-
lias partnerystės iniciatyvas, 
kurių kulminacija – NATO 
ir Rusijos tarybos įsteigimas 
2002 m. Jokia valstybė nie-
kada neturėjo tokių privile-
gijuotų santykių su NATO.

Kaip šių metų rugsėjį 
Velse vykusiame aukščiau-
siojo lygio susitikime pa-
reiškė NATO valstybių ir vy-
riausybių vadovai, „Aljansas 
nesiekia konfrontacijos ir ne-
kelia grėsmės Rusijai. Tačiau 
negalime eiti ir neisime į 
kompromisus dėl principų, 
nuo kurių priklauso mūsų al-
jansas ir saugumas Europoje 
bei Šiaurės Amerikoje”.

Tai oficiali NATO pozi-
cija, išsakyta aukščiausiojo 
lygio vadovų ir išreikšta 
visais veiksmais.            LRT
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Partijos „Tvarka ir teisingumas” pirmininkas, apkaltos 
būdu iš prezidento posto pašalintas Rolandas Paksas lapkričio 29 
d. tarybos posėdyje partiečius bandė įtikinti, kad prieš „tvarkie-
čius” pastaruoju metu vykdoma gerai parengta kompromitavimo 
kampanija. Prie jos, pasak R. Pakso, prisideda ir tie, kurie viešai 
drįsta pasipiktinti partijos vadovybe. Jo vadovaujamos partijos 
būstinėse prieš mėnesį atliktos kratos dėl korupcijos Vidaus reikalų 
ministerijoje, nepamiršo mesti ir jau gerai nugrotos minties, neva 
„tvarkiečiai” trukdo korumpuotoms interesų grupėms.

Vilniuje prie Rusijos amabasados prisiminta, kad Ukrainoje 
prieš metus prasidėjo protestai, tuometinei valdžiai atsisakius 
pasirašyti asociacijos sutartį su ES.  Lapkričio 30-osios naktį 
specialiosios „Berkut” pajėgos išvaikė mitinguotojus iš Kijevo 
Nepriklausomybės aikštės. Vėliau ši aikštė tapo pagrindine protestų 
– „Euromaidano” – vieta.  Ukraina iki šiol kovoja su Rusijos inva-
zija. Susirinkusieji prie Rusijos ambasados pagerbė už Ukrainos 
laisvę žuvusių kovotojų atminimą. Skvere Latvių gatvėje Lietuvos 
žmonės ne kartą protestavo prieš agresyvią Rusijos politiką ir 
Gruzijoje, ir Ukrainoje. Todėl čia atėjusieji pasisakė, kad šiam 
skverui būtų suteiktas „Euromaidano” vardas.

Vilniaus ir Kauno valdžia jau svarsto, kaip elgtis, jei ekspertai 
panaikins teisinę apsaugą sovietinėms skulptūroms ir simboliams 
ant miestų tiltų. Už kultūros reikalingus atsakingas Vilniaus viceme-
ras, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos atstovas Jaroslavas Kaminskis 
teigia, kad dėl Žaliojo tilto skulptūrų likimo turėtų nuspręsti savi-
valdybės taryba. Pasak jo, tai „per daug jautrus klausimas” kad 
jį būtų galima palikti tik savivaldybės administracijai. Vilniaus 
savivaldybė ne kartą skelbė konkursus avarinės būklės skulptūrų 
restauravimui, tačiau pasiūlymas susidomėjimo nesulaukė. Keturios 
skulptūrų grupės, vaizduojančios kareivius, darbininkus, valstiečius 
ir studentus, ant Žaliojo tilto pastatytos 1952 metais. Kritikai sako, 
kad skulptūros yra sovietinės propagandos dalis ir žeidžia žmo-
nes, kovojusius už Lietuvos išsivadavimą iš sovietų okupacijos. 

Kauno meras konservatorius Andrius Kupčinskas sako, kad 
nusprendus išbraukti ant Vytauto Didžiojo (Aleksoto) tilto esan-
čius sovietinius herbus iš kultūros vertybių registro, jų nebeliktų 
jau kitąmet. „Esame nusiteikę kitais metais numatyti reikiamas 
lėšas ir pašalinti. Tikiuosi, kad formalioji pusė bus suderinta per 
artimiausius mėnesius”, – žurnalistams sakė A. Kupčinskas. Pasak 
jo, herbų nuėmimas nuo tilto pilonų būtų sudėtingesnis dėl didelio 
aukščio, tačiau savivaldybė žada tam numatyti lėšų. Kultūros pa-
veldo departamento direktorė Diana Varnaitė yra sakiusi, kad tiek 
dėl Vilniaus Žaliojo tilto, tiek dėl Kauno Vytauto Didžiojo tilto 
sprendimai turėtų būti priimti iki Kalėdų.

Kaune susirinkę universitetų rektoriai diskutavo, kaip pagerinti 
aukštojo mokslo kokybę Lietuvoje. Buvo nuspręsta sugriežtinti 
stojimo į universitetus sąlygas – visi rektoriai pritarė minimalaus 
stojimo į universitetą balo įvedimui. Jei naujoms nuostatoms pritars 
ir Švietimo ir mokslo ministerija, nauja stojimų tvarka gali įsiga-
lioti jau nuo kitų mokslo metų. Posėdžiui pirmininkavęs Lietuvos 
universitetų rektorių konferencijos Prezidentas KTU rektorius prof. 
dr. Petras Baršauskas įsitikinęs – šie pokyčiai yra būtini, jei norime 
pagerinti aukštojo mokslo kokybę Lietuvoje.

Seimo Žmogaus teisių komitete vėl bandoma stumti raštą dėl 
Darbo partijos įkūrėjo Viktoro Uspaskicho reabilitavimo, Europos 
Parlamente (EP) svarstant jo neliečiamybės panaikinimo klausimą. 
Šio komiteto narė liberalė Dalia Kuodytė kelia versiją, jog neeilinis 
posėdis šaukiamas, nes į komandiruotę išvyksta socialdemokratė 
Aušrinė Marija Pavilionienė. Ji vienintelė iš valdančiųjų komitete 
balsuodavo prieš tai, kad V. Uspaskicho reabilitavimo klausimas 
būtų traukiamas į posėdžio darbotvarkę. Liberalės D. Kuodytės 
vertinimu, šis raštas turėtų tapti argumentu V. Uspaskichui Europos 
Parlamente įrodinėjant, esą Darbo partijos byla – politinė.

Nuo kitų metų sausio 1-osios įsigaliojus leidimui partijų nariais 
registruoti ir ne Lietuvos piliečius, Teisingumo ministerija (TM) 
siūlo, kad ministerijai teikiamuose partijų sąrašuose privalomai 
būtų nurodoma ir narių pilietybė. Šiuo metu ministerijai teikia-
muose politinių partijų narių sąrašuose turi būti nurodomi politinės 
partijos nario vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos 
adresas. Ministerija taip pat nurodo, jog teikiant politinių partijų 
narių sąrašus elektroniniu būdu Lietuvos piliečių pilietybė bus nu-
rodoma automatiškai. Seimas lapkričio pradžioje pritarė sprendimui 
leisti Lietuvoje nuolat gyvenantiems Europos Sąjungos (ES) šalių 
piliečiams būti šalyje registruotų politinių partijų nariais. Politinių 
partijų įstatymo pataisos taip pat numato, kad jie negalės partijų 
steigti ir jie nebūtų kitų šalių partijų ar politinių organizacijų nariais.

Panevėžio apygardos teismas paskelbė, kad pirmasis Lietuvos 
vidaus reikalų ministras po nepriklausomybės atkūrimo Marijonas 
Misiukonis nekaltas dėl paskutiniu Lietuvos partizanu vadinamo 
Antano Kraujelio-Siaubūno žūties. Šis teismo sprendimas dar gali 
būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui.                 ELTA, LRT

JAV prezidentas Barack Obama pasmerkė smurto protrūkį 
Fergiusone ir paragino žmones elgtis santūriai. „Nėra pateisinimo” 
tam, kad deginami pastatai ir automobiliai, naikinamas turtas, 
o „žmonėm sukeliamas pavojus”, pareiškė jis lapkričio 26 d. 
Čikagoje, turėdamas omenyje naktį prieš tai vykusias riaušes.  AFP

Rusija pažadėjo paramą Sirijos prezidentui 
Bashar al-Assad kovoje su „terorizmu” 
Artimuosiuose Rytuose. Nuotraukoje - Rusijos 
vadovas Vladimiras Putinas ir Sirijos užsienio 
reikalų ministras Walid al-Moualem.          AP

B. OBAMA 
SMERKIA SMURTĄ 

FERGIUSONE
Vašingtonas, lapkričio 26 

d. (ELTA). JAV prezidentas 
Barack Obama pasmerkė smurto 
protrūkį Fergiusone (Ferguson, 
MO) ir paragino žmones elgtis 
santūriai. „Nėra pateisinimo” 
tam, kad deginami pastatai ir au-
tomobiliai, naikinamas turtas, o 
„žmonėm sukeliamas pavojus”, 
pareiškė jis Čikagoje, turėdamas 
omenyje naktį prieš tai vykusias 
riaušes. Naktį į lapkričio 26 d. 
mieste tvyrojo įtempta ramybė, 
praneša agentūra AFP.

B. Obama riaušes mies-
te Misūrio valstijoje vadino 
„nusikalstamu aktu” ir parei-
kalavo, kad visi kaltieji būtų 
patraukti atsakomybėn. Jis 
teigė nesuprantąs žmonių, 
kurie naikina savo pačių ben-
druomenes.

Neramumai Fergiusone 
kilo, kai vadinamoji Didžioji 
žiuri paskelbė, kad polici-
ninkas Darren Wilson nebus 
teisiamas dėl mirtinų šūvių į 
18-metį Michael Brown.

Kartu B. Obama pareiškė 
suprantąs daugelio žmonių 
jausmą, esą įstatymai „ne vi-
suomet taikomi vienodai ir 
teisingai”. Šiame kontekste 
jis kalbėjo apie „amerikietišką 
problemą”. Prezidentas pa-
ragino demonstrantus rinktis 
„konstruktyvias” ir taikias prie-
mones savo tikslams pasiekti.

Lapkričio 25 d. vakarą 
Fergiusone tvarką palaikė 
daugiau kaip 2 000 naciona-
linės gvardijos karių, triskart 

daugiau, nei naktį prieš tai.
Daugelyje JAV miestų an-

tradienio vakarą tūkstančiai 
žmonių išėjo į gatves, solidari-
zuodamiesi su M. Brown ir pro-
testuodami prieš JAV policijos 
smurtą. Niujorke demonstran-
tai mėgino paralyžiuoti eismą. 
Vašingtone minia susirinko ne-
toli Baltųjų rūmų. Stoties CNN 
duomenimis, mitingai planuoti 
daugiau kaip 30 valstijų.

Paauglį nušovęs policinin-
kas D. Wilson nuo tarpu stočiai 

ABC pareiškė, kad „jo sąžinė 
švari”, nes jis žino, kad „teisin-
gai atliko” savo darbą. Jis esą 
bijojęs dėl savo gyvybės, todėl 
nušovęs. 18-metį. „Jis norėjo 
mane nužudyti”, - pabrėžė 
pareigūnas. Jis bijojęs, kad M. 
Braunas atims iš jo tarnybinį 
ginklą ir nukreips į jį.

Atsakydamas į klausimą, ar 
jis būtų elgęsis taip pat, jei M. 
Brown būtų buvęs baltaodis, 
policininkas teigė: „Taip, (...) 
nėra abejonių”.

Maskva, lapkričio 26 d. 
(ELTA). Rusija pažadėjo para-
mą Sirijos prezidentui Bashar 
al-Assad kovoje su „teroriz-
mu” Artimuosiuose Rytuose, 
rašo „Reuters”.

Rusijos vadovas Vladimiras 

PAŽADĖJO SIRIJOS PREZIDENTUI PARAMĄ 
KOVOJE SU „TERORIZMU”

Putinas ir užsienio reikalų 
ministras Sergejus Lavrovas 
Juodosios jūros kurorte susitiko 
su Sirijos užsienio reikalų minis-
tru Walid al-Moualem Maskvai 
atnaujinus diplomatines pastan-
gas, kuriomis siekiama tęsti tai-

kos derybas Sirijos 
klausimu.

„Mes manome, 
kad pagrindinis 
veiksnys, destabi-
lizuojantis situaci-
ją Artimuosiuose 
Rytuose, yra te-
roristų grėsmė, 
- spaudos kon-
ferencijoje su V. 
Moualem sakė S. 
Lavrovas. - Rusija 
ir toliau parems 
Siriją (...), kovojant 
su šia grėsme”.

Rusija yra pa-
grindinė B. al Asad 
sąjungininkė ke-
tvirtus metus besi-
tęsiančiame konf-
likte, kurį dar labiau 
apsunkino „Islamo 
valstybės” (IS) eks-
tremistų puolimas 
bei užgrobtos dide-

lės teritorijos Sirijoje ir Irake.
Paskutinis derybų tarp 

Damasko ir opozicijos eta-
pas žlugo vasarį nepavykus 
susitarti dėl B. al Asado vai-
dmens sprendžiant konfliktą. 
Pagrindinė Sirijos opozicijos 
grupė ir jos rėmėjai Vakarų ir 
arabų šalyse nori, kad Sirijos 
vadovas pasitrauktų iš valdžios. 
Maskva tikina, kad islamo ra-
dikalų veržimasis reiškia, jog 
kova su „terorizmu” turėtų būti 
prioritetu visoms jėgoms, be to, 
tai neįmanoma be bendradar-
biavimo su B. al Asad.

V. al Moualem sakė žurna-
listams, kad susitikimas su V. 
Putinu buvo „labai produkty-
vus”. Jis pažymėjo, kad Rusijos 
prezidentas patvirtino savo ap-
sisprendimą vystyti santykius 
su Damasku ir B. al Asad.

Rusijos medikai lapkri-
čio 30 d. Maskvoje suren-
gė tūkstantinę demonstraciją 
prieš planuojamą sveikatos 
reformą, praneša agentūra 
„RIA Novosti”. Policijos duo-
menimis, proteste dalyvavo 
apie 1 500 žmonių. Mitingo 
rengėjai - judėjimas „Kartu 
už orią mediciną” ir gydytojų 
profsąjunga „Akcija”.         LRT
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ĮSIŽEIDĖ RUSIJA, PAVADINTA 
TERORISTINE VALSTYBE

Neseniai Didžiosios Britanijos Ministras-pirmininkas 
Davidas Cameronas Putiną palygino su Hitleriu, tačiau Rusija 
tokio įsiūčio, kaip šį kartą, tada nepademonstravo – supranta-
ma: Lietuva ne Anglija, tačiau akivaizdu, kad toks Lietuvos 
vadovės pareiškimas Rusijai buvo kur kas skausmingesnis nei 
britų premjero, nors užgaulumo prasme anglai mus pralenkė. 
Tad ką tokio pasakė Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, kad Kremlius sujudo lyg pagaliu bakstelėtas 
skruzdėlynas? 

„… Ukraina šiandien kovoja už visos Europos taiką, už 
visus mus. Jeigu teroristinė valstybė, kuri vykdo atvirą 
agresiją prieš savo kaimynę, nebus sustabdyta, ta agresija 
gali išplisti Europoje ir toliau…”, „… Lietuva, kaip ir kitos 
Europos valstybės, supranta, kad už taiką reikia kovoti, taiką 
reikia ginti, nepriklausomybė ir suverenitetas yra neliečiamas, 
kiekviena tauta turi tokią teisę turėti savo valstybę ir niekas jai 
negali diktuoti - ar mažai, ar didelei valstybei - niekas negali 
diktuoti, kaip jinai turi gyventi. Tai šitą turime visi aiškiai 
pasakyti dabartiniam Kremliui, dabartinės Rusijos vadovybei, 
kad tokie veiksmai nebus toleruojami niekada…”, - kalbėjo 
Lietuvos prezidentė, duodama interviu LRT.

Taigi, matome, kad iš esmės nieko naujo Prezidentė nepasa-
kė, tik pavadino reiškinius tikrais vardais. Juk kaip kitaip pava-
dinti valstybę, kuri neskelbdama karo užima kaimyninės šalies 
teritorijos dalį, pasiuntusi ten savo kariuomenę be skiriamųjų 
ženklų? O kur dar kitokio pobūdžio veiksmai, nukreipti prieš 
kitas kaimynines šalis, pavyzdžiui, prekybinis karas, šmeižto 
skleidimas, korupcijos skatinimas ir t. t. Tiesą sakant, mes 
dar daug ko iš Rusijos teroristinės veiklos dabartinio arsenalo, 
naudojamo prieš mus, nežinom ir net neįsivaizduojam! Kas 
drįstų neigti, kad Rusija Lietuvoje tikrai nevykdo kontrabandos 
rėmimo strategijos, neorganizuoja bakteriologinių atakų prieš 
gyvulininkystės įmones, neskatina kriminalinių elementų akty-
vinti veiklą, neorganizuoja gaisrų medžio apdirbimo įmonėse, 
nevykdo propagandos, kurios tikslas – supriešinti visuomenę 
su sava valdžia? Sakysite, – fantastika? Ir Malaizijos lėktuvo 
numušimo „operacija” normaliam žmogui pasirodytų kraupi 
fantastika, deja, ji buvo įvykdyta, ir įvykdyta su Kremliaus 
žinia ir pagalba. Tai kas jam (Kremliui) reiškia kenkti mūsų 
šaliai, kurią jis ciniškai tebelaiko savo imperijos dalimi, neverta 
būti savarankiška valstybe? 

Tačiau yra rimtesnių priežasčių, nei imperialistinės am-
bicijos, kodėl Rusija taip susinervino – Seimo opozicijos 
vadovas Andrius Kubilius taip įvertino Rusijos reakciją į 
mūsų Prezidentės pasisakymą: „Kyla klausimas, kodėl Rusija 
tik dabar taip susijaudino dėl Prezidentės žodžių? Be abejo, 
Prezidentės žodis, tai ne opozicijos žodis. Bet yra ir daugiau 
priežasčių - JAV Kongreso rinkimus laimėjo respublikonai, ir 
tikimybė, kad atitinkamas JAV įstatymas gali būti papildytas 
Rusijos vardu, yra žymiai didesnė, nei to buvo galima tikėtis 
birželio mėnesį. Rusija šiuo metu tokios viešos tarptautinės 
diskusijos labai smarkiai baiminasi, todėl ir reaguoja taip 
agresyviai į teisingus Prezidentės žodžius (…) Lietuva šiomis 

aplinkybėmis turi didžiulę atsakomybę - kaip Reiganas sakė 
„nebijoti matyti tai, ką matai” ir vadinti reiškinius savo var-
dais. Tam, kad ilgainiui ir mūsų partneriai Vakaruose imtų tai 
daryti. Tą darėme ir anksčiau, tą darome dabar, tą darysime ir 
ateityje. Šiuo metu Rusija yra terorizmą remianti valstybė”.

Kol kas savo pyktį Rusija išliejo sustabdydama trans-
porto su lietuviškais numeriais srautus į Kaliningrado sritį, 
tas pats nutiko Lietuvos vežėjams ir Latvijos su Rusija pa-
sienyje. Lietuvos užsienio reikalų ministerija įteikė Rusijos 
ambasadoriui notą dėl tokios diskriminacijos. Žinoma, nota 
nieko neišspręs, tačiau pataikūniškai tylėti, tikintis „susitarti 
gražiuoju”, turbūt reikštų eilinį kartą apsijuokti (pamenate, 
kaip pernai į Maskvą buvo siunčiami „Kremliaus koridorius 
pažįstantys” žmonės derėtis dėl mėsos embargo?), be to, su 
Rusija neįmanoma susitarti, nes ji nepaiso jokių tarptautinių 
sutarčių ar įsipareigojimų. Kita vertus, negali sakyti, kad 
jokios reakcijos nebuvo – pasigirdo pasiteisinimų, neva, pasie-
nyje rusai diegia naują kompiuterinę techniką, todėl atsirado 
trikdžių, na, o mūsų verslininkai sakosi gavę iš užsakovų 
Rusijoje žinių, kad kažkas iš Rusijos biurokratų tokiu būdu 
panoro įsiteikti Putinui (visgi mažai tikėtina, kad tai padaryta 
be Kremliaus žinios). Bet viena tiesa, kurią pasakė Lietuvos 
verslo atstovai, tikrai yra logiška – jų verslo partneriai rusai 
pradėjo bijoti turėti verslo reikalų su ES verslininkais, nes gali 
užsitraukti valdžios nemalonę su atitinkamomis pasėkmėmis.

Kęstutis Šilkūnas

Nors paskutinio Raudo-
nosios armijos kareivio kerzinis 
batas nustojo trypęs Lietuvą 
prieš du dešimtmečius, randai, 
likę pusę amžiaus prievartauto-
je mūsų sąmonėje, taip ir liko 
iki galo nesugiję.

Skiriasi ir tų patirtų skriau-
dų pobūdis bei gebėjimas 
suvokti padarytos žalos mastą 
visa tai patyrusiems ir ateities 
kartoms, kurių gali paprasčiau-
siai nebelikti, jeigu nerasime 
savyje drąsos ne tik imtis 
ginklo valstybei apginti, bet ir 
jos turiniui apsaugoti.

Kas yra tos mūsų valsty-
bės turinys? Neabejoju, kad 
kiekvienas pateiks dešimtis 
galimų atsakymų variantų ir 
visi jie nebus klaidingi, nes 
valstybės turinį sudaro tai, ką 
materialaus ir dvasinio sukūrė 
žmogus. O tai yra ne kas kita, 
kaip kultūros sąvokos apibrė-
žimo esmė. Taigi norime ar ne, 
netgi būdami pasyvūs stebėto-
jai ar atkaklūs neigėjai, kiekvie-
nas atskirai ir visi kartu esame 
kultūrinių procesų dalyviai, 
nuo kurių indėlio ir priklauso 
mūsų valstybės turinys, kitaip 
dar vadinamas kultūra.

Tačiau kultūra yra ir verty-
bių visuma, kurių pagalba yra 
pažįstamas ir keičiamas pa-
saulis. Todėl kiekvienas mūsų 
veiksmas ar ištartas žodis ne 
tik sudaro bei iliustruoja mūsų, 
kaip asmenybių turinį, bet ir 
neišvengiamai veikia šalia 
esančių bendrapiliečių sąmonę 
ir jų gebėjimą veikti bei kurti 
jų pačių ir juos supančios vi-
suomenės labui.

Kitaip sakant, valstybės 
turinys yra ne kas nors kita, o 
kiekvieno tos valstybės gyven-
tojo pareiga ir teisė puoselėti 
bei saugoti tautinės savimonės 
ir pilietiškumo dvasios grin-
džiamą savigarbą, be kurios 

HIBRIDINIO KARO PARTIZANAI KULTŪROJE
jokia karinė ir gynybinė dok-
trina netenka prasmės.

Atrodytų, kas gi gali būti 
paprasčiau ir lengviau nei 
sutarti dėl savo pačių garbės 
ir orumo. Bet – paradoksas!.. 
Po pusės amžiaus teritorijos ir 
dar dvidešimt penkerių metų 
tebesitęsiančios kultūrinės 
erdvės bei atskirų individų są-
monės okupacijos mes vis dar 
ginčijamės, ar verta Lietuvoje 
kalbėti ir rašyti lietuviškai, 
ar mūsų kaimo žmonės verti 
būti aukščiausių meninių – 
kūrybinių pasiekimų sklai-
dos liudininkais, ar valstybės 
sostinėje reikia bent du tūks-
tančius žiūrovų talpinančios 
šiuolaikinės koncertų salės, 
kurios scenoje tilptų pilnos 
sudėties simfoninis orkestras 
su dviem akademiniais cho-
rais, ar mums reikia valstybės 
išlaikomų teatrų, muziejų, ar 
tebereikalingos bibliotekos ir 
kultūros centrai, kurių turinys 
yra ne europietiškais stan-
dartais renovuotos patalpos, 
o pirmiausia ten tarnaujantys 
žmonės, be kurių pasiauko-
jimo ES struktūrinių fondų 
dosniai finansuojami „kietieji” 
ar „minkštieji” projektai inf-
rastruktūrai pagerinti netenka 
jokio turinio... 

Žinoma, kultūros svarbos 
nesuvokimas, arba dar blogiau, 
kitos, ar kitų valstybių kultūros 
vertybių viršenybės pripažini-
mas taip pat yra kultūros išraiš-
ka. Tik jau šį kartą ne Lietuvos 
ir jos turinio naudai. Todėl tų, 
be aiškių atpažinimo ženklų 
žmogeliukų, kalbančių lyg ir 
lietuviškai, bet neigiančių kul-
tūrą kaip Lietuvos turinį, veiks-
mai primena hibridinio karo 
dar vieną atmainą – partizaninį 
veikimą ideologinio priešo 
užnugaryje, kuomet visomis 
išgalėmis stengiamasi sujaukti 

žmonių protus ir sąmonę, sis-
temingai deklaruojant paramą 
valstybės turinio apsaugai, re-
alybėje nepajudinant nė piršto 
savo pažadų ir įsipareigojimų 
įgyvendinimui. 

Tik šį kartą ideologijos 
samprata nereiškia partinių 
interesų, o brėžia nematomą, 
bet nesunkiai suvokiamą ribą, 
skiriančią kultūros žmones ir 
tuos, kurie ją neigia. Ir tai nie-
kaip nesusiję nei su profesija, 
nei su lytimi, nei su politinėmis 
simpatijomis, nei su užimamo-
mis pareigomis, netgi nesusiję 
su gaunamomis pajamomis, ar 
užgyventu turtu. Rūpestis vals-
tybės turiniu, kurio pagrindas 
yra visos įmanomos kultūros 
išraiškos formos: verslas, me-
nas, mokslas, pramonė, litera-
tūra, švietimas, religija, tautinė 
saviraiška, istorinė atmintis 
– štai esminis kultūros žmonių 
skiriamasis bruožas. 

O kam atstovauja tie hi-
bridiniai partizanai, kurie kie-
kvieną kartą suranda šimtą 
priežasčių savo politiniam 
ir kultūriniam neįgalumui 
pateisinti, kaltę suversdami 
kam nors kitam, tik jokiu būdu 
neprisiimdami savo asmeninės 
atsakomybės? Ir tai geriausiu 
atveju, nes įprastai jie savo 
antikultūrinę, t.y. antivalsty-
binę veiklą vykdo begėdiškai 
supriešindami socialines, pro-
fesines ir visas kitas grupes, 
paneigdami kultūrinį pagrindą 
kaip sėkmingos visuomenės ir 
valstybės ekonominio vysty-
mosi garantą...

Apgailėtina, bet ir kultūros 
bei meno lauke retsykiais ran-
dasi hibridų, užsimaskavusių 
menininkais, ar besislepiančių 
po kultūros vadybininkų kauke, 
kurių tikrasis veikimas ir nu-
veikti darbai liudija toli gražu 
ne rūpestį valstybės turiniu, o 
labai siauros asmeninės gero-
vės užtikrinimu. Kas savaime 
nėra blogis, o ir pagirtina, jeigu 
nėra piktnaudžiaujama valsty-
bės pasitikėjimu, ar visų mūsų 
sunešto aruodo gėrybėmis. 

Tad, svarbiausia jėga, ga-
linti pasipriešinti raudonosios 
armijos recidyvui – hibridinio 
karo partizanams, veikian-
tiems prieš Lietuvos kultūrą – 
neigiantiems valstybės turinį, 
yra kultūros žmonės – versli-
ninkai, mecenatai, politikai, 
muziejinininkai, profesoriai, 
studentai, mokytojai, dvasi-
nininkai, žemdirbiai, literatai, 
darbininkai, tarnautojai – visi, 
kurie savo sukurtą valstybę 
suvokia kaip vientisą organiz-
mą. Organizmą, kurio kieviena 
dalis yra gyvybiškai svarbi, o 
dvasia ir intelektas užtikrina jo 
egzistencinę prasmę.

Prof. Vytautas Juozapaitis, 
Nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas, Seimo TS-
LKD frakcijos narys
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Italijoje sulaikytas Sausio 
13-osios bylos įtariamasis 
Vasilijus Kotlerovas dingo 
po to, kai jam buvo skirta len-
gvesnė kardomoji priemonė 
– namų areštas. Apie jį žinių 
neturi net jo advokatas, pra-
nešė LNK žinių laida „Labas 
vakaras, Lietuva”. 

„Taip, procesas baigtas, 
jis buvo išlaisvintas ir mes 
daugiau neturime jokių žinių 
apie jį. Paskutinė žinia, kurią 
turiu, yra liepos mėnesio, kai 
buvo teismo posėdis, dėl to aš 
susirūpinęs, nes nesulaukiu jo-
kių žinių iš jo”, – LNK žinioms 
sakė V. Kotlerovo advokatas 
Renato Musella. 

Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininko pavaduo-
tojas konservatorius Audronius 
Ažubalis taip pat patvirtino 
turįs žinių, kad įtariamasis ne-
paisė jam skirtos kardomosios 
priemonės. „Jam buvo skir-
tas namų areštas, tai yra būti 

Praėjus lygiai metams po 
Europos Sąjungos Rytų par-
tnerystės viršūnių susitikimo 
Vilniuje, Europoje iškilo fron-
to linija tarp melo ir tiesos, o 
mūsų pareiga yra padėti kie-
kvienam kovojant su grobuo-
niškai nusiteikusiomis valsty-
bėmis, sako D. Grybauskaitė.

„Niekas negalėjo pagalvoti 
- lygiai prieš metus prasidėjo 
didžiulis, sakyčiau, virsmas eu-
ropinėje istorijoje, jos politiko-
je ir santykiuose tarp valstybių. 
(...) Šiandien matome, kad po 
metų Europoje atsirado fronto 
linija tarp laisvės ir nelaisvės, 
tarp melo ir tiesos. Ir ši fronto 
linija, deja, yra krauju pažymė-
ta. Pasirodo, net ir XXI amžiuje 
už laisvę reikia kovoti, ją reikia 
kiekvieną dieną ginti. Ir mums 
labai svarbu, kad kiekviena tau-
ta, kuri pasirenka laisvės kelią, 
būtų palaikoma, jai būtų pade-
dama”, - žurnalistams Valdovų 
rūmuose sakė D. Grybauskaitė.

Būtent šioje vietoje prieš 
metus vyko ES Rytų partne-
rystės viršūnių susitikimas, 
kuriame Europos šalių vadovai 
nesėkmingai bandė įtikinti 
tuometinį Ukrainos prezidentą 
Viktorą Janukovyčių persigal-
voti dėl Ukrainos ir ES asoci-
acijos sutarties.

PER METUS EUROPOJE IŠKILO FRONTO LINIJA TARP MELO IR TIESOS
Dalyvaudama artėjančiam 

Lietuvos nepriklausomybės 
25-mečiui skirtame renginyje, 
šalies vadovė pabrėžė, kad 
išsilaisvinimo procesas, kurį 
Lietuva pradėjo prieš 25 me-
tus, kai kurioms posovietinėms 
valstybėms vyko daug ilgiau ir 
sudėtingiau.

„Todėl ir buvo mintis euro-
piečių, mūsų visų, padėti toms 
tautoms taip pat, kaip mes su-
gebėjome, atsikelti iš labai su-
dėtingos istorijos, aplinkybių. 
Deja, atsirado tokių, kurie ne-
nori, kad Europa išliktų laisva, 
kad Europą sudarytų nepriklau-
somos valstybės, atsirado tokie 
kaimynai, kurie net nebijodami 
kraujo praliejimo, mėgina su-
trukdyti tautoms eiti tuo keliu, 
kurį pasirinko žmonės. Ir todėl 
mūsų kiekvieno pareiga padėti 
kiekvienai valstybei, kuri kovo-
ja su grobuoniškai ir agresyviai 
nusiteikusiais kaimynais, kurių 
rankos jau, deja, kruvinos”, – 
sakė D. Grybauskaitė.

Šalies vadovė taip pat pri-
minė, kad šiandien Ukraina ko-
voja ne tik už savo nepriklau-
somybę, bet ir už „Europoje 
esamą ir būsimą taiką”.

Pasak jos, reaguojant į 
šiandieninę geopolitinę situ-
aciją, pilietiškumo ugdymas 

Jungt inės  Kara lys tės 
Ministrui Pirmininkui Davidui 
Cameronui prakalbus apie 
planus varžyti imigrantų ga-
rantijas, Lietuvos ir Estijos 
užsienio reikalų ministrai 
Linas Linkevičius ir Keitė 
Pentus-Rosimannus pažymi, 
jog būtina užtikrinti, kad ne-
būtų diskriminacijos ir nebūtų 
pažeistas laisvo asmenų judė-
jimo principas.

„Vakar taip pat sulaukiau 
skambučio iš savo kolegos 
Europos reikalų ministro, 
kuris papasakojo, informavo 
iš anksto apie šį pranešimą ir 

apie pagrindinius jo tikslus, 
bet jie patikino kad jie tikrai 
nesikėsina į laisvą asmenų ju-
dėjimą. Mes dar kartą pabrėžė-
me, kad mums tai yra esminis 
ir kertinis principas”, – sakė 
L. Linkevičius žurnalistams 
lapkričio 28 d. 

Lietuvos diplomatijos vado-
vas teigė, kad iškilus klausimų, 
„su partneriais, sąjungininkas 
britais, su kuriais mes turime 
gerą bendradarbiavimą, reikia 
ramiai ir dalykiškai aptarti”. 

„Bet be abejo, pagrindiniai 
principai – kad nebūtų jokios 
diskriminacijos, ir kad nebūtų 

Lietuvos ir Estijos užsienio reikalų ministrai Linas Linkevičius ir Keitė Pentus-Rosimannus (dešinėje) 
spaudos konferencijoje.                                                                                                   LR URM nuotr.

Lapkričio 27 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) aptarė naujausią informaciją apie 
besikeičiančią saugumo padėtį regione ir Lietuvoje ir nusprendė, kad būtina peržiūrėti Valstybės 
ginkluotos gynybos koncepciją, kuri buvo priimta 2011 m., ir turi būti atnaujinta, atsižvelgiant į 
geopolitinę situaciją. Iš kairės: LR kariuomenės vadas kariuomenės gen. Jonas Vytautas Žukas, LR 
Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė, LR Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius, LR krašto apsaugos ministras Juozas Olekas.    LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

turi vykti ne tik mokyklose, bet 
prasidėti dar šeimoje.

„Jeigu tėveliai ir mes visi 
matysime savo valstybę, žino-
sime, kiek ji, kiek mūsų laisvė 
mums svarbi, kurią gavome iš 
tėvų ir kurią turime perduoti 
vaikams. Turime tai sakyti 
jau šeimoje. Mokykla, aišku, 

būtinai turi parodyti istoriją 
objektyviai ir paaiškinti, ką 
tai reiškia, kaip tai svarbu”, – 
kalbėjo šalies vadovė.

2013-ųjų lapkričio 28 dieną 
Vilniuje vykusiame ES Rytų 
partnerystės viršūnių susitiki-
me V. Janukovyčius atsisakė 
pasirašyti ES ir Ukrainos aso-

ciacijos sutartį.
Po šio įvykio kilo kru-

vini protestai Ukrainoje, V. 
Janukovyčius buvo nuverstas 
ir pasitraukė į Rusiją, vėliau 
įvyko demokratiniai rinkimai. Į 
tai reaguodamos Rusijos remia-
mos jėgos okupavo Krymą bei 
užėmė Rytų Ukrainos dalį. LRT

ESTIJOS IR LIETUVOS DIPLOMATIJOS VADOVAI  
GINA LAISVO ASMENŲ JUDĖJIMO ES GALIMYBĘ 

kėsinamasi į vieną pagrindinių 
principų – laisvą asmenų judė-
jimą”, – sakė L. Linkevičius. 

Estijos diplomatijos va-
dovė taip pat pažymėjo, kad 
neturėtų būti ribojamas laisvas 
asmenų judėjimas ir sukuria-
mos diskriminacinės sąlygos. 

„Laisvas judėjimas yra 
viena iš pagrindinių laisvių ir 
vienas iš pagrindinių ES prin-
cipų, taip ir turėtų likti. Aišku, 
kad šalis gali keisti vidinę 
reguliaciją, jeigu reikia, bet 
ji taip pat turi užtikrinti, kad 
nėra diskriminacijos”, – sakė 
K. Pentus-Rosimannus.

JK Premjeras pirmą kartą 
įvardijo konkrečius reikalavi-
mus, kad jo šalis liktų Europos 
Sąjungoje (ES) ir neatmetė 
pasitraukimo iš Bendrijos 
galimybės.

B r i t a n i j a ,  p a s a k  D . 
Camerono, nori, kad imigran-
tai iš ES šalių tik po ketverių 
metų galėtų pretenduoti į būsto 
pašalpą, išmokas už vaikus 
bei kitas socialinės gerovės 
paslaugas. Turėtų būti griežtai 

reglamentuotas šeimos narių 
atvykimas ir pasilikimas. Kas 
per šešis mėnesius neras dar-
bo, turėtų būti išsiųstas atgal.

Anot premjero, tai turėtų 
galioti visoms ES šalims, 
tačiau jei kitaip neįmanoma, 
Didžiajai Britanijai turėtų būti 
padaryta išimtis. „Jei man pa-
vyks tai pasiekti, aš agituosiu 
už pasilikimą ES. Jei ne, aš 
visiškai nieko neatmetu”, – pa-
brėžė D. Cameronas. LR URM

ITALIJOJE DINGO SULAIKYTAS  
SAUSIO 13-OSIOS BYLOS ĮTARIAMASIS

Italijoje, matyt, atitinkamoje 
gyvenamoje vietoje, ir neišvyk-
ti, tačiau, mano žiniomis, jis to 
nepaisė”, – sakė A. Ažubalis.

Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius teigė, kad 
informacija yra tikrinama. 

„Girdėjome tokių signalų, 
tikriname šitą informaciją”, – 
sakė L. Linkevičius. 

Tai jau ne pirmas kartas 
kai užsienyje sulaikyti Sausio 
13-osios įtariamieji išeina į 
laisvę. Pastarąjį kartą taip at-
sitiko su Michailu Golovatovu. 
Jį sulaikė austrų pareigūnai, 
tačiau užuot perdavę Lietuvai, 
paleido.

„Manau, bet kokiu atveju 
yra ir politiniai skaičiavimai. 
Nėra ką slėpti – tiek Austrija, 
tiek Italija turi ypatingą arba 
savą požiūrį į Rusiją”, – teigė 
A. Ažubalis. 

Teismas verdiktą dėl V. 
Kotlerovo perdavimo turėtų 
paskelbti iki metų galo.    LRT
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Lapkričio 27 d. Kauno 
apygardos teismas baigė įro-
dymų tyrimą byloje, kurio-
je buvęs KGB pareigūnas 
Stanislovas Drėlingas kal-
tinamas Lietuvos partizanų 
vado Adolfo Ramanausko 
Vanago suėmimo, kankinimų 
ir nužudymo byloje. Kitame 
posėdyje numatytos baigiamo-
sios kalbos.

Vykusiame posėdyje liu-
dijo Ilja Vorobjovas – taip pat 
buvęs KGB darbuotojas, kurio 
byla dėl analogiško nusikalti-
mo nagrinėjama tame pačiame 
teisme. Savo byloje pasinau-
dojęs teise neduoti parodymų, 
šiame procese I.Vorobjovas 
pasakojo, kad darbą KGB pa-
sirinko vietoj tarnybos sovietų 
armijoje.

Jis teigė tuo metu pilnai 
nesupratęs, kas per įstaiga yra 
KGB – tiesiog dirbęs, nes tuo 
metu reikėjo darbo.

„Gailiuosi, kad ten dirbau, 
bet į armiją labai nenorėjau 
eiti”, – sakė liudytojas.

Jis neprisiminė 1 tūkst. 
rublių, kuriuos gavo kaip pre-
miją už sėkmingą operaciją. 
Liudytojas tvirtino įvairias 
sumas gaudavęs nuolat, jos bū-
davo ir kompensacijos, todėl 
nesureikšmino ir tokio priedo.

VIENA IŠ A. RAMANAUSKO 
VANAGO NUŽUDYMO BYLŲ

Adolfas Ramanauskas-Vanagas. 1947 m. vasara. LGGRTC Genocido 
aukų muziejaus fondų nuotr.

B y l o j e  l i u d i j u s i 
A.Ramanausko Vanago du-
kra Auksutė Ramanauskaitė–
Skokauskienė, kuri pripažinta 
nukentėjusiąja, prisiminė iš-
gyvenimus, kuriuos patyrė, 
kai jos tėvai buvo sulaikyti ir 
kankinti.

„Aš likau vaikas, kuriam 
atėmė tėvus. Na, tiesiog ati-
ma tavo tėvus, po kankinimų 
duoda vieną pasimatymą, at-
veda į KGB rūsius, ant tavęs 
šaukia. (...) Atveda tėvą, kuris 
be vienos akies, sužalotas. Po 
trumpo pasimatymo jį griebia 
kaip vilkai, ištempia, išvelka 
vaiko akivaizdoje”, – prisimi-
nė moteris.

A .  R a m a n a u s k a i t ė –
Skokauskienė pasakojo buvu-
si užauginta močiutės, o ilgai 
gyveno nelegaliai, neturėdama 
jokio sovietinio tapatybės do-
kumento. Dokumentais ji pa-
sirūpino tik, kai tėvus suėmė, 
taip paaiškėjo, kieno ji dukra. 
Pasak nukentėjusiosios, tai ge-
rokai apsunkino jos galimybes 
vėliau mokytis, dirbti.

Buvęs sovietinių repre-
sinių struktūrų pareigūnas 
S.Drėlingas šioje byloje kal-
tinamas 1956 metų spalį da-
lyvavęs slaptoje operacijoje, 
sulaikant lietuvių ginkluoto 

pasipriešinimo sovietų okupa-
cinei valdžiai vieną partizani-
nio judėjimo vadų ir jo žmoną 
Birutę Mažeikaitę – Vandą.

P o  s u ė m i m o 
A.Ramanauskas buvo įkalin-
tas KGB kalėjime Vilniuje. 
Maždaug metus žiauriai fi-
ziškai ir psichologiškai kan-
kintas Lietuvos laisvės ko-
votojas 1957 metų rugsėjo 
24–25 dienomis Lietuvos 
SSR Aukščiausiojo Teismo 
nuosprendžiu nuteistas mirties 
bausme. Nuosprendis įvykdy-
tas tų pačių metų lapkričio 29 
dieną Vilniuje.

Kitas teismo posėdis numa-
tytas gruodžio 19 dieną.

Su sovietų okupaci ja 
Lietuvoje pokario metais ko-
vojo apie 50 tūkst. partizanų, 
dar vadintų „miško broliais”.

Sovietų diktatoriaus Josifo 
Stalino valdymo metais poka-
riu žuvo daugiau kaip 21 tūkst. 
rezistentų, jų šeimų narių ir 
rėmėjų.

Konstitucinis Teismas iš-
aiškino, kad sovietų vykdy-
tus trėmimus ir represijas 
vykstant partizaniniam karui 
Lietuvos teismai gali pri-
lyginti genocidui, įrodžius, 
kad šiais nusikaltimais siekta 
sunaikinti reikšmingą lietuvių 
tautos dalį.

Už sovietmečiu vykdytas 
žudynes socialiniu ar politiniu 

pagrindu, jei tai nekėlė grės-
mės lietuvių tautos išlikimui, 
negalima bausti kaip už ge-
nocidą, tačiau teismai privalo 

įvertinti, ar tai nebuvo kiti 
nusikaltimai žmoniškumui, 
teigiama Konstitucinio Teismo 
išaiškinime.                      LRT

Seime lapkričio 26 d. 
pristatoma Genocido aukų 
muziejaus parengta paroda 
„Karas po karo: ginkluotasis 
antisovietinis pasipriešinimas 
Lietuvoje 1944–1953 metais”.

Ekspozicija pristatoma mi-
nint partizaninio pasiprieši-
nimo septyniasdešimtmetį ir 
Lietuvos kariuomenės dieną.

Joje pasakojama apie 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdį, 
bendros vadovybės kūrimą, 
karinę organizaciją, apdo-
vanojimus. Nušviečiamas ir 
Lietuvos moterų dalyvavimas 
partizaniniame kare.

Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo cen-
tro (LGGRTC) Genocido aukų 
muziejaus paroda „Karas po 
karo: ginkluotasis antisovieti-
nis pasipriešinimas Lietuvoje 

SEIME – PARODA APIE LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ 1944–1953 METAIS

1944–1953 m.” parengta 2004 
m. Ji skirta ne vien Lietuvos, 
bet ir užsienio žiūrovams – 
greta aprašų lietuvių kalba 
pateikti aprašai anglų kalba.

Paroda parengta teminiu 
principu. Modernia technika 
pagaminti dideli pakabina-
mi plakatai pasakoja apie 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdį, 
bendros vadovybės kūrimą, 
karinę organizaciją ir vei-
klą, apdovanojimus, šven-
tes, leidybą. Nušviečiamas ir 
Lietuvos moterų dalyvavimas 
partizaniniame kare, pasako-
jama apie šeimas, kurių trys, 
keturi, kartais net penki ar šeši 
sūnūs kovojo ir žuvo partizanų 
gretose. Daug dėmesio skiria-
ma laisvės kovotojų, jų šeimų 
ir rėmėjų gyvenimui, pasako-
jama apie jų buitį, kasdienybę, 

atokvėpio minutes ir neiš-
vengiamas netektis nelygioje 
kovoje. Prieš lankytojų akis 
iškyla įvairiapusis paveikslas 
kartos, kurios moto buvo: 
„Atiduok Tėvynei, ką priva-
lai…”. Daugiausia eksponuo-
jama partizaninio laikotarpio 
nuotraukų ir dokumentų, ta-
čiau esama ir ankstesnių metų 
– būsimųjų kovotojų vaikystės 
bei vėlesnių – rezistencijos 
dalyvių ir jų šeimų gyvenimo 
tremtyje Sibire. 

Pa rodos  d i za ine rė  – 
Skirmantė Vaitkevičiūtė 
(„Ekspozicijų sistemos”). 
Beveik visos nuotraukos ir 
partizanų dokumentai paimti iš 
Genocido aukų muziejaus rin-
kinių, tik nedaugelis originalų 
yra saugomi privačių asmenų 
arba Lietuvos ypatingajame 
archyve.

1944-1945 m. Europa kar-
tu su visu pasauliu svaigo 

nuo minties, kad pagaliau 
nugalėtas vokiečių nacizmas 
ir baigėsi karas, nusinešęs 
milijonus gyvybių, sugriovęs 
ištisus miestus... Lietuvoje, 
kaip ir kitose Baltijos vals-
tybėse, jau 1940 m. prara-
dusiose nepriklausomybę ir 
pajutusiose, kas yra „sovietinis 
rojus”, vyravo kitokios nuotai-
kos. Būtent tuomet Lietuvoje 
prasidėjo nacionalinis karas, 
kuriuo siekta atkurti savo 
valstybę. Tūkstančiai vyrų 
rinkosi miškuose vildamiesi, 
kad išsilaikyti reikės neilgai - 
kol Taikos konferencija priims 
sprendimus, kurie įgyvendins 
tautų apsisprendimo principą. 
Deja, jų lūkesčiai žlugo, ir 
devynerius metus, 1944-1953 
m., Lietuva kariavo savo karą 
vienui viena.

Jau 1945 m. Lietuvos miš-
kuose galėjo būti iki 30 tūkst. 
partizanų, vadovaujamų bu-
vusių karininkų, studentų, 
mokytojų. Formavosi dideli, 
net iki 200 vyrų, būriai, mūšiai 
su sovietine kariuomene vyko 
kaip reguliariųjų kariuomenių 
susirėmimai. Vien pirmaisiais 
metais, 1944-1945 m., žuvo 
apie 10 tūkst. partizanų, o iš 
viso per partizaninį karą jų 
žuvo daugiau kaip 20 tūkst. 
Šiame kare dalyvavo per 50 
tūkst. žmonių, apie 140 tūkst. 
žmonių buvo suimta ir įkalin-
ta, 118 tūkst. ištremta.

Pradžioje būta tam tikro 
gaivališkumo, tačiau po tru-

putį, be galo sunkiai forma-
vosi struktūra, pagrįsta kariniu 
teritoriniu principu. Visoje 
Lietuvoje iki 1948 m. buvo 
sudarytos trys sritys, kurių kie-
kvienoje buvo apygardos, šio-
se - rinktinės, kuopos, būriai. 
Struktūriniai padaliniai turėjo 
jiems pavaldžius karinius šta-
bus, kuriems, bent iki 1948 m., 
vadovavo karininkai (išskyrus 
kai kurias apygardas).

Partizanai kūrė karinius 
norminius dokumentus, ku-
riais siekė kiek įmanoma pa-
laikyti drausmę ir išvengti 
savivalės, bereikalingo kraujo 
liejimo. Karinės uniformos ir 
atitinkami atpažinimo ženklai 
taip pat turėjo drausminti.

1949 m. vasario 16 d., pen-
kerius metus to siekus, buvo 
įkurta vyriausioji partizanų 
vadovybė - Lietuvos laisvės 
kovos sąjūdžio (LLKS) tary-
bos prezidiumas. Skirtingai 
nuo ankstesnių bandymų, 
šiai vadovybei buvo pavaldūs 
visos Lietuvos partizanų va-
dai, dalyvavę steigiamajame 
suvažiavime. LLKS politinė 
deklaracija - dokumentas, šiuo 
metu pripažintas Lietuvos tei-
sinės sistemos dalimi, sujungė 
1918-ųjų ir 1990-ųjų Lietuvą. 
Laisvės, nepriklausomybės, 
demokratijos siekis - svarbiau-
sios vertybės, ateities Lietuvai 
paliktos kartos, kurios moto 
buvo: „Atiduok Tėvynei, ką 
privalai...” 

LRT, LRS, LGGRTC
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Besibaigiantys metai Či-
kagoje, Jaunimo centre įsikū-
rusiam Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centrui buvo turtingi 
svečių, gautų vertingų archyvų, 
surengtų parodų. Šįmet LTSC 
praturtėjo ne vienu vertingu 
archyvu – mūsų fondus papil-
dė svarbus išeivijos muzikos 
istorijai archyvas, gautas iš a. 
a. Vytauto Radžiaus - vieno iš 
Lietuvių operos Čikagoje įkūrė-
jų ir ilgamečio jos valdybos pir-
mininko bei jos nario. Ypatingą 
vietą užima LTSC gautas foto-
grafo Algimanto Kezio archy-
vas, kuriame – daugelio metų 
kruopštaus darbo rezultatai: 
nuotraukos, negatyvai, meno 
darbai, iškarpos apie dailinin-
kus, programos - viskas, kas 
susiję su išeivijos menininkais. 

LTSC kartu su JAV LB 
Archyvų reikalų komitetu ir 
Lietuvos Vyriausiojo archyvaro 
tarnyba Čikagoje surengė ar-
chyvų seminarą, kuriame buvo 
aptarti archyvų tvarkymo ir sau-
gojimo klausimai, bendradar-
biavimo su Lietuvos archyvais 
galimybės. Bendradarbiaudami 
su LR generaliniu konsula-
tu Čikagoje, Pasaulio lietu-
vių centre Lemonte surengė-

me parodą, skirtą generali-
nio konsulato 90-mečiui. LR 
Generalinio konsulato Čikagoje 
90-tojo nenutrūkstamos vei-
klos jubiliejaus iškilmėse da-
lyvavo Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius, užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
bei kultūros ministras Šarūnas 
Birutis. LTSC saugomuose 
archyvuose (Pasaulio lietu-
vių, Lietuvos konsulato (1924-
1995), asmeniniame garbės kon-
sulo Vaclovo Kleizos), o ypač dr. 
Petro ir Juzės Daužvardžių fon-
de, sukaupta nemažai Lietuvos 
diplomatijos istorijai vertingų 
dokumentų bei, žinoma, daug 
medžiagos, bylojančios apie 
konsulato Čikagoje vykdytą 
veiklą. Dalis šios medžiagos – 

LITUANISTIKOS TYRIMO IR 
STUDIJŲ CENTRO SVEČIAI

LTSC vicepirmininkė Loreta Timukienė

įvairūs konsulato dokumentai, 
susirašinėjimas su Lietuvos ir 
JAV valdžios įstaigomis, spau-
da, su Amerikos lietuviais, įvai-
riomis lietuviškomis bei kitomis 
tautinėmis organizacijomis, 
iškarpos iš laikraščių, daiktai, 
nuotraukos – buvo pristatyta 
parodoje. Parodos rėmėjai: LR 
Užsienio reikalų ministerija 
ir Lietuvių Fondas, partneris 
– laikraštis „Draugas”. Vėliau 
ši paroda buvo pristatyta Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo pa-
rapijos salėje Marquette Park’e. 

LTSC archyvinė medžiaga 
skolinta Balzeko lietuvių kultū-
ros muziejaus parodai „Praradę 
Tėvynę: išeivių iš Baltijos šalių 
istorija. 1944-1952”, kuri buvo 
pristatyta ir Lietuvoje – joje 
pristatoma pabaltijiečių išei-
vių gyvenimas Vokietijos DP 
stovyklose. LTSC prisidėjo 
prie Kristijono Donelaičio 300 
metų gimimo metinėms skirtos 
meno parodos „Metų metai” M. 
K. Čiurlionio meno galerijoje 
rengimo. Spalio mėn. suren-
gėme kasmetinę knygų mugę. 
Pradėjome ruošti parodą apie 
JAV lietuvių sportinę veiklą, 
kviečiame turinčius įdomios 
medžiagos apie išeivijos sportą 

ja pasidalinti su mumis – būsi-
moje parodoje norime pristatyti 
turtingą lietuvių sportinio gyve-
nimo JAV istoriją. 

Šiais metais sutvarkyti ir ap-
rašyti naujai gauti JAV lietuvių 
bendruomenės (LB) archyvai. 
Lėšų šiam darbui skyrė JAV 
LB, ateityje numatoma jį tęsti. 
Pradėjome skenuoti senąsias fo-
tografijas ir aprašyti negatyvus, 
saugomus Budrio lietuvių foto-
archyve, šį darbą taip pat tęsime 
ir toliau. Šiais metais didelis dė-
mesys buvo skiriamas vienam iš 
seniausių ir turtingiausių LTSC 
vienetų – J. Žilevičiaus - J. 
Kreivėno muzikologijos archy-
vui. Ir toliau bendradarbiaujame 
su Lietuvos mokslo bei tyrinėji-
mo įstaigomis, archyvais, tęsiasi 
bendradarbiavimas su Ilinojaus 

universiteto Čikagoje (UIC) 
Pasaulio lietuvių bendruomenės 
Lituanistikos katedra. 

Lapkričio mėnesį Litua-
nistikos tyrimo ir stu-
dijų centre svečiavo-
si Vytauto Didžiojo 
universiteto (VDU) 
Humanitarinių mokslų 
fakulteto Lietuvių lite-
ratūros katedros vedėja, 
VDU Lietuvių išeivi-
jos instituto vyresnioji 
mokslo darbuotoja doc. 
dr. Dalia Kuizinienė. Jau 
ne pirmąsyk pas mus 
apsilankanti mokslinin-
kė, savo darbuose ana-
lizuojanti lietuvių kul-
tūrinį gyvenimą Vakarų 
Europoje 1945–1950 
metais, šįkart domėjosi 
Vokietijos DP stovyklų 
Eichstadto ir Freiburgo 
archyvuose esančia 

medžiaga. Kita mūsų viešnia 
– Lietuvos edukologijos uni-
versiteto (LEU) Lietuvių ir ly-
ginamosios literatūros katedros 
docentė, LEU Lituanistikos fa-
kulteto studijų dekanė, humani-
tarinių mokslų daktarė Žydronė 
Kolevinskienė – LTSC lankėsi 
taip pat ne pirmą kartą. Šįkart 
ji rinko medžiagą moksliniam 
darbui apie Lietuvių rašytojų 
draugiją (LRD) JAV 1950–1990 
m., literatūrologę ypač domino 
LRD archyve esantys laiškai.

Dar vienas LTSC apsi-
lankęs svečias iš Lietuvos - 
Lietuvos šaulių sąjungos Vlado 
Putvinskio-Pūtvio klubo prezi-
dentas, Vyčio Kryžiaus ordino 
kavalierius Stasys Ignatavičius  
- domėjosi LTSC esančiais LŠS 
archyvais; svečiui dovanų įtei-

kėme turimų leidinių apie LŠS 
bei Lietuvos istoriją dublikatų, 
išeivijoje leisto žurnalo „Karys” 
komplektą.

Tad galime džiaugtis, jog 
mūsų turimais archyvais domi-
si Lietuvos istorijos, kultūros 
tyrinėtojai, įvairių lietuviškų 
organizacijų atstovai – nėra die-
nos, kad mes negautume pasi-
teiravimo elektroniniu paštu ar 
telefonu apie įvairiausią mūsų 
archyvuose esančią medžiagą, 
ir kiekvienąkart džiaugiamės 
galėdami leisti pasinaudoti 
LTSC easnčiais dokumentais, 
nuotraukomis, garso įrašais, 
knygomis ir kitais leidiniais. 
Štai neseniai pas mus užsuko 
Čikagoje gyvenanti dr. Gražina 
Baliūnaitė Austin – ji rašo 
romaną, kurio veiksmas vyks-
ta 1939-1944 metų Vilniuje. 
Tikimės, kad būsimos knygos 
siužete bus panaudota ir mūsų 
archyvuose rasta archyvinė 
medžiaga apie to laikotarpio 
įvykius Vilniuje. Juk iš tiesų 
Lituanistikos tyrimo ir studi-
jų centro 
tikslas ir 
yra padary-
ti turimus 
archyvus 
p r i e i n a -
mesnius , 
k a d  j i e 
p a s i t a r -
nautų kuo 
i š sames -
nės mūsų 
tautos i r 
valstybės 
i s t o r i j o s 
rašymui.

J a u 
nuo 1946 

metų, kai Pasaulio lietuvių 
archyvas buvo įkurtas, išei-
vijos lietuviai kaupė istorinę 
medžiagą. Tikime, kad tai yra 
svarbu ir šiais laikais, bei nuo-
širdžiai viliamės, jog visi kartu 
sugebėsime išsaugoti ir turtinti 
išeivijos archyvus. Kaip tai 
galima padaryti? Kiekvienas 
iš Jūsų galite prisidėti pinigine 
auka arba perduodami saugoti 
į Pasaulio lietuvių archyvą 
asmeninius ar organizacijų 
dokumentus, laiškus, nuo-
traukas, daiktus ir pan., taip 
pat įrašydami Lituanistikos 
tyrimo ir studijų centrą į savo 
testamentą. Sėkminga Centro 
veikla sunkiai įsivaizduojama 
be aukotojų paramos – už ją 
esame nuoširdžiai dėkingi. 
Planuojame įrengti aukotojų 
lentą, kurioje būtų surašy-
tos dosnių aukotojų pavar-
dės. Taip pat esame dėkingi 
Lietuvių Fondui, kiekvienais 
metais skiriančiam piniginę 
paramą LTSC archyvų tvar-
kymui ir saugojimui. 

Nuotraukoje iš kairės: sėdi – LŠS Vlado Putvinskio-Pūtvio klubo prezidentas Stasys Ignatavičius, VDU 
Humanitarinių mokslų fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja, VDU Lietuvių išeivijos instituto 
vyresnioji mokslo darbuotoja doc. dr. Dalia Kuizinienė, LEU Lietuvių ir lyginamosios literatūros 
katedros docentė, LEU Lituanistikos fakulteto studijų dekanė, humanitarinių mokslų daktarė Žydronė 
Kolevinskienė, dailininkė Magdalena Birutė Stankūnienė. Stovi – LTSC vykdomoji vicepirmininkė 
Kristina Lapienytė ir LTSC vicepirmininkė Loreta Timukienė.                                            LTSC nuotr.

Pirmoji Lietuvių rašytojų draugijos valdyba (iš kairės): Bernardas 
Brazdžionis, Stasys Santvaras, Jonas Aistis (pirmininkas), Faustas Kirša, 
Antanas Gustaitis. Bostonas, 1950 m.                              LTSC archyvų nuotr.

Šiais metais didelis dėmesys buvo skiriamas vie-
nam iš seniausių ir turtingiausių LTSC vienetų – J. 
Žilevičiaus - J. Kreivėno muzikologijos archyvui. 
LTSC nuotraukoje – vienas iš archyvo eksponatų.
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Naujo veiklos sezono ati-
darymas. Lapkričio mėn. 
16 d., sekmadienį, iš vakaro 
išsirinkę 2015 m. Klubo pa-
reigūnus, smagiai ir įdomiai 
pradėjome naują Klubo vei-
klos sezoną.

Gražiai rudeniška nuotai-
ka išpuošti ir įvairiais šaltais 
užkandžiais nukrauti stalai 
klubo salėje pasitiko iš arti 
ir toli atvykusius narius ir 
svečius. Klubo pirmininkė 
Vida Meiluvienė pasveikino 
visus ir pakvietė, prisipil-
džius šampano taures, džiu-
giai pradėti naują Lietuvių 
klubo veiklos sezoną, kartu 
linkėdama Klubui gyvuoti dar 
ilgus metus.

Po užkandžių, karštų patie-
kalų ir saldumynų vakarienės, 
pirmininkė perdavė tolimesnę 
programą vesti Jovitai Acutei-
Parker. O programa buvo labai 
įvairi.

Pradžioje „Ritmo” šokė-
jos pasveikino susirinkusius 
tautiniu šokiu „Kepurine”. 
Toliau ėjo „Saulutės” moki-
nukų pasirodymai pakaitomis 
su „Ritmo” šokėjais, „Bangos” 
skaitove bei M. Šilkaičiu su jo 
jau tradicija tapusiais ”meti-
niais apdūmojimais”.

Pramoginių šokių gru-
pė „Ritmas”, vadovaujama 
Rimos ir Aurelijaus Kilbauskų, 
pašoko aštuonis šokius: 
„Kepurinę”, „Šliapoksą”, tan-
go duetą, bendrą tango, „Quick 
step”, „Cha-Cha”, Lėtą valsą 
ir Vienos valsą. Grakščiosios 
šokėjos ir jų elegantiški par-
tneriai, nuolat keisdami ir prie 

šokio pritaikydami aprangą, 
žavėjo publiką, kuri negailė-
jo aplodismentų. Programos 
vedėjos Jovitos pateikiamas 
kiekvieno šokio apibūdinimas, 
kilmė ir istorija labai paįvairi-
no programą.

Pabaigoje šokėjai apdo-
vanojo savo vadovus Rimą 
ir Aurelijų raudonų rožių 
puokšte.

Programoje turėjusias da-
lyvauti „Bangos” dainininkes, 
kelioms susirgus, pakeitė 
„Bangos” pirmininkė Ramutė 
Krikščikienė, kuri perskaitė 
kelis poeto J. Marcinkevičiaus 
eilėraščius ir jumoristinį apsa-
kymėlį iš Biržų apylinkės apie 
Juozapotos jaunikio paieškas.

Tai buvo ypatingas naujo 
veiklos sezono atidarymas, 
kuriame dalyvavo ir progra-
mą atliko visų kartų atstovai 
– nuo pirmo iki devinto de-
šimtmečio.

Klubo pirmininkė padėkojo 
visiems programos atlikėjams 
ir svečiams už apsilankymą.

Renginio dalyviams ir sve-
čiams skirstantis namo, gera 
nuotaika ir maloni šypsena 
puošė jų veidus. Girdėjosi 
džiaugsmingi komentarai, kad 
gyvename tokioje talentingoje 
ir malonioje lietuvių bendruo-
menėje.

„Saulutės” mokykla ati-
darymo sezono šventėje. 
Šaunieji lituanistinės moky-
klos „Saulutė” mokinukai 
labai kruopščiai ruošėsi Klubo 
sezono atidarymo šventei. Po 
„Ritmo” šokių grupės šventės 
atidarymo šokio į sceną sugu-
žėjo mokinukai, nešini savo 

rankomis padarytais baršku-
čiais, kuriais pritardami padai-
navo liaudies dainą „Avižėla”. 
Žiūrovus pradžiugino ne tik 
daina, bet ir mūsų pačių ma-
žiausių padūkėlių, Kamilės ir 
Jutos, improvizacinis dainos 
priedas – barškučių mėtymas 
nuo scenos, kai jos, pamačiu-
sios, kad numestą nuo scenos 
barškutį kas nors vis pakelia ir 
paduoda, labai susidomėjusios 
mėtė, vis laukdamos, kieno gi 
eilė bus juos pakelti. Tikrai 
džiugu, kad savo gretose turi-
me tokių bebaimių ir aktyvių 
vaikučių.

Programą mažieji moki-
nukai pratęsė dainele „Du 
gaideliai” ir eilėraščiu „Mano 
batai buvo du”.

Vėliau programoje į sceną 
sugrįžo Matas Arbačiauskas, 
Julytė  Misiūnas,  Tomas 
Vilkialis, Lukas Prapuolenis, 
Ema Zubernis, Rūta Navickas 
ir Kotryna Haynes, kurie pa-
deklamavo nuotaikingų eilė-
raštukų apie rudenį. Matėsi, 
kad vaikučiai labai stengėsi 
ne tik išmokti ir įsiminti, bet 
garsiai bei raiškiai deklamuoti 
eilėraščius – malonu buvo 
klausyti gražios lietuvių kal-
bos, skambančios jaunosios 
kartos lūpose.          Vita Blough

Džiugi žinia „Saulutės”: 
mokyklai .  Lituanist inės 
mokyklos „Saulutė” vedėja 
Vita-Patašiūtė Blough pra-
nešė, kad Nacionalinis už-
sienio kalbų centras, bendra-
darbiaudamas su „Alliance 
for  the Advancement of 
Heri tage Languages  for 
Applied Linguistics”, pa-

LR Užsienio reikalų mi-
nisterijoje (URM) lapkričio 
26 dieną už lietuvybės puo-
selėjimą ir lietuvių kultūros 
propagavimą URM garbės 
ženklu „Lietuvos diplomatijos 
žvaigžde” buvo apdovano-
tas Kazickų šeimos fondas 
(Kazickas Family Foundation). 
Užsienio reikalų viceministras 
Mantvydas Bekešius apdova-
nojimą įteikė fondo steigėjo 
dukrai, valdybos pirmininkei 
Jūratei Kazickaitei.

„Ačiū Jums už meilę 
Lietuvai, už pagalbą Lietuvos 
mokykloms, už paramą jaunie-
siems talentams. Fondo dėka, 
jauni gabūs Lietuvos žmonės 
turi galimybes realizuoti savo 
svajones ir talentus, o fondo 
parama jiems gali tapti keliu 
ne tik į asmeninę sėkmę, bet 
ir ateityje garsinant Lietuvą”, – 
įteikdamas apdovanojimą sakė 
viceministras.

„Kazickų šeimos fondo 
veikla yra vienas ryškiausių ir 
geriausių pavyzdžių, kiek daug 
galima padaryti Lietuvai ir lie-
tuvių bendruomenei siekiant 
išsaugoti lietuvišką tapaty-

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

DIRVOJE 
Turime gražų paprotį švenčių proga sveikinti savo 

gimines, draugus, bendradarbius ir pažįstamus. Neuž-
mirškime šio seno papročio ir šiais metais. Artėjant 
Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems Metams, kviečiame 
pasveikinti artimuosius DIRVOS puslapiuose. Savo 
nuoširdžiu, šiltu žodžiu Jūs praskaidrinsite nuotaiką ir 
įžiebsite šventišką dvasią jų širdyse, ir kartu paremsite 
lietuviškąją spaudą.

Sveikinimų kainos yra labai palankios, bet kad 
būtų išvengta su vėluojančiu paštu susijusių nemalo-
numų ir užtikrintas Jūsų sveikinimų išspausdinimas 
prieššventinėje DIRVOS laidoje, labai prašome juos 
siųsti kuo anksčiau. Visais sveikinimų klausimais 
prašome teirautis
Dirvoje, tel. (216) 531-8150, fax (216) 531-8428

E-mail: dirva@ix.netcom.com

DIRVA

GARBĖS ŽENKLU „LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŽVAIGŽDĖ”  
APDOVANOTAS KAZICKŲ ŠEIMOS FONDAS

bę, istorinę atmintį ir puose-
lėjant kalbą bei tradicijas. 
Nepaprastai vertiname fondo 
veiklą ir suprantame, kad jis 
gimė iš nuoširdžios ir begali-
nės dr. Juozo Kazicko meilės 
Tėvynei, meilės savo Tautai 
ir jos žmonėms”, – teigė M. 
Bekešius.

Viceministras pasidžiau-
gė, jog gražias filantropijos 
tradicijas perėmė ne tik J. 
Kazickaitė –  į šeimos  fondo 
veiklą įsitraukia ir Kazickų 
anūkai.

Atsiimdama apdovanojimą 
Jūratė Kazickaitė pabrėžė, kad 
jis yra ir garbė, ir kartu atsako-
mybė toliau tęsti fondo veiklą, 
ypač paramos jaunimui srityje.

Fondas įteigtas 1998 me-
tais Niujorke, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, 1999 m. 
atidarytas jo filialas Vilniuje. 
Fondo steigėjas – žymus 
Lietuvos Respublikos ir JAV 
pilietis, Kauno technologijos 
universiteto garbės daktaras, 
Jeilio universiteto ekonomikos 
mokslų daktaras, verslininkas 
ir filantropas dr. Juozas Petras 
Kazickas. Fondas nuo įkūri-

mo pradžios ypatingą dėmesį 
skyrė švietimui, rėmė kultūros, 
sveikatos apsaugos, religines ir 
labdaros organizacijas, ligonių 
globos įstaigas. Pagrindinis 
fondo tikslas – Lietuvos vals-
tybės stiprinimas, lietuviškųjų 

vertybių ir lietuvių kalbos puo-
selėjimas bei bendražmogiškų 
vertybių išsaugojimas.

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.                    LR URM

LR Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius apdovanojimą įteikė Kazickų šeimos fondo 
steigėjo dukrai, valdybos pirmininkei Jūratei Kazickaitei.                                                       LR URM nuotr.

t ikr inę informaciją  apie 
„Saulutės” mokyklą, įtrau-
kė ją į „Heritage Language 
Programs Database”. Tai pir-
mas žingsnis, kad „Saulutė” 
būtų pripažinta kaip akredi-
tuota mokymo įstaiga, ruo-
šianti studentus B2 egzami-
nui – „Lietuvių kalba kaip 
užsienio kalba”. 

Nauji nariai. Lietuvių 
klubo valdybos posėdyje į 
Aktyviųjų narių eiles buvo 
priimtos dvi naujos narės: 
Birutė Blotnys ir Monika 
Bardziliauskaitė. Sveikiname 
naujokes.

K. Donelaičio jubiliejaus 
minėjimas. Lietuvių klubo 
Kultūros būrelis gruodžio 7 d., 
2:00 v. p. p., rengia Kristijono 
Donelaičio jubiliejinių 300 

metų minėjimą-koncertą.
Programoje dalyvauja 

„Saulutės” lituanistinė moky-
kla, taip pat bus rodomas tea-
tralizuoto koncerto Lemonte, 
IL „Sveiks, Svieteli Margs” 
DVD, kuriame programą at-
liko „Dainavos” ansamblis, 
„Laumės” šokių kolektyvas, 
dramos sambūris „Žaltvykslė”, 
dainininkai, instrumentalistai, 
skaitovai.

Minėjimas nemokamas, 
o norintieji dalyvauti klubo 
pietuose 1:00 val. (10 dol.) 
prašome užsakyti vietas pas 
Laimutę Alvarado 360-1064. 
Kviečiame dalyvauti.

Kalėdinė mugė klube. 
Visus kviečiame į valdybos 
rengiamą kalėdinę mugę, kuri 

(Nukelta į 11 psl.)
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Europos Komisija yra informuota apie Rusijos taikomus 
ribojimus Lietuvos vežėjams, kurie susiduria su sugriežtinta 
muitinės patikra, pranešė Europos Sąjungos (ES) ambasado-
rius Rusijoje Vygaudas Ušackas. Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos duomenimis, automobilių iš Lietuvos patikrą ties 
Karaliaučiaus sritimi Rusija sugriežtino lapkričio 28 d. vakarą. 
Rusija riboti transportą iš Lietuvos ėmė praėjus dienai po to, 
kai prezidentė Dalia Grybauskaitė Rusiją pavadino teroristine 
valstybe. Panašius apribojimus vežėjams ir prekėms iš Lietuvos 
Rusija buvo įvedusi ir pernai rudenį, kai Lietuva pirmininkavo 
ES, tuomet šios priemonės taikytos apie mėnesį.

Lietuva tikisi Vokietijos ir kitų ES šalių solidarios paramos 
sprendžiant problemas, susijusias su transporto priemonių iš 
Lietuvos blokada pasienyje su Rusija, sakė Lietuvos amba-
sadorius Vokietijoje Deividas Matulionis vieno pagrindinių 
Vokietijos dienraščių „Frankfurter Allgemeine” būstinėje 
lapkričio 27 dieną vykusiame renginyje.

Lapkričio 24-27 d. vaikams skirtose Mokslo dienose 
Palestinoje šiuolaikinio šokio spektaklį pristatė Lietuvos šokio 
teatras „Dansema.” Tai pirmas Lietuvos šiuolaikinio šokio pri-
statymas Palestinoje. Lietuvos šokio teatras „Dansema” kartu 
su Vokietijos ir Prancūzijos atlikėjais dalyvavo Europos dienos 
renginyje Betliejuje. „Dansemos” atlikėjai kartu su vaikais 
kūrė spektaklį „Pasaulio sutvėrimas” ir jį rodė tarptautinėje 
vaikų mokykloje Ramaloje, Lotynų patriarchato mokykloje 
Beit Sahour ir Šv. Juozapo mergaičių mokykloje Betliejuje. 
Spektaklis skirtas 5-11 metų vaikams. „Dansemos” pristatymus 
Palestinoje surengė Lietuvos Respublikos biuras Ramaloje 
bendradarbiaujant su Prancūzijos-Vokietijos kultūros centru. 
Renginį finansavo Užsienio reikalų ministerija ir ES atstovybė 
Vakarų Krante ir Gazoje.

Lietuvos ambasadoje Belgijoje lapkričio 19 dieną vyko 
renginys, kuriame pagerbti 1940 m. Kaune rezidavę ir tūks-
tančius žydų išgelbėję Japonijos ir Olandijos konsulai Chiune 
Sugihara ir Janas Zwartendijkas.

Lietuva tvirtai remia Gruzijos suverenitetą ir teritorinį vien-
tisumą tarptautinės bendruomenės pripažįstamų sienų ribose. 
Lietuvos užsienio reikalų ministerija pritaria 2014 m. lapkričio 
mėnesio 24 d. paskelbtam Europos Sąjungos vyriausiosios 
įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federikos 
Mogerini pareiškimui, kad taip vadinamoji sutartis „pažeidžia 
Gruzijos suverenumą ir teritorinį vientisumą, prieštarauja tarp-
tautinės teisės principams ir Rusijos Federacijos tarptautiniams 
įsipareigojimams, taip pat įsipareigojimams pagal 2008 m. rug-
pjūčio 12 d. paliaubų susitarimą ir jo įgyvendinimo priemonėms, 
dėl kurių buvo susitarta 2008 m. rugsėjo 8 d. Lietuva pabrėžia 
Tarptautinių Ženevos diskusijų svarbą užtikrinant saugumą ir 
stabilumą regione ir siekiant taikiai išspręsti šį konfliktą.

Senegalo sostinėje Dakare lapkričio 26–27 dienomis vyks-
tančioje Frankofonijos ministrų konferencijos 30-ojoje sesijoje 
Lietuvai atstovaujantis nuolatinis atstovas prie UNESCO am-
basadorius Arūnas Gelūnas pabrėžė Frankofonijos vaidmenį 
skatinant kultūrų įvairovę, švietimą, žmogaus teisių užtikrinimą.

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) generalinis sekretorius Lamberto Zannier lapkričio 
27 dieną Baltojo kaspino apdovanojimu už asmeninį indėlį 
remiant ESBO programas kovoje su smurtu prieš moteris ap-
dovanojo Lietuvos nuolatinį atstovą prie ESBO ambasadorių 
Giedrių Čekuolį.

Lietuvos ambasadoje Varšuvoje lapkričio 26 dieną 
Lenkijos turizmo įmonėms ir žiniasklaidai pristatytos turiz-
mo galimybės Lietuvoje. Į renginį susirinko daugiau kaip 
dvidešimt Lenkijos kelionių operatorių, turizmo agentūrų, 
informacinių centrų bei žiniasklaidos atstovų.

Lietuvos ambasadorė Airijoje Rasa Adomaitienė susitiki-
me su Airijos Parlamento pirmininku  Seanu Barretu lapkričio 
21 dieną aptarė tarpparlamentinio bendradarbiavimo perspek-
tyvas, ES Rytų partnerystę, situaciją rytų Ukrainoje.

Lietuvos generalinio konsulato Gardine iniciatyva lap-
kričio 19 dieną ant buvusios Berniukų gimnazijos pastato, 
kuriame 1912–1914 metais Jonas Jablonskis dėstė lotynų 
ir graikų kalbas, atidengta atminimo lenta didžiojo lietuvių 
kalbininko švietėjiškai veiklai Gardine įamžinti.

Lietuvos ambasadose Lenkijoje ir Ispanijoje lapkričio 25 
dieną vyko garbės konsulų suvažiavimai, kuriuose dalyvavo 
visi šiose šalyse akredituoti Lietuvos garbės konsulai. Tokio 
pobūdžio susitikimais ambasados siekia intensyvinti bendra-
darbiavimą su garbės konsulais, užtikrinti kryptingą jų darbą 
skatinti verslo ryšių plėtrą ir didinti Lietuvos matomumą už-
sienio šalyse.                                                               LR URM

Tėvui skirtą apdovanojimą atsiėmė vienintelė A.Poškos dukra L.
Kisielienė.                                                                  LR URM nuotr.

Garsiam lietuvių keliauto-
jui Antanui Paškevičiui Poškai 
lapkričio 28 dieną už indėlį į 
indologijos studijas suteiktas 
seniausio Indijoje Kalkutos 
universiteto garbės daktaro 
vardas (po mirties). 

„Pripažinti A.Poškos nuo-
pelnus užtruko beveik 80 
metų. Tačiau jo paliktas pėdsa-
kas toks ryškus, kad ir šiandien 
Lietuvos bei Indijos žmones 
įkvepia naujiems žygiams”, 
– sakė Lietuvos ambasado-
rius Indijoje Laimonas Talat-
Kelpša.

Iškilmingoje ceremonijoje 
dalyvavo Indijos Prezidentas 
Pranabas Mukerdžy, Lietuvos 
švietimo ir mokslo vicemi-
nistras Rimantas Vaitkus, 
Vakarų Bengalijos valstijos bei 
Kalkutos universiteto vadovai. 
Specialiai į šią šventę atvyko ir 
Lietuvoje gyvenanti A.Poškos 
dukra Laimutė Kisielienė. 
Indijoje ji lankėsi pirmą kartą.

„Dėkoju Indijai ir Kalkutos 
universitetui už šį dėmesio žen-
klą, kuris svarbus ne tik mano 
šeimai, bet ir visai Lietuvai”, 
– atsiimdama garbės daktaro re-
galijas sakė į iškilmes Kalkutoje 
atvykusi A.Poškos duktė.

Baigęs medicinos studijas 
Kaune, A.Poška 1929 metais 
kartu su kitu garsiu keliautoju 
Matu Šalčiumi motociklu išvy-
ko į Indiją. Bombėjaus univer-
sitete įgijo bakalauro laipsnį ir 

ANTANUI POŠKAI SUTEIKTAS KALKUTOS 
UNIVERSITETO GARBĖS DAKTARO VARDAS

1933 metais pasuko į Kalkutą.
1936 metais, vadovauja-

mas profesoriaus Biradžos 
Šankaro Guhos, parengė ir 
Kalkutos universitetui pateikė 
daktaro disertaciją „Vakarų 
Himalajų šinakalbių gyven-
tojų fiziologiniai panašumai”. 
Deja, jos apsiginti nespėjo, 
1937 metais buvo priverstas 
išvykti iš Indijos ir į ją daugiau 
nebegrįžo.

A.Poška mirė Vilniuje 
1992 metais. Jo palikimą suda-
ro 5 knygos (svarbiausia iš jų, 
„Nuo Baltijos iki Bengalijos”, 
išleista aštuoniais tomais) bei 
daugiau kaip 1000 straipsnių 
Lietuvos ir užsienio spaudoje.

Iniciatyvą suteikti A.Poškai 
Kalkutos universiteto gar-
bės daktaro vardą iniciavo 
Lietuvos ambasada Indijoje. 

LR URM

Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos Trečiajame komi-
tete lapkričio 21 d. balsavimu 
priimta Rusijos Federacijos 
teikta rezoliucija dėl kovos su 
nacizmo šlovinimu ir kitomis 
šiuolaikinėmis rasizmo formo-
mis. Už rezoliucijos projektą 
balsavo 115 valstybių, prieš 
– 3, 55 valstybės susilaikė. 
Lietuva, kaip ir visos Europos 
Sąjungos valstybės narės, 
balsuodama susilaikė ir po 
balsavimo pateikė labai stiprų 
pozicijos paaiškinimą.

Lietuvos ir kitų Baltijos 
valstybių vieningos laikysenos 
ir pastangų dėka bendrame 
ES valstybių narių pozicijos 

LIETUVA KARTU SU KITOMIS ES VALSTYBĖMIS NEPARĖMĖ  
RUSIJOS REZOLIUCIJOS JUNGTINĖSE TAUTOSE

paaiškinime išreiškiamas ne-
pritarimas, kad Rusija šioje 
rezoliucijoje toliau kelia klau-
simus, nesusijusius su kova 
prieš rasizmą, pabrėžiamas 
rezoliucijos autoriaus siekis 
pasisavinti istorijos interpre-
tavimą, kaip tai patvirtina 
Rusijos bandymai pateisinti 
Ribentropo-Molotovo paktą.

ES pareiškime taip pat pa-
brėžiama, kad neteisėti Rusijos 
veiksmai ir tarptautinės teisės 
pažeidimai Ukrainoje, prisi-
dengiant kova su nacizmu, yra 
nepriimtini, taip pat paneigia-
mas Europos „išlaisvinimo” 
po Antrojo pasaulinio karo 
mitas. ES dar kartą patvirtino 

savo susirūpinimą dėl esminių 
šios rezoliucijos klausimų ir 
pabrėžė, kad yra pasirengusi 
dėl jų toliau konstruktyviai 
diskutuoti.

Rusijos Federacija rezo-
liuciją dėl kovos su nacizmo 
šlovinimu ir kitomis šiuolai-
kinėmis rasizmo formomis 
JT Generalinės Asamblėjos 
Trečiajame komitete teikia 
kasmet nuo 2006 m. ES valsty-
bės narės balsuodamos dėl šios 
rezoliucijos tradiciškai susilai-
ko. JT Generalinės Asamblėjos 
Trečiajame komitete svarstomi 
žmogaus teisių, humanita-
riniai, socialiniai ir kultūros 
klausimai.                   LR URM

LR Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius lap-
kričio 20 dieną Vilniuje susi-
tiko su Švedijos parlamento 
(Riksdago) pirmininku Urbanu 
Ahlinu. Pokalbio metu aptarti 
aktualūs dvišaliai bei tarptau-
tinės politikos klausimai.

„Bendradarbiavimas su 
Švedija bei kitomis Šiaurės ir 
Baltijos šalimis – vienas svar-
biausių Lietuvos prioritetų”, 
– sakė L. Linkevičius.

Ministras pabrėžė puikius 

BENDRADARBIAVIMAS SU ŠVEDIJA – VIENAS 
SVARBIAUSIŲ LIETUVOS PRIORITETŲ

dvišalius santykius ir pažymė-
jo, kad  ekonominiai ryšiai plė-
tojami itin sėkmingai. Švedija 
yra pirmoje vietoje pagal in-
vesticijų skaičių Lietuvoje.

Kalbantis apie situaciją 
Ukrainoje buvo sutarta, kad 
reikia tęsti visokeriopą paramą 
Ukrainai bei toliau laikytis 
griežtos pozicijos Rusijos at-
žvilgiu. L. Linkevičius ak-
centavo, kad Švedija yra labai 
svarbus partneris užtikrinant re-
giono saugumą. „Susiduriame 

su labai panašiomis grėsmėmis, 
todėl turime veikti koordinuo-
tai”, – teigė Lietuvos užsienio 
reikalų ministras.

L. Linkevičius pasidžiaugė, 
kad Lietuvos ir Švedijos elektros 
jungties projektas „NordBalt” 
sėkmingai juda į priekį ir jau 
2016 m. pradžioje valstybių 
elektros rinkos bus sujungtos. 
Lietuvos diplomatijos vadovas 
taip pat pakvietė Švedijos parla-
mento pirmininką dalyvauti kitų 
metų pradžioje vyksiančiame 
tradiciniame „Sniego susitiki-
me” Trakuose.              LR URM
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Už tarptautinio lygio moks-
lo pasiekimus ir bendradar-
biavimą su Lietuva Švietimo 
ir mokslo ministerija šiemet 
apdovanos keturis užsienio lie-
tuvius. Mokslo premijas gavo 
Latvijoje gyvenanti kalbinin-
kė Laimutė Balodė, istorikė 
Katarzyna Korzeniewska–
Wolek iš Lenkijos, inžinierius 
Algirdas Marchertas ir biolo-
gas Ramūnas Stepanauskas 
iš JAV. Premijomis siekiama 
paskatinti užsienyje dirbančius 
lietuvių mokslininkus būti 
Lietuvos mokslo ambasado-
riais ir su iškiliais lietuvių 
kilmės mokslininkais supa-
žindinti Lietuvos visuomenę.

„Lietuvai labai svarbu pa-
laikyti ryšius su užsienyje 
gyvenančiais ir dirbančiais 
lietuviais mokslininkais. 
Bendradarbiavimas duoda 
puikius rezultatus: gimsta 
naujos veiklos idėjos, kuriami 
bendri tarptautiniai projektai, 
padedantys Lietuvos mokslui 
aktyviai įsilieti į tarptautinę 
mokslinių tyrimų erdvę”, – 
sako švietimo ir mokslo mi-
nistras Dainius Pavalkis. 

Bigelovo okeanografijos 
laboratorijoje dirbantis bio-
logas Ramūnas Stepanauskas 
– vienas pagrindinių vienos 
ląstelės genomikos specialistų 
pasaulyje. Ekologijos mokslų 
daktaras aktyviai dalyvauja 
pasaulio lietuvių mokslinin-
kus jungiančios asociacijoje 

PASKIRTOS 2014 M. MOKSLO PREMIJOS 
UŽSIENIO LIETUVIAMS

„Futura Scientia”, siekiančioje 
tarptautinio Lietuvos mokslo 
konkurencingumo, taip pat 
rūpinasi jaunaisiais Lietuvos 
tyrėjais sudarydamas jiems 
tarptautinių stažuočių gali-
mybes.

Šiaurės Ilinojaus univer-
siteto profesorius emeritas 
Algirdas H. Marchertas bran-
duolinių reaktorių saugu-
mo klausimais konsultavo 
Nacionalinę Argonne labora-
toriją JAV ir Shimizu korpora-
ciją, kaip Lietuvos energetikos 
instituto konsultantas mode-
liavo Ignalinos reaktoriaus 
konstrukcijų saugumą.

Kalbininkė Laimutė Balodė 
dėsto lituanistiką Latvijos ir 
Helsinkio universitetuose. Ji 
laikoma viena geriausių baltų 
tikrinių vardų specialistų pa-
saulio mastu. Filologijos dak-
tarė taip pat nuolat rūpinasi ir 
sėkmingai dirba, kad suartėtų 
Baltijos regiono akademinės ir 
etninės bendruomenės.

B a l t s t o g ė s  u n i v e r -
siteto docentė Katarzyna 
Korzeniewska–Wolek įkū-
rė Lietuvos studijų centrą 
Krokuvos Jogailaičių univer-
sitete. Sociologijos daktarė 
ne tik pati aktyviai dalyvauja 
šiuolaikinės Lietuvos isto-
rijos ir kultūros tyrimuose, 
bet ir yra į juos įtraukusi 
daug lenkų mokslininkų ir 
studentų, jos pastangomis 
vyksta Lietuvos ir Lenkijos 

Šeštoji Martyno Liudviko Rėzos vardo kultūros ir meno 
premija už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą 
skirta dailininkui, skulptoriui, Nacionalinės premijos laureatui, 
Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkui 
Arūnui Sakalauskui. Premija skirta Neringos savivaldybės tarybos 
sprendimu, vienbalsiai pritarus Liudviko Rėzos kultūros centro 
tarybai (kuratoriumui). „Kuršių nerija garsi išskirtinėmis asmeny-
bėmis. Viena jų – Karvaičių kaime gimęs žymus mokslo ir kultūros 
veikėjas Martynas Liudvikas Rėza. Neringos savivaldybės tarybos 
įsteigta premija – bendruomenės indėlis puoselėjant Kuršių nerijos 
vertybes, įamžinant Rėzos vardą, pristatant jo asmenybę ir darbus 
plačiajai visuomenei”, – apie premijos reikšmę kalba Neringos 
savivaldybės meras Darius Jasaitis. Vertinant A. Sakalausko kandi-
datūrą premijai gauti, buvo atsižvelgta į jo indėlį įamžinant žymaus 
lietuvių raštijos ir rašto kultūros puoselėtojo vardą.

Lapkričio 24 d. savo veiklą pradeda Lietuvių kultūros centras 
Belgijoje (LKCB), kuriame veiks vaikų mokyklėlė, suaugusiųjų 
choras, vaikų auklėjimo seminarai, centre taip pat veiks lietuvių 
kalbos kursai užsieniečiams. Ateityje centras planuoja tapti semi-
narų, mokymų pokalbių bei filmų peržiūrų vieta. „Lietuvių kultūros 
centras Briuselyje yra unikalus pavyzdys, kuomet Lietuvos diaspora 
užsienyje imasi iniciatyvos rūpintis ne tik vaikų švietimu, bet ir 
lietuvių kalbos propagavimu mišriose šeimose, siūlydama kalbos 
mokymus nelietuviams”, – pranešime spaudai cituojamas Belgijos 
lietuvių bendruomenės pirmininkas Arnoldas Pranckevičius. LKCB 
veikia Lietuvos atstovybės ES patalpose. Darbo dienomis užsiė-
mimai vyksta vakarais, o sekmadienį – dienos metu. Šiuo metu 
LKCB siūlomą veiklą yra pasirinkę apie 90 žmonių.

Paramą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui dėl jo poli-
tikos Krymo atžvilgiu išreiškęs žymus smuikininkas ir dirigentas 
Vladimiras Spivakovas kovo mėnesį Vilniuje surengs jubiliejinį 
koncertą. Koncerto organizatoriai ragina nesieti klasikinės muzikos 
ir politikos, tačiau dalis šalies politikų įsitikinę, kad tokiems kultūros 
veikėjams mūsų šalies scenų suteikti nederėtų, ketvirtadienį rašo 
dienraštis „Lietuvos žinios”. Krymo aneksijai ir Rusijos veiksmams 
Ukrainoje šių metų kovo 11-ąją kartu su keliais šimtais kultūros 
veikėjų pritaręs V. Spivakovas kitų metų kovo 18 dieną kartu su savo 
vadovaujamu valstybiniu kameriniu orkestru „Maskvos virtuozai” 
koncertuos Vilniuje. Į klausimą, ar Lietuvos koncertų salės turėtų 
likti atviros Rusijos atlikėjams, kurie viešai pareiškė pritariantys V. 
Putino veiksmams Ukrainoje, kultūros ministras Šarūnas Birutis 
„Lietuvos žinioms” tiesiogiai atsakyti negalėjo: „Esu prieš žmones, 
kurie savo žinomumą ir pareigas kultūros srityje panaudoja poli-
tikoje. Tačiau Rusijoje jie yra išnaudojami, kai kurie menininkai, 
pasirašę tą pareiškimą, neturėjo pasirinkimo”.

Vilniaus universiteto bibliotekai perduota Sankt Peterburgo 
nacionalinės bibliotekos dovana – Pirmojo Lietuvos Statuto, išleisto 
1529 metais, nuorašo elektroninė kopija. Raštininkai buvo padarę 
daugybę šio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės kodeksų 
rinkinio nuorašų rusėnų, lotynų ir senąja lenkų kalbomis. Vienas 
iš išlikusiųjų septynių saugomas būtent Sankt Peterburge, Lietuva 
iki šiol jo neturėjo. Tuo metu spalio pabaigoje Sankt Peterburgo 
nacionalinei bibliotekai buvo perduotas pirmasis Lietuvos statutas 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Vienintelė literatūros kritikams teikiama Vytauto Kubiliaus 
premija šiemet skirta Klaipėdos universiteto docentui dr. Marijui 
Šidlauskui. M. Šidlauskas įvertintas už profesionalumą ir refleksijų 
svarbą, pranešė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Trečioji 
V. Kubiliaus premija bus įteikta ketvirtadienį Lietuvių literatūros 
ir tautosakos institute Vilniuje. Premija įsteigta 2012 metais, ja 
siekiama įvertinti ir skatinti literatūros kritikų bei literatūros tyri-
nėtojų triūsą. Jos laureatais anksčiau paskelbti Valdemaras Kukulas 
(po mirties) už naujausios lietuvių literatūros apžvalgas, išspaus-
dintas literatūros ir kultūros leidiniuose 2011 metais, ir Virginijus 
Gasiliūnas už literatūros istorijos ir kasdienio jos gyvenimo kritinę 
refleksiją asmeniniame tinklaraštyje.

Lietuvių bendruomenės Sankt Peterburge vadovai nori 
užmegzti ryšius tarp Rusijos ir Lietuvos baleto meistrų, keistis 
pedagogų ir baleto šokėjų patirtimi. Vaganovos rusų baleto aka-
demija įkurta XVIII-ajame  amžiuje. Jos pavadinimas susijęs su 
čia dėsčiusia baleto mokytoja Agripina Vaganova. Akademija 
išugdė legendinius baleto šokėjus Aną Pavlovą, Rudolfą Nurijevą, 
Michailą Barišnykovą.

Antrus metus akademijai vadovauja buvusi Maskvos didžiojo 
operos teatro žvaigždė Nikolajus Ciskaridzė. Į jį ir kreipėsi Sankt 
Peterburgo lietuvių bendruomenės atstovai, prašydami pasidalyti 
patirtimi. Pasak lietuvių bendruomenės pirmininko, aptarti būsimo 
bendradarbiavimo į Vaganovos akademiją kitų metų vasarį atvyks-
ta Lietuvos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos 
vadovai.                                                                                       LRT

2014 m. lapkričio 19 d., 
Tuskulėnų rimties parko 
memorialiniame komplekse 
Vilniuje vyko Lietuvos gyven-
tojų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro leidinio – „...
pergyventų jausmų atogar-
sis”, kuriame publikuojamas 
Vyčio apygardos partizano 
Albino Bilinkevičiaus-Balčio 
dienoraštis, laiškų ir eilėraščių 
faksimilės – pristatymas.

Renginyje dalyvavo lei-
dinio sudarytojas Vaclovas 
Slivinskas, istorikas Darius 
Juodis, koncertavo sutartinių 
giedotojų grupė „Ūtara”.

„Čia parašyti keli žodžiai 
nėra dienoraštis, nėra visa 
širdis. Mano širdis pilnesnė 
ir turiningesnė. Čia yra tik 
širdies, pergyventų jausmų 
atogarsis, pašvaistė, šešėlis”, 
– taip rašė savo dienoraštyje 
Vyčio apygardos partizanas 
Baltis. Knygos sudarytojas 
V. Slivinskas atliko nemenką 
tiriamąjį darbą, kol jam pavyko 
išsiaiškinti dienoraščio auto-
riaus tapatybę. Apie partizaną 
Baltį iki tol nebuvo tekę nei gir-
dėti, nei skaityti. V. Slivinsko 
pastangomis pavyko sužino-
ti, kad Baltis – tai Albinas 

PRISTATYTAS IŠ UŽMARŠTIES PRIKELTO  
PARTIZANO DIENORAŠTIS

Bilinkevičius, mo-
kęsis Ukmergės 
Antano Smetonos 
gimnazijoje ir su 
nemažu būriu ben-
dramokslių 1944 
m. išėjęs į mišką. 
Apie jo žūtį 1948 
m. taip pat trūks-
ta duomenų, nėra 
žinoma ir palaido-
jimo vieta. Tik per 
stebuklą išliko jo 
rankraščiai – die-
noraštis, laiškai ir 
eilėraščiai, rašoma 
pranešime spaudai.

Dienoraštis ra-
šytas 1946–1947 
m. Tai autentiškas 
liudijimas apie 
tuometinio gyvenimo žiau-
rumus, už Lietuvos laisvę 
kovojusių ir nužudytų Vyčio 
apygardos partizanų vadų ir 
eilinių partizanų buitį ir būtį, 
nuotaikas, begalinę meilę 
Tėvynei. Kitaip nei anksčiau 
publikuotuose dienoraščiuose, 
čia galima susipažinti su eili-
nio partizano mintimis, jaus-
mais ir išgyvenimais. Įdomu, 
kad du dienoraščio sąsiuviniai 
peršauti – aiškiai matyti kulkos 

žymė. Į leidinį, kaip įrodymas, 
taip pat įdėtos kelių apiplyšu-
sių ir peršautų lapų faksimilės. 
Skaitytojui dienoraštis patei-
kiamas iššifruotas, su paaiš-
kinimais puslapių paraštėse 
ir pabaigoje. Tačiau, siekiant 
išsaugoti autentiškumą, spaus-
dinamos laiškų ir eilėraščių 
faksimilės.

Leidinys skirtas visiems, 
kurie domisi partizaniniu pa-
sipriešinimu.                    LRT

mokslininkų mainai.
Iš viso mokslo premijoms 

užsienio lietuviai šiemet pa-
teikė 18 kandidatūrų. Kaip ir 
anksčiau, daugiausia kandida-
tų paraiškų – šiemet devynios – 
sulaukta iš JAV, po dvi paraiš-
kas gauta iš Lenkijos, Švedijos 
ir Vokietijos, po vieną kandi-
datą pasiūlė Latvija, Šveicarija 
ir  Venesuela.  Kandidatų 
paraiškas vertino Lietuvos 
mokslų akademijos ekspertai, 
laimėtojus atrinko komisija, 
sudaryta iš Švietimo ir mokslo 
ministerijos, Pasaulio lietuvių 
bendruomenės, JAV lietu-
vių bendruomenės, Lietuvos 
mokslų akademijos, Lietuvos 
mokslo tarybos, Prezidentūros 
ir Užsienio reikalų ministerijos 
atstovų.

Švietimo ir mokslo minis-
terija iškiliausiems užsieny-
je gyvenantiems lietuviams 
mokslo premijas skiria jau 
aštunti metai. Iki šiol premijas 
yra gavę 25 mokslininkai.

Premijų tikslas – skatinti 
išeivijos mokslininkus puo-
selėti lietuvybę ir siekti, kad 
jie garsintų Lietuvą, palaikytų 
glaudžius ryšius su Lietuvos 
mokslo bendruomene, akty-
viai dalyvautų užsienio lietu-
vių bendruomenių veikloje. 
Mokslo premijos dydis – 13 
tūkst. litų.

Premijų iškilmingas įtei-
kimas įvyko lapkričio 4 d. 
Premijų laureatai savo pasie-
kimus visuomenei pristatė 
skaitydami viešas paskaitas.

 plbe.org
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Pokario partizanų kovas 
tyrinėjantys Lietuvos istorikai 
nepaprastai praturtėjo: jie gavo 
per 500 ritinių dokumentų, ga-
linčių geriau nušviesti audrin-
gų kovų su okupantais mįsles.

Šis radinys dabar gali pa-
sitarnauti ir kaip Lietuvos 
ginklas ginantis nuo Maskvos 
informacinio karo atakų: 
Kremliaus propagandistai 
atkakliai tvirtina, jog lietuvių 
tautos dauguma sovietinę 
armiją pasitiko su gėlėmis, 
priešinosi tik „banditai”.

Partizanų archyvą aptikę 
Ariogalos (Raseinių r.) gimna-
zistai, jaunieji šauliai Justinas 
Balčius ir Ignas Kringelis teigė 
nebijantys Vladimiro Putino ir 
pasiryžę ginklu ginti Lietuvą.

Didžiausią per pastaruosius 
15 metų partizanų archyvą 
Ariogalos gimnazistai atrado 
atsitiktinai, talkos metu tvar-
kydami Prisikėlimo apygar-
dos laisvės kovotojų bunkerį 
Daugėliškio miške.

Žuvusiųjų štabo 
dokumentai

„Baslį tempiau ir pastebė-
jau, kad iš paskos velkasi iš po 
lapų krūvos išlindusi kažkokia 
metalinė dėžutė. Atidariau, 
pamačiau į laikraščius susuk-
tus ritinius. Parodžiau savo 
draugui Ignui, supratome, 
kad tai dokumentai”, – pa-
sakojo Ariogalos gimnazijos 
4a klasės moksleivis Justinas 
Balčius.

Vaikinai dėžę su dokumen-
tais iš karto nunešė ir parodė 
istorijos mokytojui, Ariogalos 
šaulių 13-osios kuopos vadui 
Andriui Bautroniui.

Jis iš karto suprato, kad 

LIETUVOS GIMNAZISTAI RADO LOBĮ
radinys yra iki šiol nerasta 
Prisikėlimo apygardos vado 
štabo,  kuriam vadovavo 
Leonardas Grigonis-Užpalis, 
dalis.

Bunkerio, kaip ir paties 
partizanų vado L.Grigonio-
Užpalio, likimas vertas kovi-
nio trilerio siužeto. Tik, deja, 
be laimingos pabaigos.

Prisikėlimo apygardos 
štabavietę sovietų saugumo 
NKVD būrys apsupo ir par-
tizanus sunaikino 1950-ųjų 
birželį.

Beveik visi lietuviai ko-
votojai žuvo, tik partizanas 
Juozas Zinius-Nemunėlis buvo 
kontūzytas ir pateko į nelaisvę. 
Vežamas į Kauno kalėjimą jis 
dar spėjo  ryšininkui Albinui 
Kęstučiui Bersėnui pranešti, 
kad prie upelio į skruzdėlyną 
yra įkišti slapti partizanų do-
kumentai.

Praėjus beveik 50 metų, 
1997-ųjų spalio mėnesį ne-
toli susprogdinto bunkerio 
vietos A. K. Bersėnas surado 
Prisikėlimo apygardos štabo 
archyvo likučius ir  perdavė 

juos Genocido aukų muziejui.

Padės rasti tiesą

„Veikiausiai archyvas buvo 
išskaidytas, galbūt slaptumo 
tikslais. Turbūt paslėptas po 
kelmu. Laimė, kad juos aptiko 
sąmoningi moksleiviai, nepa-
kliuvo į rankas kokiam nors 
medžiotojui ar kitam atsitikti-
niam asmeniui, kuris gal būtų 
netyčia suplėšęs dokumentus, 
norėdamas pažiūrėti, kas ten 
yra”, – pastebėjo mokytojas 
A. Bautronis.

Dokumentai buvo sušla-
pę, pradėję pelyti. Jie šiuo 
metu restauruojami ir sau-
gomi Lietuvos ypatingajame 
archyve.

Iki šiol pavyko išdžiovinti 
ir apžiūrėti keletą dokumentų. 
Tai – partizanų karo lauko 
tribunolo nuosprendžių pro-
tokolai. Tokius nuosprendžius 
laisvės kovotojai skelbė oku-
pantams, jų aktyviems paran-
kiniams, provokatoriams.

„Sovietinė propaganda 
partizanus vadino banditais 
ir teigė, jog jie žudė taikius 
žmones, valstiečius. Tai ne-
tiesa. Partizanai vadovavosi 
Baudžiamuoju statutu”, – 
aiškino Lietuvos ypatingojo 
archyvo direktoriaus pavaduo-
tojas Kęstutis Remeika.

Istorikai jau nustatė, kad 
pokario laikais daug nekaltų 
žmonių Lietuvos kaime išžudė 

Konkursas organizuojamas 
kasmet daugiau kaip dešim-
tmetį ir dalyvių skaičius nuo-
lat auga. Jame gali dalyvauti 
Lietuvos ir lietuviškų mokyklų 
užsienyje 5–12 klasių moki-
niai. Darbai gali būti atlikti 
įvairia technika naudojant 
įvairias temos atskleidimo 
formas: rašinį, piešinį, dainą, 
filmą, fotografiją, spektaklį, 
eilėraštį, projektą, rankdarbį, 
instaliaciją ir kt. Konkursas 
baigiamas iškilmingu apdova-
nojimų renginiu Vilniuje kovo 
arba balandžio mėn.

Nugalėtojų laukia eks-
kurs i jos  LR Seime,  LR 
Prezidentūroje, muziejuose, 
po senas ir gražias Vilniaus 

NKVD smogikai, apsimetę 
partizanais, siekdami suteršti 
antisovietinio pasipriešinimo 
judėjimą. Kaimuose anuomet 
siautėjo ir kriminaliniai nusi-
kaltėliai, neretai prisidengda-
mi partizanų vardu.

Todėl karo lauko nuospren-
džiai padėtų atskleisti, kokius 
asmenis ir už ką nubaudė 
partizanai, o kurios šeimos 
buvo nuskriaustos tik jų vardu 
prisidengus.

Duos atkirtį Maskvai

Pastaruoju metu pokario 
kovas siedami su šiais laikais 
aktyviai juodina Maskvos 
propagandos šakalai, tokie 
informacinio karo provoka-
toriai kaip rimtų Rusijos isto-
rikų niekinamas Aleksandras 
Diukovas.

Todėl Ariogalos gimnazistų 
radinys gali pasitarnauti tiesai 
ir šiuolaikinio informacinio 
karo fronte, kuriame istoriniai 
argumentai yra plačiai naudo-
jamas ginklas.

„Be abejo, dar reikia ne-
mažai laiko, kad galėtume nu-
spręsti apie tikrąją Ariogalos 
radinio vertę istorijos moks-
lui. Tai ne pirmas partizanų 
archyvo radinys. Būtų puiku, 
jei restauravę dokumentus 
rastume partizanų dienoraščių. 
Iš jų galima labai daug suži-
noti, atskleisti mažai žinomus 
pasipriešinimo kovų faktus”, – 
kalbėjo istorikas K. Remeika.

Jaunuoliai V. Putino 
nebijo

Partizanų dokumentai ras-
ti atsitiktinai, bet rado juos 
neatsitiktinių žmonių rankos. 
Aštuoniolikmečiai Ariogalos 
gimnazistai Justinas Balčius ir 
Ignas Kringelis – jauni šauliai 
patriotai, besidomintys pokario 
laisvės kovomis, atidžiai sekan-
tys įtemptą dabartinę tarptauti-
nę padėtį, konfliktą Ukrainoje.

J. Balčius sako: „Lietuva 
man yra viskas.” Vaikinas 
tvirtino nebijantis agresyvių 
Rusijos, jos prezidento V. 
Putino grasinimų ir pasirengęs, 
jei reikės, pasekti miškuose 
laisvę gynusių prosenių pa-
vyzdžiu.

I. Kringelis tvirtino, jog 
baigęs mokyklą neketina iš-
vykti į užsienį laimės ieškoti.

„Nenoriu niekur išvykti 
iš Lietuvos. Norėčiau pake-
liauti po pasaulį, atostogauti 
užsienyje. Bet savo gyvenimą 
matau tik Lietuvoje”, – kalbėjo 
Ignas.

Pilietis – dar ne patriotas

P a t r i o t i n e s  v e r t y b e s 
Ariogalos jaunuoliams skie-
pija istorijos mokytojas A. 
Bautronis. Jis neigia įsiga-
lėjusią nuomonę, esą šiuo-
laikiniai jaunuoliai visiškai 
sumedžiagėję, jiems rūpi tik 
įsigyti prašmatnų automobilį 
ir naujausio modelio išmanųjį 
telefoną, o tėvynė – ten, kur 
didesnį atlyginimą moka.

„Mūsų jaunimas šaunus. 
Tik jų patriotizmas gal ki-
toks nei vyresnės kartos. 
Dabartiniai jaunuoliai ma-
žiau skanduoja patriotinių 
šūkių, kitaip išreiškia savo 
meilę Tėvynei”, – tikino A. 
Bautronis.

Jo nuomone, atsižvelgiant 
į agresyvią Rusijos laikyseną, 
taip pat jos priešišką propagan-
dą, mokyklose reikėtų įdiegti 
karinio patriotinio auklėjimo 
pamokas.

„Pagrindinis dėmesys gal 
būtų skiriamas ne grynai ka-
rybai, bet patriotinėms verty-
bėms. Mūsų šalyje kažkodėl 
painiojamos pilietinės ir pa-
triotinės vertybės. O ta juk ne 
tas pats”, – teigė istorinį lobį 
radusių Ariogalos gimnazistų 
mokytojas.

Artūras Jančys, lrytas.lt

2014-2015 M. NACIONALINIS MOKINIŲ KONKURSAS 
„LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ IR NETEKČIŲ ISTORIJA”

vietas, koncertas, diplomai 
(mokiniams), padėkos raštai 
(mokytojams), organizatorių 
ir rėmėjų dovanos. Konkurso 
nugalėtojams teikiama pirme-
nybė dalyvauti LGGRTC or-
ganizuojamuose renginiuose, 
istorinėse pažintinėse vasaros 
stovyklose.

Konkursui siūlomos dar-
bų temos: 

•Lietuva sovietinių ir nacių 
okupacijų metais: netektys, pa-
sipriešinimas, likimas, buitis;

•Žmogaus likimas Antrojo 
pasaulinio karo metais: išgy-
venimas, holokaustas;

•Partizaninis karas: karo 
veiksmai, ginkluotė, išgyveni-
mas miške, bunkeriai, likimai; 

•Žmogaus būtis lageriuose 
ir tremtyje;

•Vaikai tremtyje: žaislai, 
žaidimai; 

•Asmens laisvės ir draudi-
mai Sovietų Sąjungoje;

•Neginkluotas pasipriešini-
mas ir Sąjūdis;

•1990 kovo 11-oji- Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimas;

•Sausio 13-oji;
•Žuvusiųjų už Lietuvos 

laisvę atminimo išsaugojimas;
•Aš ir Lietuva.
Daugiau informacijos 

apie konkursą: LGGRTC 
Memorialinis departamentas, 
Atminimo programų skyrius, 
Didžioji g. 17/1, Vilnius. El. 
paštas konkursas@genocid.lt

Partizanų archyvą aptiko Ariogalos gimnazistai. Moksleivių rasti 
dokumentai bus restauruojami.                                 V.Balkūno nuotr. 
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

A.a. R.Sakienės atminimui
K.Švarcas-Sheffler, 
San Diego, CA .....................500
R.Bužėnas, Henderson, NV....145
Ž.Vaitkus, Seven Hills, OH ..100
R.Minkūnas, Seven Hills, OH ..50
A.a. J.Raibio atminimui
K.Švarcas- Sheffler,
San Diego, CA .......................50
Kun. J.Bacevice, Clev., OH ...45
M.Ambrose, Lewes, DE .........22
G.Karsokas, Clev., OH ...........20
A.Petraitis, Granada Hills, CA .20
J.Savaitis, York, PA ................20
D.Sodeika, Torrance, CA .......20
D.Trimakas, Westlake, OH ....15
R.Selenis, Livonia, MI ...........10
A.Tamoshaitis, 
N.Richmond, WI ....................10
A.Balas, Richmond, Hts., OH ....5
V.Banevičius, 
Westboruogh, MA ....................5
A.Radzevičius, Livonia, MI .....5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

ŽIEMA
Kaip greit prabėgo vasara! Žiedų žaidimai baigės.
Iš niūraus skliauto tingiai leidžiasi mieguistos snaigės.
Ant šaltų žemės lūpų gęsta atsisveikinimo šypsena…
Namo sugrįžus po kelionės ilsis pavargusi diena.

Nuogų šakų voratinklyje įsitaisė sniegas,
Tarp ledo gijų ir skurdžios saulės spindulių.
Kaip išlepinta balta katė jis susigūžęs miega
Po skaidraus šerkšno padabintu patalu puriu.

Dejuoja naštos slegiami kresnų namų stogai.
Raštuotu sidabru užako pilki langų stiklai,
Vaiduokliška ranka išbaltino visus miškų takus,
Grubiai išžarstė žiauriai žūčiai pasmerktus lapus.

Nyki naktis išsiskleidė tankia, juoda skraiste,
Žvaigždėta, bet nepermatoma kaip grasi tamsa.
Ja apsisiautus, lydima tviskios šiaurės pašvaistės,
Į rudens vartus tyliai beldžias nekviesta viešnia.

Vytautas Matulionis
Cleveland Heights, Ohio

2010.IX.26.

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

vyks gruodžio mėn. 18 d., ke-
tvirtadienį, pradžia - 12:00 val. 
Tai puiki proga įsigyti įvairių 
skanumynų, namie keptų pyra-
gų, žagarėlių, lietuviškų sūrių 
ir kitokių „muginukų”. Jei 
išalksite, 1:00 val. p. p. galėsite 
suvalgyti gardžius lietuviškus 
priešpiečius (7 dol.)

Kviečiame į kalėdinę 
šventę - balių. Lietuvių klu-
bo „Bangos” grupė kviečia 
visus atvykti į Lietuvių klubo 
salėje rengiamą kalėdinį balių, 
kuris vyks gruodžio 25 d. nuo 
4 val. p. p.

Vaišės – suneštinės, gėri-
mai - iš baro, aprangos kodas – 
iškilmingai kalėdinis. Įėjimas 
– 20 dol. (vaik. iki 16 m. ne-
mokamas) Visų laikų ir stilių 
melodijas gros ir dainuos mūsų 
svečias Kolorado Romas.

Maloniai laukiame visų. 
Būsime dėkingi, jei iš anksto 
pranešite apie dalyvavimą. 
Smulkenę informaciją pateiks 
Ramutė Krikščikienė 727-687-
1061 arba raminta-kr@yahoo.
com.               „Bangos” valdyba

St. Petersburg, „Lietuvių žinių” 
Nr. 460 inf.

(Atkelta iš 7 psl.)
Florida

Mūsų brangiai sesei Gidonei Steponavičienei
reiškiame gilią užuojautą, mirus jos mylimam vyrui

A.† A.
KĘSTUČIUI  

STEPONAVIČIUI
Taip pat apkabinam jos sūnus SAULIŲ ir Darių 
bei jų šeimas, netekus brangaus tėvo, senelio.

Clevelando „Židinio” sesės

Niekad taip širdy gyva man nebuvai tu
Meilė niekad taip nespaudė man širdies…
Ir už marių, ir už girių, ir už vasarų visų mes eisim
Už aukščiausios danguje žvaigždės.

                                Bernardas Brazdžionis

A.† A. 
IRENAI RYDELIENEI

išėjus Amžinybėn, reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą vyrui EDVARDUI, dukroms RITAI ir 
DALIAI bei jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Clevelando „Židinio” sesės

A.† A.
VYTAUTUI MULIOLIUI 

mirus, mūsų korporantui 
fil. ALGIRDUI ir visai šeimai reiškiame gilią 

užuojautą

Ad Meliorem
Akademinis skautų sąjūdis 

Clevelando skyrius

Žiema.

Prieš 60 metų išeivių iš 
Lietuvos netoli Londono esan-
čiame Headley parke įkurta 
Lietuvių sodyba – žemės skly-
pas su viešbučiu, ežeru – šio-
mis dienomis buvo perimta už 
skolas ir uždaryta. Maždaug 
keliais milijonais svarų ster-
lingų vertinama sodyba bus 
parduota.

Dalis bendruomenės dėl to 
kaltina prastą valdymą, košės 
privirusius girtaujančius tau-
tiečius, kiti mano, kad sužlug-
dyti lietuvybės oazę kai kam 
buvo tiesiog naudinga.

Dėl esą netinkamai atsto-
vautų Jungtinės Karalystės 
l i e t u v i ų  b e n d r u o m e n ė s 
(JKLB) interesų Lietuvių 
sodybos klausimu suspen-
duota pirmininkė Zita Čepaitė 

ANGLIJOS LIETUVIAI UŽ SKOLAS PRARADO 
LEGENDINĘ SODYBĄ

„Lietuvos žinioms” tvirtino, 
kad dabar Lietuvių sodybą 
valdančios įmonės skolos 
siekia apie 400 tūkst. svarų. 
52 proc. Lietuvių sodybą 
valdžiusios įmonės akcijų turi 
JKLB, likusią dalį – Lietuvių 
socialinis ir sporto klubas, pri-
vatūs asmenys, Tautos fondas, 
įsikūręs JAV.

Kelis mėnesius 2013 me-
tais Lietuvių sodybai vado-
vavęs JKLB narys Artūras 
Indriūnas dienraščiui tvirtino, 
kad jam stovint prie viešbu-
čio vairo įstaigos apyvarta 
siekė 460–500 tūkst. svarų 
per metus. Esą per pusantro 
mėnesio atiduota 27 tūkst. 
svarų skolų ir planuota, kad 
per tam tikrą laiką jų apskritai 
neliks.                              LRT

Lietuvos generalinis kon-
sulatas Los Angeles, CA, 
Jungtinėse Valstijose, turėtų 
būti įsteigtas dar šį gruodį.

Tokiam sprendimui jau 
yra pritaręs Seimo Užsienio 
reikalų komitetas.

Užsienio reikalų minis-
terijos parengtame nutarimo 
projekte Generalinį konsulatą 
siūloma steigti nuo šių metų 

LOS ANGELES, CA  
ĮSIKURS LIETUVOS GENERALINIS KONSULATAS

gruodžio 15 dienos.
Nurodoma, jog šis konsu-

latas prisidės prie konsulinių 
paslaugų teikimo kokybės ge-
rinimo vakarinėse JAV terito-
rijoje, padės plėtoti kultūrinius 
ryšius su vietos bendruomene.

Be ambasados Vašingtone, 
Lietuva šiuo metu taip pat 
turi generalinius konsulatus 
Čikagoje ir Niujorke. LR URM

Švedijos mieste Umėjoje 
spalio 31 dieną iškilmingai ati-
darytas lietuviško kino savait-
galis, pakvietęs švedų žiūrovus 
išsamiau susipažinti su praei-
ties ir dabarties lietuviškos ki-
nematografijos darbais, juose 
užfiksuotais kertinių Lietuvos 
istorijos lūžių ir kasdienybės 
pasakojimais.

A t i d a r y m e  d a l y v a -
vo Lietuvos ambasadorius 
Švedijoje Eitvydas Bajarūnas, 
režisierius ir Lietuvos kinema-
tografininkų sąjungos preziden-
tas Gytis Lukšas, režisierius, 
žurnalistas ir vertėjas Jonas 
Öhmanas, Lietuvos kultūros ata-
šė Švedijoje Saulė Mažeikaitė 

EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖJE UMĖJOJE 
SURENGTAS LIETUVIŠKO KINO SAVAITGALIS

ir Lietuvos garbės konsulė 
Umėjoje Helena Eliasson Järnö.

Per tris savaitgalio dienas, 
spalio 31– lapkričio 2 d., kino 
mėgėjų pamėgtame kino teatre 
„Folkets Bio Umeå” parodyta 
keturiolikos įvairių žanrų lietu-
viškų filmų programa. LR URM



12  . DIRVA . 2014 m. gruodžio 2 d. . 
S P O R T A S

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

Po apdovanojimo (iš kairės): J. Kazlauskas, J. Žižliauskas, R. Džiautas, K. Motieka, D. Gudzinevičiūtė, 
T. Milašius, M. A. Eigminas, K. Šapka.                                                                                            ltok.lt

Lapkričio 27 d. Lietuvos 
tarptautinio olimpinio komi-
teto (LTOK) prezidentė Daina 
Gudzinevičiūtė apdovanojo 
neseniai jubiliejines sukaktis 
minėjusius, olimpiniam judė-
jimui nusipelniusius žmones. 
LTOK prizas „Citius. Altius. 
Fortius” 85-mečio proga įteik-
tas LTOK garbės nariui, ilga-
mečiam LTOK garbės teismo 
pirmininkui, LTOK atkūrimo 
1988 m. darbo grupės nariui 
Kazimierui Motiekai. 

Olimpiniais žiedais ap-
dovanotas 60-metį minėjęs 
Lietuvos nusipelnęs trene-
ris, Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinės vyr. treneris Jonas 
Kazlauskas.

LTOK APDOVANOJO LIETUVOS 
SPORTUI NUSIPELNIUSIUS ŽMONĖS

Olimpinė žvaigždė 60-me-
čio proga įteikta Lietuvos 
kolekcininkų asociacijos gene-
raliniam sekretoriui Rimantui 
Džiautui.

LTOK medaliu „Už nuo-
pelnus olimpizmui” 70-mečio 
proga apdovanotas sambo 
imtynių treneris Mildukas 
Albinas Eigminas, 65-mečio 
proga – olimpietis, Europos 
čempionas, nusipelnęs len-
gvosios atletikos treneris 
Kęstutis Šapka. LTOK narys, 
Kaišiadorių kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius 
Jonas Žižliauskas, 60-mečio 
– aktyvus kalnų slidinėjimo 
sporto propaguotojas Tauras 
Milašius.                        LTOK

Vilniuje įvyko Lietuvos 
tautinio olimpinio komiteto 
(LTOK) vykdomojo komi-
teto posėdis. LTOK prezi-
dentė Daina Gudzinevičiūtė 
informavo apie pasaulio na-
cionalinių olimpinių komi-
tetų generalinę asamblėją 
Bankoke (Tailandas) ir Baku 
(Azerbaidžanas) vykusią 
Europos olimpinių komitetų 
generalinę asamblėją. 

Nutarta 2015 m. sausio 23 
d. Vilniuje, viešbučio „Best 
Western Vilnius” konferencijų 
centre, sušaukti LTOK genera-
linės asamblėjos eilinę sesiją.

Vykdomasis komitetas pa-
tvirtino LTOK ekspertų ko-
misiją Lietuvos tautinio olim-
pinio komiteto įstatų naujos 
redakcijos projektui parengti. 
Komisijos pirmininkė – LTOK 
prezidentė D.Gudzinevičiūtė.

SĄRAŠE Į 2016-ŲJŲ RIO DE ŽANEIRO OLIMPIADĄ – 148 PAVARDĖS
Lietuvos olimpinio sporto 

centro direktorius, „Rio 2016” 
ekspertų komisijos pirmininkas 
Linas Tubelis pateikė informa-
ciją apie Lietuvos sportininkų 
rengimą Rio de Žaneiro olim-
pinėms žaidynėms, supažin-
dino su 2014 metų olimpinės 
rinktinės kandidatų pasiektais 
rezultatais: pasaulio ir Europos 
čempionatuose iškovoti du 
aukso, vienas sidabro ir aštuoni 
bronzos medaliai.

Buvo patvirtintas Lietuvos 
sportininkų, rengiamų Rio de 
Žaneiro olimpinėms žaidy-
nėms, 2014–2015 metų sezono 
kandidatų sąrašas. Jame su 
moterų ir vyrų krepšinio bei 
regbio rinktinėmis yra 148 
sportininkai, atstovaujantys 20 
sporto šakų.

Buvo patvirtintas Lietuvos 
sportininkų, rengiamų Rio de 

Žaneiro olimpinėms žaidy-
nėms, 2014-2015 metų sezono 
kandidatų sąrašas. Jame su 
moterų ir vyrų krepšinio bei 
regbio rinktinėmis yra 148 
sportininkai, atstovaujantys 20 
sporto šakų.

Patvirtintas ir olimpinės 
pamainos sąrašas: jame 84 
sportininkai, atstovaujantys 
14 sporto šakų. Sąrašus pri-
statė LTOK olimpinio sporto 
direktoriaus pavaduotojas, 
„Rio 2016” ekspertų komisijos 
narys Einius Petkus.

LTOK generalinis sekre-
torius Valentinas Paketūras 
pristatė LTOK 2015 metų 
veiklos plano projektą. Jis taip 
pat informavo, kad 2014 metų 
geriausių Lietuvos sportininkų 
pagerbimas ir apdovanojimas 
vyks sausio 19 dieną sostinės 
Kongresų rūmuose.        LTOK

Lapkričio 24 d. paskelbta-
me naujame geriausių pasaulio 
tenisininkų ATP vertinime 
Lietuvos rinktinės vedan-
tysis 24-erių metų Ričardas 
Berankis su 605 taškais pakilo 
į 86-ąją vietą iš 107-osios. 

Italijoje lapkričio 23 d., se-
kmadienį laimėjęs antrąjį šiais 
metais ir penktąjį karjeroje 
„ATP Challenger Tour” seri-
jos turnyrą pajėgiausias šalies 
tenisininkas per savaitę savo 

RIČARDAS BERANKIS SEZONĄ BAIGĖ 86-UOJU 
PAGAL PASAULIO TENISININKŲ VERTINIMĄ

taupyklę papildė 80 įskaitinių 
taškų.

6 įskaitinius taškus pra-
rado ir į 303-ąją poziciją iš 
287-osios nukrito 23-ejų metų 
Laurynas Grigelis, kurio sąs-
kaitoje 159 įskaitiniai taškai.

Net 88-mis pozicijomis į 
viršų šoktelėjo 10 įskaitinių 
taškų per savaitę „uždirbęs” 
19-metis Lukas Mugevičius, 
kuris su 35 taškais pakilo į 
683-ąją vietą iš 771-osios.

Tenisininkų vertinime 
klasifikuoti dar du lietuviai: 
20-metis Julius Tverijonas (5 
tšk.) iš 1248-osios pozicijos 
smuktelėjo į 1258-ąją, o 22-
ejų metų Dovydas Šakinis su 
1 įskaitiniu tašku nukrito į 
1953-ąją vietą iš 1953-osios.

ATP vertinime pirmauja 
trečius metus iš eilės pirmojo-
je pajėgiausių planetos tenisi-
ninkų pozicijoje sezoną baig-
siantis 27-erių metų serbas 
Novakas Džokovičius, kuris 
šiemet po trejų metų per-
traukos laimėjo Vimbldono 
turnyrą. Serbijos tenisininkas 
surinko 11 510 taškų ir 1735 
taškais lenkia šio sezono 
Vimbldono bei baigiamojo 
sezono turnyrų finalininką 
33-ejų metų šveicarą Rogerį 
Federerį (9775 tšk.), kuris 
lapkričio 22 d. savo šaliai 
padėjo laimėti pirmąjį Daviso 
taurės turnyrą.

Trečiąją poziciją išsau-
gojo devintą kartą atvirtąsias 
Prancūzijos teniso pirmenybes 
šiemet laimėjęs 28-erių ispa-
nas Rafaelis Nadalis (6835 
taškai).                          deuce.lt

24-erių metų Lietuvos teniso rinktinės geriausias žaidėjas Ričardas 
Berankis lapkričio 23 d. laimėjo antrąjį šiais metais ir penktąjį karje-
roje „ATP Challenger Tour” serijos turnyrą.                                        AFP


