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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

KARIAI
PAGERBĖ
LIETUVOS
LAISVĖS
GYNĖJŲ
ATMINIMĄ

Spalio 31 d. Lietuvos
krašto apsaugos ministras
Juozas Olekas, Lietuvos kariuomenės Jungtinio štabo
viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras,
Lietuvos kariuomenės
Gedimino štabo Garbės sargybos kuopos kariai ir kiti
ministerijos, kariuomenės
atstovai lankėsi Antakalnio
memoriale, kur išreikė pagarbą mirusiesiems tylos minute. Taip pat buvo padėtos
gėlės prie Laisvės gynėjų memorialo ir Lietuvos kariuomenės karių kapų memorialo
žuvusiems už Tėvynę.
Vėliau mirusiųjų pagerbimo ceremonijos dalyviai
vyko į Rasų kapines ir padėjo gėles prie Lietuvos
nepriklausomybės akto signataro, tautos patriarcho
dr. Jono Basanavičiaus kapo,
Nežinomo kareivio ir žymiausio Lietuvos kompozitoriaus, dailininko ir visuomenės kultūros veikėjo
M. K. Čiurlionio kapų bei
prie paminklo žuvusiems už

LR KAM nuotr.

Lietuvos laisvę. Gėlės buvo
padėtos ir ant Vietinės rinktinės kapų Panerių memoriale.
Kasmet Vėlinių išvakarėse visų Lietuvos kariuomenės įgulų kariai lanko
ir tvarko įvairiose šalies
vietose palaidotų rezistencijos, Nepriklausomybės kovų
dalyvių, vadų, Lietuvos ge-

nerolų, partizanų, tarpukarį
žuvusių Lietuvos lakūnų,
Anapilin išėjusių tarnybos
draugų kapus ir tautine juostele apjuosia žuvusių karių
antkapinius paminklus ir
kryžius, uždega žvakutes.
Lietuvos generolų antkapiai
aprišami Lietuvos kariuomenės vado juosta.

ES IR KANADA PASIRAŠĖ LAISVOSIOS PREKYBOS SUTARTĮ
Briuselis, spalio 30 d.
Kad Visapusiškas ekono- prekybos vertė išaugs 10,9
(ELTA). Po ilgų atidėlioji- minis ir prekybos susitarimas mlrd. eurų per metus.
mų ir nežinios, kurią sukė- (CETA) būtų priimtas, jį
Sutartį pasirašyti buvo
lė vieno Belgijos regiono turėjo patvirtinti visos ES planuota 11 val. vietos laiku,
pasipriešinimas, Europos šalys narės.
tačiau ceremonija buvo atidėSąjunga (ES) ir Kanada pasiŠi sutartis panaikins 99 ta, nes dėl techninių nesklanrašė istorinę prekybos sutartį proc. tarp Kanados ir ES dumų Dž. Trudo lėktuvas
(CETA), praneša BBC.
dabar galiojančių tarifų, ir netrukus po pakilimo turėjo
Briuselyje sutartį pasirašė pareigūnai viliasi, kad dėl jos grįžti atgal į Otavos oro uostą.
Kanados ministras pirmininkas
Džastinas Trudo
(Justin Trudeau)
ir aukščiausio
rango ES pareigūnai.
Sutarties pasirašymo ceremonija turėjo įvykti ketvirtadienį, tačiau
buvo atšaukta po
to, kai prancūzakalbis Belgijos
Valonijos regionas susitarimą
vetavo.
Penktadienį
pavykus pasiekti susitarimą su
Po ilgų atidėliojimų ir nežinios, kurią sukėlė vieno Belgijos regiono pasipriešiniBelgijos regiomas, Europos Sąjunga (ES) ir Kanada pasirašė istorinę prekybos sutartį (CETA).
nais, sutartį paIš kairės: Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas (Donald Tusk),
tvirtino visos 28
Kanados premjeras Džastinas Trudo (Justin Trudeau) ir Europos Komisijos
Bendrijos narės.
pirmininkas Žanas Klodas Junkeris (Jean-Claude Juncker).
EPA-ELTA

Lietuvos kariuomenės kariai, kariūnai, kariai savanoriai kartu su Lietuvos šaulių
sąjungos nariais minėdami
visų mirusiųjų Atminimo dieną aplanko apie 2 tūkst. karių
amžinojo poilsio ar įamžinimo vietų visoje Lietuvoje.
Šiemet, kaip ir pernai
Vilniaus Vingio parke or-

ganizuojamas bėgimas „In
Memoriam”, skirtas pagerbti
mirusius karius. Šiais metais
bėgimu mirusius karius pagerbs ir užsienyje tarnaujantys kariai ir jų šeimos nariai.
Bėgimas „In Memoriam”
vyks Briuselyje, Afganistano
sostinėje Kabule ir Estijos
mieste Tartu.
LR KAM

JAV EKONOMIKOS AUGIMAS SPARČIAUSIAS PER DVEJUS METUS

Vašingtonas, spalio 28 d.
(ELTA). Jungtinių Amerikos
Valstijų (JAV) ekonomika
trečiąjį šių metų ketvirtį augo
sparčiausiai per dvejus metus,
atskleidė pirminiai duomenys.
Apie tai praneša BBC.
JAV Prekybos departamentas informavo, kad didžiausios
pasaulio ekonomikos metinis
augimas liepos-rugsėjo mėnesiais siekė 2,9 proc. Analitikai
prognozavo tik 2,5 proc. augi-

mo tempą.
Spartesnis nei tikėtasi augimo tempas didina tikimybę,
kad Federalinis rezervas metų
pabaigoje pakels palūkanų
normas.
2,9 proc. metinis ekonomikos augimas atitinka 0,7
proc. ketvirčio augimo tempą.
Antrąjį metų ketvirtį JAV ekonomika augo 1,4 proc. metiniu
tempu arba 0,4 proc. ketvirčio
tempu.

OPEC PRIREIKS PAGALBOS KOVOJANT
SU NAFTOS PERTEKLIUMI

Niujorkas, spalio 27 d.
(ELTA). Net jei Naftą eksportuojančių šalių organizacija
(OPEC) paneigs rinkoje vyraujantį skepticizmą ir apribos naftos produkciją, tai vis
vien nepadės išeikvoti didelio
atsargų pertekliaus, jau išgauto iš žemės gelmių, praneša
„Bloomberg”.
OPEC užsibrėžė tikslą sumažinti milžiniškas pasaulines
naftos atsargas, todėl pirmą kartą per aštuonerius metus pasiūlė
savo narėms apriboti naftos
gavybą, teigia OPEC genera-

linis sekretorius Mohamedas
Barkindas (Mohammed Barkindo). Tačiau organizacijos
duomenimis, net maksimaliai
laikantis numatytųjų apribojimų, to būtų per maža, kad
kitais metais būtų išeikvotos jau
išgautos naftos atsargos. Norint
iš tikrųjų sumažinti perteklių,
reikalinga konkurentų - ypač
Rusijos - pagalba.
Pasaulinės atsargos viršijo
paklausą trejus metus iš eilės,
todėl susikaupė naftos atsargų
perteklius, kuris tilptų į 160
didžiųjų tanklaivių.
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Naujajame Seime dirbs 82 nauji išrinkti parlamentarai.
58 išsaugojo Seimo nario mandatą. Daugiausia naujokų turės
rinkimus laimėjusi Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Naujajame
parlamente kartu su save išsikėlusiais kandidatais Valstiečių ir
žaliųjų sąjunga parlamente turės 56 mandatus. Tėvynės sąjungaLietuvos krikščionys demokratai išsaugojo daugiausia postų,
parlamente liks dirbti 20 konservatorių. Seimo nario mandatą
išsaugojo 14 socialdemokratų. Seime taip pat toliau dirbs septyni
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos,
penki – Liberalų sąjūdžio atstovai, penki „tvarkiečiai” bei du
Darbo partijos nariai.
LR Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba
nutarė nepradėti tyrimo dėl galimo dokumentų klastojimo ir
piktnaudžiavimo, rengiant konkursą į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus pareigas. Konkursą laimėjo
teisingumo viceministras socialdemokratas Julius Pagojus, jį į
pareigas paskyrė bendrapartietis ministras Juozas Bernatonis.
Pareigūnai teigia, kad nepadaryta veikos, turinčios nusikaltimo
ar baudžiamojo nusižengimo požymių, taip pat suėjo senaties
terminai. Dėl galimo dokumentų klastojimo ir piktnaudžiavimo
į prokurorus kreipėsi Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų
atstovas, Vilniaus vicemeras Valdas Benkunskas.
Kelių valstybinių mokslo tyrimų institutų darbuotojų iniciatyvinė grupė surengė piketą prie LR Vyriausybės. Mokslininkai
atkreipia dėmesį, kad Vyriausybė nenumato kitąmet didinti jų
atlyginimų. Aukštųjų mokyklų asistentų ir lektorių, taip pat
institutuose dirbančių jaunesniųjų mokslo darbuotojų atlyginimai 25–30 proc. mažesni už šalies vidurkį. Mokslo ir studijų
stebėsenos ir analizės centro duomenimis, 2015 m. jaunesnieji
mokslo darbuotojai vidutiniškai uždirbo 450 eurų, aukštųjų
mokyklų lektoriai – 440 eurų per mėnesį. Dėl prastos finansinės
padėties pastarieji emigruoja, traukiasi iš aukštojo mokslo arba
yra priversti dirbti keliose darbovietėse
Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad žiemos sezonui visiškai pasirengta: paruošta technika, išmokytas
personalas, sukauptas reikiamas kiekis medžiagų. Šiemet kelių
priežiūroje esama naujovių – planuojama padidinti visą parą
prižiūrimų kelių ilgį, svetainėje eismoinfo.lt . Svetainės lankytojai galės realiu laiku stebėti, kokie keliai valomi ir barstomi.
Vilniaus apygardos teismas spalio 28 d. kaltais dėl
Medininkų pasienio kontrolės poste 1991 metais įvykdytų
Lietuvos pareigūnų žudynių pripažino tris buvusius omonininkus. Kaltinamiesiems nuosprendis paskelbtas už akių, teismo
procese Lietuvoje jie nedalyvavo. Rusijos piliečiai Andrejus
Laktionovas, Česlavas Mlynikas ir Aleksandras Ryžovas pripažinti žudę civilius. Rusija šiuo klausimu su Lietuva nebendradarbiauja ir nesutinka išduoti savo piliečių. Lietuvos įstatymai
tam tikrais atvejais leidžia nagrinėti bylas kaltinamiesiems už
akių. Nuosprendis nėra galutinis – jis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Priimtas nuosprendis
bus įteiktas nuteistųjų gynėjams.
Lapkričio 3-ąją prezidentui Valdui Adamkui sukanka 90metų. Garbingą jubiliejų V. Adamkus švęs Vytauto Didžiojo universitete (VDU), kuriame jis eina Tarybos pirmininko bei Atkuriamojo
Senato nario pareigas. Lapkričio 5-ąją dieną (šeštadienį) prezidento
pasveikinti į Vytauto Didžiojo universiteto Didžiąją salę susirinks
apie 700 iškiliausių Lietuvos žmonių ir geriausių prezidento bičiulių, rašoma universiteto pranešime spaudai.
LR Krašto apsaugos ministerija pristato leidinį apie aktyvų
piliečių pasipriešinimą per okupaciją. Tai trečioji knygelė, kurią
ministerija pristato po 2014-aisiais Rusijos pradėtos agresijos
prieš Ukrainą. Naujajame leidinyje „Ką turime žinoti apie pasipriešinimą: aktyvių veiksmų garės” pabrėžiama ankstesniuose
leidiniuose neaprėpta tema – aktyvus piliečių, atsidūrusių agresoriaus okupuotoje teritorijoje, pasipriešinimas. Leidinį platins
Krašto apsaugos savanorių pajėgos, jį turės ir bibliotekos bei
savivaldybės. Taip pat parengta ir elektroninė leidinio versija.
Leidinys išleistas 30 tūkst. egzempliorių tiražu.
Surinkusi 51,75 proc. balsų konservatorė Monika
Navickienė įveikė buvusį Socialistinio liaudies fronto vadovą,
Georgijaus juostelių nešiotoją, termino, kad Sausio 13-ąją „savi
šaudė į savus” autorių Algirdą Paleckį, gavusį 45,51 proc. balsų.
„Tėtis ir senelis, kurių abiejų šiandien nebeturiu, labai manimi
didžiuotųsi. Jie susipažino su mama lageryje. Šitą pergalę jiems
ir skiriu”, – tramdydama ašaras sakė M. Navickienė. Kandidatė
padėkojo ją parėmusiems visuomenininkams, savanoriams,
valstiečių-žaliųjų lyderiui rikimų sąraše Sauliui Skverneliui,
liberalų pirmininkui Remigijui Šimašiui ir apgailestavo, kad
socialdemokratai neišreiškė palaikymo jos kandidatūrai.
LRT, ELTA

H. KLINTON KOMANDA SMERKIA FTB ŽINGSNĮ
PASKELBTI APIE NAUJĄ LAIŠKŲ TYRIMĄ

Hilari Klinton (Hillary Clinton).

Vašingtonas, spalio 30 d.
(ELTA). Hilari Klinton (Hillary
Clinton) prezidento rinkimų
kampanijos komanda pasmerkė
JAV Federalinio tyrimų biuro
(FTB) sprendimą informuoti
JAV įstatymų leidėjus apie naujai pradėtą Demokratų partijos
kandidatės į prezidentus elektroninių laiškų tyrimą, praneša
BBC.
FTB vadovas Džeimsas
Komis (James Comey) apie šį
žingsnį Kongresą informavo
penktadienį, likus vos 11 dienų
iki prezidento rinkimų.
H. Klinton savo rėmėjams
sakė, kad toks žingsnis „neturi

AFP

precedento” ir „kelia didelį nerimą”. Tačiau jos varžovas respublikonas Donaldas Trampas
(Donald Trump) FTB sprendimui negailėjo pagyrų.
JAV Kongresui išsiųstame
laiške Dž. Komis teigė, kad
FTB aptiko naujų elektroninių
laiškų, kurie gali būti susiję su
ankstesniu tyrimu dėl demokratų kandidatės į prezidentus
naudojimosi asmeniniu serveriu
jai dar būnant JAV valstybės
sekretore.
Dž. Komis teisino tokį žingsnį teigdamas, kad informacijos
nepaviešinimas gali būti suprastas klaidingai, atsižvelgiant į tai,

kad FTB dar nenustatė šių laiškų
svarbos.
Spalio 29 d., šeštadienį kalbėdama savo rėmėjams, H.
Klinton sakė: „Tai ne tik keista - tai precedento neturintis
atvejis. Ir jis kelia nerimą, nes
rinkėjai nusipelno sužinoti išsamius faktus. Todėl kreipėmės
į D. Komį, kad jis iš karto viską
paaiškintų”.
H. Klinton teigė esanti tikra,
kad šių laiškų tyrimas nepakeis
liepą FTB padarytų pradinių
išvadų: tuomet FTB ją kritikavo, tačiau panaikino visus
kaltinimus atlikus bet kokius
neteisėtus veiksmus.

RUSIJA NEPERRINKTA Į JT ŽMOGAUS TEISIŲ TARYBĄ

Rusija spalio
28 d. neperrinkta
į Jungtinių Tautų
(JT) Žmogaus
teisių tarybą per
balsavimą, vainikavusį žmogaus
teisių organizacijų dėtas pastangas
išstumti Rusiją iš
šios institucijos dėl
Maskvos vaidmens
Sirijos kare.
Per balsavimą
JT Generalinėje
Asamblėjoje Rytų
Europos atstovėmis Žmogaus teisių taryboje
išrinktos Vengrija ir Kroatija.
Šis rezultatas smarkiai nuliūdino Maskvą, kuri 2006 m.
įsteigtoje taryboje buvo kasmet, išskyrus vienerius metus.
Žmogaus teisių taryba
turi 47 nares, o per 193 JT
šalių balsavimą buvo išrinkta
14 naujų narių. Pagrindinės
tarybos užduotys – stebėti ir
tirti žmogaus teisių pažeidimus visame pasaulyje.
Nebalsuoti už Rusiją,
kaltinamą karine parama
Sirijos prezidento Basharo
al Assado (Bašaro al Asado)
režimui, ragino daugiau kaip
80 žmogaus teisių ir pagalbos
organizacijų.
Galingosios Vakarų valstybės ir žmogaus teisių gynėjai

Reuters

kaltina Rusiją beatodairišku
bombardavimu per ne vieną
mėnesį trunkančią Sirijos
vyriausybinę operaciją, kuria
siekiama užimti sukilėlių kontroliuojamus rajonus Alepo
miesto rytinėje dalyje.
Nuo liepos mėnesio apie
250 tūkst. civilių Alepe rytinėje dalyje gyvena apsiausties sąlygomis. JT perspėjo,
kad ten netrukus pasibaigs
maisto atsargos.
Rusija gavo 112 balsų, o
Kroatiją ir Vengriją palaikė
atitinkamai 114 bei 144 narės. Šios trys šalys varžėsi
dėl dviejų regionui skirtų
mandatų.
Organizacija „Human
Rights Watch” perspėjo, kad
Rusijos bei Saudo Arabijos

sugrįžimas susilpnintų tarybą
ir jos pastangas patraukti piktnaudžiautojus atsakomybėn.
Beveik neabejojama, kad
152 balsais perrinkta Saudo
Arabija išlaikys vietą, keturioms valstybėms varžantis
dėl keturių vietų taryboje.
Perrinkta ir dėl žmogaus
teisių pažeidimų kritikuojama
Kinija; vietas taryboje laimėjo
Kuba bei Egiptas, taip pat kaltinamos abejotinais žmogaus
teisių klausimais.
Į tarybą pirmąkart išrinktos Kroatija, Irakas ir
Ruanda.
Tai pat buvo išrinktos
Brazilija, Didžioji Britanija,
Japonija, Pietų Afrikos
Respublika, Tunisas ir JAV.
LRT
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NEŽINOMYBĖ – ŠIŲ SEIMO RINKIMŲ
REZULTATAS

Kol pasaulis balansuoja ant karo ribos, Lietuva balansuoja ant nežinomybės krašto, ties kuriuo atsidūrė po šių spalį
vykusių Seimo rinkimų. Nežinomybės priežastys paprastos
– netikėtas ir šalies politiniame gyvenime neįprastas rinkimų
rezultatas, neaiški laimėjusios rinkimus Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos (LŽVS) vadovo (ir faktiško savininko)
asmenybė, keisti valdančiosios koalicijos kūrimo vingiai,
abejotinos margos nugalėtojų kompanijos galimybės valdyti
valstybę ir pan. Po truputį aiškėja, kad kai kurios rinkimų
nugalėtojų galimybės įvykdyti kai kuriuos pažadus visai realios, pavyzdžiui, 40 eurų pakelti pensijas, tam, pasirodo, lėšų
yra, na, o kitiems pažadams įvykdyti būtina monopolizuoti
alkoholio ir kompensuojamųjų vaistų prekybą, perimant ją
į valstybės rankas.
Bandydama atsakyti, kas nutiko, kas lėmė vienų partijų
pralaimėjimą, o kitų pergalę, kaip niekada sujudo ir šios srities specialistų bendruomenė, ir visuomenė. Pirmieji vertina
įvairias priežastis – politinių partijų susikompromitavimą,
sąstingį, bendras rinkimų tendencijas, įtikinamas ir ne rinkimines kampanijas... Tuo pat metu visuomenė (tiksliau, jos
dalis, nes dauguma jos visgi apolitiška, ką rodo ir dalyvavimas rinkimuose) pliekiasi taip, tarsi visi barniai, tyčiojimasis
iš nugalėtojų, ir atvirkščiai, galėtų paveikti jau pasibaigusių
rinkimų rezultatus.
Nemažai dėmesio skiriama partijų vadovų asmenybėms.
Iš jų ypač išsiskiria TS-LKD ir LVŽS. Konservatorių vadas
Gabrielius Landsbergis vertinamas kaip gabus ir perspektyvus dešiniųjų jėgų politikas, deja, savo pasisakymais labiau
primenantis liberalą nei konservatorių. O ką mes žinome
apie Ramūną Karbauskį? Ar galime sutikti su teiginiu, kad
rinkimus laimėjo „nauja politinė jėga”?
Ramūnas Karbauskis – pagal amžių nesenas žmogus,
jam dar nėra 50-ies. Tačiau politikoje jis tikrai ne naujokas,
sukasi joje nuo pirmojo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dešimtmečio vidurio. Ir ne šiaip sukasi – nuo 1996 m. dvi
kadencijas buvo Seimo nariu, buvo Kazimiros Prunskienės
pavaduotojas, pasisakė prieš narystę ES ir NATO, o 1999
m. be leidimo su kitais Seimo nariais lankėsi Baltarusijoje.
Praeitame dešimtmetyje valstybės politiniame gyvenime
laikėsi kiek nuošaliau, tačiau nesnaudė, bet dirbo, perėmė K.
Prunskienės partijos šalininkų kontrolę ir 2008 įkūrė Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungą”, tiesa, 2012 m. rinkimuose į
Seimą neįveikė 5 proc. barjero.
Be politikos R. Karbauskis turi kur kas svaresnį užsimėmimą – jis yra vienas turtingiausių ir daugiausia žemės turintis
žmogus Lietuvoje. Kaune įsikūrusi jo UAB „Agrokoncernas”
valdo apie 35 tūkst. ha žemės (palyginimui - tai trečdalis
Kaišiadorių rajono ploto), per metus gauna apie 2 milijonus
eurų išmokų, taip pat kitų paramos lėšų, susijusių su žemės
ūkiu. R. Karbauskis buvo aktyvus nepavykusio referendumo
dėl žemės nepardavimo užsieniečiams organizatorius, tik...
kažin, ar galima sakyti, kad jis R. Karbauskiui nepavyko –
referendumo rezultatas buvo visiškas žemės ūkio paskirties
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AR ŽAIS IR KAIP BŪSIMASIS JAV PREZIDENTAS
SU VLADIMIRU PUTINU?

„Kaip supergalybės Jungtinių Amerikos Valstijų vadovas
Barackas Obama protingai
mąstė, tačiau mažai ką pasiekė”, – rašė Švedijos sostinės
dienraštis „Dagens Nyheter”.
„Artimuosiuose Rytuose
diktatūros smaugia spaudos
laisvę ir ekonominę plėtrą. Išaušus Arabų pavasariui, Jungtinėms Amerikos
Valstijoms neliko nieko kito,
kaip tik liaudies sukilimus
palaikyti.
Ir viso to pasekmės iki šiol,
deja, visų pirma, yra kruvini
piliečių karai, žvėriškas tironų kerštas ir mirtina kova
tarp sunitų ir šiitų. Jungtinės
Amerikos Valstijos išbandė
viską Irake, truputį pasireiškė Libijoje, bet nieko nesiėmė prieš Basharą al Assadą
Sirijoje.
Tačiau nė vienas šių metodų nevedė prie pageidautos
sėkmės. Būsimasis prezidentas
atsidurs prieš tas pačias problemas”, – atsiduso Stokholmo
dienraštis.
Arabų dienraštis „Asharq
al-Awsat” stebėjosi, kad „B.
Obama džiaugiasi dideliu
populiarumu Jungtinėse
Valstijose, o užsienyje – ypač
Artimuosiuose Rytuose – jo
žvilgesys nubluko.
Viena to priežastis – amerikiečiams įgriso užsienio
politikos avantiūros. Jiems atrodo prasmingiau tvarkytis su
problemomis jų pačių šalyje.
Tiems rinkėjams, kurie nenori,

kad jų sunūs ar dukros žūtų per
kario žygį už jūrų marių, tai
yra išmintinga politika.
Tačiau Artimųjų Rytų žmones apima jausmas, kad sąjungininkas juos paliko vienui
vienus, jeigu ne šviesiai tiesiai
– išdavė”, – teigė Londone
leidžiamas arabų laikraštis.
Anot Izraelio dienraščio
„Jerusalem Post”, „prasidėjo
paskutinis šimtas B. Obamos
prezidento poste dienų. Kai
2000 m. Billas Clintonas buvo
tokioje pat situacijoje, jis tada
sumąstė savo siūlomas gaires
Izraelio ir palestiniečių ginčui
išspręsti.
Nuo to laiko šie principai
buvo visų Artimųjų Rytų taikos pastangų integrali dalis.
Tačiau toji taika dar vis nepasiekta. Užtat B. Obama ir
turėtų JAV politikos Artimųjų
Rytų atžvilgiu principus iš
naujo pergalvoti.
Tą jis ir galėtų padaryti per
tą laiką, kuris jam dar liko tarp
naujojo prezidento išrinkimo
ir savo įpėdinio inauguracijos”, – patarė Jeruzalės anglakalbis dienraštis.
Danijos laikraštis
„Jyllands-Posten” apgailestavo, jog „Jungtinės Amerikos
Valstijos nesugebėjo užkirsti
kelio Indijai ir Pakistanui tapti
branduolinėmis valstybėmis,
ir jei Iranas tvirtai apsispręstų
irgi tuo keliu pasukti, ir tą vargiai ar būtų galima sustabdyti.
Šiaurės Korėjos neprognozuojamas diktatorius, at-

žemės kainos nuvertėjimas, kas leidžia Karbauskiui supirkinėti mažažemių sklypus kone veltui. Kaip rašo internetinis
portalas „Delfi”, „Vartant milijonus, remti kultūrinius renginius tikrai yra už ką: nors politikas giriasi milijoninėmis
pajamomis, mokesčių sumokėjęs tik per 62 tūkst. eurų. Tai
sudaro vos 1,6 proc. deklaruotų pajamų. Tokius milijonierius
ekonomistai įvardija kaip mokančius pasinaudoti įstatymų
spragomis.”
Taigi dauguma šio Seimo rinkimų dalyvių balsavo už
milijonierių, nes „labai nemėgsta oligarchų”. Kaip bebūtų,
bet senolių išmintis byloja – „bagotam niekada nebus gana”.
Yra dar vienas dalykas, ko nėra buvę mūsų šalies politinio
gyvenimo padangėje. Visiems rūpi, kodėl R. Karbauskis
laikosi nuošaliai? Gal todėl, kad jo partija nebūtų vadinama
„Karbauskio partija”? O juk tiesa kaip tik tokia – jei staiga
neliktų Karbauskio, kokie kiti partijos autoritetai būtų lygiaverčiai jį pakeisti? Net Uspaskichas vietoje savęs galėjo
išstatyti Gapšį ar Daukšį. Tai gal tiktų Skvernelis? Ogi būtų
kaip su Mazuroniu, atėjusiu vadovauti DP vietoj Uspaskicho
– būtų krachas. Nėra vado su pinigais, nėra ir partijos.
Kita priežastis būtų dar įtikinamesnė – juk ir jo „Naisių
vasara”, visi kiti projektai (kultūros renginių rėmimas ir
pan.) buvo skirti vienam tikslui – politiniam ėjimui į valdžią
(neabejoju, pamatysime – galutinis tikslas bus prezidento
postas). Kad netiesioginė reklama ir suvenyrų pavidalu Naisių
lankytojams dalintos dovanėlės (juk ne per rinkimų agitaciją
jas dalino) buvo rezultatyvios, pamatėme per šiuos Seimo
rinkimus. Nebūtų ponas Karbauskis laikęsis nuošaliai, tai
net Z. Vaigauskui būtų aišku, kad tai rinkėjų papirkinėjimas.
Kol visi kalbėjo apie rinkimų rezultatų netikėtumą,
užsimiršo vienas pirmojo rinkimų turo įvykis – Tvarkos
ir teisingumo partijos kandidatų bandymai pirkti rinkėjų
balsus. Kažin, kuo baigsis šis skandalinas įvykis – tai dar
viena nežinia.
Kęstutis Šilkūnas

rodo, nebijo provokuoti nei
Vašingtono, nei Pekino, ir
įsitikinimas, kad ilgametė
amerikiečių politika žlugo,
Kim Jong Uną tik dar labiau
padrąsins.
Rezultatas tas, kad Šiaurės
Korėja neilgai trukus galės
Ameriką pulti atominiais ginklais, o dėl to amerikiečiai
galės kaltinti tik patys save”,
– teigė Orhuso dienraštis.
Nelinksmai amerikiečius
nuteikti turėtų ir Londono
dienraščio „Independent”
išvedžiojimas, kad jeigu JAV
prezidento rinkimus laimėtų
Donaldas Trumpas, tai tas vykdytų „iš esmės izoliacionistinę
politiką, kurioje Amerika ir
Rusija atpažintų savo gyvybinius interesus ir pagal tai
pasidalytų Žemę.
Iki šiol Amerika su nevienodu pasisekimu, tačiau su
nuoseklia drąsa reiškė pasipriešinimą rusų siekiui turėti
lemiamą žodį Rytų Europoje.
Nesinori įsivaizduoti, kad ateityje Vašingtonas galėtų ramiai
stebėti, kaip Rusijos prezidentas V. Putinas vėl imasi atkurti
Stalino imperiją.
Bet D. Trumpas nė nemėgintų stotis piestu prieš rusų
agresiją, o tai pasaulį ilgainiui
padarytų daug pavojingesne
vieta gyventi.”
Yra toks Viduržemio jūros
krante Šiaurės Afrikoje ties
Gibraltaro esantis Ispanijos
autonominis miestas Seuta
– ten degalų prisipildyti planuoja rusų kariniai laivai,
plaukdami pakeliui į Sirijos
pakrantę.
Apie tai britų konservatoriams simpatizuojantis laikraštis „Telegraph” rašė, jog
„įtariama, kad šie laivai dalyvauja išpuoliuose prieš sukilėlius Alepe. Rusijos tikslas
Sirijoje yra valdžioje išlaikyti
B. al Assado režimą. Tai reiškia, kad Ispanijos pasiūlymas
pasitarnauti Rusijos laivynui
visiškai prieštarauja jos, kaip
NATO narės, statusui.
Dabar Aljansas turi aiškiai
ištarti, kad ir jokia kita NATO
šalis, pavyzdžiui, Graikija ar
Turkija, neturi teisės Rusijos
laivynui bet kuo talkinti. Juk
tai reikštų įgalinti Rusiją prisidėti prie karo nusikaltimų.”
Pačios Ispanijos dienraštis „Pais” irgi skundėsi, jog
„Madridas sureagavo tik tada,
kai NATO per savo generalinį
sekretorių Jensą Stoltenbergą
išreiškė susirūpinimą. Dar
tvirčiau pasisakė Europos
politikas Guy Verhofstadtas,
primindamas, jog mūsų valstybė pasirašė pareiškimą dėl
rusų karo nusikaltimų Alepe.
Iš tiesų stebina, kaip
Ispanijos vyriausybė, išsakiusi
(Nukelta į 4 psl.)

4

. DIRVA . 2016 m. lapkričio 1 d. .
VRK OFICIALIAI PATVIRTINO
SEIMO RINKIMŲ REZULTATUS

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) spalio 30 d. oficialiai patvirtino Seimo rinkimų
rezultatus vienmandatėse ir
daugiamandatėje apygardose.
VRK pirmininkas Zenonas
Vaigauskas tvirtino, jog vienintelis didelis pokytis rinkimų sąrašuose yra „tvarkiečio”
Kęsto Komsio pašalinimas dėl
galimai pirktų balsų Šilutės
apygardoje.
„Komskis turi būti išbrauktas iš sąrašų ir turime įrašyti
Kamblevičių („tvarkietis”
Vytautas Kamblevičius). Jam,
ačiū Dievui, nusprendėme,
kad ne tiek daug balsų pirkta,
kad būtų proga išmesti. Aš
palaikau, kad čia yra geras
sprendimas. Reikia nepasiduoti provokacijai”, - posėdyje
sakė Z.Vaigauskas.

70 Seimo narių renkama
daugiamandatėje apygardoje,
o 71 - vienmandatėse - iš viso
141 tautos atstovas. Trys parlamentarai - Ingrida Šimonytė,
Leonardas Talmontas ir
Česlavas Olševskis - vienmandatėse apygardose išrinkti
jau per pirmąjį turą.
Daugiausiai vietų Seime
turės Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga - 56 mandatus.
Tėvynės Sąjunga - Lietuvos
krikščionys demokratai turės 31 vietą, socialdemokratai - 17, liberalai - 14,
8 - Lietuvos lenkų rinkimų
akcija - Krikščioniškų šeimų
sąjunga, - „Tvarka ir teisingumas”. Po vieną mandatą
iškovojo Lietuvos žaliųjų partija, Centro partija bei partija
„Lietuvos sąrašas”.
LRT

NUTRAUKĖ UŽ GENOCIDĄ
NUTEISTO V. VASILIAUSKO BYLĄ

Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas (LAT), išnagrinėjęs
Lietuvos istorijai jautrią pavasarį atnaujintą baudžiamąją
Vytauto Vasiliausko, nuteisto
už partizanų genocidą, bylą,
panaikino teismų priimtas nutartis ir bylą nutraukė dėl kaltinamųjų (Vytauto Vasiliausko ir
Martinos Žukaitienės) mirties.
Plenarinė sesija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
Konstitucija ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių
laisvių apsaugos konvencija,
konstatavo, kad tokie teismų
sprendimai negali būti palikti
galioti, nes neatitinka įstatymų
reikalavimų. Teismo nuomone, nustatyti pažeidimai,
tęsiant procesą nagrinėjamojoje byloje, galėtų būti ištaisyti tik atitinkamai pakeitus V.
Vasiliauskui kaltinimą, tačiau
Baudžiamojo proceso kodekso
normos nenumato jokios galimybės modifikuoti ar keisti
kaltinimų mirusiam asmeniui.
Plenarinė sesija, susidedanti iš penkiolikos Baudžiamųjų
bylų skyriaus teisėjų, dar
kartą atkreipė dėmesį į tai,
kad Lietuvos partizanai buvo
reikšminga lietuvių tautos,
kaip nacionalinės, etninės
grupės, dalis ir kad sovietinio
okupacinio režimo represinių
struktūrų veikla, nukreipta
prieš Lietuvos partizanus,
gali būti pripažinta genocidu,
atitinkančiu Jungtinių Tautų
1948 m. konvencijoje nurodytą šios nusikaltimo apibrėžimą.
Būtent tokia nuostata jau buvo
išsakyta už genocidą nuteisto
Stanislavo Drėlingo byloje.
Tačiau Vytauto Vasiliausko
bylos kaltinimas ir visų teismų
sprendimai priimti vadovaujantis nuostata, kad Lietuvos
nacionalinėje teisėje įtvirtinta
ir politinių, ir socialinių grupių

požymiais papildyta genocido norma visa apimtimi turi
grįžtamąją galią ir gali būti
taikoma be išimčių įvykiams
bylai aktualiu laikotarpiu, t.
y. 1953 m.
Teisinį reguliavimą, įtvirtinusį galimybę reikšti tokį kaltinimą, Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas 2014
metais pripažino prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos
Konstitucijai. Europos
Žmogaus Teisių Teismo
Didžioji kolegija konstatavo,
kad 1953 m. politinės grupės
nebuvo įtrauktos į genocido
apibrėžimą pagal tarptautinę
teisę, todėl prokurorai neturėjo
teisės retrospektyviai kaltinti,
o vidaus teismai retrospektyviai nuteisti V. Vasiliausko už
Lietuvos partizanų, kaip politinės grupės narių, genocidą.
„Atsižvelgiant į išdėstytus
argumentus, teismų priimti
sprendimai V. Vasiliausko
byloje panaikinti, o procesas
nutrauktas BPK 3 straipsnio
1 dalies 7 punkto pagrindu –
mirus kaltinamajam”, – taip
ketvirtadienį konstatavo LAT.
V. Vasiliauskas nuteistas
už tai, kad tarnaudamas sovietų okupacinės struktūros
– Lietuvos TSR valstybės
saugumo ministerijos (MGB)
Kauno srities Šakių rajono
skyriaus – operatyviniu įgaliotiniu ir žinodamas pagrindinį
šios ministerijos tikslą – fizišką Lietuvos gyventojų dalies,
priklausiusios atskirai politinei
grupei, t. y. Lietuvos partizanams, sunaikinimą, 1953 m.
sausio 2 d. veikdamas iš anksto, susitaręs su MGB Kauno
srities Šakių rajono skyriaus
vadais ir kariais, padedant
Martinai Žukaitienei, kuri suteikė duomenis apie Lietuvos
partizanus, asmeniškai nurodė

Balsadėžė.

LRT

UŽ LIETUVIŲ KULTŪROS IR ISTORIJOS
PUOSELĖJIMĄ - APDOVANOJIMAS

Vilnius, spalio 28 d.
(ELTA). Lietuvos Respublikos
garbės konsulas Floridos valstijoje Jungtinėse Amerikos
Valstijose, Balzeko lietuvių
kultūros muziejaus Čikagoje
įkūrėjas ir prezidentas Stenlis
Balzekas (Stanley Balzekas)
apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Komandoro
didžiuoju kryžiumi.
Tai numatantį dekretą
vadovaudamasi Konstitucija
pasirašė Prezidentė Dalia
Grybauskaitė.
Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” Komandoro didžiuoju kryžiumi S. Balzekas
apdovanojamas už lietuvių
kultūros ir istorijos puoselėjimą, įamžinimą ir pristatymą Jungtinėse Amerikos
Valstijose, už nenuilstamą
darbą stiprinant Lietuvos
valstybingumą ir palaikant
lietuvių tautinę savimonę
išeivijoje.
Ordino „Už nuopelnus
Lietuvai” Komandoro didysis kryžius - devintas pagal svarbą Lietuvos valstybės apdovanojimas, kuriuo Lietuvos Respublikos
Prezidento dekretu apdovanojami asmenys už ypatingus nuopelnus garsinant
Lietuvos vardą, puoselėjant
ir plėtojant tarpvalstybinius
santykius, už humanitarinę
pagalbą Lietuvai, už ypatingus nuopelnus valstybės
tarnyboje, kultūros, mokslo ir
kelią iki jų buvimo vietos ir už
tai gavo 2000 rublių, nuvyko
prie Šakių rajone Žalgirio
miške esančio bunkerio, jį
apsupo ir užpuolė. Šio užpuolimo metu Lietuvos partizanai
Jonas Aštrauskas ir Antanas
Aštrauskas buvo nušauti, t. y.
fiziškai sunaikinti kaip atskirai
politinei grupei priklausę pasipriešinimo sovietų okupacinei
valdžiai dalyviai.
Ši LAT nutartis yra galutinė
ir neskundžiama. LRT

nus konsultuojančios tautinių
kultūrų ir jų tarpusavio santykių klausimais, vadovas.
S. Balzekas 1990 m. įsteigė Čikagos ir Vilniaus miestų
draugystės komitetą ir yra jo
pirmininkas, o nuo 2000 m.
eina Lietuvos Respublikos
garbės konsulo Floridoje
(Palm Byče) pareigas.
(Atkelta iš 3 psl.)

Lietuvos Respublikos garbės
konsulas Floridos valstijoje
Jungtinėse Amerikos Valstijose,
Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje įkūrėjas ir
prezidentas Stenlis Balzekas
(Stanley Balzekas) apdovanotas
ordino „Už nuopelnus Lietuvai”
Komandoro didžiuoju kryžiumi.
Roberto Dačkaus (LR Prezidento kanceliarija) nuotr.

švietimo, verslo ir gamybos,
sveikatos ir socialinės apsaugos, karybos, sporto, ūkio bei
kitose srityse.
Apdovanojimas S.
Balzekui bus įteiktas Balzeko
lietuvių kultūros muziejo,
šiomis dienomis mininčio
50-metį, iškilmingo renginio
metu. 92-ejų metų Čikagoje
gimęs S. Balzekas yra JAV
lietuvių visuomenės veikėjas,
verslininkas.
1951 m. S. Balzekas baigė De Paulo universitetą
Čikagoje. Nuo 1948 m. buvo
bendrovės „Balzekas Motor
Sales”, įkurtos 1919 m., prezidentas. 1966 m. birželio 22
d. Čikagoje įkūrė Balzeko
lietuvių kultūros muziejų.
Nuo 1975 m. S. Balzekas
- Amerikos lietuvių demokratų partijos, nuo 1979 m.
- Lietuvių fondo, nuo 1980
m. - Amerikos pramonės
rūmų narys, nuo 1981 m. Amerikos lietuvių tarybos
prezidiumo narys ir viceprezidentas. Nuo 1989 m.
- reklamos ir ryšių su visuomene agentūros „Archer
International”, JAV pareigū-

AR ŽAIS IR KAIP
BŪSIMASIS JAV
PREZIDENTAS SU
VLADIMIRU PUTINU?
savo susirūpinimą dėl civilinių
gyventojų būklės tame Sirijos
mieste, šiuo, Rusijos apsirūpinimo degalais, klausimu
neatsistojo visai aiškiai ir
greitai šalia savo sąjungininkų.
Madridas pražiopsojo progą
Maskvai aiškiai pareikšti savo
poziciją dėl Sirijos.”
Anot Šveicarijos dienraščio „Neue Zürcher”,
„rusų karo laivų ir lėktuvnešio
„Admirolo Kuznecovo” dislokavimas Viduržemio jūroje yra
dar viena jėgos demonstracija.
Tuo Rusija gali savo kovinių
lėktuvų Sirijoje ir aplink ją
skaičių gerokai padidinti, į operacijų erdvę įvesti papildomų
sparnuotųjų raketų ir apskritai
parodyti stipresnį buvimą rytiniame Viduržemio regione.
Tačiau ši rusų operacija nemažiau yra ir politinis signalas.
Nors pajėgų perdislokavimas
jau buvo anonsuotas prieš kelis
mėnesius, juo nepaliekama
jokių abejonių, kad Maskva į
žaidimą meta ne diplomatiją,
bet tikrai ginkluojasi galutinei
kovai dėl Alepo.
Taip, tai toli gražu dar
nepadaro iš Rusijos tikros
pasaulinės galybės. Tačiau kol
Vakarai V. Putinui nepasipriešins kur kas ryžtingiau, tol jis
ir toliau tokiems karinių raumenų žaidimams išnaudos kiekvieną progą”, – rašė plačiai
skaitomas Ciuricho laikraštis.
Mykolas Drunga, LRT

. DIRVA . 2016 m. lapkričio 1 d. .
LIETUVA IR PASAULIS
Maskvos arbitražas spalio 28 d. nutraukė 40 mlrd. Rusijos
rublių vertės (apie 557 mln. eurų) buvusio bankrutavusio banko
„Snoras” didžiausio akcininko Vladimiro Antonovo inicijuotą
bylą prieš Lietuvą. Lietuva byloje nedalyvavo, pasinaudodama
valstybės imunitetu, kurį garantuoja tarptautinė teisė. Lietuvos
Vyriausybė laikosi pozicijos, kad Maskvos arbitražas neturi
jurisdikcijos nagrinėti šios bylos. Didžiosios Britanijos teismai
pernai nusprendė tuo metu Londone gyvenusius V. Antonovą ir
R. Baranauską išduoti Lietuvai, tačiau pastarieji iš šios valstybės
dingo ir dabar slapstosi Rusijoje.
Lietuviams gerokai pailgėjo kelionė automobiliu į Rusiją:
jie priversti važiuoti ne tiesiausiu keliu per Baltarusiją, bet
pirmiausia – į Latviją, o tik paskui – į Rusiją, rašo dienraštis
„Lietuvos žinios”. Jau antrą mėnesį Rusija neįsileidžia (ir
neišleidžia) per Baltarusiją į Rusiją vykstančių keliautojų tiek
iš Lietuvos, tiek iš kitų Europos Sąjungos (ES) šalių. Išimtis
daroma tik krovininių automobilių vairuotojams ir tarptautinių
traukinių keleiviams. Visi kiti ES valstybių gyventojai, net
diplomatai, į Rusiją ar iš jos priversti važiuoti per Latviją. LR
Užsienio reikalų ministerija dėl naujos sienos kirtimo tvarkos
Rusijai yra įteikusi notą.
Lietuviai pastaraisiais metais yra kur kas dosnesni nei
pernai – rodo pasaulinio aukojimo indekso tyrimo duomenys.
„CAF World Giving Index” analizėje Lietuva per metus pakilo
net 22 pozicijų. Kita vertus, užimama 124 vieta iš 140 tyrime
dalyvaujančių valstybių, anaiptol nerodo, kad mūsų tauta yra
linkusi aktyviai padėti kitiems, rašoma pranešime spaudai.
Tyrimo duomenimis, Lietuvoje geriausia situacija yra su pagalba
nepažįstamajam, skurdžiau gyvenančiam asmeniui. Šiuo atžvilgiu lietuviai užima 100-ąją vietą. 115 vieta esame įvertinti pagal
piliečių įsitraukimą į savanorišką veiklą, o aukojimas pinigais
nėra toks populiarus – Lietuvai skirta tik 124 vieta. Vertindami
kaimyninių valstybių kontekstą, vis dar nusileidžiame: Latvija
užima 113 vietą, šiemet 23 pozicijomis nukritusi Estija – 118ąją. Pasauliniame kontekste Mianmaras karaliauja reitingo
viršūnėje jau trečius metus iš eilės. „CAF World Giving index”
tyrimas atliekamas kasmet, jame dalyvauja 140 pasaulio valstybių. Ataskaita apima tris rodiklius: pagalbą nepažįstamajam,
aukojimą pinigais ir savanorystę.
LR užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, sveikindamas Turkijos užsienio reikalų ministrą Mevlüt Çavuşoğlu
Turkijos Respublikos įkūrimo 93-ųjų metinių proga, išreiškė
solidarumą su Turkijos žmonėmis, liepos 15-osios įvykių naktį
kovojusiais už Respublikos vertybes bei demokratiškai išrinktas
savo šalies institucijas ir palinkėjo gerovės.
LR URM

BERLYNE PABRĖŽTA EUROPOS
VIENYBĖ IR GLAUDŪS LIETUVOS
RYŠIAI SU VOKIETIJA

Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Deividas
Matulionis spalio 27 dieną
Konrado Adenauerio akademijoje skaitė pranešimą apie

Lietuvos požiūrį į europinį
bendradarbiavimą. Jis apibūdino Europos Sąjungą,
kaip bendromis vertybėmis
grindžiamą taikos projektą,
o svarbiausiomis Vokietijos
ir Lietuvos
bendradarbia vimo gairėmis
pastaraisiais
metais įvardijo
euro įvedimą ir
Vokietijos vadovaujamo NATO
bataliono būsimą dislokavimą
Lietuvoje.
D. Matulionis
pažymėjo, kad
Lietuva savo
konstruktyviais
veiksmais nuosekliai palaiko
atsakingą ES finansų politiką
ir bendro europinio pabėgėlių
Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Deividas krizės sprendiMatulionis.
LR URM m o p a i e š k a s .

5

KOBYLKOJE ATIDENGTA LIETUVIŠKA ATMINIMO
LENTA ŽUVUSIEMS LDK KARIAMS IR SUKILĖLIAMS

Lentos atidarymo iškilmėse Kobylkos burmistras R. Roguski, Lietuvos ambasadorius Lenkijoje Š.
Adomavičius.
LR URM

Spalio 29 d., paminint
222-ąsias Kobylkos mūšio
metines, miesto kapinėse
įrengtame panteone atidengta
lietuviška atminimo lenta. Ji
skirta 1794 m. spalio 26 d. mūšio metu žuvusiems Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės
kariams ir sukilėliams. Lenta
lietuvių kalba atidengta greta
lenkiškos atminimo lentos,
įamžinančios Kobylkos kautynių aukas.
Lentos atidarymo iškilmėse
dalyvavo Kobylkos burmistras R. Roguski, Lietuvos
ambasadorius Lenkijoje Š.
Adomavičius, Lietuvos Krašto
apsaugos savanorių pajėgų
vadas A. Jasinskas, Lietuvos
kariuomenės Kauno įgulos kapelionas T. Karklys, karo istorikas prof. V. Rakutis, Lietuvos
ambasados gynybos atašė
R. Jarmalavičius, Lenkijos
Seimo nariai, Lenkijos gynybos ministro A. Macierewicz
atstovas, bendros Lietuvos-

Lenkijos-Ukrainos brigados
LITPOLUKRBRIG karininkai, karo istorijos mylėtojai,
Kobylkos gyventojai ir svečiai.
Atminimo lenta lietuvių kalba
įrengta Lietuvos Respublikos
ambasados Lenkijoje iniciatyva.
Dėdamas atminimo vainiką ant simbolinio 450-ies
Lietuvos kareivių ir sukilėlių kapo, ambasadorius Š.
Adomavičius priminė susirikinusiems, kad galva lenkiama didvyriams, gynusiems
aukščiausias vertybes: laisvę,
orumą ir nepriklausomybę.
„Privalome prisiminti, kad
lietuvių ir lenkų solidarumas Kosciuškos, 1831-ųjų ar
1863-ųjų metų sukilimų laikotarpiais yra puikūs bendrų
siekių pavyzdžiai”, – akcentavo ambasadorius. „Visada
galime daug pasiekti, kai veikiame kartu” – į šių dienų
realijas grąžino susirinkusius
Š. Adomavičius.

Po iškilmingo lentos atidengimo prasidėjo spalvingoji
renginio dalis: miesto aikštėje
karybos istorijos entuziastai iš
Lietuvos ir Lenkijos karo istorijos klubų surengė mūšio rekonstrukciją. Rekonstrukcijos
žiūrovai buvo vaišinami kariška žirniene.
Tokios rekonstrukcijos, dalyvaujant mėgėjams iš Lietuvos
ir Lenkijos, Kobylkoje rengiamos jau keletą metų iš eilės.
Šiemetinį renginį globoja
Lietuvos Respublikos ambasada.
1794 m. spalio 26 d.
prie Kobylkos įvykęs mūšis
tarp Lietuvos bei Lenkijos
sukilėlių, vadovaujamų T.
Kosciuškos, ir Rusijos armijos
buvo priešpaskutinis Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės
kariuomenės mūšis. Netrukus,
1795 m., Lietuvos Didžioji
Kunigaikštystė nustojo egzistuoti ir niekuomet nebeatsikūrė net formaliai. LR URM

Kalbėdamas apie ES patiriamus iššūkius, Lietuvos
diplomatas pasisakė už vienybės išlaikymą ir ragino nepamiršti, kad susivienijusios
ES šalys paklojo pamatus
taikai Europoje. „Nobelio
premiją Europos Sąjunga
gavo už savo indėlį taikai, o
ne dėl techninio ekonominės
politikos koordinavimo”, –
pažymėjo jis.
Priminęs Lietuvos nueitą
kelią stiprinant demokratiją, kuriant atvirą visuomenę ir laisvą ekonomiką,
D. Matulionis pasisakė už
europinės perspektyvos suteikimą Ukrainai, Gruzijai ir
Moldovai.
„Būtų neatsakinga atimti
iš Rytų partnerystės šalių europinės integracijos perspektyvą, nes tai yra svarbiausias
jų suartėjimo su ES motyvas
ir užtikrina šių šalių moderni-

zavimui būtinų reformų vykdymą”, – pažymėjo Lietuvos
diplomatas. Jis priminė ir
ES įsipareigojimą panaikinti
vizas Gruzijos ir Ukrainos
piliečiams.
Apibūdindamas dvišalius
Lietuvos ir Vokietijos santykius D. Matulionis pažymėjo, kad Lietuvą ir Vokietiją
šiandien sieja kaip niekada
glaudūs politiniai, ekonominiai ir visuomeniniai ryšiai.
Vokietija yra svarbiausia
Lietuvos eksporto rinka, o
pagal investicijas patenka
į svarbiausių šalių trejetą.
Pernai daugiausia turistų
į Lietuvą atvyko būtent iš
Vokietijos. D. Matulionio teigimu, Vokietijos sprendimas
vadovauti NATO batalionui
Lietuvoje turi istorinę reikšmę, nes užtikrins didesnį
saugumą ir sumažins konfliktų regione tikimybę.

Lietuvos ambasadoriaus
pranešimui buvo skirtas penktasis Konrado Adenauerio
fondo inicijuoto diskusijų
ciklo „Europos paveikslai”
renginys. Jo dalyvius pasveikino Konrado Adenauerio
fondo atstovė Rita Schorpp,
o diskusiją moderavo žurnalistas Malte Zeeckas. Pagal
organizatorių sumanymą,
visi pranešėjai savo kalbai
iliustruoti pasirenka keletą
su Europos istorija susijusių
nuotraukų, kurios rodomos
ekrane. Ambasadorius D.
Matulionis savo pranešimo metu rodė nuotraukas
iš 1989 m. rugpjūčio 23 d.
vykusio Baltijos kelio, 1991
m. rugpjūčio 28 d. įvykusio
Vokietijos ir Baltijos valstybių diplomatinių santykių
atkūrimo ir Vilniaus senamiesčio panoramą.
LR URM
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AIRIJOS LIETUVIŲ JAUNIMĄ SUBŪRĖ PROJEKTAS „ATGAL Į LIETUVĄ”
LR ambasadorė Rasa
Adomaitienė paragino globalios Lietuvos jaunimą, spalio 15 d. gausiai susirinkusį
Dubline į konferenciją „Atgal
į Lietuvą”, grįžti į Tėvynę ir,
naudojant svetur sukauptą patirtį ir žinias, ją keisti, prisidėti
prie ekonomikos, gerovės ir
pilietinės visuomenės kūrimo.
Projekto „Atgal į Lietuvą”
lyderiai gimę ir užaugę
Lietuvoje, bet ilgiau ar trumpiau gyvenę emigracijoje,
Linas Stankus, Justė Vižinytė,
Irma Milišauskaitė, Gediminas
Tamulynas papasakojo, kokiu
būdu jų klajonės po pasaulį ir
paieškos tapo sėkmės istorijomis bei pabrėžė, kad savų idėjų
realizacijai Lietuvą pasirinko
neatsitiktinai, tačiau vedami
patriotiškumo paskatų.
Trečios kartos išeivijos
lietuviai Darius Udrys ir Jurgis
Didžiulis su žmona Erika

Jennings - aire, gyvenančia
Lietuvoje - pasidalino gyva patirtimi, kaip perėmė iš senelių
meilę Lietuvai ir sugrįžę į ją
tapo „savais”.
Visus sužavėjo kompanijos „Wide Wings” įkūrėjo
Gedimino Tamulyno „unikalus” verslo receptas – tarptautinės patirties ir įgūdžių,
įgytų užsienyje, pritaikymas
Tauragėje, sukuriant į tarptautinę erdvę išėjusią kompaniją ir argumentacija, kodėl
Lietuvoje gyventi gera.
Konferencijos rėmėjo
tarptautinės finansų kompanijos „CITCO” vadybininkai
Chris Butler ir Diarmuid
Sexton pristatė ne tik sėkmingai besiplečiantį paslaugų
centrą Vilniuje, bet ir dar kartą
paragino intelektualų jaunimą susirasti darbą Tėvynėje.
Taip pat buvo pristatyta darbo
aplinka sėkmingose „Telia”,

LR ambasadorė Rasa Adomaitienė paragino Lietuvos jaunimą grįžti į Tėvynę.

„WesternUnion” kompanijose. „Swedbank” analitikė
Laura Galdikienė pristatė
naujausius ekonominius ir
migracinius rodiklius, nubrėžė Lietuvos ekonomikos
perspektyvas.

Projektas „Atgal į Lietuvą”
skirtas motyvuoti lietuvių jaunimą, gyvenantį ar studijuojantį užsienio šalyse, kviesti jį
grįžti į Lietuvą ir pradėti savo
darbo karjerą, kurti verslą, prisidėti prie socialinės gerovės

SAN PAULE SURENGTOS LIETUVOS DIENOS

Spalio 22–23 dienomis San
Paule Lietuvos generalinio
konsulato iniciatyva surengtos Lietuvos dienos, per kurias paminėtos trys sukaktys:
Lietuvos ir Brazilijos diplomatinių santykių užmezgimo
85-metis, atkūrimo 25-metis ir
lietuvių migracijos į Braziliją
90-metis.
Susirinkusius į iškilmingą
šventę sveikino Lietuvos užsienio reikalų viceministras
Mantvydas Bekešius, San
Paulo valstijų kultūros sekretorius Jose Roberto Sadek,
Lietuvos generalinė konsulė
San Paule Laura Guobužaitė
ir Brazilijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Rosana
Tumas. Renginyje dalyvavo
Lietuvos garbės konsulai iš
Brazilijos, Argentinos, Čilės
ir Urugvajaus, reziduojančių
užsienio valstybių atstovybių
darbuotojai, kiti garbūs svečiai
bei didelis ir gražus pulkas
Brazilijos lietuvių ir Lietuvos
draugų Brazilijoje.
„Dviejų geografiškai nutolusių valstybių draugystė per

šiuos dešimtmečius išaugo
į gražų, tarpusavio pagarba
paremtą dialogą. Džiaugiuosi,
kad Brazilija jus priėmė ir
čia jūs saugiai ir gražiai įsikūrėte, tačiau norėčiau, kad
kiekvienas lietuvis rastų kelią
į savo Tėvynę, nes jis visuomet
laukiamas Lietuvoje. Ačiū,
kad puoselėjate lietuvybę ir
nepamirštate savo šaknų”, –
sveikindamas šventės dalyvius
pažymėjo viceministras.
Lietuvos generalinė konsulė L.Guobužaitė, džiaugdamasi nuveiktais darbais, pristatė
ilgai puoselėtą bei sėkmingai
pradėtą įgyvendinti Lietuvos
draugų rato Brazilijoje iniciatyvą bei pakvietė visus
norinčius aktyvius ir turtingus
idėjomis savo sričių profesionalus prisijungti prie šio
neformalaus klubo ir drauge
gilinti bei plėtoti savo ryšius
su Lietuva per bendrus ar individualius abipusiai naudingus
projektus bei iniciatyvas.
Šventės dalyviams lietuvių
kilmės istorijos profesorius
Marco Lipas skaitė paskaitą

apie Lietuvos istoriją, pasirodė
Brazilijos lietuvių šokių kolektyvai ir chorai. Dvi dienas
vyko lietuviškos virtuvės pristatymai, buvo rodomi rankdarbiai.
Renginį Lietuvos generalinis konsulatas San Paule or-

stiprinimo. Jis taip pat skatina
artimesnį lietuvių, gyvenančių
užsienyje, ir lietuvių Lietuvoje
bendradarbiavimą bei kviečia
užsienyje įgytas žinias, idėjas ar įgautą patirtį pritaikyti
Lietuvoje. LR URM

LR GENERALINĖ KONSULĖ
BRAZILIJOS SOSTINĖJE

2016 m. spalio 11 d.
LR generalinė konsulė L.
Guobužaitė pristatė Lietuvą
Brazilijos sostinės akademinei
bendruomenei antroje pozicijoje pagal tarptautinį kokybės
įvertinimą esančiame universitete. Renginio tema - „Lietuva,
Latvija, Estija: ar tikrai toli
esančios šalys?”. Dalyvavo

Per Lietuvos dienas San Paule, Brazilijoje, paminėtos trys sukaktys: Lietuvos ir Brazilijos diplomatinių
santykių užmezgimo 85-metis, atkūrimo 25-metis ir lietuvių migracijos į Braziliją 90-metis. LR URM

LR URM nuotr.

ganizavo drauge su Brazilijos
lietuvių bendruomenėmis ir
remiant Brazilijos lietuvių
verslininkams.
Du mėnesius Migracijos
muziejuje veiks paroda, skirta
šioms trims sukaktims paminėti. Joje pasakojama apie
lietuvių imigrantus Brazilijoje
per pastaruosius 90 metų, diplomatinių santykių raidą.
Renginio dalyviai spalio
23 d. aplankė ir lietuvišką Vila
Zelina rajoną ir individualiai
susitiko su Brazilijos lietuvių
bendruomenių atstovais.
LR URM

Lietuvos dienos San Paule, Brazilijoje.

taip pat Estijos ambasadorius Brazilijoje Mart Tarmak
bei Latvijos garbės konsulė
Patricia Viana. Dalyvavo apie
50 dalyvių.
Spalio 9-11 d. Lietuvos
atstovė susitiko su Brazilijos
užsienio reikalų, Teisingumo
ministerijų atstovais, su kuriais aptarė šiuo metu dvišaliu
lygiu derinamų sutarčių dėl
ekonominio bendardarbiavimo, dvigubo apmokestinimo,
taip pat savitarpio pagalbos
baudžiamosiose bylose ir
nuteistųjų asmenų perdavimo, bei bendardarbiavimo
civilinėse bylose. Taip pat
pasinaudodama viešnage sostinėje L.Guobužaitė susitiko
ir su ES delegacijos atstovais
bei ES valstybių ambasadoriais, pasidalinta esamos situacijos Brazilijoje vertinimu
su Jungtinių Tautų vystymo
programos Brazilijoje atstovais.
LR URM

LR URM
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AMERIKOS ŽYDŲ KOMITETO
NARIAI LANKĖSI LIETUVOS
KONSULATE ČIKAGOJE

Šių metų spalio 27 dieną
LR generaliniame konsulate
Čikagoje lankėsi Amerikos
žydų komiteto (angl. American
Jewish Committee) JAV
Vidurio-vakarų regiono padalinių vadovai.
Jau tapo gražia tradicija,
kad kasmet Čikagoje viešintys Amerikos žydų komiteto JAV Vidurio-vakarų
regioninių padalinių vadovai
lankosi Lietuvos generaliniame konsulate Čikagoje.
Susitikimo su generaliniu
konsulu Marijumi Gudynu
metu svečiai dėkojo Lietuvai
už nuoseklią politiką, kuri
leido sukurti konstruktyvius
ir labai pozityvius Lietuvos
ir Izraelio dvišalius santykius.
Taip pat padėkota Lietuvai už
tarptautinėse organizacijose
nuolat išsakomą principingą
vertybinę poziciją bei tokį

pat balsavimą sprendimų priėmimo metu. Diskusijos metu
apgailestauta, kad tarptautinėse organizacijose kai kurios
valstybės savo įtaką naudoja
ne konkrečių globalių problemų sprendimo siekimui,
bet destruktyviam koalicijų
siauriems šalių interesams patenkinti būrimui. Susitikime
aptartos ir kitos politinės
aktualijos: susitarimo Irano
branduolinės programos klausimu įgyvendinimo kontrolė,
Izraelio – Palestinos taikos
derybų procesas, augančios antisemitinės nuotaikos
Europoje, augančio populizmo ir stiprėjančių kraštutinių
ideologijų neigiama įtaka
pasaulio stabilumui, istorijos
mokymo mokyklose svarba ir
kiti aktualūs klausimai.
LR generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje Amerikos žydų komiteto (angl. American
Jewish Committee) JAV Vidurio-vakarų regiono padalinių vadovai. LR generalinio konsulato
Čikagoje nuotr.

KONSULATE EKSPONUOTA DAILININKĖS GIEDRĖS
ŽUMBAKIS MENO DARBŲ PARODA

Dailininkė Giedrė Žumbakis
LR generaliniame konsulate Čikagoje savo meno darbus pristatė dailininkė Giedrė
Žumbakis, kurios kurti koliažai papuošė neseniai naujose
NBC Tower pastate įsikūrusios atstovybės sienas, o jais
grožėjosi iškilūs konsulato

svečiai, užsienio valstybių
diplomatai, JAV institucijų
atstovai ir šimtai konsulate
apsilankiusių, jų tarpe ir balsuoti LR Seimo rinkimuose
atvykusių tautiečių.
Giedrė Žumbakis gimė
Lietuvoje ir nuo 1949 m. gyvena Čikagoje. Bakalauro laipsniu baigė St. Xavier kolegiją,
Čikagoje. Studijavo Čikagos
meno institute, magistro laipsnį gavo Northwestern Ilinojaus
universitete, Čikagoje. Šiuo
metu priklauso North Shore
Art League, Winnetka, Illinois
fakultetui. G. Žumbakis pripažinta Amerikos nacionalinės
dailės kūrėja: ji dalyvauja
grupinėse, kviestinėse, atrankinėse, vietinėse, valstybinėse parodose, tarp jų ir labai

prestižinėse – Honolulu dailės
akademijoje, Northwestern,
Ohio-Illinois mokslo ir pramonės muziejuje, Čikagos,
Rokfordo, Bostono, Alabamos
dailės galerijose. Yra surengusi per trylika autorinių parodų,
jos darbai yra plačiai paplitę po
visą pasaulį.
G. Žumbakis autorinę parodą generaliniame konsulate
pakeis dailininkės Aušinės
Kerr darbai. Po persikėlimo
į naujas patalpas Lietuvos
atstovybėje Čikagoje sumontuota parodų kabinimo sistema
suteikia galimybes eksponuoti
lietuvių kūrėjų meno darbus,
taip pristatant lietuvišką kultūrą bei šiuolaikinį meną.
LR generalinio konsulato
Čikagoje informacija

Tower pastate surengtą šventę,
kurios metu vyko apdovanojimai, skambėjo sveikinimai,
buvo bendraujama ir vaišinamasi. Susirinkusiems kalbėjo
Lietuvos generalinis konsulas
Čikagoje Marijus Gudynas,
kuris atkreipė dėmesį į tą pačią
dieną vykstančius rinkimus į

LR Seimą ir ragino visus aktyviai dalyvauti savo Valstybės
gyvenime. Gražu, jog šiais
metais lietuviai savo bėgimą
skyrė Lietuvos laisvės gynėjų atminimui. Vėliau vyko
apdovanojimų ceremonija –
sportininkams įteikti Šiaurės
Amerikos Lietuvių Fizinio

Auklėjimo Sporto Sąjungos
(ŠALFASS) proginiai medaliai bei lietuviški suvenyrai.
Ypatingų sveikinimų sulaukė
jau 10-ąjį Čikagos maratoną
nubėgęs Artūras Juronis.
Greičiausiai lietuvių komandoje šiais metais Čikagos
maratoną nubėgo iš Lietuvos
atvykęs Simonas Sturys
(03:13:43), o moterų grupėje
– Rita Jasenauskas (03:45:03).
Visi Čikagos maratoną bėgę
komandos nariai: Eimantas
Dubauskas, Vytautas Karalius,
Mindaugas Prišmontas,
Aušra Butkevičiūtė, Ilona
Dovidaitienė, Jelena Skopinceva
(atvykusi iš Havajų), Rolandas
Pupsys, Živilė Badaraitė,
Laurynas Giniotis, Paulius
Berenis, Linas Kelečius,
Martynas Matuliauskas,
Gintautas Stanikūnas, Silvija
Basijokaite, Auksė Rudokaitė,
Monika Jonuškevičiūtė, Paul
Triukas, Antanas Steponavičius,
Berta Khavakh, Marius
Dovitaitis, Milita Petrauskaitė
ir Artūras Juronis.
LR generalinio konsulato
Čikagoje informacija

AMBASADORĖ JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE
APTARĖ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
TEISIŲ UŽTIKRINIMĄ
2016 m. spalio 25 d. ambasadorė Asta Skaisgirytė
susitiko su JK Vyriausybės
Bendruomenių ir vietos valdžios ministru lordu Nicholas
Henry Bourne.
Susitikime ambasadorė
pabrėžė, jog JK lietuvių bendruomenė pagrįstai tikisi,
jog ES piliečių teisės bus
gerbiamos ir garantuotos
JK išstojimo iš ES procese.
Ambasadorė su Ministru taip

pat aptarė padėtį, susiklosčiusią po Brexit referendumo, kai
buvo padaugėję neapykantos
išpuolių prieš JK gyvenančius
ES piliečius.
Lordas Bourne pažymėjo,
kad lietuvių bendruomenė JK
yra gerai vertinama, informavo, jog JK Parlamento Lordų
rūmuose vyrauja palanki nuomone dėl ES piliečių teisių
užtikrinimo JK pasitraukus
iš ES.
LR URM

LIETUVIŲ KOMANDOJE ČIKAGOS MARATONE
– NET 24 BĖGIKAI
Spalio 9 d., sekmadienį,
lietuviai tradiciškai dalyvavo
Čikagos maratone, net 24 jų
prisijungė prie lietuviškos
komandos, ir dar būrys palaikė sportininkus lietuviškame sirgalių punkte. Akcija
„Lietuviai Čikagos maratone”
rengiama nuo 2009 m., o šiais
metais ją organizavo generalinis konsulatas Čikagoje kartu
su Čikagos lietuvių bėgimo
klubu, dosniai rėmė: „Globali
Lietuva”, Čikagos apylinkių lietuvių Rotary klubas,
įmonė „Atlantic Express”,
„US Tax Services & US
Immigration Services”, restoranas „Kunigaikščių užeiga”,
kavinė „Rūta” bei „Five Winds
Embroidery”.
Iš anksto į lietuvišką komandą užsiregistravusiems
sportininkams buvo padovanoti vienodi bėgimo marškinėliai
su užrašu „Lithuania” ant
krūtinės ir jų vardu ant nugaros. Vėliau bėgikai džiaugėsi,
kad prie trasos susirinkę žiūrovai dažnai skandavo mūsų
šalies vardą, taip įkvėpdami
naujų jėgų ir ryžto nesustoti.

Ypatingai reikšmingas, žinoma, buvo savų tautiečių palaikymas ties 17-ta trasos mylia,
kur kasmet iš toli matomi
geltoni, žali ir raudoni balionai
bei vėliavos.
Po finišo susitikti ir pasidžiaugti įveiktu maratonu
akcijos dalyviai rinkosi į NBC

Lietuvių komanda su LR generaliniu konsulu Čikagoje Mariju Gudynu. LR generalinio konsulato Čikagoje nuotr.
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SAN PAULE ĮVYKO LIETUVOS GARBĖS KONSULŲ
REGIONINIS SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos generaliniame
konsulate San Paule spalio 21 dieną įvyko regioninis Lietuvos garbės konsulų
Lotynų Amerikos ir Karibų
šalyse suvažiavimas.
Susitikime dalyvavo garbės konsulai iš Brazilijos,
Argentinos, Urugvajaus ir
Čilės, juos sveikino Lietuvos
generalinė konsulė San Paule
Laura Guobužaitė ir San
Paule viešintis Lietuvos užsienio reikalų viceministras
Mantvydas Bekešius.
Vi c e m i n i s t r a s p a b r ė -

žė garbės konsulų ypatingą
svarbą atstovaujant Lietuvai.
„Įvertinus tai, kad šiame regione neturime reziduojančių ambasadorių, jūsų darbo
svarba tampa dar didesnė nei
įprastai – galime sakyti, kad
jūs esate mūsų ambasadoriai
Lotynų Amerikos ir Karibų
šalyse”, - pažymėjo pareigūnas.
Užsienio reikalų viceministras pabrėžė garbės konsulų įtaką plėtojant dvišalius Lietuvos santykius su
jų rezidavimo valstybėmis,

telkiant lietuvių bendruomenes ir padedant mūsų šalies
piliečiams, kai jiems nutinka
nelaimės ir prireikia suteikti
konsulinę pagalbą, neretai
neatlygintinai savo asmeninėmis lėšomis.
Viceministras M. Bekešius
paragino Lietuvos garbės
konsulus skleisti informaciją
apie Lietuvos siūlomas sąlygas plėtoti verslą ir lietuviškų
prekių eksporto potencialą,
siūlomas turizmo ir studijų
galimybes. Pasak pareigūno,
Lietuvos universitetai ir kole-

JAPONUS DOMINA
BENDRADARBIAVIMAS SU LIETUVA

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksportas į Japoniją
kasmet auga, šiuo metu laukiama eksporto leidimų jautienai
ir paukštienai. Lietuva Japoniją
vertina kaip patikimą ir ilgalaikę prekybos partnerę, o Žemės
ūkio ministerija tiesia kelius dar
glaudesniam bendradarbiavimui
tarp šalių.
Rugsėjo 19 d. ministerigijos suteikia aukštos kokybės
švietimą ir studentai iš Lotynų
Amerikos ir Karibų šalių yra
labai laukiami.
Savo ruožtu, generalinė
konsulė L.Guobužaitė kvietė
ir skatino Lietuvos garbės
konsulus aktyviai bendradarbiauti tiek su Generaliniu
konsulatu San Paule ir kitomis
Lietuvos diplomatinėmis atstovybėmis, tiek tarpusavyje.
Atkreiptas dėmesys į
Lietuvos Respublikos nepriklausomybės šimtmečio, kurį
švęsime 2018 metais, paminėjimo svarbą.
Lietuvos interesams Lotynų Amerikoje
ir Karibuose be finansinio atlygio atstovauja garbės konsulai Argentinoje,
Brazilijoje, Čilėje, Dominikos
Respublikoje, Haityje,
Kolumbijoje, Meksikoje,
Peru, Salvadore, Urugvajuje,
Venesueloje. LR URM

joje apsilankiusią Japonijos
Hiratsuka miesto vicemero
Junichi Inoue vadovaujamą
delegaciją šiltai sutiko ŽŪM
kanclerė Dalia Miniataitė.
Pasak vicemero Junichi Inoue,
Hiratsukoje žemės ūkis nėra
gerai išplėtotas, tad įvairiapusis bendradarbiavimas su
Lietuva juos labai domintų.
Vicemero vadovaujama delegacija taip pat apsilankė
Alytuje, Kaune, Trakuose.
Šiemet birželio mėnesį kanclerės vadovaujama delegacija
Japonijoje susitiko su šios šalies
žemės ūkio, miškininkystės
ir žuvininkystės viceministru
Hiromichi Matsushima aptarti
jautienos eksporto leidimų klausimų, Hiratsuka mieste susitiko
su meru Katsuhiro Ochiai, apžiūrėjo vaisių ir daržovių ūkininkavimo technologijų centrą,
lankėsi pieno įmonėse, netradiciniame žemės ūkio koledže.
Šio vizito metu Lietuvos ambasadoje Tokijuje buvo surengtas
seminaras, kuriame pristatytas
Lietuvos žemės ūkis ir maisto
pramonė. Tęstinis seminarų
ciklas Japonijoje planuojamas
š. m. pabaigoje.
Kasmet vis daugiau turistų
aplanko Lietuvą. 2015 m.,
lyginant su 2014 m., apgyvendintų turistų iš Japonijos
skaičius išaugo net 45 proc.
LR ŽŪM

TREMTIES VAIKAI
Tai mažųjų tremtinių atsiminimai iš netrukus Lietuvoje
pasirodančios Kaune gyvenančio rašytojo Stanislovo
Abromavičiaus trečiosios serijos „Tremties vaikai”, kurią
leidžia Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, knygos. Juose skaudžios vaikų, pasmerktų Sibiro šalčiams ir
badui, atsiminimai. (Pradžia „Dirvos”rugsėjo 19 d. laidoje).
Sėdi jis paskutiniame suole, kampe prie lango, ilgos
kojos iškištos toli nuo suolo ir visą laiką nuo lentos
nusisukęs žiūri pro langą.
Mokytoja jam neskirdavo
jokio dėmesio, atsakinėti prie
lentos nekviesdavo, namų
darbų netikrindavo, užduočių
neužduodavo. Tėvams pakako, kad berniokas prasėdėtų
pusdienį klasėje, o ne slankiotų nežinia kur...
Kartą, kai likus iki pamokų pradžios dešimčiai minučių sanitarinės draugovės
mergaitės baigė rytmetinę
rankų, ausų, nagų, kaklo apžiūrą, ilgesniuose plaukuose
baigė utėlių medžioklę, o
paskutiniuose suoluose tinginėliai nusirašė nuo pirmūnų
namų darbus, atėjo pavėlavusi į klasę sutinusi, susivėlusi
ir pikta mūsų ir dar kelios
mokytojos. Mūsiškei, vadinamai Lokiene, nuo dažytų
blakstienų buvo nubėgusios
juodos ašaros, balsas užkimęs. „Vaikai, – pasakė ji

tyliai, – šiandien mus ištiko
didelė nelaimė, mirė visų
mūsų mylimas vadas ir mokytojas draugas Stalinas…
Eikite namo, pamokų nebus…” Mokytojų kambaryje
visi mokytojai, matyt, verkė prie vado nuotraukos…
Tačiau vaikų „mylimo mokytojo” mirtis nepaveikė,
nebent tik tol, kol išėjome
į lauką. O ten jau – šėlsmas. Pargriaunam Ediką,
užkasame jį sniege. Jis kaip
meškinas snieguotas keliasi,
išbarsto į šalis mus visus,
paskui bando sugauti nubėgančius. Pradedame mėtytis
sniego gniūžtėmis. Ir staiga
nevykusiai mano paleista
gniūžtė pakeičia kryptį ir teškiasi į langą. Suskamba dūžtantis stiklas, o pro jį iškišusi
galvą Lokienė grūmoja man
kumščiu rėkdama: „Stalin!
Stalin!.. Provokacija!..”
Paskutinio žodžio nesupratau, tačiau išsigandau, iš
mokytojos isterijos supratau,
kad manęs laukia dideli ne-

Paskutinė Giedrų nuotrauka prie suniokotų namų ir tėviškės ąžuolo, 1973 metai. Greitai galiūnas
buvo nukirstas, o nameliai nugriauti.

malonumai. Sutrikęs stovėjau
nedaug ką suvokdamas, o
ausyse skambėjo: „Stalin!..
Provokacija!..”
Laukdamas atpildo, nuėjau prie tėvelio kapo. Ir
mama aptarti savo bėdų dažnai čia ateidavo. Stoviu ir
aš… Mirė Stalinas. Jį tikriausiai irgi laidos ant kalnelio,
be abejo, paties aukščiausio
pasaulyje…
Kai parėjau į baraką, ma-

nęs jau laukė žinia, kad atėjęs komendanto pasiuntinys
liepė su mama skubiai pas jį
prisistatyti. Žinojome, kad
po tokių iškvietimų dažnai
žmonės pradingdavo, ir tik po
kurio laiko artimieji gaudavo
žinutes iš lagerio.
Pokalbis su komendantu buvo sunkus. Ir jei ne
mamos ašaros, nuolankūs
atsiprašymai, o gal ir tai, kad
ji visą vasarą be atlyginimo

prižiūrėjo to pono karvę,
komendantas mus prigąsdino, išbarė, sakydamas, kad
jau dabar turėčiau keliauti į
vaikų koloniją, tačiau jei tai
pasikartos… Norėjau, bet
neturėjau galimybės paaiškinti, kad ta sniego gniūžtė su
Stalinu nieko bendro neturi.
Tada pirmą kartą sužinojau
žodžio „provokacija” reikšmę…

(Bus daugiau)

K U L T ŪR A

BIRUTĖS MAR SPEKTAKLIS EUROPOS KULTŪROS
SOSTINĖJE VROCLAVE

Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

2016 m. spalio 19 dieną
į Europos kultūros sostinės
programą įtrauktame jubiliejiniame Vroclavo monospektaklių festivalyje bus parodytas Lietuvos nacionalinio
dramos teatro aktorės Birutės
Marcinkevičiūtės monospektaklis „Dostojevskio angelai”.
Birutė Mar Lenkijoje yra
gerai žinoma aktorė. 2012
metais Torunėje įvykusiame monospektaklių festivalyje Birutės Mar spektaklis
„Antigonė” buvo pripažintas
geriausiu festivalio spektakliu ir apdovanotas pagrindiniu, Lenkijos teatro sąjungos

įsteigtu prizu. Birutei Mar
taip pat buvo įteiktas specialus
festivalio pagrindinio organizatoriaus, Vieno aktoriaus
asociacijos prizas „Už aktorinį
meistriškumą”.
2014 m. Birutės Mar spektaklis „Žodžiai smėlyje” pagal
S. Beckettą buvo parodytas ne tik Vroclave, bet ir
Valbžyche bei Boleslavece.
Visi Birutės Mar spektakliai,
rodyti Varšuvoje, Vroclave ir
Torunėje ir kituose Lenkijos
miestuose, susilaukė ne tik
lenkų žiūrovų, bet ir įvairių
festivalių žiuri įvertinimo.
Lenkų žiūrovams taip pat

buvo pristatyta Lenkijoje išleista trikalbė (lenkų, lietuvių, anglų kalbomis) Liucijos
Armonaitės knyga „Birutė
Mar. Be kaukės”.
Įvairiuose kultūros ir meno
renginiuose, įtrauktuose į
Vroclavo – Europos kultūros
sostinės programą, šiais metais
dalyvavo daugelis Lietuvos
kultūros ir meno pasaulio atstovų, tarp kurių buvo Kristina
Sabaliauskaitė, Alvydas
Šlepikas, Leonidas Donskis,
choras „Aidija”. Į Vroclavą
šiais metais dar kviečiami atvykti Herkus Kunčius, Marius
Ivaškevičius ir kt.
LRKM

PRISTATYTI PANEMUNĖS PILYJE ATLIKTI DARBAI

Spalio 27 d. Panemunės pilyje vyko renginys, skirtas aptarti pilyje atliktus statybos ir
projektavimo darbus. Vilniaus
dailės akademija vykdomo
projekto „Panemunės pilies
pietinio korpuso tvarkybos
darbai ir pritaikymas visuomenės reikmėms” tikslas – pilies
erdves galutinai pritaikyti
visuomenės poreikiams.
Renginio metu pristatyta
atliktų darbų eiga ir iššūkiai,
įvertintos tolimesnės projekto
perspektyvos ir vykdomos
rekonstrukcijos įtaka pilies
veiklai. Svečiai turėjo galimybę apžiūrėti pietinį pilies
korpusą ir atkurtą pilies virtuvę. Specialus projekto konsultantas, krosnininkas Artūras
Šuliokas papasakojo, kaip pilies virtuvėje buvo ruošiamas
maistas, bei pristatė tuometinius maisto ruošimo įrangos
elementus. Pirmame aukšte
buvusi virtuvė su autentiškomis grindimis bus visuomenei
atveriamos ekspozicijos dalis.
Taip pat pietiniame korpuse
buvo įrengta gaisrinės apsaugos sistema, aplinka pritaikyta
neįgaliųjų poreikiams, į patalpas buvo perkeltas turizmo
centras.
Visiškai įgyvendinus šį

projektą bus išlaikomas pilies
autentiškumas, teikiamos viešosios paslaugos turistams ir
vietos bendruomenei, prisidedama prie vieno populiariausių
nacionalinių Panemunės pilių
maršruto darnios plėtros.
Panemunės pilis – renesanso stiliaus rezidencinė
pilis Jurbarko rajone, pastatyta
ant aukšto Nemuno kranto.
Nuo 1982 m. pilis priklauso
Vilniaus dailės akademijai ir
yra įtraukta į architektūrinių
Lietuvos paminklų sąrašą.
Projekto paramos suma –

Panemunės pilis.

426 291,95 Eur.
Projektą pagal Europos
ekonominės erdvės finansinį
mechanizmą bendrai finansuoja Islandija, Lichtenšteinas,
Norvegija ir Lietuvos
Respublika.
Tą pačią dieną, ketvirtadienį, Lietuvos liaudies buities muziejus Rumšiškėse
visuomenei, kultūros, medinio
paveldo specialistų bendruomenei atvėrė atstatytų XVIII
a. Aristavėlės dvaro rūmų
duris. Naujoje erdvėje įsikūrė
Medinės architektūros paveldo
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KULTŪROS KRONIKA
Šių metų spalio 21–25 d. Sankt Peterburgo kino centre
„Rodina” vyko festivalis „Lietuvos kino dienos Sankt Peterburge”,
skirtas Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos diplomatinių
santykių 25-mečiui. Sankt Peterburgo gyventojams ir svečiams
buvo parodyta programa, sudaryta iš 8 vaidybinių, 7 dokumentinių,
1 ilgametražio ir 11 trumpametražinių animacinių lietuviškų filmų.
Festivalį atidarė unikali kino plakatų paroda „Lietuvos kino kronika: 1953–2000 m.”. Pirmieji su paroda susipažino žiniasklaidos
atstovai. Festivalį rengė Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos
Federacijoje ir LR generalinis konsulatas Sankt Peterburge.
Spalio 20 d. prasidėjo kelias dienas trukusi tarptautinė
Paryžiaus meno mugė „Yia Art Fair 2016”, kur pristatyta įvairių
šalių jaunųjų menininkų kūryba, tarp jų taip pat ir jaunieji, tačiau
jau pripažinti lietuvių kūrėjai. Lietuvai šioje meno mugėje atstovavo dvi galerijos – „Meno niša” (direktorė - Diana Stomienė) ir
mobili galerija „Gaidys” (direktorė Jurgita Juospaitytė). Galerija
„Meno niša” pristatė 4 jaunosios kartos menininkus: Jolantą
Kyzikaitę (tapyba), Paulių Šliaupą (tapyba), Dovilę Bilkštienę
(tapyba), Rimą Sakalauską (videomenas), o jaunosios kartos
lietuvių tapytojams atstovavusi galerija „The Rooster Gallery”
šioje mugėje dalyvavo jau trečiąjį kartą ir pristatė talentingų ir
sparčiai į tarptautinę meno rinką įsiliejančių menininkių Kristinos
Ališauskaitės, Adomo Danusevičiaus, Eglės Karpavičiūtės,
Auksės Miliukaitės, Andriaus Zakarausko ir Vitos Opolskytės
kūrybą bei projektus „art-bites” bei „art-notebook”.
Lapkričio 2–6 d. vyks 58-asis Liubeko kino festivalis
„Nordische Filmtage”, kurio programoje bus pristatyti naujausi
Šiaurės šalių regiono filmai. Šiemet Vokietijos kino mylėtojai
turės galimybę pamatyti net penkis filmus iš Lietuvos. Jaunosios
kartos režisierius Andrius Blaževičius pristatys vaidybinį filmą „Šventasis”. Lietuvai atstovaus ir tarptautinių režisierių
Anne Magnussen ir Pawel Debski anima-dokumentinis filmas
„Žmogus, kuris mokėjo 75 kalbas”. Festivalyje dalyvaus filmo
prodiuserė Živilė Gallego ir aktorius Justas Valinskas.
Festivalio organizatorių dėmesį taip pat patraukė dokumentinis režisierių Maximilien Dejoie ir Virginijos Vareikytės filmas
„Aš už tave pakalbėsiu”, taip pat trumpametražiai jaunosios
kartos režisierių darbai – Austėjos Urbaitės „Tiltai” bei Lauryno
Bareisos „Kupranugaris”. 1956 metais inicijuotas kino festivalis
„Nordische Filmtage” yra vienintelis kino festivalis Europoje
pristatantis Šiaurės Europos kiną. Kiekvienais metais jame rodomi vaidybiniai bei dokumentiniai filmai iš Norvegijos, Danijos,
Suomijos, Švedijos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos, vyksta seminarai, diskusijos, koncertai. Festivalį remia Liubeko miestas, bendradarbiaujantis su Skandinavijos ir Baltijos šalių filmų centrais,
institutais ir fondais. Kiekvienais metais kūrėjai apdovanojami
įvairių kategorijų premijomis. 1997 metais „Kirchlicher Filmpreis
Interfilm” premija atiteko režisieriaus Algimanto Puipos filmui
„Vilko dantų karoliai”.
LRKM
konservavimo, tyrimų ir mokymų centras, kuris vykdys
įvairias tyrimo ir švietimo
programas.
Lietuvos liaudies buities
muziejuje projekto pabaigos
viešinimo renginys, Medinės
architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymų
centro atidarymas rengia-

mas įgyvendinant projektą
„Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų
ir mokymo centro vystymas,
pritaikant buvusio Aristavėlės
dvaro rūmų pastatą”, kurį
remia Europos ekonominės
erdvės finansinis mechanizmas ir Lietuvos Respublika.
LRKM

LRKM
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KAIP ATPAŽINTI PROPAGANDĄ?

Nors už lango negirdėti nei pabūklų, nei karinio
transporto, tylusis informacinis karas Lietuvoje, kaip
ir daugelyje kitų pasaulio
šalių, vyksta nuolat, rašoma
pranešime spaudai. Ne veltui
teigiama, jog karo pramonė
– viena pažangiausių: koks
kitas ginklas nei sumaniai
pateikta manipuliacija informacija, pavyzdžiui, jūsų telefone, galėtų būti taiklesnis
informacinių technologijų ir
žinių visuomenės laikais?
Apie tai, kokios žalos gali
pridaryti svetimos valstybės
propaganda taikos metu,
kaip ją atpažinti ir kokie
jos veikimo mechanizmai,
pasakojo neseniai Šiaulių
universitete atvirą paskaitą
vedę Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos
kariuomenės Strateginės
komunikacijos departamento
specialistai bei paties universiteto lektoriai.
„Kodėl svarbu atpažinti
propagandą? Nes ant kortos – šalies ir visų mūsų
likimas, ypač – ilgalaikėje
perspektyvoje. O propaganda
yra būtent tas atvejis, kuomet nežinojimas neatleidžia
nuo atsakomybės”, – sakė
Šiaulių universiteto docentas, Gynybos ir karybos edukacinio centro vadovas dr.
Simonas Strelcovas. Jis įsitikinęs, jog svarbiausias ginklas informaciniame kare yra
pakankamai didelė kritiškai
gebančių mąstyti visuomenės
narių dalis.
Propagandos
mechanizmo esmė: joje
visuomet yra grūdas
tiesos
„Informacinis karas – tai
kuomet viena valstybė savo
naudai bando paveikti kitos
valstybės piliečių sąmoningumą, nuostatas, vertybes
ir kt. pastariesiems to nesuvokiant. Kitaip tariant, kai
kitos šalies valstybingumą
siekiama pažeisti savo galią
demonstruojant ne fiziškai,
o įtvirtinant ją gyventojų
protuose, manipuliuojant informacija, – aiškino Arvydas
Čepukėnas, Mobilizacijos
ir pilietinio pasipriešinimo
departamento prie Krašto
apsaugos ministerijos vyriausiasis specialistas. – Vieša
paslaptis, kad, pavyzdžiui,
Lietuvai nuolat tenka susi-

durti su Rusijos vykdomomis priešiškos informacijos
atakomis, kuriomis siekiama
sumenkinti Lietuvos istoriją,
pasididžiavimą savo valstybe, taip pat susilpninti piliečių pasitikėjimą sava valdžia
ir panašiai.”
Pagrindinė propagandos
užduotis – tyčia ir sistemingai įvairiomis visuomenės
informavimo priemonėmis
platinant iškraipytus faktus
ir kitą sufalsifikuotą informaciją – keisti žmogaus nuostatas ir pakreipti jo veiklą
ta linkme, kuri būtų palanki
propagandą skleidžiančiai
valstybei.
„Pavyzdžiui, Lietuvoje
atnaujinus jaunuolių šaukimą
į privalomąją karo tarnybą,
mūsų šalies erdvėje buvo
paskleista melaginga žinutė,
jog šauktiniai bus siunčiami
kariauti į Ukrainą. Tokiu
būdu Rusijos propagandistai,
siekdami savo šaliai naudingų tikslų, Lietuvos šaukiamojo amžiaus jaunuolių, jų tėvų,
giminaičių ar mokytojų protuose bandė pasėti pasipriešinimo grūdą privalomajai karo
tarnybai”, – kalbėjo Auksė
Ūsienė, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento vyriausioji
specialistė.
Esminė detalė, kodėl propaganda veikia mūsų širdis ir
protus, – propagandiniame
pranešime visada yra dalis
tiesos, o tai ir yra mechanizmas, skatinantis suabejoti
tuo, kuo buvo tikėta iki tol.
„Jei auka tapusios valstybės piliečiai stokoja kritiško
mąstymo atskirti tiesą nuo
melo ir išugdytos valios
priešintis kitų primetamoms
ideologijoms bei veiksmams,
nereikia nė karinės jėgos
perkainoti jų vertybėms ir palaužti šalį”, – sakė A. Ūsienė.
Informacinis saugumas
svarbu kiekvienam
„Nė vienas iš mūsų negyvename šiltnamio sąlygomis,
todėl informacinio saugumo
tema yra aktuali kiekvienam
piliečiui, nepaisant jo lyties,
amžiaus, socialinio statuso,
politinių simpatijų ar gyvenamosios vietos. Kasdien
tiesiogiai ir netiesiogiai susiduriame su vienokiu ar kitokiu priešiškos informacijos
poveikiu, tačiau vieni geba tą
poveikį identifikuoti ir atitinkamai reaguoti, o kiti priima
kaip neginčijamą faktą”, –

slideshare.net

kalbėjo Šiaulių universiteto
docentas dr. S. Strelcovas.
Pasak A. Ūsienės, vienu
didžiausiu mūsų šalies agresoriumi yra laikoma Rusija,
o jos skleidžiama ir finansuojama propaganda skverbiasi
į visas mūsų visuomenės
informavimo priemones: televiziją, kiną, radiją, spaudą,
internetą ar renginius.
„Pastebima, jog itin daug
propagandos Lietuvos informaciniame lauke plinta
interneto portaluose ir socialiniuose tinkluose rašomais komentarais – praktiškai 60–80
proc. propaganda „kvepiančių” komentarų parašoma iš
vos kelių IP adresų. Vis dažniau pasitaiko ir kibernetinių
atakų, pavyzdžiui, praėjusiais
metais rusų propagandistams
pavyko įsilaužti į TV3 televizijos serverį ir suklastoti žinių
laidoje pateiktos Lietuvos piliečių apklausos apie Rusijos
skleidžiamą propagandą duomenis”, – vardijo A. Ūsienė.
Kodėl svarbu žinoti, kas
laimėjo Žalgirio mūšį?
Skleidžiama propaganda dažniausiai taikomasi į
konkrečios šalies politiką,
istoriją, tautines mažumas,
kariuomenę, kultūrą ar kitas
socialinio gyvenimo sferas.
Kaip teigia A. Ūsienė,
norint sumažinti gyventojų
pilietiškumą ir pagarbą savo
valstybei, pakanka sumenkinti šalies istoriją. Todėl
Rusijos propagandinėse žinutėse pastebimas ryškus
didžiųjų šalies istorinių faktų
klastojimas, kuris menkina šalies valstybingumą.
Pavyzdžiui, eskaluojama
žinia neva Lietuvos Didžiąją
Kunigaikštystę įkūrė ne lietuvių, o rusų protėviai. Mat,
pasak jų, Lietuvos valstybės pagrindus kloję didieji
kunigaikščiai Mindaugas,
G e d i m i n a s , Vy t a u t a s i r
Algirdas buvo ne lietuviškos,
o rusėniškos kilmės, t. y. sla-

vai. Taip pat falsifikuojami ir
Žalgirio mūšio įvykiai – teigiama, kad kryžiuočių ordiną
1410 metais vykusiame mūšyje nugalėjo rusų karžygiai,
o lietuviai ir lenkai tebuvo jų
sąjungininkai ir t. t.
Iškraipomi ir palyginti
netolimi istoriniai įvykiai.
„Vienas Rusijos prioritetų – posovietinė erdvė,
kuriai priklauso ir Lietuva.
Propagandinėse žinutėse
Rusijos valdžia neretai sovietinius laikus menančius
mūsų šalies piliečius deklaruoja kaip tėvynainius ir
savaip interpretuodami istorinius faktus siekia pakeisti
jų identitetą, t. y. sudaryti
įspūdį, kad Rusija visada
buvo draugiška, o istorinių
lūžių metais mūsų šaliai net
padėjo”, – kalbėjo A. Ūsienė.
Regione propaganda
– adaptuota pagal
aktualijas
Kaip propagandos naratyvai pasitelkiamos ir šiandienos Lietuvos politikos aktualijos. Dažnai apeliuojama
į mūsų šalyje gyvenančias
tautines mažumas, ypač rusus
ir lenkus, melagingai teigiant, jog rusakalbiai ar lenkiškai kalbantys gyventojai
Lietuvoje yra engiami. Pasak
dr. S. Strelcovo, regionuose,
kur tautinis susiskaldymas
yra mažesnis, aktuali kiek
kita propagandos tematika. Pavyzdžiui, Šiauliuose,
kur įsikūręs NATO pajėgų
integravimo vienetas, visuomenės nerimą kelią propagandinės žinutės, nukreiptos
į NATO. Kai eskaluojama,
jog, pavyzdžiui, NATO nėra
stiprus karinis blokas, o narystė jame tėra tik valstybės
pinigų eikvojimas.

Propaganda neaplenkia ir
kultūrinių renginių, pavyzdžiui, Rusijos muzikantų koncertai Lietuvoje dažniausiai
vyksta šaliai svarbių sukakčių,
švenčių metu. Kvietimai, reklama ir agitacija prasideda
prieš keletą mėnesių – tikslingai sukuriama situacija,
kad neva šalies piliečiams
vienintelis pasirinkimas švęsti
Kovo 11-ąją ar Vasario 16-ąją
tėra Rusijos grupės ar atlikėjo
koncertas.
Kokiais ginklais kovoti
informaciniame mūšio
lauke?
Pasak Šiaulių universiteto
atstovo, didžiausia klaida
informacinio karo metu –
nekreipti dėmesio ir būti
abejingiems.
„Esame vienintelis universitetas Šiaurės Lietuvoje,
todėl mūsų pareiga – ugdyti
mąstančią, pilietišką, gerąja
prasme patriotišką ir kritiškai
galvojančią visuomenę”, –
kalbėjo Gynybos ir karybos
edukacinio centro vadovas.
Tuo tarpu A. Ūsienė kaip
vieną veiksmingiausių būdų
kovoti su priešiška informacija įvardijo tiesiog... tiesą,
kuri padeda išsklaidyti visuomenės sąmonę apgaubusią
miglą.
„Svarbu išlikti budriems,
pilietiškiems ir atsiriboti nuo
patiklaus naivumo – tuomet
būsime pasirengę bet kokioms grėsmėms. Juk XXI
amžiaus karai prasideda ne
mūšio lauke, o gyventojų galvose, todėl labai svarbu, kad
jose vyrautų kritiškas mąstymas ir pasitikėjimas savimi,
kraštu bei savo valstybe”,
– kalbėjo dr. S. Strelcovas.
LRT

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
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„DIRVAI”
AUKOJO:

Šv. Kazimiero parapijos (Klivlandas, OH) salėje spalio 22 d. įvyko metinis „Clam Bake” ir Rudens loterija.

LIETUVA NORI PRISIDĖTI PRIE
ISTORINIO PAMINKLO KIJEVE
Kijeve rengiantis atkurti minklo maketą, žurnalistams
čia buvusį antkapinį paminklą sakė URM Rytų kaimynysLietuvos didžiajam etmonui, tės politikos departamento
iškiliam kariuomenės vadui Ukrainos ir Moldovos skyriaus
Konstantinui Ostrogiškiui, vedėja Asta Andrijauskienė.
projekto viešinimui siūloma
„Jeigu pavyks gauti lėšų,
skirti lėšų iš Lietuvos valsty- turėtų būti gaminama kopija
bės biudžeto.
1:5 ir ta kopija bus eksponuoUžsienio reikalų ministe- jama Nacionaliniame dailės
rija (URM) teigia,
kad Lietuva galėtų
skirti dalį lėšų, reikalingų paminklo
kopijos išliejimo
darbams, jos atvežimui į Vilnių,
eksponavimui,
projekto viešinimui. Vyriausybė
tarsis, ar reikėtų
tam iš biudžeto
skirti 44 tūkst.
eurų.
K. Ostrogiškis
1514 metais vadovavo Lietuvos
Didžiosios Kuni- Konstantinas Ostrogiškis (g. apie 1460 m.
gaikštystės (LDK) Volynėje, Ostrogo pilyje – m. 1530 m.) –
kariuomenei Or- Lietuvos didysis etmonas, Trakų vaivada
šos mūšyje, kur (nuo 1522 m.), Vilniaus kaštelionas (nuo
lt.wikipedia.org
pasiekta viena di- 1511 m.)
dingiausių LDK
kariuomenės pergalių. Kaip muziejuje. Ją gamintų skulpteigia Lietuvos istorikai, ši per- torius Arūnas Sakalauskas su
galė, pasiekta ginant Lietuvos dviem Ukrainos skulptoriais”,
teritorinį vientisumą prieš be- – pasakojo A. Andrijauskienė.
veik tris kartus didesnę priešo
Paminklo atstatymo inikariuomenę, sudarė sąlygas ciatyvą koordinuoja visuoLietuvai sudaryti paliaubas, meninis komitetas, kurio
kurios 40 metų valstybėje pirmininkas Virginijus Strolia
užtikrino taiką.
dalyvaus Vyriausybės paIš viso karvedžiui priskiria- sitarime ir pristatys klausima 60 laimėtų mūšių.
mą. Lietuvos ambasadorius
K.Ostrogiškis palaidotas Ukrainoje Marius Janukonis
vienuolyno komplekse Kijeve, taip pat yra šio komiteto
tačiau čia stovėjęs paminklas narys.
jam – sugriautas. Naują paPaminklo atstatymui priminklą ketinama statyti senojo tarta šiemet Kijeve vykusiame
vietoje. Mažytis paminklo trišalės Lietuvos-Lenkijosmaketas vasarą buvo prista- Ukrainos parlamentinės asamtytas Lietuvos mokslų akade- blėjos posėdyje. Bendroje trimijos Vrublevskių bibliotekoje šalėje deklaracijoje raginama
Vilniuje. Dabar planuojama kreiptis į šalių vyriausybes dėl
gaminti didesnį būsimo pa- projekto įgyvendinimo. LRT

A.V.Matulionio nuotr.

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS
SEMINARAS „NEBIJOK KALBĖTI”

2016 m. spalio 16 d. Dubline ambasados surengtame
seminare „Nebijok kalbėti”,
savo žiniomis ir patirtimis
dalinosi dainininkas Andrius
Mamontovas, laidų vedėja ir
aktorė Jurgita Jurkutė ir psichologas, „Jaunimo linijos” įkūrėjas Paulius Skruibis. Į rūpimus
klausimus atsakyti padėjo ir su
Airijos psichologinę pagalbą
teikiančiomis organizacijomis
supažindino Dubline aktyviai
veikianti lietuvė psichologė
Violeta Mooney.
Ambasadorė Rasa Adomaitienė, atidarydama seminarą,
pabrėžė, kad jau ne pirmą kartą
ambasada kviečia kalbėti opiais
klausimais – apie pagalbą sunkias emocijas išgyvenantiems
ir minčių apie savižudybę turintiems žmonės. Ši tema pasirinkta neatsitiktinai, nes yra
aktuali tarp Airijoje gyvenančių
lietuvių, o informacijos, kur

ir kaip gauti pagalbą trūksta. Tuo labiau, kaip kad teigė
A. Mamontovas, savižudybių
mastas Lietuvoje yra toks, kad
kiekvienas tiesiogiai ar netiesiogiai esame su tuo susidūrę.
Skyrę porą valandų savo laiko,
galbūt kažkada išgelbėsite kito
žmogaus gyvybę. J. Jurkutė
dalinamasi savo skaudžia asmenine patirtimi siekė sustiprinti
ir įkvėpti tuos, kuriems dabar
sunku, nes tik kalbėdami ir kabėdamiesi apie tai mes galime
sumažinti ilgus metus juntamą
stigmą savižudybių klausimu.
Seminaras lietuvių gyvenamame Dublino rajone surinko
pilną salę žmonių. Atviras pasidalinimas asmenine patirtimi, gyvas pokalbis, paprasti ir
praktiniai patarimai, galimybė
užduoti klausimus neatskleidžiant užklausėjo tapatybės,
pabendrauti su vedėjais individualiai po renginio ir ypač

D.Januta,
Oakland, CA..................... 150
F.Šiaučiūnas,
Mississauga, CAN........... 120
B.Buchas,
Oak Lawn, IL................... 100
P.Kaufmanas,
Annandale, VA................. 100
D.Mackevičiūtė-Baker,
Cleveland, OH.................. 100
G.Macys,
Cleveland, OH.................. 100
S.Matas,
Independence, OH............ 100
J.Petronis,
Los Angeles, CA................ 50
V.Momkus,
Lemont, IL......................... 45
M.Žiaugra,
Sharon, MA........................ 26
A.Žemaitaitis,
Santa Monica, CA.............. 25
A.Jurkūnas,
S.Pasadena, FL................... 20
A.Barzdukas,
Falls Church, VA................ 16
J. Kartanas,
Omaha,NE............................ 5
Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame
A. Mamontovo dainos sukūrė
šiltą ir jaukią atmosferą.
Po renginio svečiai
iš Lietuvos pripažino, kad
tai vienas iš sėkmingiausių
„Nebijok kalbėti” nuo 2010
m. A. Mamontovo kartu su P.
Skruibiu ir „Jaunimo linijos”
savanoriais surengtų trisdešimt
aštuonių „Nebijok kalbėti”
susitikimų, o tuo atveju, jei
bent vienas žmogus panaudos
tai, ką išgirdo, ir išgelbės ar
išsaugos bent vieną gyvybę,
tai ir reikš didžiausią sėkmę.
LR URM

LAIŠKAS

BALSUOKITE KAIP DERA KATALIKAMS

Sekmadienio, spalio 16
d., šv. Mišių 11 skaitinys – iš
Šv. Apaštalo Pauliaus antrojo
laiško Timotiejui, cituoju jo
dalį: „Tu nuo vaikystės pažįsti
Šventuosius Raštus; kurie gali
tave pamokyti išganymui per
tikėjimą Kristumi Jėzumi.
Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti,
taisyti, auklėti teisume, kad
Dievo žmogus taptų tobulas,
pasiruošęs kiekvienam geram
darbui.
Aš karštai prašau dėl Dievo
ir Kristaus Jėzaus, kuris teis
gyvuosius ir mirusius vardan
jo apsireiškimo ir karalystės:
skelbk žodį, veik laiku ir ne laiku, bark, drausk, ragink su visu
kantrumu ir kaip išmanydamas.
Tai Dievo žodis.”
Šis Šv. Raštas paskatino
mane parašyti lietuviškiems laikraščiams: „Dirvai”, „Draugui”
ir „Amerikos Lietuviui” tai,

ką skaičiau šeštadienį, Our
Lady of Mt. Carmel bažnyčios
biuletenyje klebono parašytą ištrauką iš jo draugo rašinio apie
prezidento rinkimus. Aš noriu
trumpai paminėti šio kunigo
pamokymus katalikams.
„Balsuokite kaip katalikas,
su kataliko moraline pažiūra,
ne kaip respublikonas, demokratas, konservatyvus ar
liberalas.”
Jis rašo apie abortus, eutanaziją, kamieninių ląstelių
tyrimus ir tos pačios lyties
vedybas. Cituoju: „Jeigu mes
nebūsime prieš šį moralinį
blogį, tai pasiliksime jo dalimi
ir Dievas mus teis.”
Cituoju: „…Ne katalikai
sukūrė šį politinį klimatą šiandien, kur viena politinė partija
atmeta labai svarbų katalikų
mokymą…. Mes nebūsime,
mes negalime būti tylūs, kai
mus apkaltina perdėtais netei-

singais išgalvotais politiniais
vertinimais.
Šėtonas nėra idiotas! Jis sėkmingai įtikino daug katalikų
ir daugybę amerikiečių, kad
moralinės problemos yra politinės problemos. Jis tai padarė
paveikdamas mūsų žmogišką
nuodėmingą prigimtį ir sugebėjo padalinti katalikus ir kitus
taip, kad mes kariautume prieš
vienas kitą o ne prieš moralinį,
blogį.
Aš sakau visiems katalikams – būk katalikas su kataliko
moraline vizija. Atnaujinkime
Dievo Karalystę.” Taip pabaigė kalbą klebonas.
Leiskite man dar pridėti savo asmenišką pastabą.
Sekantis Amerikos prezidentas
paskirs Aukščiausiojo Teismo
teisėjus. Ar mums yra svarbu,
kokios krypties ir į kokią pusę
nuves Ameriką?
Su pagarba
Dana Čipkienė
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LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO SUSITARIMAS SU JAPONIJOS MIESTU

Spalio 28 d. Lietuvos
tautinis olimpinis komitetas (LTOK) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su
Hiratsukos (Japonija) miesto
Kanagavos prefektūra dėl bendradarbiavimo ruošiantis 2020
m. olimpinėms žaidynėms.
Šiame mieste prieš žaidynes
Lietuvos olimpiečiai svarbiems startams galės ruoštis
parengiamosiose stovyklose.

LTOK yra antrasis nacionalinis olimpinis komitetas
pasaulyje, sutaręs dėl stovyklų
prieš olimpines žaidynes su
vienu iš Japonijos regionų.
Pirmasis šiais metais tai padarė
Didžiosios Britanijos olimpinis komitetas. Susitarimu
LTOK taip pat įsipareigojo
dalyvauti Hiratsukos kultūrinių mainų programose.
Susitarimą pasirašė LTOK

Labai laukiam
NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet prenumeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta,
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo
lietuviško laikraščio tolsta.

LTOK pradėjo bendradarbiavimą su Japonijos miestu prieš 2020 m. olimpiadą.

Jei žinote asmenų Jūsų kaimynystėje ar toliau gyvenančių, kurie „Dirvos” neskaito, atsiųskite jų adresus. Mes
jiems „Dirvą” pabandysime nemokamai kurį laiką siųsti,
kad jie su laikraščiu susipažintų ir jį pamėgtų.

mų puslapį ir žengiame labai
svarbų žingsnį – pradedame
strateginį bendradarbiavimą
sporto srityje”, – sakė LTOK
prezidentė.
Bendradarbiavimui ruošiantis žaidynėms Hiratsukos
miestas buvo pasirinktas dėl
gerų sąlygų treniruotėms ir patogaus susisiekimo su sostine.
Čia rengtis Tokijo žaidynėms
galės krepšininkai, plaukikai ir
dvikovinių sporto šakų atstovai.
Hiratsukoje yra geras sporto
medicinos centras, iš šio miesto
į Tokiją elektriniu traukiniu galima nuvykti per valandą.
LTOK su Hiratsukos miestu iki 2020 m. suderins visas
parengiamųjų stovyklų sąlygas
bei detales ir 2020 m. kovo pabaigoje pasirašys sutartį. Šiuo
metu LTOK atstovai domisi
stovyklavimo galimybėmis kituose miestuose likusių sporto
šakų atstovams.
LRT

Mes ypač kviečiame tautiečius, naujai atvykusius į JAV,
aktyviau įsijungti į lietuviškos spaudos puoselėtųjų gretas,
tapti ne tik „Dirvos” prenumeratoriais, bet ir aktyviais jos
talkininkais, rėmėjais ir bendradarbiais.

R. BERANKIS
PARKLUPDĖ
KETVIRTĄJĄ
PASAULIO RAKETĘ

Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.
Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna.
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.
„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.
Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį
metams 87 dol.
Mieli ilgamečiai „Dirvos” skaitytojai, rėmėjai ir lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenumeruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje,
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijoje, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksime kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą.
Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą,
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.
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komiteto valdomo Lietuvos
olimpinio fondo direktorius
Vitalijus Vasiliauskas, susitikime dalyvavo ir Lietuvos ambasadorius Japonijoje Egidijus
Meilūnas.
„Iš visos širdies linkiu
Lietuvos olimpinei rinktinei kuo didžiausios sėkmės
Tokijo olimpinėse žaidynėse.
Labai tikiuosi, kad partnerystė
tarp Lietuvos ir Hiratsukos
tęsis ne vienerius metus”,
– laiške LTOK prezidentei

Dainai Gudzinevičiūtei rašė
Hiratsukos miesto meras
Katuhiro Ochiai.
Į susitarimo pasirašymo renginį susirinkusiems
Hiratsukos miesto vadovams ir
Japonijos sporto organizacijų
atstovams LTOK prezidentė
atsiuntė video sveikinimą.
„Lietuvos žmonės visada
žavėjosi Japonijos kultūra,
mūsų šalis taip pat sieja ekonominiai ryšiai, tačiau šiandien
atverčiame dar vieną įdo-

LTOK nuotr.

Sensacinga Ričardo
Berankio pergalė prieš ketvirtą pasaulio raketę Bazelyje
ant kojų sukėlė ne tik sporto
aistruolius, bet ir dopingo
kontrolės tarnybą. Dar po
mačo atsigauti nespėjęs geriausias Lietuvos tenisininkas
buvo iškviestas atlikti dopingo
patikrinimą. Tačiau tai neturėjo sumenkinti R. Berankiui
pergalės džiaugsmo, nes jo
laimėjimas pastebėtas visame
teniso pasaulyje.
Prestižinio turnyro Bazelyje
„Swiss Indooor Basel” pirmame etape R. Berankis netikėtai
3:6, 6:3, 6:3 parklupdė ketvirtąją pasaulio raketę kanadientį
Milošą Raoničių.
Nugalėjęs M. Raoničių jis
Bazelyje pelnė jau 65 reitingo
taškus ir praktiškai užsitikrino
vietą geriausių pasaulio tenisininkų šimtuke iki pat sezono
pabaigos.
LRT

