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Lietuvos kariuomenės organizavimas prasidėjo 1918 metais. 
Jie turėjo lemti, būti ar nebūti nepriklausomai Lietuvai. Krašto 
apsaugos ministerija dirbo blogiausiomis sąlygomis. Reikėjo 
kovoti prieš beveik atvirai veikiančią komunistų gaują. Iš 
vokiečių pavykdavo įvairiais būdais gauti reikalingų šautuvų, 
kulkosvaidžių, šovinių, telefonų, automobilių net patrankų 
apginkluoti steigiamai kariuomenei. Kai sužinojo apie Kaune 
organizuojamą kariuomenę, jauni vyrai tuoj pradėjo savanoriais 
plaukti į Kauną. Ypač vyresniųjų klasių gimnazistai, ūkininkų ir 
darbininkų sūnūs gausiai rinkosi į registracijos biurą. Jų amžius 
dažniausiai nesiekė 20 metų. Iš Suvalkijos, Žemaitijos, Dzūkijos, 
Vidurio Lietuvos - sodžių artojėliai, visi kaip vienas stojo 
Tėvynės ginti. Reikėjo kovoti prieš bolševikus iš Alytaus krašto 
ir Rytų Lietuvos, triuškinant ir bermortininkus ties Radviliškiu.

1919 m. sausio 15 d. paskelbta pirmoji mobilizacija, į kurią 
atsiliepė 13 tūkstančių vyrų. 1920 m. rugpjūčio 26 d., 10 val. 
40 min. Žemaičių kunigaikščio vardo Butigeidžio pulkas įžen-
gė į atgautą Vilnių ir Gedimino pilies bokšte antrą kartą iškėlė 
Lietuvos trispalvę vėliavą.

Nepriklausomybė 1918 - 1920 m. buvo apginta didelio 
pasiryžimo ir pasiaukojimo kaina. Be sukurtų ginkluotų jėgų 
Vasario 16-osios Aktas būtų pasmerktas į užmarštį kaip nuėjusia 
deklaracija, apie kurią žinotų tik istorikai. Skubiai organizuota, 
menkai ginkluota Lietuvos kariuomenė laimėjo laisvės kovą, 
nes visada šalia buvo tauta. Kai tuo metu jėga triumfavo, mažos 
tautos sūnų krauju ir gyvybėmis iškovota šalies nepriklausomy-
bė regima kaip stebuklas, kuris perduodamas iš kartos į kartą. 
Kitaip, anot Maironio:

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris,
vaikams užtekės nusiblaivęs dangus, 
Mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis 
Ar jiems besuprantamos bus?
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Pirmoji Lietuvos karininkų laida.

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(ELTA). Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė dirbti pradedantį 
naujos kadencijos Seimą pa-
sveikino trumpu laišku. Pati 
šalies vadovė į pirmąjį šio 
Seimo posėdį neatvyko.

Prezidentės sveikinimą 
parlamentarams perskaitė po-
sėdžiui pirmininkaujanti vy-
riausia naujojo Seimo narė, 
konservatorė Vida Marija 
Čigrijienė. Sveikinimo laiške 
prezidentė pirmiausiai teigia 
laukianti „konstruktyvaus ir 
bendro darbo” ir ragina nau-
juosius parlamentarus nepa-
miršti Seimo nario priesaikos 
žodžių.

„Linkiu niekada nepamiršti 
priesaikos žodžių, ypač kai 
susidursite su dvejonėmis, 

PREZIDENTĖ NAUJĄ SEIMĄ PASVEIKINO RAŠTU
kokį sprendimą pasirinkti. 
Nuo šio momento jūs tampate 
visos Tautos atstovais. Laisvi, 
lygūs ir teisingi visiems. Tai 
nelengva, tačiau tikiu, kad 
įsipareigojate sąmoningai ir 
atsakingai. Su Seimu tikiuo-
si konstruktyvaus ir bendro 
darbo. Žmonės, verslas, in-
vestuotojai laukia atsakingų 
sprendimų, nuo kurių priklau-
sys, kaip gyvensime ateityje. 
Artimiausias išbandymas – 
2013 m. biudžetas”, - teigiama 
D. Grybauskaitės laiške.

„ V a d o v a u d a m a s i 
Konstitucija netrukus Seimui 
teiksiu Ministro Pirmininko kan-
didatūrą. Būsimos Vyriausybės 
laukia istorinis išbandymas 
– pirmininkavimas Europos 
Sąjungos Tarybai. Tai galimybė 

ir pareiga valstybei įvykdyti 
mums patikėtus uždavinius ir 
iššūkius”, - teigia šalies vadovė. 
Sykiu ji užsimena atidžiai ver-
tinsianti kiekvieną pretendentą 
į ministrus. „Naujam Ministrų 
kabinetui kelsiu ne tik kompe-
tencijos, bet ir skaidrumo, są-
žiningumo bei savarankiškumo 
reikalavimus”, - rašoma laiške.

„Esame politikos ciklų ir 
valdžių kaitos centre, tačiau 
raginu nesiblaškyti, o laikytis 
krypties, kurią jau esame pasi-
rinkę. Turime nueiti iki galo: 
gebėti užtikrinti tęstinumą fi-
nansų stabilumo, energetikos, 
kovos su korupcija srityse. 
Linkiu visiems susitelkimo 
naujiems ir tęstiniams dar-
bams”, - reziumuoja prezi-
dentė. 

Vilnius, lapkričio 16 d.  
(ELTA). Seimas susirinko 
į pirmą posėdį, kuriame iš-
rinkti parlamentarai prisie-
kė Lietuvos Respublikai. 
Pirmajam posėdžiui, kol buvo 
išrinktas Seimo pirmininkas, 
vadovavo vyriausia pagal 
amžių Seimo narė Vida Marija 
Čigriejienė. Politikė yra sulau-
kusi 76 metų amžiaus.

Pirmą posėdį parlamentarai 
pradėjo sugiedoję Lietuvos 
valstybės himną.

Pirmiausia į posėdį su-
sirinkę parlamentarai po 
vieną pr is iekė Lietuvos 
Respublikai. Priesaika sako-
ma Konstitucinio Teismo pir-
mininko Romualdo Kęstučio 
Urbaičio akivaizdoje padėjus 
ranką ant Konstitucijos. 

Pirmasis priesaiką davė 
partijos „Tvarka ir teisingu-
mas” atstovas Remigijus Ačas. 
Parlamentarai prisiekia pagal 
abėcėlę. Seimo narių priesai-
kos metu visi parlamentarai 
stovi. 

Konsti tucinio Teismo 
pirmininkas R.K. Urbaitis 
prisiekti kviečia ir Europos 
Parlamento narius bei vieną 
merą, kurie atsisakė Seimo 
nario mandato. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirmi-
ninkas Zenonas Vaigauskas, 
Konstitucinio Teismo pir-
mininkas privalo pakviesti 

PRISIEKĖ LIETUVOS NAUJOJO SEIMO NARIAI
priesaikai europarlamenta-
rus Zigmantą Balčytį, Viliją 
Blinkevičiūtę, Valdemarą 
Tomaševskį bei Šalčininkų 
merą Zdislavą Palevičių. 
Pasak Z. Vaigausko, šiems 
politikams neprisiekus atsi-
randa pagrindas konstatuoti, 
kad yra laisvos Seimo nario 
vietos, į kurias ateis kiti politi-
kai iš partijų kandidatų sąrašų. 
„Jie prisieks vėliau”, - sakė Z. 
Vaigauskas. 

Pasveikinti išrinkto Seimo 
atvyko Vilniaus arkivysku-
pijos vyskupas augziliaras 
Arūnas Poniškaitis. Jis teigė 
sveikinimus ir palinkėjimus 
naujam Seimui norėjęs sujung-
ti į maldą už visus parlamen-
tarus, kurią pradėjo žodžiais iš 
Evangelijos pagal Matą.

„Jei turėtumėte tikėji-
mą kaip garstyčios grūdelį, 
jūs tartumėte šitam kalnui: 
‘Persikelk iš čia į tenai’. Ir jis 
persikeltų, jums nebūtų nieko 
negalima”. Dieve, Tavo palai-
mos meldžiame šiam naujam 
Lietuvos žmonių išrinktam 
Seimui, kuriam jie patikėjo 
savo lūkesčius ir viltis dėl 
krašto gerovės. Duok, kad 
Seimo narių darbai pateisintų 
jiems parodytą pasitikėjimą, 
tegul to pasitikėjimo vieni 
kitais bus mūsų tėvynėje”, - 
meldėsi vyskupas. 

(Nukelta į 5 psl.)

Vilnius, lapkričio 16 d. 
(LRT). Penktadienį prezidentė 
Dalia Grybauskaitė pasira-
šė dekretą, kuriuo priėmė 
Andriaus Kubiliaus vadovau-
jamos Vyriausybės grąžina-
mus įgaliojimus ir pavedė jai 

PREZIDENTEI GRĄŽINTI A.KUBILIAUS 
VYRIAUSYBĖS ĮGALIOJIMAI

laikinai eiti pareigas, kol bus 
sudaryta nauja Vyriausybė.

Naujai išrinktam Seimui 
pradėjus darbą ir kadenciją 
baigusiai Vyriausybei grąži-
nus įgaliojimus, prezidentė, 
vadovaudamasi Konstitucija, 

per 15 dienų pateiks Seimui 
svarstyti naujo ministro pir-
mininko kandidatūrą, praneša 
Prezidentės spaudos tarnyba.

Po antrojo rinkimų turo 
šalies vadovė yra konstatavusi, 
kad Seimo rinkimus laimėjo 
ir daugiausia balsų surinko 
socialdemokratai.

Į Energetikos saugumo 
konferenciją lapkričio 15 d. 
Lietuvos mokslų akademijoje 
atvykęs Latvijos energetikos 
įmonės „Latvenergo” atstovas 
Olegas Linkevicas pareiškė, 
kad nepaisant referendumo re-
zultatų kompanija iš Visagino 
atominės elektrinės (VAE) 

LATVIJA TURI IR KITĄ PLANĄ
projekto nesitrauks, nebent 
nauja valdžia nuspręs sustab-
dyti projektą. Jei taip nutiktų, 
bendrovė yra apmąsčiusi ir 
alternatyvias galimybės inves-
ticijoms į energetikos sektorių.

Nors Latvijos įmonė tikisi, 
kad Visagino atominės elek-
trinės projektas bus ir toliau 

tęsiamas, visgi kaimyninė šalis 
turi apgalvoją ir alternatyvų 
planą. Kaip konferencijoje 
pristatė „Latvenergo” atstovas, 
žlugus atominės elektrinės pla-
nui Lietuvoje, būtų galvojama 
apie investicijas į kitą atominę 
elektrinę regione, Kužemės 
elekrinę, Daugavos hidrolekri-
nės rekonstrukciją ir t.t.  LRT
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Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuel Barroso, sakydamas 
Europos Parlamente kalbą teigė, kad ateityje Europa turi būti „tau-
tinių valstybių federacija ir pasiūlė įteisinti faktinį nepriklausomų 
valstybių sunaikinimą.

Barack Obama perrinktas JAV prezidentu.                                 AP

Barack Obama į Baltuosius 
rūmus grįžo nugalėtojo žings-
niu. Dar ketveriems metams 
čia liksiantis demokratas žada 
tęsti pradėtus darbus. Bet 
užsienio šalys jau svarsto, 
kaip keisis jų santykiai su 
Washington.

B.Obamos adresu skam-
bančių sveikinimų banga pa-
mažu slūgsta. O dar vienai 
kadencijai išrinktas politikas 
jau kibo į kasdienius darbus.

Blėstant rinkimų jauduliui 
santykius su Vašingtonu giliau 
ėmė analizuoti ir pasaulio sos-
tinės bei apžvalgininkai. 

Ką B.Obamos perrinkimas 
antrai kadencijai reikš JAV 
santykiams su kitomis šalimis?

Vieni džiaugiasi būsimu 
santykių su Vašingtonu tęs-
tinumu, o kiti gali tikėtis ir 
griežtesnių nei anksčiau JAV 
vadovo veiksmų.

Respublikonas pykdė 
rusus

Netrukus po pirminių rin-
kimų rezultatų paskelbimo 
B.Obamą pasiekė Rusijos 
vadovų sveikinimo žodžiai. 
O daugumai rusų, sužinojusių 
rinkimų rezultatus JAV, pa-
lengvėjo.

B.Obamos perrinkimas 
Maskvai palankesnis vien todėl, 
kad jo retorika Rusijos atžvilgiu 
švelnesnė negu respublikono 
Mitt Romney. Pastarasis per 
rinkimų kampaniją kaltino var-
žovą švelniu požiūriu į Maskvą 
ir Rusiją vadino Washington 
„geopolitiniu priešu Nr. 1”.

Daugelis apžvalginin-
kų pabrėžė, kad tokie aštrūs 
M.Romney žodžiai – daugiau 
retorika, rodanti nepakankamą 
jo patirtį užsienio politikoje. 
Tačiau Maskvai tai vis tiek 
tampė nervus.

„Daugelis Maskvoje len-
gviau atsikvėps: šaltasis karas 
atšauktas”, – rinkimų rezulta-
tus dienraščiui „Komersant” 
komentavo apžvalgininkas 
Sergej Strokan, M.Romney 
pareiškimus vadinęs „neander-
talietiškais”.

Atsargus optimizmas 
Maskvoje

Rusai mano per praėjusius 
ketverius metus jau spėję 

PASAULIS APTARIA JAV PREZIDENTO RINKIMUS

pažinti B.Obamą, todėl iš jo 
laukiama mažiau netikėtumų. 

Negana to, JAV prezidentas 
jau pirmosios savo kadencijos 
pradžioje garsiai paskelbė apie 
santykių su Rusija „paleidimą 
iš naujo”.

Tačiau nors šie žodžiai 
skambūs, realybėje pasiekta 
nedaug. O į Rusijos prezi-
dento postą grįžus Vladimir 
Putin įtampa tarp Vašingtono 
ir Maskvos tik išaugo. Tad į 
B.Obamos perrinkimą Maskva 
žiūri atsargiai.

Pavyzdžiui, Maskvą pyk-
do JAV valdžios reiškiamas 
susirūpinimas žmogaus teisių 
padėtimi Rusijoje. Ypač didelį 
atgarsį Amerikoje ir kitose 
šalyse sukėlė rusų pankroko 
grupės „Pussy Riot” narių, 
protestavusių prieš V.Putin 
valdžią, įkalinimas.

Washingtonas savo ruož-
tu irgi sulaukia priekaištų iš 

Maskvos. Kremlius svaidosi 
įtarimais, kad JAV finansuoja 
ir remia V.Putin, prieš kurio 
valdžią pastaraisiais mėne-
siais vyko didžiuliai protestai, 
oponentus.

Dėl to Maskvos taikikly-
je atsidūrė nevyriausybinės 
organizacijos, gaunančios 
finansavimą iš užsienio.

Iš Rusijos jau išspirta JAV 
tarptautinės plėtros agentūra 
USAID, o Valstybės Dūma 
priėmė įstatymą, pagal kurį 
nevyriausybinės organiza-
cijos, dalyvaujančios politi-
nėje veikloje ir gaunančios 
finansavimą iš užsienio, turėtų 
užsiregistruoti kaip „užsienio 
agentai”.

Daug kas prisimena pra-
ėjusį kovą Seule nugirstus 
B.Obamos žodžius, kuriuos 
jis ištarė prezidento parei-
gas tada dar ėjusiam Dmitrij 
Medvedev.

Manydami, kad jų niekas 
negirdi, vadovai pasikeitė pora 
replikų apie JAV Europoje pla-
nuojamą dislokuoti raketinės 
gynybos skydą. „Tai mano pa-
skutiniai rinkimai. Po rinkimų 
turėsiu daugiau lankstumo”, – 
tada ištarė B.Obama. Tačiau ru-
sai nemano, kad perrinktas JAV 
prezidentas bus lankstesnis 
raketinės gynybos klausimu. 

Proveržio ar didesnio su-
tarimo nesitikima ir kitais 
klausimais – dėl pilietinio karo 
Sirijoje ar Irano branduolinės 
programos. BBC, „Newsru.com”, 
„Christian Science Monitor”

Lapkričio 13 dieną Lietuvos Respublikos Seimo narys 
Gintaras Songaila Konstituciniam Teismui išsiuntė prašymą 
skirti baudą Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkui 
Zenonui Vaigauskui už tai, kad VRK nepateikė Konstituciniam 
Teismui apygardų komisijų posėdžių, kuriuose buvo svarstomi 
masiniai balsų pirkimai, protokolų, o taip pat dėl to, kad nepa-
teikė Konstituciniam Teismui faktų ir tyrimo dėl penkių Darbo 
partijos kandidatų pirmumo balsų identiško vertinimo biuletenių, 
kurių iš viso gali būti apie 2 tūkst., pasiskirstymo geografiškai 
skirtingose vietose. Šie asmenys: V. Skarbalius – patvirtintas pa-
tekusiu į Seimą, V. Vonžutaitė – patvirtinta patekusi į Seimą bei Ž. 
Putramentas, G. Tamošiūnas ir A. Sabockis, kurie VRK patvirtin-
toje eilėje yra netoli patekimo į Seimą ribos. Pagal Konstitucinio 
Teismo įstatymą Konstitucinis Teismas dėl duomenų nepateikimo 
pareigūnams gali skirti iki 4 VMDU dydžio baudą.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) lapkričio 16 d. nu-
sprendė, jog pakartotiniai rinkimai vienmandatėje Biržų-Kupiškio 
apygardoje vyks kitų metų kovo 3 dieną. Komisijos sprendimas 
priimtas vienbalsiai. Tą pačią dieną rinkimai vyks ir Zarasų-
Visagino apygardoje, kurioje parlamentaras taip pat neišrintkas dėl 
pažeidimų. Rinkimų rezultatus šioje apygardoje buvo panaikinęs 
Seimas, vadovaudamasis Konstitucinio Teismo (KT) išvada.

VRK buvo patvirtinusi, kad šioje apygardoje rinkimus 
nugalėjo socialdemokratas Aleksandras Zeltinis, tačiau KT 
konstatavo, kad dėl pažeidimų nugalėtojas čia nebuvo teisingai 
nustatytas. VRK panaikino jam išduoto išrinktojo Seimo nario 
pažymėjimo galiojimą. KT pažymėjo, kad po pirmojo rinkimų 
turo VRK perskaičiavusi Biržų-Kupiškio apygardos Kaštonų 
apylinkės rinkėjų balsus nustatė kitokius nei apygardos komi-
sija rezultatus. KT išvadoje pažymi, kad rinkėjų balsų skaičius 
apylinkėje tarp pirmas vietas užėmusių kandidatų buvo labai 
mažas, ir dėl neteisingo balsų skaičiavimo rinkimų rezultatai 
galėjo pasikeisti iš esmės. Taip pat dėl pažeidimų VRK yra 
negaliojančiais pripažinusi rinkimų rezultatus Zarasų-Visagino 
apygardoje. Šioje apygardoje į antrą turą buvo išėję „tvarkietis” 
Algimantas Dumbrava ir Darbo partijos atstovas Rimvydas 
Podolskis, pastarasis pripažintas papirkinėjęs rinkėjus ir taip 
šiurkščiai pažeidęs įstatymą.

Dėl VRK sprendimo anuliuoti rinkimų rezultatus šioje apy-
gardoje buvo kreiptasi į KT, tačiau jis nusprendė, kad rinkimų 
rezultatai negaliojančiais pripažinti pagrįstai. VRK jau yra nusta-
čiusi pakartotinių rinkimų datą Zarasų-Visagino apygardoje - jie 
taip pat vyks kitų metų pirmąjį kovo sekmadienį, kovo 3 dieną.

Savarankiškai savo kandidatūrą Seimo rinkimuose iškėlęs ir 
nugalėjęs Andrius Palionis jungiasi prie socialdemokratų frakcijos. 
Tai patvirtino socialdemokratas Juozas Olekas. Socialdemokratų 
frakcija naujame parlamente turės 38 vietas.

Naujas LR Seimo narys Linas Balsys tuo tarpu dirbs Seimo 
narių mišrioje grupėje, nors sako pritariantis formuojamos cen-
tro-kairės koalicijos nuostatoms ir balsavimuose tą tikriausiai 
palaikysiantis. „Aš kol kas dirbsiu Seimo narių mišrioje grupėje, 
bet koalicijos sprendimus palaikysiu, jei sutaps su mano nuosta-
tomis”, - sakė L.Balsys.

Vienintelė į Seimą išrinkta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungos atstovė Rima Baškienė irgi sako dirbsianti Seimo narių 
mišrioje grupėje. Prie jokios kitos frakcijos ji sako nesijungianti 
dėl pagarbos rinkėjams, balsavusiems už „valstiečių” partiją. 
„Aš dirbsiu Seimo narių mišrioje grupėje, iš pagarbos rinkėjams, 
kurie savo balsą atidavė už Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partiją, 
bet koalicijos sprendimus, kurie sutaps su partijos nuostatomis, 
palaikysiu”, - sakė R.Baškienė. Seimo narių mišrioje grupėje 
dirbs ir savarankiškai Panevėžyje kandidatavęs ir laimėjęs buvęs 
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos viršinin-
kas Povilas Urbšys. „Dirbsiu Seimo narių mišrioje grupėje, bendru 
sutarimu šiandien išsirinkome vadovę, Seimo narę R.Baškienę, 
sutarėme, kad rotacijos budu keisimės”, - sakė P.Urbšys.

Naujos kadencijos Lietuvos Seimas lapkričio 16 d. pradėjo 
pirmąjį posėdį. Šios kadencijos Seime LSDP turės 38 vietas, 
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai - 33, Darbo 
partija - 29, partija „Tvarka ir teisingumas” - 11, Liberalų 
sąjūdis - dešimt, Lietuvos lenkų rinkimų akcija - aštuonias, 
Drąsos kelio partija - septynias.

Socialdemokratė Marija Aušrinė Pavilionienė, perrinkta 
į naująjį Seimą, parlamentaro priesaiką davė tvarkingai, bet 
sutrumpintą. Politikė nutarė apsieiti be paskutinių priesaikos 
žodžių: „Tepadeda man Dievas”. Darbą baigusiame 2008-
2012 m. Seime taip pat buvo keli Seimo nariai, kurie priesaiką 
davė netardami šių žodžių. Jie parlamentarams nėra privalomi, 
tačiau absoliuti dauguma laikosi tradicijos ir priesaiką sako iki 
paskutinio žodžio.
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AR LIETUVA PASIRUOŠUSI GYNYBAI?

Pastaruoju metu Rusijos generalinio štabo viršininkas ge-
nerolas Nikolaj Makarov atvirai pagrasino Suomijai nedrįsti 
net galvoti apie bendradarbiavimą su NATO, nes Suomija, 
kaip ir Baltijos valstybės, turi priklausyti Rusijos karinei 
zonai. Ir pareiškė, jog „Rusijos karinis bendradarbiavimas 
su NATO vyksta gerai, bet Suomijos karinis bendravimas 
su NATO kelia grėsmę Rusijos saugumui ir Suomijai reikia 
stiprinti ryšius su Rusija”.

Suomijos kariškius ir saugumo pareigūnus tas rusų gene-
rolo pareiškimas nenustebino, bet jie neištarė nė žodžio, kai 
gen. N. Makarov parodė Europos priešraketinės gynybos 
žemėlapį, kuriame Vakarų Europa priskirta NATO zonai, o 
Rytų Europa, įskaitant ES priklausančias Baltijos valstybes ir 
Suomiją, - Rusijos gynybos zonai. Tai suomiams iš karto pri-
minė Molotovo-Ribbentropo paktą, kuriame Sovietų Sąjunga 
ir Vokietija buvo pasidalijusios Rytų Europos valstybes. 
Rusijos generolas kalbėjo po to, kai Čikagoje vykęs NATO 
viršūnių pasitarimas atmetė tą Maskvos idėją ir nutarė, kad 
visos NATO valstybės bus po vienu NATO gynybos skėčiu. 
Visa tai išsamiai aprašė suomių dienraštis „Ilta-Sanomat”.

Bet po kelių savaičių Kremliaus grasinimai buvo pakartoti, 
bet šį kartą pačiu aukščiausiu lygiu. Susitikęs su naujuoju 
Suomijos prezidentu Sauli Niinisto Rusijos prezidentas 
Vladimir Putin pareiškė, kad Rusija būtinai imsis griežtų prie-
monių, jeigu Suomijos žemėje atsiras nauja raketinė sistema, 
o Suomijos narystė NATO bus grėsmė laisvei. Taip bandė 
atkalbėti Suomijos prezidentą Rusijos prezidentas.

Šiaurės valstybės - Danija, Norvegija, Suomija ir Švedija, 
nepaisydamos jas taip pat palietusios ekonominės krizės, pas-
taruosius ketverius metus pastoviai didina išlaidas gynybai, 
pirkdamos naujesnius bei galingesnius ir moderniškesnius 
ginklus, nes tiesiogiai jaučia kylančią Rusijos karinę grėsmę. 
O Lietuva?

Šį pavasarį Suomija nutarė pirkti iš JAV 72 naujausius, 
sunkiai radaro pastebimas raketas AGM-158, kurios buvo 
parduotos tik JAV sąjungininkei Australijai. Dera žinoti, 
kad JAV Kongresas ne iš karto sutiko parduoti Suomijai 
sparnuotąsias raketas. Švedijos gynybos vadovas John 
Malminen įspėja: „Kyla pavojus, kad būsime įtraukti į karą 
nuo pat pirmųjų jo valandų. Geografiškai ir politiškai nega-
lėsime išvengti karinės atsakomybės už savo kaimynus... tad 
reikia stiprinti savo karinį pajėgumą”. Visi šie pareiškimai 
vyko prieš Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus. „Seimo 
rinkimuose daugiausia balsų surinko Socialdemokratų, 

„Darbo” partija ir „Tvarkos ir teisingumo” partijos koali-
cija. Dabar nuolatos kartojama - už Darbo partiją balsavo 
penktadalis Lietuvos ir tokį lietuvių pasirinkimą reikia 
gerbti. Tos partijos vadovui panaikinta teisinė neliečiamybė 
ir Europos Parlamente, ir Lietuvoje, kuriam nesibaigia po-
sėdžiai teisme, kurie vis nukeliami. Kalbame apie Lietuvą 
viso pasaulio akyse pažeminusį veikėją, kuris slapstėsi 
Maskvoje, Raudonojoje aikštėje dalino interviu ir dergė 
mūsų valstybę. 1940 metais Darbo partija veikė panašiai, 
tik dabar patys lietuviai rinkėjai rinkimuose daugiausia 

vietų suteikė kairiųjų partijai. Istoriškai žinome, kad tada 
į Liaudies Seimą, rinkimai buvo išprievartauti, balsų anuo 
metu pirkti nereikėjo, užteko pridėti ranką prie ginklo, ir 
rinkimai įvyko. Buvo ir tokių, kurie tikėjo okupacine val-
džia - žymūs politikai, mokslininkai, menininkai, rašytojai ir 
poetai. Ir dabar mokiniai, studijuojantys literatūrą, raginami 
juos gerbti pilietinės visuomenės vardan. Darbo partijoje yra 
asmenų, mokslininkų, menininkų. Ar jie nesupranta, koks 
yra jų vadas?

Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė drąsiai pasakė, ką 
galvoja žmonės užsienyje, kad Viktor Uspaskich negali 
būti Lietuvos Vyriausybėje ir atstovauti Lietuvai pasaulyje. 
Lietuvoje negali būti perkama demokratija. Darbo partija šiuo 
metu primena būrį kleptomanų, kurie paprasčiausiai negali 
neklastoti rinkimų biuletenių. Kodėl tiek ilgai Darbo partijos 

„juodosios buhalterijos” byla tęsiama?
Patekę į valdžią politikai dažnai pamiršta savo partijų pa-

vadinimus. Ar negalėtų socialdemokratai atnaujinti sąjungą 
su konservatoriais?..                                             S. Tūbėnas

Visi pastaruosiuose rin-
kimuose išrinktieji į Seimą, 
jiems pritariantys komenta-
toriai, politologai, žurnalistai 
ir, deja, padoriais laikytini 
piliečiai tvirtina, kad rinki-
muose piliečiai išreiškė savo 
valią ir jokių abejonių dėl to 
negali būti. Ar iš tikrųjų taip 
yra ir ar nėra kitaip?

Valia yra psichinė galia, 
pasireiškianti sąmoningu 
veikimu. Ji gali būti tvirta, 
silpna, gera, bloga ir jos 
gali visai nebūti arba rastis 
liguistas valios netekimas, 
ką psichiatrai ir psichologai 
vadina abulija.

Demokratijos mechaniz-
mas rinkimų ar referendumų 
metu valios kokybės neverti-
na, tam mechanizmui svarbu, 
kad būtų išreikšta daugumos 
valia. Kokiu būdu, emocijų 
paveikta, administraciniu 
būdu primesta, pinigais ar 
alaus buteliu nupirkta, pilie-
čio valia formavosi, balsa-
vimo buhalterijai nesvarbu. 
Nebrandžios demokratijos 
šalyse pastaroji demokrati-
jos grimasa, pasirodo, gali 
pasiekti tokį mastą, kad, tarsi 
teisėtai, demokratiškai, pati 
valstybė gali būti parduota ar 
pasidovanoti kitai valstybei.

Minimos demokratijos 
grimasos užkratu Lietuvoje 
akivaizdžiai pasižymi Darbo 
partija (DP), Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija (LLRA) ir 
Lietuvos rusų sąjunga (LRS).

Darbo partija buvo įkurta 
2003 metų spalio 18 dieną. 
Pirmajame (steigiamajame) 
jos suvažiavime, vykusiame 
Vilniuje, dalyvavo per 1,000 
Lietuvos piliečių. Jame buvo 
išrinkta partijos vadovybė, 
patvirtinti veiklos programos 
principai. Partijos pirmininku 
tapo Viktor Uspaskich. 2003 
m. lapkričio 25 d. Darbo par-
tija buvo oficialiai įregistruota 
Lietuvos Respublikos tei-
singumo ministerijoje. 2003 
m. lapkričio 11 d. Darbo 
partijos pirmininkas pradė-

PILIEČIŲ VALIOS IŠRAIŠKA  
AR MANIPULIAVIMO APRAIŠKA?

jo susitikimus su Lietuvos 
žmonėmis. Pažymėtina, kad 
iki oficialaus partijos įkūrimo 
visuose rajonuose jau veikė 
partijos „jačeikos” su gerai 
apmokamais patikėtiniais. 
Paties pirmininko susitikimus 
lydėjo koncertai, vaišės, fe-
jerverkai. Niekas neabejojo, 
kad suvirintojas Uspaskich 
lėšas renginiams ir partijos 
veiklai gauna iš kaimyninės 
šalies, tačiau toks jo elge-
sys rinkėjų valiai neturėjo 
įtakos, o emocingi renginiai, 
pamaloninimai vaišėmis, pa-
ties pirmininko, kaip linksmo 
rusų mužikėlio, pasirodymai, 
valią minimos partijos naudai 
paveikė. Kad ta valia nepa-
sižymėjo sąmoningu veiki-
mu, o tik pamaloninimais 
išprovokuotomis emocijomis, 
galiausiai mokesčiu už balsą 
tėra demokratijos grimasos – 
manipuliavimo rinkėjų valia 
– apraiška.

Jau per 2003 ir 2008 metų 
rinkimus atkreiptas dėmesys į 
DP sukčiavimą, balsų supirki-
nėjimą, o šių metų rinkimuose 
ši partija tiesiog įsisiautėjo, 
balsų pirkimas iš bevalių 
piliečių partijos kandidatams 
tapo patekimo į seimą veiks-
niu. Šios partijos nariai, kaip 
ir pats partijos pirmininkas, 
iš šešėlinio verslo, iš sukčia-
vimo tapę milijonieriais, jau 
gali nesunkiai pirkti balsus 
– vietas į Seimą.

Lietuvos lenkų rinkimų 
akcija, kaip liudija ir pats 
partijos pavadinimas, pasi-
naudojus neva skriaudžiamos 
lenkų tautinės mažumos kor-
ta, buvo sukurpta pakliuvimo 
į vietos valdžios struktū-
ras ir į Seimą tikslu. Jos 
kilmė siekia prosovietinės 
„Jedinstvos” organizacijos 
ištakas, o dabartinė veikla 
gauna įvairiapusį palaikymą 
iš tradiciškai nelabai drau-
giškos Lenkijos. Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonuose, kur 
lenkų tautinė sudėtis sudaro 
daugumą, LLRA įsitvirtino 

vietos savivaldos struktūrose 
ir sėkmingai administraci-
niu būdu bei įvairiu rinkėjų 
papirkinėjimu sėkmingai 
manipuliuoja jų valia. 

Lietuvos rusų sąjun-
ga įkurta ir  įregistruota 
Teisingumo ministerijoje1995 
m., o jos steigimą paskatino 
Rusų bendruomenių tarp-
tautinis kongresas, kuriam 
vadovavo Dimitrij Rogozin, 
siekęs suvienyti valstybes, 
po SSRS subyrėjimo tapusias 
nepriklausomomis, o taip pat 
kitose valstybėse veikiančias 
rusų bendruomenes. Ši partija 
manipuliuoja piliečių, ku-
riems „prie ruso buvo geriau” 
ir palankių Putino partijai 
„Vieningoji Rusija”, valia.

Pastaruosiuose rinkimuo-
se LLRA ir LRS, nors forma-
liai nesusijungė į koaliciją, 
tačiau ėjo išvien.

Manipuliacijos r inkė-
jų valia tautiniu pagrindu 
būtų išvengta, jei Lietuvoje 
Teisingumo ministerija nebū-
tų įtvirtinusi antikonstituci-
nės demokratijos svetimybės 
– įregistravimo partijų pagal 
tautybes. Iš tikrųjų demokra-
tijos akiratyje nėra nei tautos, 
nei tautybės. Demokratija 
pripažįsta tik valstybę ir pi-
lietybę. Valstybę sudaro jos 
pilietinė Tauta – pilietinė vi-
suomenė, tą visuomenę – pi-
liečiai, davę ištikimybės prie-
saiką ar pasižadėjimą kon-
krečiai valstybei. Brandžios 
demokratijos šalyse pagal 
tautybes partijos neku-
riamos. Antai Šveicarijoje 
gyvena vokiečiai, prancūzai, 
italai, reto-romanai; yra švei-
carų pilietinė tauta, tačiau 
pagal tautybę partijų nėra. 
Taip yra ir kitose Europos 
valstybėse, JAV. Nebrandžios 
demokratijos šalyse, prie ku-
rių turime priskirti ir Lietuvą, 
be ribojimų kurpiami ir pri-
pažįstami partijomis dariniai, 
kurie savo turiniu ir siekiais 
nėra nukreipti į valstybės 
kūrybą ir tvirtinimą, o kartais 
tampantys valstybei kenks-
mingomis svetimybėmis, 

Demokratijos tvirtinimo 
vardan, Teisingumo minis-
terija partijas LLRA ir LRS 
iš partijų registro privalo 
išbraukti, antidemokratiš-
kas klaidas taisyti. Tokiam 
žingsniui mūsų Konstitucinis 
Teismas bei užsienio demo-
kratinės institucijos neturės 
pagrindo reikšti prieštaravi-
mų, nes tik lietuvių Tauta, 
kurios nariais gali būti ir yra 
kitokios kilmės piliečiai, ku-
ria ir tvirtina savo valstybę, 
jos suverenitetas priklauso 
Tautai. Tai įrašyta Lietuvos 
Respublikos Konstitucijoje.

Algimantas Zolubas
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Šiuo laišku norime atkreipti Lietuvos Respublikos aukščiausios valdžios institucijų dėmesį dėl 
katastrofiškos padėties krašto apsaugos sistemoje, susidariusios dėl jai skiriamo nepakankamo 
finansavimo. 

Šiuo metu, Lietuvos išlaidos krašto gynybai sudaro 0.76 procento nuo BVP palyginus su 1.4 
procento nuo BVP NATO vidurkiu. Be Islandijos, kuri neturi kariuomenės, esame paskutinėje 
vietoje tarp visų NATO šalių. Tuo ne tik rodome, kad mums patiems nesvarbus mūsų šalies sau-
gumas. Tuo atvirai tyčiojamės iš savo NATO partnerių. 

Esame NATO pasienis su šalia besiribojančiomis dvejomis mažiausiai mums draugiškomis 
valstybėmis pasaulyje. Viena iš jų, visais Lietuvos istorijos laikotarpiais savo imperiniais užmo-
jais siekė ištrinti mūsų valstybę, mūsų kalbą ir mūsų tautą. Kita, įtvirtinusi autoritarinį režimą, 
visada buvo ir liks ištikimas didžiojo kaimyno satelitas, jei ir ne dėl broliškos meilės, tai dėl 
pigių dujų ir politinės užuovėjos. 

Aljansas užtikrina mūsų šalies saugumą ir stabilumą, vykdydamas atvirą atgrasymo politiką 
– NATO oro policijos misija užtikrina nepertraukiamą oro erdvės stebėjimą ir gynybą bei NATO 
vienetų nuolatinę dislokaciją šalyje, NATO ir didieji sąjungininkai turi paruošę konkrečius mūsų 
šalies gynybos planus bei yra skyrę konkrečius pajėgumus ginkluotos agresijos prieš mūsų šalį 
atveju. Toks saugumo garantas skatina užsienio investicijas į mūsų šalies verslą: 2011 metais 
Lietuvos verslas eksportavo produkcijos už 70 milijardų litų. 

Mainais į NATO saugumą, mes rodome savo pasiryžimą kartu su sąjungininkais petis į petį 
gintis su nustekenta kariuomene ir jos nykstančiais pajėgumais – NATO ekspertų paskaičiavimu, 
siekiant išlaikyti esamus pajėgumus, Lietuva turėtų skirti mažiausiai 1.3 procento nuo šalies BVP.

 Šalies Prezidentė yra ne kartą išreiškusi savo poziciją teigdama, kad Lietuvos kariuomenei 
būtina kokybė, o ne kiekybė. Būtinos investicijos į naujas technologijas, į naują ginkluotę, įrangą 
ir ekipuotę. Tačiau su dabartiniu finansavimu, kariuomenę palieka vis daugiau specialistų, ski-
riamų lėšų vos užtenka esamam personalui išlaikyti (atsižvelgiant ir į tai, kad pareigūnams alga 
skaičiuojama taikant dvigubai mažesnį nei šalyje galiojantis MMA), o apie naujas technologijas 
galima tik pasvajoti, nes trūksta lėšų paprasčiausioms kasdienėms pratyboms organizuoti.

 Siekiant užtikrinti patikimą atgrasymą, kaip to reikalauja Nacionalinio saugumo pagrindų 
įstatymas, nereikia brangių naikintuvų, tankų ar lėktuvnešių. Išmaniajai gynybai užtikrinti, būtina 
sudaryti tokias sąlygas, kad potencialus priešas keliskart pagalvotų prieš imdamasis veiksmų, o 
sąjungininkai galėtų laiku ir nevaržomai atvykti į pagalbą. Dalį pajėgumų turime – oro erdvės 
stebėjimas, NATO oro policija. Kitiems kritiniams pajėgumams – priešlėktuvinei ir prieštankinei 
technikai įsigyti, žvalgybiniams pajėgumams stiprinti, pilnai integracijai į NATO sistemas – pa-
pildomai reikia lėšų jau dabar, kol dar nevėlu.

Raginame visas aukščiausios valdžios institucijas parodyti, kad privalome ir galime savo 
saugumą užtikrinti visų pirma mes patys, kad  esame pasirengę ir galime būti atsakingais NATO 
partneriais, kad mums rūpi mūsų valstybė ir kas bus su ja ateityje. 

Tikimės visų valdžių, nežiūrint partinės priklausomybės, supratimo ir valstybiško požiūrio į 
Lietuvos valstybės gynimo sistemos tobulinimo reikalus, tuo labiau, kad visos didžiosios partijos 
principingai yra sutarę didinti finansavimą gynybos reikmėms, kaip tai numato įsipareigojimai 
NATO.

LLKS valdybos pirmininkas Jonas Burokas

DĖL IŠLAIDŲ KRAŠTO GYNYBAI
Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga  

2012 m. spalio 31 d. žemiau pateikiamu viešu laišku kreipėsi  
į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Seimą ir Vyriausybę

Liublino unijos (1569 m.) paskelbimas – Lietuvos nelaimė. Jono Matejkos paveikslas, sukurtas 1869 m. Ilgametis Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės tyrinėtojas istorikas Antanas Tyla parašė studiją apie to meto įvykius, kurioje negaili kritikos paskutiniam Jogailaičiui 
– Žygimantui Augustui: „Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu jis buvo išrinktas Vilniuje, čia jis pasižadėjo būti ištikimas LDK, tačiau 
pasielgė panašiai kaip 1940 metais Justas Paleckis ar Antanas Sniečkus – valstybinį savarankiškumą iškeitė į jungtinę valstybę, neap-
saugojęs nei jos teritorijos, nei Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio renkamumo teisės”. 

KĄ IGNORUOJA 
V.TOMAŠEVSKIS 
IR KO NEMATO 

„NAKTINĖ 
KOALICIJA”?

Vilnius, lapkričio 5 d. Kol 
Valdemaras Tomaševskis ma-
tuoja LLRA švietimo ir moks-
lo ministro kėdę, yra gera 
proga pakalbėti apie tai su kuo 
„naktinė koalicija” rimtais vei-
dais derasi dėl ministro posto.

Prieš pusmetį jau teko ko-
mentuoti ir rašyti apie tai, 
kad elektroninėmis priemo-
nėmis platinamo žurnalo rusų 
kalba „Russkij mir” („Rusų 
pasaulis”) visuomeninės ta-
rybos narių sąraše puikuojasi 
ir Europos parlamento na-
rio, Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos vadovo Valdemaro 
Tomaševskio pavardė.

Tai nekeltų jokio susido-
mėjimo, jeigu ne žurnale ti-
ražuojamos antilietuviškos ar 
antibaltiškos, istorine dezin-
formacija dvelkiančios teori-
jos. Bei dar viena aplinkybė 
– politikas dalyvauja Rusijos 
Federacijos vyriausybinės 
Tėvynainių, gyvenančių už-
sienyje komisijos finansuo-
jamo leidinio visuomeninėje 
taryboje. 

Natūralu, kad kyla klausi-
mas - tai kokiai pozicijai ats-
tovauja tūlas V. Tomaševskis? 
Juk žurnale kaip vienas naciz-
mo reabilitavimo pavyzdžių 
pateikiamas ir 2010 metais 
atidarytas memorialas-bun-
keris, kuriame 1949 m. vasarį 
partizanų vadų suvažiavime 
generolas Jonas Žemaitis buvo 
išrinktas Lietuvos Laisvės 
Kovos Sąjūdžio (LLKS) ta-
rybos prezidiumo pirmininku. 
Atidaryme dalyvavo preziden-
tė Dalia Grybauskaitė, o gene-
rolo J. Žemaičio nuopelnai taip 
pat aukštai įvertinti oficialios 
Lietuvos valdžios. Jo vardas 
įrašytas į mūsų istorijos va-
dovėlius, kaip žmogaus, kuris 
okupantų teismo metu išdrįso 
įvardinti Lietuvos okupaciją 
ir prisiėmė visą atsakomybę 
vadovaujant lietuvių pasi-
priešinimo organizacijai. Jo 
paminklas stovi prie Lietuvos 
Krašto apsaugos ministerijos. 

Kaip žinoma, lietuvių an-
tikomunistinio pasipriešinimo 
atstovai, su lenkų antiko-
munistinio pasipriešinimo 
pagalba, siuntė informaciją 
per Lenkiją apie šalyje vyk-
dytus baisius nusikaltimus 
žmoniškumui. Pagaliau pati 
galingiausia lenkų pasiprie-
šinimo organizacija – Armija 
Krajova - nuo 1944 m. rug-
pjūčio mėn. pradėjo kovoti su 
komunistiniu režimu ir NKVD 
kariuomene.

Per 1944 m. antrąjį pus-
metį Lietuvoje kas antra ko-
vinė partizanų operacija prieš 
NKVD ir jų pagalbininkus 
teko būtent jai. Tuo laikotar-

piu okupuotoje Lietuvoje kas 
antras politinis kalinys buvo 
lenkas, o antikomunistinio pa-
sipriešinimo dalyviams persi-
kėlus į Lenkiją, vien per trejus 
metus jie kautynėse nukovė 
tūkstantį NKVD karininkų, 
kareivių ar sovietinio saugumo 
darbuotojų. 

Tuo metu, kai Lietuvoje dar 
egzistuoja kontroversijos dėl 
AK veiksmų rytų Lietuvoje 
1944 m. pavasarį, tai Lenkijoje 
(beje, kai kur ir Lietuvoje) 
antikomunistiniams lenkų par-
tizanams, jų pasipriešinimui 
yra pastatyta paminklų. Apie 
tai joks „Russkij mir” nerašo 
ir nerašys, o V. Tomaševskis 
KGB ir NKVD antilenkiškos 
veiklos nematė ir nematys. 

Todėl visiškai nenuostabu, 
kad Vilniaus miesto savivaldy-
bės tarybą su Lenkų rinkimų 
akcijos ir Rusų Aljanso koali-
cijos „Valdemaro Tomaševskio 
blokas” kandidatų sąrašu per-
nai pateko europarlamenta-
ro V. Tomaševskio padėjė-
jas, 18 metų KGB dirbęs V. 
Balakinas. Tada kyla klau-
simas: arba V. Tomaševskis 
nežino apie lenkų antikomu-
nistinį pasipriešinimą ir kas 
prieš jį kovojo, arba, kas labiau 
tikėtina – savo dalyvavimu 
minėto leidinio veikloje ir 
į politiką atvedamais KGB 
patirties įgijusiais padėjėjais 
atstovauja Rusijos užsienio 
politikos linijai Lietuvoje 
bei ignoruoja lenkų antiko-
munistinio pasipriešinimo 
istoriją. Todėl kaip ir kuo V. 
Tomaševskio apetitą malšins 
„naktinė koalicija” - pamaty-
sime netrukus.

Dr. Arvydas Anušauskas, 
Seimo TS-LKD frakcijos na-
rys, NSGK pirmininkas
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Seimas priėmė galutinį 
sprendimą dėl rinkimų rezulta-
tų nustatymo daugiamandatėje 
rinkimų apygardoje taip pat dėl 
rinkimų paskelbimo negalio-
jančiais Biržų-Kupiškio vien-
mandatėje apygardoje. Tačiau 
Seimas nepriėmė jokio spren-
dimo dėl penkių vienmandačių 
apygardų (Šilutės-Pagėgių, 
Vilniaus-Trakų, Kaišiadorių-
Elektrėnų, Širvintų-Vilniaus, 
Jurbarko) rinkimų rezultatų 
nustatymo, nors Konstitucinis 
Teismas dėl jų pateikė išvadą, 
rašo Alfa.lt

Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 105 straipsnio 3 
dalis ir Seimo rinkimų įstaty-
mo 95 straipsnis nustato, kad 
galutinį sprendimą dėl pateikto 
paklausimo Konstituciniam 
Teismui priima Seimas. Seimo 
narys G. Songaila mėgino 
atkreipti Seimo dėmesį, kad 
Seimas privalo priimti galutinį 
sprendimą ir dėl rinkimų rezul-
tatų nustatymo Šilutės-Pagėgių, 
Širvintų-Vilniaus, Vilniaus-

Neoficialiais duomenimis, už Vydo Gedvilo kandidatūrą slaptame balsavime pasisakė 84 Seimo nariai, 
prieš – 49. Dar du biuletenius slaptame balsavime dalyvavę parlamentarai sugadino. Šiuos duome-
nis vėliau oficialiai patvirtino ir balsų skaičiavimo komisija. XI Seimo pirmininku išrinktas Vydas 
Gedvilas. Nuotraukoje naująjį Seimo pirmininką sveikina X Seimo pirmininkė Irena Degutienė. lrs.lt

Lapkričio 16 d. Seimo nario 
priesaiką davęs Darbo partijos 
vadas Viktor Uspaskich teiga, 
kad „darbiečiai” balsavime 
dėl neliečiamybės tikriausiai 
palaikys Drąsos kelio partijos 
vadę Neringą Venckienę.

„Reikalinga komisija, bet 

G.SONGAILA IŠSIUNTĖ  
DAR VIENĄ PAKLAUSIMĄ KT

Trakų, Kaišiadorių-Elektrėnų 
bei Jurbarko apygardose, nes 
kitaip galutiniai rezultatai jose 
liks nenustatyti ir išrinktųjų 
Seimo narių Artūro Skardžiaus, 
Ritos Tamašūnienės, Jaroslavo 
Narkevič iaus ,  Broniaus 
Bradausko ir Broniaus Paužos 
išrinkimas liks nepatvirtintas. 
Tačiau šis kadenciją baigian-
čio Seimo nario pasiūlymas 
liko neišgirstas.

Todėl G. Songaila, kaip 
Seimo atstovas konstitucinėje 
justicijos byloje dėl lapkri-
čio 6 d. Seimo paklausimo 
Konstituciniam Teismui, pa-
prašė Konstitucinio Teismo 
išaiškinti, ar galutiniai rinkimų 
rezultatai penkiose minėtose 
vienmandatėse yra nustatyti, 
nors Seimas nepriėmė galuti-
nio sprendimo, o taip pat – ar 
išrinktieji Seimo nariai Artūras 
Skardžius, Rita Tamašunienė, 
Jaroslavas  Narkevičius , 
Bronius Bradauskas ir Bronius 
Pauža gali įgyti Seimo nario 
mandatą bei prisiekti.

„ M e l d ž i a m e  Ta v e , 
Viešpatie, kad šio Seimo 
nariuose mūsų kraštas turėtų 
tvirtą gynybinę sieną nuo to, 
kas kėsintųsi pažeisti Lietuvos 
laisvę ir jos žmonių moralinį 
sveikumą bei tvirtumą, tačiau 
tegul randa čia plačiai atvertus 
vartus visa, kas brandina žmo-
gų atsakingai laisvei, visa, kas 
atneša šviesą ir tiesą”, - sakė 
vyskupas A. Poniškaitis. 

Vyriausiosios rinkimų ko-
misijos (VRK) pirmininkas 
Zenonas Vaigauskas pagarsino 
į Seimą išrinktų kandidatų pa-
vardes. Komisijos pirmininkas 
posėdžio pirmininkei V.M. 
Čigriejienei taip pat įteikė spe-
cialų plaktuką, kuriuo ji turės 
mušti į gongą pažymėdama 
priimtus sprendimus. Tai jau 
antrasis parlamentarės plaktu-
kas, nes politikė pirmininkavo 
ir praėjusios kadencijos pirma-
jam posėdžiui. 

K.Miškinienė priesaiką 
davė tik antruoju 

bandymu
Išrinktieji Seimo nariai 

priesaikas davė sklandžiai, 
be didesnių susipainiojimų 
ar nesusipratimų. Tačiau 
Druskininkų vicemerės kė-
dės dėl Seimo narės mandato 
atsisakiusi socialdemokratė 
Kristina Miškinienė priesaiką 
davė tik antruoju bandymu. 
Seimo naujokė galbūt nesusi-
tvarkė su jauduliu ir pirmąsyk 
skaitydama priesaiką pasiža-
dėjo saugoti Lietuvos „žmonių 
vientisumą”. Supratusi, kad 
tekstą perskaitė klaidingai, po-
litikė padarė pauzę ir priesaiką 

davė antrą kartą. Antruoju 
mėginimu buvusi vicemerė 
prisiekė sėkmingai, pasižadė-
dama saugoti Lietuvos žemių 
vientisumą, kaip ir parašyta 
priesaikos tekste.

2012-2016 m. kadencijos 
Seime darbą pradės 139 Seimo 
nariai. Parlamente iš viso turė-
tų būti 141 Seimo narys, tačiau 
du parlamentarai bus renkami 
vėliau, nes rinkimų rezultatai 
Zarasų-Visagino ir Biržų-
Kupiškio apygardoje buvo 
pripažinti negaliojančiais. 

Į Seimą išrinkti 105 vyrai 
ir 34 moterys.

Dievo pagalbos 
neprašė septyni 

seimūnai, daugiausia 
socialdemokratai

Lapkričio 16 d. vakarą sep-
tyni iš 135 Seime prisiekusių 
naujos kadencijos parlamen-
tarų priesaikos nepabaigė sa-
kiniu „tepadeda man Dievas”. 
Penki iš jų – socialdemokratai.  
Parlamentarai prisiekė abėcė-
lės tvarka, priesaiką pradėjo 
sakyti partijos „Tvarka ir tei-
singumas” narys Remigijus 
Ačas, baigė - Zita Žvikienė. 
Priesaika buvo skaitoma padė-
jus ranką ant Konstitucijos, ją 
priėmė Konstitucinio Teismo 
pi rmininkas  Romualdas 
Kęstutis Urbaitis. 

Naujai išrinkti Seimo nariai 
turėjo pasakyti tokius prie-
saikos žodžius: „Aš, (vardas, 
pavardė), prisiekiu būti išti-
kimas Lietuvos Respublikai. 
Prisiekiu gerbti ir vykdyti 
jos Konstituciją ir įstatymus, 
saugoti jos žemių vientisu-
mą. Prisiekiu visomis išga-
lėmis stiprinti Lietuvos ne-
priklausomybę, sąžiningai 

tarnauti Tėvynei, demokra-
tijai, Lietuvos žmonių gero-
vei. Tepadeda man Dievas.” 
Priesaiką buvo galima sakyti 
be paskutiniojo sakinio, pri-
klausomai nuo asmeninių 
įsitikinimų. 

Tuo pasinaudojo socialde-
mokratai Vytenis Andriukaitis, 
Marija Aušrinė Povilionienė, 
Juras Požėla, Giedrė Purva-
neckienė, Algirdas Sysas. 

Į Aukščiausiąją jėgą nesi-
kreipė ir „darbiečių” sąraše 
išrinkti sutuoktiniai Sergej ir 
Larisa Dmitrijev.

Parlamente nebėra pagar-
sėjusio ateisto socialdemo-
krato Česlovo Juršėno. Jis 
nusprendė baigti parlamen-
taro karjerą ir rinkimuose 
nebedalyvavo. 

Nepadėjo rankos ant 
Konstitucijos

D u o d a m a s  p r i e s a i k ą 
Lietuvos lenkų rinkimų akcijos 
atstovas, Seimo narys Michalas 
Mackevičius užmiršo uždėti 
ranką ant Konstitucijos. 

Vertinant griežtai pagal pro-
tokolą, tokia priesaika netu-
rėtų galioti. M. Mackevičiaus 
klaidą pastebėjo ir salėje sė-
dintis Konstitucinio Teismo 
teisėjas, pasišnabždėjo su 
pirmininkaujančia posėdžiui 
ir numojo ranka. Priesaika 
užskaityta.

Seimo narys, galimas so-
cialdemokratų kandidatas į 
susisiekimo ministro postą 
Rimantas Sinkevičius irgi 
prisiekė nepadėjęs rankos ant 
Konstitucijos. Tai pastebėjus 

Seimo darbuotojams, jis išsyk 
pakartojo priesaiką.

Konstitucinės teisės ži-
novas Vytautas Sinkevičius 
teigė, jog reikalavimas sakyti 
priesaiką padėjus ranką ant 
Konstitucijos įpareigoja Seimo 
statutas. Tačiau teisininkas 
nemano, kad užmiršusio tai 
padaryti parlamentaro priesai-
ka negalioja.

„Žmonės juk jaudinasi. 
Girdžiu, kai kurie vietoj 
„saugoti Lietuvos žemių 
vientisumą” pasako: „saugoti 
žmonių vientisumą”. Bet jei 
Konstitucinio Teismo pirmi-
ninkas priesaiką pripažįsta 
galiojančia, tai viskas gerai”, 
- portalui lrytas.lt paaiškino 
V. Sinkevičius. Ranką ant 
Konstitucijos ne iš karto 
padėjo ir šešerius metus 
Seimo pirmininko pareigas 
ėjęs Artūras Paulauskas. 

Iškilmingą Seimo narių 
priesaikų ceremoniją sutrikdė 
naujame Seime opozicijo-
je dirbsiančių konservato-
rių demaršas. Didelė dalis 
Tėvynės sąjungai-Lietuvos 
krikščionims demokratams 
atstovaujančių naujos ka-
dencijos parlamentarų, prie-
saiką Lietuvos valstybei duo-
dant sukčiavimu įtariamam 
Darbo partijos vadui Viktor 
Uspaskich, paliko salę.

Konservatoriai aiškina 
taip pasielgę, nes negali ra-
miai žiūrėti, kaip prisiekia 
sukčiavimu įtariamos Darbo 
partijos vadovas. Tiesa, salę 
paliko ne visi TS-LKD nariai. 

„DARBIEČIAI” PALAIKYS N.VENCKIENĘ 
BALSAVIME DĖL NELIEČIAMYBĖS

greičiausiai balsuosime palai-
kyti Neringą Venckienę”, - LNK 
televizijai sakė V.Uspaskich.

Buvusi Kauno teisėja 
N.Venckienė neliečiamybę 
įgijo penktadienį davusi Seimo 
nario priesaiką. N.Venckienė 
įtariama trukdymu antstolio 

veiklai, nepagarba teismui ir 
teismo sprendimo nevykdymu.

V.Uspaskich ir du jo partie-
čiai Seime - Vytautas Gapšys ir 
Vitalija Vonžutaitė - lapkričio 
16 d. taip pat įgijo teisinę ne-
liečiamybę. Jie yra kaltinami 
sukčiavimu vadinamojoje 
Darbo partijos juodosios bu-
halterijos byloje. 

Joje liko Rimantas Jonas 
Dagys, Kazys Starkevičius, 
Egidijus Vareikis, Arvydas 
Vidžiūnas.

Iškart po V.Uspaskicho 
priesaikos protestavę konser-
vatoriai grįžo į salę.

Neprisieki Dievui - 
nesilaikai religijos 

vertybių
Publicistas, politinio ir vi-

suomeninio gyvenimo apžval-
gininkas Tomas Viluckas tei-
gia, kad nesakydami priesaikos 
pabaigos Seimo nariai parodo 
nuostatas religijos atžvilgiu. 
„Priesaikoje nekalbama apie 
konkrečią religiją, Bažnyčią ar 
konfesiją. Sakytume, religinės 
vertybės jiems nėra svarbios, 
Dievo buvimas jų politikoje 
neegzistuoja. 

Negalime teigti, kad pa-
sakiusiems visus priesai-
kos žodžius Dievas svarbus. 
Nuoširdumo nepamatuosi. 
Bet jei šaukiasi Dievo pa-
galbos, turėtų atsižvelgti į 
religines vertybes ir savo 
darbe. Deja, ne visi politikai 
tai praktiškai įgyvendino pri-
imdami įstatymus. Pagarba 
žmogui, jo orumui, pagalba 
vargstantiems, sąžiningumas 
– pamatinės vertybės. Ne kie-
kvienas politikas to laikosi. 
Žmogus pasirenka, sakyti ar 
ne. Tai yra jo išpažinimas, jo 
pasirinkimas. Tai numato ir 
procedūra. Kiti priesaikos sa-
kiniai yra privalomi, negalima 
keisti nė žodžio, o šis sakinys 
– laisvai pasirenkamas”, - tei-
gia T. Viluckas.

PRISIEKĖ LIETUVOS...
(Atkelta iš 1 psl.)
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Meškus galvojo, ar ne la-
biau reikia įtempti savo jėgas 
„kovai su ypatingu demokra-
tizmu, su kuriuo mums taip 
atkakliai peršasi pirmeiviai. 
Jų darbas siekia ne tautybės 
pamatų, bet skverbiasi į pačią 
žmogaus dvasią, skiepydamas 
jon tikybinės ir socialinės 
anarchijos nuodus, todėl ne-
palyginamai yra kenksmin-
gesnis”.

Į tai atsiliepė Smetona 
(Viltis 1913, N 37). „Iš pažiū-
ros tarytum ir nuosakiai kalba 
p. Meškus. Bet giliau pana-
grinėję jo sakinį, pamatysime, 
kad yra gryna abstrakcija, 
kaip ir tas pasakymas: pirma 
auklėkime žmogų, o paskui 
kataliką, protestantą ir t. t... Ne 
pirma ir ne paskum, bet iš 
karto reikia auklėti žmoguje 
katalikas, lietuvis, pilietis”. 
O dėl nacionalizmo, tai „jis 
turi dvi puses... Stipresniosios 
tautos nacionalizmas virsta 
šovinizmu, silpnesniosios — 
patriotizmu. Viena puola, antra 
ginasi nuo tų užpuolimų, sten-
giasi atgauti nustotąsias teises. 
Visiems aišku, kad lietuviams, 

ANTANAS SMETONA
TAUTINĖS VIENYBĖS IEŠKOTOJAS

Stasys Yla
Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje

III.
bent Lietuvos rytuose, tenka 
vaidinti antroji nacionalizmo 
pusė, būtent gintis... Pati naci-
onalizmo kova, kova dėl savų 
dorų bei prakilnių siekimų ne 
tik nėra nusižengimas, bet yra 
piliečio dorybė ir pareiga. Ir 
kas nekovoja už savo teisingą 
reikalą, tas nepildo tos parei-
gos, tas tiesiog nusideda savo 
tėvynei”.

Iškeltąjį Meškaus klausi-
mą Smetona pavadino „doros 
žvilgsniu į lietuvių naciona-
lizmą” ir savo straipsnį baigė 
šia išvada: „Jei p. Meškus būtų 
įrodęs, jog lietuviai, gindami 
savo teisę Lietuvos rytuose, 
yra pavartoję nedorą ginklą, 
tuomet iš tiesų reiktų abejoti, 
ar nekenkia jų nacionalizmas 
katalikybei ir dorai”.

Dėl katalikybės ir tauty-
bės santykio Smetona buvo 
rašęs anksčiau, negu atsiliepė 
Meškus. Jis klausė: „Katra, 
tautybė ar katalikybė, reikia 
aukščiau statyti”? Ir atsako: 
„Kas taip klausia, tas mano, 
jog doros atžvilgiu tautybė 
esanti ne krikščionybės ribose, 
bet už jų... Krikščionybė yra 

platesnė sąvoka už tautybės 
sąvoką. Tautybės sąvoka įver-
tinama krikščionybės mastu. 
Ši ne viršum ir ne apačioje, bet 
visur... Krikščionių mokslas 
deda ribas, kiek tolumo savo 
reikalais turime teisės siekti, 
saugoti ir plėtoti savo tautybę” 
(Viltis 1912, N 143).

Kova  
ar bendradarbiavimas  

su pirmeiviais?
Jautresnis buvo antras 

klausimas, kurį iškėlė Meškus, 
dėl kovos su pirmeiviais. Viltis 
nebuvo atsisakiusi šios kovos, 
tačiau po trejų metų ją pristab-
dė. Ne tik pristabdė, bet ėmė 
kalbėti apie bendradarbiavimą. 
Vienas iš demokratų, vėliau 
viltininkas J. Kubilius iškėlė 
klausimą Lietuvos Žiniose 
(1910, N 4), ar nereikia iš kul-
tūros darbo išjungti politinių ir 
religinių reikalų, kurie, jo po-
žiūriu, kliudo bendradarbiauti.

S m e t o n a  a t s i l i e p ė  į 
Kubiliaus klausimą abejo-
damas, ar įsitikinimai turėtų 
kliudyti vienybei; priešingai, 
tikroji kliūtis gal esanti kul-
tūringumo stoka. Tačiau jis 
pripažino J. Kubiliaus mintį 
svarstytiną ir diskutuotiną, bū-
tent — mintį „atskirti kultūros 
darbą nuo kitų dalykų”.

Ta i  a t i t iko  i r  p i rmi -
nę Vilties kryptį, išreikštą 
Kvieslyje: „Mūsų viršiausias 
tikslas telkti tautines pajė-

gas ir taikinti jos taip, kad 
darbe neprieštarautų vienos 
kitoms... Tik sujungtomis 
pajėgomis tegalime laimėti. 
Išsiskirstę būtume lengvai 
įveikti... Mūsų viltis vieny-
bėje”. Ten pat buvo pabrėžtas 
ir kultūrinio darbo vaidmuo: 
„Mes tikime ir turime pamatą 
tikėti, jog kultūros darbas 
niekuomet dykai nežūna”. 
Šis darbas nebuvo numaty-
tas atsieti nuo religijos, nes 
„žmonijos gyvenime didžią, 
galima sakyti, pirmos eilės 
vietą turi tikyba ir su jąja 
rišama dorovė. Ir Lietuvoje 
tikyba ir bažnyčia yra didis 
mūsų tautos veiksnys”.

Ta pirminė mintis — telkti 
ir derinti tautines jėgas vis dar 
neturėjo savo konkretesnio 
sprendimo. Tiesa, Viltis buvo 
išjungusi politinį — partinį 
elementą. Dabar J. Kubilius 
siūlė išjungti ir religinį. Tai 
padaryti būtų buvę svetima 
pačiam Smetonai asmeniškai, 
juoba, kad Viltis rėmėsi kuni-
gais. Pagaliau išjungti religiją 
iš kultūros buvo nebeįma-
noma, nes katalikai pirmieji 
šokosi kurti mokyklas ir kitas 
švietimo bei kultūros įstaigas 
ir organizacijas.

Katalikų veiklumas ir 
kūrybiškumas jau buvo pra-
šokęs pirmeivių. Tai pui-
kiai žinojo ir Smetona, nes 
jis rašė: „Ligšiol pirmeivių 
vadai skelbė ir savo taktu 

žymėjo, jog negalima esanti 
lietuvių ‘partijų’ vienybė ne 
tik politikoje, bet ir kultūros 
darbe, vadinasi, negalima 
ir lietuvių tauta. Pirmeiviai 
tos nuomonės tvirtai laikėsi, 
kol jie daug svėrė miniose. 
Bet šiandien jų svoris yra 
sumenkėjęs, juos atsvėrė 
kunigija” (Katalikybė ir pir-
meivybė, Viltis 1913, N 43). 
Tačiau Smetonai atrodė, kad 
katalikai, pasijutę stipresnėje 
pozicijoje, taip pat nebenori 
ieškoti vienybės. Taip jis 
išsiaiškino Meškaus iškeltą 
Vadove klausimą „Kas toliau 
reikia daryti”?

Smetonai buvo gal ne tai 
svarbu, jog Meškus pirmei-
vybės pavojų laikė visuotines-
nių, negu lenkybės. Smetonai 
užkliuvo Meškaus priekaištai 
Vilčiai, kad čia esą susitelkę 
„tautininkai demokratai”, 
jų „frakcija” su pasinešimu 
užimti „mūsų visuomenėje 
lyg vidurį” ir jų galvojimas, 
„kad daug kame esą gali-
ma dirbti išvien ir su mūsų 
pirmeiviais”. Meškus siūlė 
„tautininkams išsižadėti gal 
ir saldžios, bet visgi svajonės 
apie bendrą darbą su pirmei-
viais”.

Smetona atsikirto Meškui:
— Aš nesakau, kad nerei-

kia kovoti su pirmeiviais, kur 
jie, skverbdamiesi religijos 
sritin, stengiasi griauti jos 
pamatus.        (Bus daugiau)

Kai garbės konsulu ryti-
niam Floridos pakraščiui buvo 
paskirtas Stanley Balzekas 
Jr., jau buvo aišku kad šios 
dinamiškos, kūrybingos asme-
nybės dėka, kultūrinis lietuvių 
judėjimas pagyvės ir sustiprės.

Viltys išsipildė su kaupu. 
Garbės Konsulatas įkurtas 
pačiam elegantiškiausiam 
Amerikos kurorte, Palm Beach 
Towers, artina visų kartų ryt. 
Floridos lietuvius. Čia turim 
progos pasikalbėti su Lietuvos 
valdžios atstovais, pasiklausyti 
informacinių pranešimų apie 
Lietuvą, čia lankosi ambasa-
doriai ir konsulai ir kitų vals-
tybių atstovai. Čia konsulato 
dėka buvo įkurta šeštadieninė 
mokyklėlė.

Lietuvių kultūros mu-
ziejaus vadovybė, Lietuvių 
Bendruomenė ir jaunimo or-
ganizacija „Saulėtas krantas” 
jungtinėmis jėgomis suruošė 
pokylį padėkoti ir pagerbti 
savo konsulą už jo darbus lie-
tuvybei, jo gimtadienio proga. 
Jungtiniam komitetui pirminin-
kavo dail. Rimgailė Zotovienė.

Ambasadoriaus Žygimanto 
Pavilionio sveikinimą (raštu) 
perskaitė komiteto pirmininkė.

Toliau programą vedė dr. 
Andrea Zotovaitė, Lietuvių 
kultūros muziejaus direktorė 
ir Lietuvių Bendruomenės 

Nuotraukoje dr. Birutė Pautieniūtė-Clottey, LB Auksinio Kranto pirm. Vytautas Daugirdas, Rūta Gustaitytė-Branušienė, Jungtinio 
komiteto pirm. Rimgailė Jonynaitė-Zotovienė, Garbės kon. Stanley Balzekas Jr., lituanistinės mokyklos direktorė Renata Armalaitė, 
pokylio programos vedėja dr. Andrea Zotovaitė.

GARBĖS KONSULO STANLEY BALZEKO JR. PAGERBIMAS FLORIDOJE

valdybos vicepirmininkė. Ji 
išvardijo S. Balzeko Jr. nuo-
pelnus lietuvybei.

Mes jus sveikiname, mes 
jums dėkojame, mes jumis di-
džiuojamės, mes džiaugiamės 
galėdami atšvęsti jūsų laimė-
jimus, jūsų gimtadienio proga 
kalbėjo dr. Andrea.

Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkės Jolita Dromantaitė 
išryškino Konsulato svarbą 
mūsų apylinkei. Dabar čia 
vyksta Bendruomenės posė-
džiai, visuotiniai susirinkimai, 
tautinių švenčių minėjimai, 

suvažiavimai, koncertai ir 
repeticijos. Tai mūsų – lietuvy-
bės židinys. Be jo organizuotai 
lietuvybės veiklai sąlygų ne-
būtų. Pirmininkė įteikė padė-
kos raštą.

Muz. Vytauto Daugirdo 
akordeono akordai pynėsi jaus-
mingai su liaudies melodijomis. 

Lituanistinės mokyklėlės 
direktorė Renata Armalaitė 
dėkojo konsului už moky-
klėlės kūrimo paskatinimą, 
finansinę paramą bei patal-
pas. Mokinukų padėka buvo 
išreikšta su jų pačių pieštu 

paveikslu. Iki šiol pradinį litu-
anistinį švietimą jau yra įsigiję 
30 vaikučių. Trys iš buvusių 
mokinių – Vasarė Orentaitė, 
Lukas Tamulis ir Žymantė 
Andrajauskaitė padeda  mo-
kytojai.

Auksinio kranto LB pirm. 
Birutė Pautieniūtė-Clottey 
pasveikino konsulą.

Keturios „Dainavos šalies 
lakštingalos”: „Renata A., 
Jolita D., Regina L. ir Vijūna 
I.” Jam įteikė raudonas rožes.  
Jubiliato akyse sužibo senti-
mento ašara…

Toliau vyko vaišės, linkėjo-
me „Ilgiausių metų…”, buvo 
tradicinis tortas.

Tarpe svečių buvo Vyčių 
org. pirm. Dotti Parilli su 
vyru, dr. Jack Keough su 
4-tos kartos lietuvaite žmona 
Joan. Dr. Keough tik baigė 
rašyti knygą – meilės romaną, 
pagrįstą Lietuvos istorija, sie-
kiant Lietuvai išsilaisvinimo iš 
caro okupacijos.

Jungtinio komiteto pir-
mininkė dėkojo programos 
atlikėjams, vaišių vadovei ir 
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C L E V E L A N D ,  O H

CLEVELANDO MENO 
MUZIEJAUS ATRIUM 

ATIDARYMAS
Šio rašinio autorius šių 

metų, „Dirvos” spalio 9 ir 23 
d.d. laidose bandė pranešti 
skaitytojams apie šį svarbų 
įvykį ir kvietė jame atsilankyti. 
Atrium atidarymas vyko spalio 

LOTERIJOS LAIMĖTOJAI
Šių metų lapkričio 1 dieną baigėsi „Dirvos” aukų vajus ir 

įvyko laimingųjų loterijos bilietų traukimas. Bilietų traukimui 
buvo pakviesti: Vladas Plečkaitis, Gražina Plečkaitienė ir 
Aldona Stempužienė.

Baigus vajų, dėkojame „Dirvos” skaitytojams, prenumera-
toriams ir rėmėjams.

Taip pat sveikiname loterijos dovanų laimėtojus:
500 dol. laimėjo Alfonsas Tumas, Semi Valley, CA.
300 dol. laimėjo Juozas Linartas, Winter Park, FL.
200 dol. laimėjo Albinas Markevičius, Santa Monica, CA.

Vilties draugijos valdyba „Dirvos” leidėja

visiems dalyviams už pagarbą 
konsului. Džiaugėsi organiza-
cijų vadovų pareigingumu. Tai 
įrodo kad jaunojoj kartoj slypi 
tautinės vertybės, linkėjo kad 
ne tik kiekybėj, bet kokybėj 
būtumėm stiprūs lietuviai.

Garbės Konsulas savo kal-
bą pasakė vienu sakiniu: „Dar 
niekas niekad neturėjo gražes-
nio gimtadienio, kaip kad Jūs 
brangieji suruošėt man.”

Rimgailė Jonynaitė - 
Zotovienė

(Atkelta iš 6 psl.)
GARBĖS KONSULO...

Prie lietuvių stalo iš k: Rita Matienė, Violeta Leger, Nijolė Kernauskaite ir Salomėja Šukys. „Dirvos” nuotr.

Prie laimingųjų bilietų dėžutės iš k. Aldona Stempužienė, Vladas ir Gražina Pleckaičiai.     „Dirvos” nuotr.

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

DIRVOJE 
Tu ri me gra žų pa pro tį šven čių pro ga svei kin ti sa-

vo gi mi nes, drau gus, ben dra dar bius ir pa žįs ta mus. Ne-
už mirš ki me šio se no pa pro čio ir šiais me tais. Ar tė jant 
Šv. Ka lė dom ir Nau jie siems Me tams, kvie čia me 
jus tuos svei ki ni mus pa tal pin ti DIR VOS pus la piuo se. 
Sa vo nuo šir džiu žo džiu Jūs ne tik įžieb si te ir pra-
skaid rin si te šven tiš ką nuo tai ką ar ti mų jų šir dy se, bet, 
tuo pa čiu, pa rem si te ir lie tu viš ką ją spau dą.

Svei ki ni mų kai nos yra vi siems leng vai pri-
ei na mos, bet, no rint iš veng ti su vė luo jan čiu pa štu 
su si ju sių ne ma lo nu mų ir už tik rin ti tų svei ki ni mų 
pa tal pi ni mą prieššven ti nė je DIR VOS lai do je, la bai 
pra šo me juos siųs ti kuo anks čiau, vi sais svei ki ni mų 
klau si mais pra šo me teirautis
Dirvoje, tel. (216) 531-8150, fax (216) 531-8428 

E-mail: dirva@ix.netcom.com

DIRVA

mėn. 28 d. nuo 11:00 v.r. iki 
4:00 v.p.p. Clevelando meno 
muziejuje. Tai buvo graži 
proga lietuviams parodyti savo 
kultūrą. Nors ši proga buvo 
pasinaudota, liūdina tai, kad 
daug Clevelando lietuvių ja 
visai nesidomėjo ir atidaryme 
neatsilankė. Tai rodo mūsų 
abejingumą lietuviškos kultū-
ros skleidimui, labai svarbiam 
mūsų įvaizdžiui tarptautinėje 
plotmėje.

L i e t u v ą  a t s t o v a v o 
Clevelando lietuvių kultūrinių 
darželių valdyba. Ji turėjo 

stalą dengta gražia staltiese, 
papuošta tautinėm juostom. 
Ant stalo buvo išdėstyti gintaro 
dirbiniai ir medžio drožiniai. 
Lankytojai galėjo pasisemti 
daugiau žinių apie Lietuvą iš 
anglų kalba gražiai išleisto 
spalvoto leidinio „Lithuanian 
culture – Inspired by the world! 
Inspiring the world!”, kurį 

paruošė Lietuvos turizmo de-
partamentas. Lietuvių stalą ap-
tarnavo Rita Matienė, Violeta 
Leger, Nijolė Kersnauskaitė, 
Salomėja Šukys o joms talkino 
tautiniais rūbais pasipuošusios 
seserys Rita ir Renė Kižytės. 
Malonu, kad jos nebuvo „pri-
rakintos” prie stalo, bet sukio-
josi gausioje lankytojų minioje. 
Pagal gautas žinias, atidarymo 
lankytojai sustoję prie lietuvių 
stalo gėrėjosi gintaro dirbiniais, 
norėjo jų nusipirkti ir apgailes-
tavo, kad jie buvo tik parodai.

Didžiuliame atrium buvo 
išstatyta apie trisdešimt įvairių 
tautybių ir organizacijų aptar-
naujamų stalų su jų kultūroms 
būdingais rodiniais ir atitin-
kama literatūra. Buvo šokami 
įvairių tautybių tautiniai šo-
kiai. Šiam tikslui atrium erdvė 
buvo gerai apgalvotai išnaudo-
ta: kai buvo šokama vakarinėj 
jo daly, rytinėje dalyje kita 
grupė turėjo laiko pasiruošti, 
taigi buvo šokama sklandžiai, 
pakaitomis. Kadangi šios die-
nos iškilmės sutapo su Perų 
senosios WARI kultūros paro-
da, atsilankiusiųjų galėjo būti 

arti keturių tūkstančių. Šis 
atidarymas buvo tikrai gera 
proga Clevelando tautybėms 
parodyti savo kultūros turtus. 
Džiugu, kad lietuviai jos ne-
praleido, bet ar ji buvo pilnai, 
tinkamai išnaudota?

Algirdas V. Matulionis

šokėjų grupė „Nemunas”, 
kurie labai gražiai sušoko pen-
kiems tūkstančiams žiūrovų.

L i e t u v i ų  d r a u g i j a 
„Nemunas” pakvietė koncer-
tuoti ansamblius „Mindaugas” 
ir „Laisvės akmuo” iš Tandil 
miesto (Buenos Aires provin-
cija, 300 km. nuo Berisso).

Taip pat, reikia paminėti, 
kad lietuvių jaunimo tautinių 
šokių ansamblis „Nemunas” 
scenoje koncertavo kartu 
su ansambliu „Ąžuolynas” 
iš Urugvajaus lietuvių kul-
tūros draugijos. Draugija 
„Nemunas” specialiai pakvietė 
„Ąžuolyną” koncertuoti kartu 
visą valandą tūkstančiams žiū-
rovų, kurie plojo nesustodami. 
Scenoje vienu metu sukosi 
šešiolika ansambliečių porų.

Dainų ir šokių ansambliui 
„Ąžuolynas”, 2012 m. spalio 
mėn. 7 dieną koncertavu-
siam Berisso mieste, miesto 
Savivaldybės meras paskelbė 
ansamblį kaip „Municipalinis 
paveldas”, visiems ansamblio 
dalyviams suteikti „Garbės 
svečio” vardai.

Mūsų, Lietuvių draugija 
šventės metu pristatė lietu-
viškus patiekalus, tokius kaip 
kugelis, keptą kiaulieną su 
kopūstais ir krienais, keptą 
kiaulieną su grybų padažu. 
Patiekalus mielai pirko šventės 
dalyviai ir svečiai,   visiems 
labai patiko. Dar pristatė ir 
pardavinėjo alų „Kaunas”, 
kurį gamina lietuvių imigrantų 
anūkas iš Mar del Platos mies-
to. Šis alus irgi labai patiko 
svečiams, nes labai skanus. 
Kitais metais, tas pats žmo-
gus numato gaminti „Baltic 
Porter” stiliaus alų.

Paskutinę šventės dieną 
vyko paradas, kuriame dalyva-
vo daugiau nei devyniasdešimt 
bendruomenės narių, visi buvo 
pasipuošę tautiniais rūbais. Jie 
žygiavo pagrindiniu Berisso 
miesto prospektu Avenida 

A R G E N T I N A

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

Berisse veikia didelė lie-
tuvių bendruomenė. Iki I-ojo 
pasaulinio karo čia buvo viena 
didžiausių Argentinos lietuvių 
kolonijų, į kurią atvyko apie 
3000 lietuvių.

Reikia pabrėžti, kad Berisso 
miestas yra oficialiai pripa-
žintas ir paskelbtas Buenos 
Aires provincijos „Imigrantų 
sostine”. Lietuvių draugija 
„Nemunas” yra „Imigrantų 
sąjungos organizacijos” na-
rys ir jau 35-tus metus, kie-
kvienais metais, organizuoja 
„Imigrantų šventę”. Dabar šią 
organizaciją sudaro dvidešimt 
imigrantų bendruomenių.

Šventės metu koncertavo 
lietuvių vaikų šokių grupė 
„Skaidra”, lietuvių jaunimo 
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JAV lapkričio 13–15 die-
nomis viešėjusio užsienio 
reikalų viceministro Evaldo 
Ignatavičiaus susitikimais su 
JAV valstybės departamento, 
Baltųjų rūmų Nacionalinės 
saugumo tarybos bei JAV 
analitinių centrų vadovais ir 
ekspertais baigiamas metus 
trukęs Lietuvos pirmininkavi-
mas Sustiprintos partnerystės 
Šiaurės Europoje (E-PINE) 
iniciatyvai.

E - P I N E  ( E n h a n c e d 
Partnership in Northern 
Europe) yra JAV, Šiaurės ir 
Baltijos šalių bendradarbia-
vimo mechanizmas, oficialiai 
paskelbtas Washington 2003 
m., kurio tikslas – sustiprinti 
JAV ir Šiaurės bei Baltijos šalių 
aukščiausio lygio užsienio poli-
tikos formuotojų ir analitikų di-
alogą aktualiausiomis užsienio 
politikos ir saugumo temomis.

„Koordinuodama Šiaurės 
bei Baltijos ir JAV dialogą 
2012 metais Lietuva buvo 
iniciatyvi ir pasiūlė naujovių. 
Mums pavyko surengti keletą 
itin svarbių diskusijų, pavyz-
džiui, dėl bendros politikos ir 
bendrų veiksmų su Rytų kai-
mynais. Inicijavome ir pirmą 
kartą E-PINE rėmuose mūsų 
aukščiausio rango užsienio 
politikos planuotojai lankėsi 
Moldovoje, kur diskutavo ne 
tik su šios sėkmingai reformas 
vykdančios šalies vadovais, 
bet ir pilietine visuomene. 
Vertinant pokyčius pasaulyje 
ir mūsų kaimynystėje, Lietuva 
pasiūlė JAV bei Šiaurės ir 
Baltijos šalių diplomatams dis-
kutuoti paramos demokratijai 
ir žmogaus teisėms tema. Mes 
tikime šiuo bendradarbiavimo 
mechanizmu, nes tik koordi-
nuotomis ir bendromis pastan-
gomis su JAV ir mūsų regiono 
partneriais galime efektyviau 
padėti ir mūsų kaimynams”, - 
sakė E. Ignatavičius Lietuvos 
ambasadoje JAV surengtoje 

Šiaurės Europos ir JAV atstovų pasitarimo dalyviai: E. Ignatavičius (šeštas iš kairės), Ž. Pavilionis 
(pirmas iš dešinės) su JAV analitinių centrų atstovais.                                                 Ludo Segers nuotr.

LIETUVA BAIGIA PIRMININKAVIMĄ 
ŠIAURĖS EUROPOS IR JAV DIALOGUI

strateginėje diskusijoje su žy-
miausių Washington analitinių 
centrų atstovais.

Diskusijoje su Baltijos 
ir Šiaurės šalių aukšto ran-
go diplomatais mintimis ir 
įžvalgomis apie tolesnį JAV 
ir Europos, JAV ir Šiaurės 
bei Baltijos regiono ben-
dradarbiavimą po rinkimų 
JAV dalijosi analitinių centrų 
„The Freedom House”, „The 
German Marshall Fund”, „The 
Center for European Policy 
Analysis”, „The Atlantic 
Council”, „The Center for 
American Progress”, „The 
Center for Transatlantic 
Relations at John Hopkins 
University”, „The McCain 
Institute” vadovai ir ekspertai.

Pokalbių metu analitikai 
aptarė tolesnius JAV užsienio 
politikos tikslus po Prezidento 
rinkimų. Pažymėta, kad vystant 
JAV ir Europos dialogą ir toliau 
daug dėmesio bus skiriama pa-
dėčiai Artimuosiuose Rytuose, 
Afganistane, Europos Rytų 
kaimynams ir reformoms šiose 
šalyse.

„Beveik dešimtmetis JAV, 
Šiaurės ir Baltijos šalių ben-
dradarbiavimo E-PINE rė-
muose parodė, kad esame 
tvirta šeima ir galime visuomet 
vienas į kitą atsiremti visais 
klausimais”, - apibendrin-
damas diskusiją ambasadoje 
Washington sakė Lietuvos am-
basadorius JAV Žygimantas 
Pavilionis.

Lietuvos ambasada visus 
metus rengė diskusijas JAV, 
Šiaurės ir Baltijos šalių ben-
dradarbiavimo tematika, da-
lyvavo Washington analitinių 
centrų renginiuose.

Tęsdamas vizitą JAV, užsie-
nio reikalų viceministras kartu 
su kitais Šiaurės ir Baltijos 
šalių Užsienio reikalų minis-
terijų pareigūnais dalyvavo 
konsultacijose su JAV valsty-
bės departamento, Gynybos 

departamento, Baltųjų rūmų 
Nacionalinės saugumo tarybos 
pareigūnais. Pokalbių metu 
aptarti energetinio saugumo, 
paramos demokratijai, san-
tykių su ES Rytų kaimynais 
klausimus. Taip pat buvo pri-
statytas 2013 m. Lietuvos 
pirmininkavimas ES Tarybai 
ir Vilniuje vyksiantis ES Rytų 
partnerystės aukščiausio lygio 
susitikimas.

E. Ignatavičius taip pat 
susitiko su JAV nevyriausy-
binių organizacijų „National 
Endownment for Democracy”, 
„International Republican 
I n s t i t u t e ” ,  „ N a t i o n a l 
Democratic Institute” bei JAV 
tarptautinio vystymo agentū-
ros (United States Agency for 
International Development, 
USAID) vadovais.  LR URM inf.

Užsienio reikalų ministras 
Audronius Ažubalis lapkri-
čio 13 dieną Kaire dalyvavo 
Europos Sąjungos ir Arabų 
Šalių Lygos (AŠL) užsienio 
reikalų ministrų susitikime, 
kuriame pabrėžė Lietuvos 
paramą demokratinėms refor-
moms arabų valstybėse.

„Lietuva remia transfor-
macijos procesus, vykstančius 
arabų valstybėse. Šiandien 
esame pasirengę pasidalinti 
savo patirtimi įgyvendinant 
demokratines reformas, akty-
viai dalyvaujame bendradar-
biavimo su nevyriausybinėmis 
organizacijomis ir pilietine vi-
suomene projektuose”, - sakė 
A. Ažubalis.

Šių metų spalio mėne-
sį, Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijai ir Vyriausiajai 
rinkimų komisijai bendradar-
biaujant su Europos Komisija, 
surengtas AŠL rinkimų stebė-
tojų vizitas į Lietuvą, kurio 
metu delegacija buvo supa-
žindinta su Lietuvos politine 
ir rinkimų sistemomis bei 
turėjo galimybę stebėti rinki-
mus į Lietuvos Seimą. Antrą 

LIETUVOS PARAMA  
DEMOKRATINĖMS REFORMOMS ARABŲ ŠALYSE 

kartą surengtame ES ir Arabų 
Šalių Lygos užsienio reikalų 
ministrų susitikime siekiama  
sustiprinti politinį dialogą, 
aptarti bendradarbiavimo ga-
limybes siekiant prisidėti prie 
saugumo, stabilumo ir gerovės 
augimo regione. Ministrai 
diskutavo ne tik ekonominiais, 
bet ir žmogaus teisių, pilietinės 
visuomenės stiprinimo, krizių 
valdymo, teisinio bendradar-
biavimo bei rinkimų stebėjimo 
klausimais. Taip pat aptarta 
padėtis regione – Sirijoje, 
Irane, Jemene, Sudane ir kitose 
šalyse, Artimųjų Rytų taikos 
procesas, terorizmo, piratavi-
mo ir kiti klausimai.

Ministrai susitikime pa-
tvirtino bendrą „Kairo dekla-
raciją”, ES ir AŠL bendradar-
biavimo programą 2013–2016 
metams ir atidarė ES finansuo-
jamą Arabų Šalių Lygos krizių 
valdymo biurą. 

Lapkričio 13 d. vakare A. 
Ažubalis Kaire taip pat daly-
vavo ES ir Egipto darbo grupės 
(Task Force) susitikimo ati-
daryme. Tai reikšmingiausias 
renginys ES ir Egipto santykių 

istorijoje, kuriuo siekiama 
sustiprinti bendradarbiavimą 
su Egiptu, išreikšti politinę 
paramą vykstantiems demokra-
tiniams procesams bei padėti 
atstatyti ekonominį pasitikėji-
mą regionu. ES ir Egipto darbo 
grupės susitikimo metu sureng-
ti verslo ir turizmo bei pilietinės 
visuomenės forumai. Darbo 
grupės susitikime dalyvavo 
Egipto ministras pirmininkas 
Hesham Qandil, ES vyriausioji 
įgaliotinė užsienio reikalams 
ir saugumo politikai Catherine 
Ashton, ministrai, verslo lyde-
riai, Europos bei tarptautinių 
finansinių institucijų pareigū-
nai ir pilietinės visuomenės 
atstovai.

A. Ažubalis taip pat susitiko 
su Irako, Kataro ir Palestinos 
užsienio reikalų ministrais. 
Susitikimuose aptarti ben-
dradarbiavimo tarptautinėse 
organizacijose klausimai.

Pirmas ES ir AŠL užsienio 
reikalų susitikimas įvyko 2008 
metais Maltoje.

Nuo 2012 m. rugsėjo 17 d. 
Lietuvos ambasadorius Egipte 
Dainius Junevičius paskirtas 
ambasadoriumi prie Arabų 
Šalių Lygos.               LR URM inf.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
priėmė kandidatę į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo tei-
sėjus Astą Dambrauskaitę ir pasirašė dekretą, kuriuo pritarė 
Vyriausybės siūlymui teikti šią kandidatūrą ES Bendrajam 
Teismui. ES Bendrąjį Teismą sudaro po vieną teisėją iš kie-
kvienos ES valstybės narės. Lietuvoje teisėjo kandidatūrą teikia 
Vyriausybė, gavusi šalies vadovo pritarimą ir pasikonsultavusi 
su Seimu. Teisėjai skiriami 6 metų kadencijai. Šiuo metu 
A.Dambrauskaitė yra Mykolo Romerio universiteto Teisės 
fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros profesorė. 
Kandidatė į teisėjus taip pat turi teisės mokslo krypties daktaro 
laipsnį, kurį įgijo Lietuvos (Mykolo Romerio) ir Prancūzijos 
(Paul Cézanne Aix-Marseille III) universitetuose apgynusi 
disertaciją lietuvių ir prancūzų kalbomis.

Kišiniove lapkričio 15–16 dienomis surengtose Lietuvos ir 
Moldovos užsienio reikalų ministerijų politinėse konsultacijose 
aptarti aktualiausi Europos Sąjungos ir Moldovos darbotvarkės 
klausimai: Moldovos integracijos į ES siekis, dalyvavimas Rytų 
partnerystės programoje, derybos dėl ES ir Moldovos asociacijos 
susitarimo. Susitikime taip pat apžvelgta glaudaus bendradar-
biavimo ir plataus masto laisvos prekybos erdvės (Deep and 
Comprehensive Free Trade Area, DCFTA) sukūrimo eiga bei 
pažanga įgyvendinant reikalavimus, keliamus Moldovai dėl 
bevizio režimo su ES suteikimo. Kalbėtasi ir apie iššūkius, su 
kuriais susiduria Moldova, siekdama įgyvendinti narystės Europos 
energijos bendrijoje įsipareigojimus. Abi pusės konsultacijų metu 
pabrėžė Lietuvos ir Moldovos bendradarbiavimo svarbą Lietuvai 
pirmininkaujant ES Tarybai ir ypač rengiantis 2013 metų lapkri-
čio pabaigoje Vilniuje vyksiančiam trečiajam Rytų partnerystės 
vadovų susitikimui bei šį susitikimą lydintiems renginiams.

Lietuvos ambasados JAV įgaliotasis ministras Rolandas 
Kačinskas lapkričio 8 d. ambasadoje apsilankiusiai Pennsylvania 
valstijos senatoriaus Mike Brubaker vadovaujamai delegacijai 
pristatė tolesnio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Pennsylvania 
valstijos galimybes. R.Kačinskas pažymėjo, kad Lietuvą ir 
Pennsylvania siejantys istoriniai saitai , esami bendradarbiavimo 
pavyzdžiai bei abiejų šalių demonstruojamas noras nesustoti 
ties jais sukuria gerą pagrindą naujoms bendroms iniciatyvoms. 
„Lietuvą ypatingai domina galimybės sustiprinti verslo ryšius, 
pritraukti investicijas, plėsti bendradarbiavimą tarp aukštojo 
mokslo institucijų”, sakė R.Kačinskas. Pasak senatoriaus 
M.Brubaker, Pennsylvania valstija šiuo metu kaip tik deda pa-
stangas išplėsti verslo geografiją ir užmegzti ryšius su partneriais 
Europoje, todėl lauktų konkrečių Lietuvos įmonių ir institucijų 
pasiūlymų dėl bendradarbiavimo.                            LR URM inf.
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- Dalia, ką tau reiškia 
Ponios Stokman vaidmuo? 

- Pirmiausia, labai apsi-
džiaugiau gavusi šį vaidmenį. 
Džiugu, kad LNDT vėl atsi-
randa klasikinė dramaturgija. 
Šis H.Ibseno pjesės pastatymas 
pakeitė, regis, taip neseniai 
vaidintas Pedro Calderono, 
Friedricho Schillerio dramas... 
Tokie autoriai ir jų kūriniai 
teatre turėtų būti nuolat, juk 
jie kelia moralines dilemas: 
buvimo tiesos, gyvenimo, mir-
ties, valdžios. Svarsto, kokią 
kainą žmogus už tai sumoka. 
Dabar teatre pernelyg dažnai 
stengiamasi atspindėti pasau-
lio tikrovę, kad ir kokia cha-
otiška ar destruktyvi ji būtų. 
Siekiama perteikti gyvenimo 
realijas, kurios vyksta politi-
niame ar visuomeniniame lau-
ke. O H.Ibseno „Visuomenės 
priešas” - lyg perspektyva į 
ateitį, nes čia keliami klau-
simai atveria egzistencines 
žmogaus gelmes. Vėl grįžtama 
prie esminių klausimų: kas yra 
žmogus, kiek jis yra žmogus 
ir kiek galima juo išlikti esant 
ribinei situacijai? Per rinkimų 
karštligę pjesės politinis atspal-
vis ryškėja dar labiau. Menas 
daugiau kelia klausimų, o ne 
atsako į juos, - tai padaryti pri-
valo pats žmogus. Pjesė verčia 
susimąstyti ir apie šiandienos 
aktualijas, ir apie tai, nuo ko 
prasideda ir kuo baigiasi gy-
venimas. Žmogų gali paliesti 
įvairios išorinės ar vidinės 
griūtys, bet nevalia prarasti 
žmogiškumo. Man labai svarbi 
šio kūrinio pabaiga, kai sugriu-
vus regimai tikrovei, namams, 
sulaukus daug agresijos ir nei-
giamų nuomonių iš aplinkos, 
viešumos, šeima pradeda nuo 
ten, nuo kur ji prasidėjo. Yra du 
vienas kitą mylintys žmonės - ir 
tai svarbiausia. Ypač šiandien, 
kai gyvename aktyvaus Dievo 
neigimo, vertybių paklaidos 
laikais, kai nuodėmę, melą 
bandoma įteisinti įstatymu, 
kai ištrinamos gėrio ir blo-
gio ribos. Todėl itin svarbu 
šiandien klausti: kas aš būčiau 
be šeimos? Kas būčiau, jei 
tėvai anuomet būtų prieštaravę 
mano gyvybei? Mes vengiame 
kalbėti apie piktosios dva-
sios veikimą šiame pasaulyje 
(kaip sako tikintieji, Pasaulio 
Kunigaikščio valdose), bet iš 
tikrųjų piktosios galios kėsinasi 
į tris pamatines vertybes - gy-
vybę, kuri yra iš Dievo, šeimą 
ir paskutinio atodūsio akimirką. 
Todėl, manau, H.Ibseno vardo 
ir jo dramaturgijos atsiradimas 
kultūros kontekste sukuria 
svarbią prasmės ir vertybių 
vertikalę.

Jaučiuosi laiminga, kad 

Aktorė Dalia Michelevičiūtė.                                                      LŽ

„VISUOMENĖS PRIEŠAS”
Lietuvos nacionaliniame dramos teatre (LNDT), galima sakyti, įvyko antra Jono Vaitkaus 

režisuoto Henriko Ibseno „Visuomenės priešo” premjera. Vieną pagrindinių herojų - Ponią 
Stokman - pirmą kartą vaidino aktorė Dalia Michelevičiūtė. Ji pakeitė praėjusio sezono atlikėją 
Viktoriją Kuodytę.

galiu tuo pat metu vaidin-
ti tokiame spektaklyje kaip 
„Chaosas”, kuris yra techno-
logiškai modernus, ir H.Ibseno 
„Visuomenės prieše”, kuriame 
nesistengiama atkurti istorinių 
realijų, o bandoma šiuolaikiš-
kai kelti amžinuosius klausi-
mus.

Įkvėpė toji meilė
- Vaidini Ponią Stokman 

- visuomenės atstumto vyro 
žmoną. Kokia jos laikysena?

- Kadangi pagrindinio he-
rojaus - visuomenės atstumto 
gydytojo, kuris išdrįso pasa-
kyti tiesą, linija banguojanti, 
repetuodama svarsčiau, kaip 
pateisinti tas vyro įniršio aki-
mirkas. Dėl jų net pačiai Poniai 
Stokman darosi baugu (įsi-
vaizduoju, kad H.Ibsenui tu-
rėjo įtakos Friedrich Nietzsche 
filosofija, antžmogio teorija). 
Moteris bet kokiu atveju lieka 
su šeima, šalia vyro, ir tai 
byloja apie jos pasiaukojimą, 
meilę, ištikimybę... Mane ypač 
sutvirtino ir įkvėpė toji meilė 
- meilė kaip auka. Gyvenime 
dažnai mėgaujamės tirščiau-
siomis, nepatraukliausiomis 
sielos ar prigimties savybėmis 
ir stengiamės tai rodyti sceno-
je, tarsi teisindamiesi dėl to, 
kokie esame, ir dėl to, kokia 
pagedusi mūsų prigimtis. O čia 
yra meilės kaip aukos linija. 
Nežinau, ar ji akivaizdi visame 
spektaklyje, bet repetuojant 
man tai buvo didelė atspirtis. 
Jeigu pasižadi žmogui, kad 
ir kas nutiktų - ir skausme, ir 
varge, - turi likti su juo, dalytis 
kiekviena gyvenimo akimirka.

J. Vaitkaus mokinė
-  Su savo mokytoju 

J.Vaitkumi susitikai po ne-
menkos pertraukos. Kaip 
režisierius padėjo išryškinti 
vaidmens struktūrą? 

- Su J.Vaitkumi visada 
smagu dirbti. Jis įkvepia, labai 
tiksliai analizuoja, padaro ana-
litinį charakterių ir pjesės pjū-
vį. Režisierius iš savo gyveni-
mo patirties geba labai taikliai 
nusakyti, koks tas charakteris, 

ir apie tai galima diskutuoti. 
Turėdamas aktoriaus dovaną, 
J.Vaitkus kartais labai tiksliai 
parodo ar pasufleruoja kokią 
vieną intonaciją, iš kurios 
išsirutulioja visas vaidmens 
piešinys. Aštrią akį jis turi ir 
politiniams charakteriams, 
nedaugžodžiauja.

Ponios Stokman vaidmuo 
nėra daugiaspalvis, daugia-
briaunis, taip pat nėra aiškiai 
apibrėžtas, tad teko tylėjimu 
ir klausymu pateisinti buvimą 
šalia tokio vyro. Režisierius, 
vengdamas stereotipinės trak-
tuotės, akcentavo šeimos iš-
saugojimą, ieškojo moterišku-
mo, švelnumo. Ir jei emocija 
„nuvesdavo” į vieną ar kitą 
pusę, jis visada grąžindavo 
atgal, prie to, kas svarbiausia.

J.Vaitkus dar studijų lai-
kais mums skiepijo savaran-
kiškumą. Pravertė ir tai, kad 
jis surinko bendrą skirtingo 
amžiaus, iš skirtingų terpių  
režisierių ir aktorių kursą - to 
anksčiau Lietuvoje nebūta. 
Jau nuo antro kurso mums 
keldavo sunkiausias užduotis, 
vaidindavome  žiūrovams... 
Šiltnamio sąlygomis to pasiek-
ti neįmanoma.

Ir plastika, ir žodžio 
raiška

- Kas sunkiausia ruo-
šiantis tokiai premjerai? 
Vaidmens partitūrą žinojai, 
nes truputį repetavai pernai, 
bet dabar daugiausia dirbai 
savarankiškai ir tik pabaigo-
je - su režisieriumi.

- Sunkiausia personažams, 
kurie turi mažiau teksto. 
Pagrindiniai veikėjai dažnai 
net ir žodžiais įvardija savo 
vidines „kovas”. O tai leng-
viau negu tiems, kurie yra 
„fragmentiški”, kuriems savo 
buvimą scenoje reikia „užpil-
dyti” ne žodžiais, o buvimu.

- Pasitelkei ir plastiką... 
- Iš tikrųjų, kai aktorius 

įtraukiamas į spektaklį, jam 
tenka labai daug ką apmąstyti. 
Reikia kolegiškumo, reikia 
komandos. Pirmą kartą scenoje  

(Nukelta į 10 psl.)

KULTŪROS KRONIKA
Lietuvos premijos laureatas Donaldas Kajokas parašė savo 

antrąjį romaną „Ežeras”. Išleido „Tyto alba”. Romanas jau pateko 
tarp leidinių, dalyvaujančių tradiciniuose Metų knygos rinkimuo-
se. Kūrinio pasaulis neįprastas ir skaitytoją išmuša iš vėžių. Prie 
haliucionuojančio ežero esančiame dvare nėra kasdienių rūpesčių, 
civilizacijos išradimų. Knygą skaitant galima ilgam panirti į ne 
vieną atradimą - amžinybės situacijas, Dievo išradimus. Skaityti 
šią knygą nėra lengva. Kaip ir gyventi dvasinį gyvenimą.

Šiemet sukanka 450 metų nuo Vilniuje vykusių Lenkijos 
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 
sesers Kotrynos Jogailaitės ir Suomijos kunigaikščio Jono 
Vazos vedybų. Šios jungtuvės, vykusios Vilniaus katedroje ir 
iškilmingai švęstos Vilniaus Žemutinėje pilyje, įkūnijo dviejų 
dinastijų - Jogailaičių ir Vazų giminystę. 1569 m. Jonas Vaza 
buvo karūnuotas Švedijos karaliumi Jonu III Vaza, o Kotryna 
Jogailatė tapo Švedijos karaliene. Jų sūnus Žygimantas Vaza 
buvo išrinktas Lenkijos karaliumi, o 1588 m. pripažintas ir 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.

„Eikite, mišios pasibaigė”, - tokią žinią Kongresų rūmuose 
žiūrovams pranešė kompozitorius Algirdas Martinaitis Vilniuje. 
Jo sukurta misterija „Summa” trims solistams, mišriam chorui 
ir simfoniniam orkestrui, sužavėjo klausytojus. Pirmuoju smui-
ku koncerte griežė Vaclovo Augustino vadovaujamas choras 
„Jauna muzika”, kuris dainavo ir liturginius, ir kitus tekstus, o 
solistai buvo Asmik Grigorian, Nerijus Masevičius ir Mindaugas 
Zimkus. Prie premjeros daug prisidėjo dažnas A. Martinaičio 
kūrybos interpretatorius maestro Robertas Šervenikas, tą va-
karą pirmą kartą dirigavęs Lietuvos valstybiniam simfoniniam 
orkestrui. Žiūrovai plojimais palydėjo ne tik Martinaičio mis-
terija „Summa”, bet ir Vytauto Laurušo Ketvirtosios simfonijos 
premjerą ir austro Friedrich Haas kūrinius.

Lietuvos atstovė Aliona Vasilaitė Maltos sostinėje Valetoje 
tapo tarptautinio grožio kon-
kurso „Planetos karalienė 
2012” laimėtoja. Tą konkur-
są rengia Rusijos motinų ir 
vaikystės palaikymo fondas 
„Moterų planeta”. Vasilaitei 
pavyko nugalėti daugiau 
kaip 40 dalyvių iš Rusijos, 
Alžyro, Bulgarijos, Britanijos, 
Graikijos, Izraelio, Ispanijos, 
Italijos, Kazachstano, Kinijos, 
Maltos, Maroko, Lenkijos, 
Ukrainos, Prancūzijos, Čilės, 
Šveicar i jos ,  Škot i jos  i r 
Japonijos. Visos šios konkurso 
dalyvės - jaunos motinos, daly-
vaujančios labdaringoje veikloje. A. Vasilaitė augina aštuonerių 
metų dukterį Uljana. Konkurso prizas - galimybė nusifilmuoti 
britų kino juostoje „Katarina”, kurioje pasakojama apie šventąją 
globėją Katariną. Tai epinis pasakojimas apie meile, intrigą, 
karą, pasiaukojimą ir tikėjimą, nukeliantis į IV amžių.

Žemaitijos giriose medžiojančio Alvydo Zubricko namų 
sienos nukabinėtos ne nušautų laukinių žvėrių ragais, o medžio 
gumbais. Jis miškuose ieško medžių, kurių kamienai apraizgyti 
įvairių formų ataugomis. Įdomiausios senesnių beržų, alksnių 
ataugos - jų skersmuo kartais siekia net metrą, - pasakojo Šernų 
gyvenvietėje, netoli Klaipėdos įsikūręs gumbų žinovas. Gumbai, 
kartais sveria net 700 - 800 kilogramų.

Vilniaus miesto opera, atsiradusi šalia Lietuvos valstybinės 
operos ir baleto teatro, rengia P. Čaikovskio operos „Oneginas” 
spektaklius rusą kalba Kongresų rūmuose. Dirigentas Gintaras 
Rinkevičius, režisierė Dalia Ibelhauptaitė.

Minėdamas poeto Jono Mačiulio-Maironio (1862-1932) 
150-ųjų gimimo metinių sukaktį, Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos institutas, bendradarbiaudamas su Vytauto Didžiojo 
universitetu (VDU), surengė lietuvių poetui skirtą tarptautinę 
mokslinę konferenciją „Maironis ir jo epocha”. Lapkričio 14 d. 
konferencija vyko Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje, o lap-
kričio 15 d. – Kaune, VDU Teologijos fakultete. Konferencijos 
pranešėjai siekė aktualizuoti poeto kūrybinį palikimą, aptarti 
Maironio kūrybos ir asmenybės vaidmenį lietuvių kultūros ir 
literatūros raidoje, literatūros kanono kristalizavimosi eigoje. 
Savo įžvalgomis konferencijoje dalijosi žymūs lietuvių litera-
tūros ir kultūros tyrinėtojai – profesoriai Viktorija Daujotytė-
Pakerienė, Kęstutis Nastopka, Egidijus Aleksandravičius, 
Marijus Šidlauskas ir daug kitų. Taip pat dalyvavo Maironio 
tyrinėtojai iš užsienio, tarp jų – prof. Stephan Kessler (Vokietija) 
ir prof. Radoslaw Okulicz-Kozaryn (Lenkija).

Planetos karaliene tapusi 
A.Vasilaitė nusifilmuos  

filme „Katarina”.
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dirbau su Vytautu Anužiu. 
Jis labai padėjo kaip kolega. 
Pozityvios energijos šiam spek-
takliui suteikė jaunimas. Su 
Dainiumi Gavenoniu, vaidinan-
čiu mano vyrą, scenoje susitiko-
me ne pirmą kartą.

- Išsiskiri ne tik plastika, 
bet ir raiškiu balsu, moki 
jį kontroliuoti. Kartais tau 
pakanka pasakyti trumpą 
repliką, kad ir labai tyliai, ir 
ji visada būna išgirsta.

- Atsimenu, dar buvo-
me studentai, kai J.Vaitkus 
mus visus pakvietė vai-
dinti spektaklio „Vėlinės” 
masinėse scenose. Išplėtę 
akis žiūrėjome, kaip dirba 
Valentinas Masalskis (vėliau 
su juo ne kartą susitikome ir 
kine, ir teatre). Repetuodama 
„Visuomenės priešą” kaip 
tam tikrą „tiesos” prototi-
pą įsivaizdavau Valentiną. 
Dažniausiai repetuodamas 

atrandi siektiną pavyzdį, kurį 
vėliau užpildai savo asme-
nybės turiniu. V.Masalskio 
autoritetas man labai svarbus, 
jis nepaprastai valdo žodžio 
raišką. Visi mes esame tos 
pačios kelionės piligrimai, to-
dėl nieko nuostabaus, kad šis 
aktorius visada šalia tokiomis 
akimirkomis.

Pasikvietė kiemo vaikus
- Spektaklio finalinėje 

scenoje pasirodo visas pul-
kelis vaikų. Kai kurie jų - iš 
socialiai remtinų šeimų. Kiek 
žinau, prisidėjai prie šio „so-
cialinio” veiksmo. 

- Apie tokius vaikus užsi-
mename ir pjesėje - finalinėje 
scenoje ateina vaikučiai iš 
gatvės. Kai tik pradėjome 
repetuoti, režisieriui užsi-

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
„Vilties” draugijos valdyba – Dirvos leidėjai ap-

svarstę nutarė iki 2013 m. balandžio 1 d. pravesti 
naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar arti-
mieji jiems užsakys Dirvą ir sumokės prenumera-
tą už pirmus metus II-os klasės paštu JAV siunčia-
mą Dirvą mokės tik 40 dol. I-os klasės paštu JAV 
ir Kanadoje mokės 57 dol. 

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Už-
prenumeruokite Dirvą savo artimiesiems ne tik čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kitur gyvenantiems 
oro paštu – 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir 
tuo žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidi-
mą. Padėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejavimų ir verkimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar-
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas ____________________________

Nr. ir gatvė________________________________

Miestas __________ Valstybė ________ Zip _____

Tel. numeris _______________________________

Kun. prel. M. Krupavičiui skirta memorialinė lenta ant namo 
Odminių g. 10, Vilniuje.                                               Autorės nuotr.

2012 m. rugsėjo 23 d., se-
kmadienį, Vilniaus Odminių 
gatvėje ant 10 numeriu pažy-
mėto namo sienos atidengta 
memorialinė lenta kunigui 
prelatui Mykolui Krupavičiui 
(1885–1970) .  Ta i  buvo 
Lietuvos partizanų kapeliono 
monsinjoro Alfonso Svarinsko 
septynerių metų pastangų 
rezultatas.

Sekmadienį Lietuvos ka-
riuomenės Šv. Ignoto baž-
nyčioje šv. Mišias už kun. 
prel. M. Krupavičių ir kitus 
bendražygius, kurie kūrė 
pirmąją Lietuvos Respubliką, 
aukojo Lietuvos kariuomenės 
Ordinaras vyskupas Gintaras 

ĮAMŽINTAS  
MYKOLO KRUPAVIČIAUS ATMINIMAS

Grušas, Lietuvos kariuo-
menės vyriausiasis kape-
lionas kun. Rimas Venckus, 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijolo socijus kun. 
Gediminas Kijauskas SJ bei 
mons. Alfonsas Svarinskas. 
Giedojo Vytauto Versecko 
vadovaujamas  genero lo 
Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijos vyrų cho-
ras „Kariūnas”. Po šv. Mišių 
– pašventinta memorialinė 
lenta (autorius architektas 
Mindaugas Kerys, finansavo 
Vilniaus miesto savivaldy-
bė). Joje įrašyti tokie kun. 
prel. M. Krupavičiaus žo-
džiai: „Lietuvi, tebūnie tau 

pirmaisiais Tėvas ir Motina, 
bet virš jų tebūnie tau tavo 
Tėvynė Lietuva”. Apie M. 
Krupavičių ir jo reikšmę 
Lietuvai kalbėjo europar-
lamentaras prof. Vytautas 
Landsbergis, Lietuvos ka-
riuomenės vadas generolas 
majoras Arvydas Pocius, 
mons. Alfonsas Svarinskas. 
Dalyvavo LR Seimo narys, 
Lietuvos Sąjūdžio pirmi-
ninkas Rytas Kupčinskas, 
Lietuvos Sąjūdžio tarybos 
pirmininko pavaduotojas 
Romas Batūra ir kt. 

Gyvendamas name Odminių 
g. 10, M. Krupavičius su ben-
dražygiais Lazdynų Palėda, 
Juozu Tumu-Vaižgantu, Pranu 
Viktoru Raulinaičiu bei kitais 
aktyviai dalyvavo Lietuvos 
valstybės kuriamojoje veikloje.

Šiai  progai  mons.  A. 
Svarinskas apie kun. prel. 
Mykolą Krupavičių išlei-
do bukletą, kuriame patei-
kiama biografija, testamen-
tas bei ištrauka „Kaip buvo 
kuriama pirmoji Lietuvos 
Respublika” iš kunigo prelato 
„Atsiminimų”. Anot mon-
sinjoro, M. Krupavičiaus 
atminimas gyvas. Juk tai 
k u n i g a s ,  k u r i s  į v y k d ė 
Lietuvoje žemės reformą 
ir tuo būdu nepakenkė nei 
Bažnyčiai, nei valstybei. 
1923–1926 m. buvo žemės 
ūkio ministras. Jam daug 
padėjo Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius. M. 
Krupavičiaus įgyvendintos 
žemės ūkio reformos metu 
buvo išdalinta 418 tūkst. ha 
dvarų žemių. Jų gavę, daug 
Lietuvos savanorių, bežemių 
ir mažažemių valstiečių tapo 
savarankiškais ūkininkais. 
Pasak mons. A. Svarinsko, 

įvykdydamas žemės refor-
mą, kunigas sukūrė viduti-
nių ūkininkų sluoksnį, o jų 
vaikai sovietams okupuojant 
Lietuvą tapo nepriklausomos 
valstybės gynėjais – partiza-
nais. Čia ir išryškėja kunigo 
patrioto M. Krupavičiaus di-
dybė. Monsinjoras teigė, kad 
šio žmogaus atminimą buvo 
būtina įamžinti kaip pavyzdį 
šiuolaikiniam jaunimui, kaip 
reikia gerbti savo Tėvynę. Juk 
Dievas, Bažnyčia ir Tėvynė – 
tai idealai, už kuriuos privalu 
kovoti visiems lietuviams. Jis 

kalbėjo: „Deja, kun. prel. M. 
Krupavičiaus vardu nepava-
dinta nei viena mokykla, nei 
viena gatvė. Kaip trūksta mei-
lės Lietuvai ir pagarbos pra-
eities kovotojams – Laisvės 
didvyriams. Ačiū visiems, 
kurie dalyvavo šiose kun. 
prel. M. Krupavičiui skirtose 
iškilmėse.”

Kun. prel. M. Krupavičius 
po mirties 2006 m. buvo apdo-
vanotas Vyčio Kryžiaus ordino 
Didžiuoju kryžiumi.

Jurgi ta  Bras iūnai tė , 
Vilnius, Voruta

miniau, kad galiu surasti, 
sutelkti „gatvės” vaikų ko-
mandą. Nors jie turi ir tė-
vus, ir namus, tai mano kie-
mo vaikai, kuriems kartais 
tiesiog nėra kuo užsiimti. 
Manau, kad Lietuvoje, kur 
tėvai dirba per kelis darbus 
arba apskritai nedirba, kai 
susiklostė bauginanti tradi-
cija vaikui skirti septynias 
minutes dėmesio per dieną, 
gelbsti įvairūs vadinamieji 
dienos centrai. Visada pri-
simenu palaimintojo Jurgio 
Matulaičio žodžius apie tai, 
jog nereikia taupyti lėšų 
žmogaus ugdymui. Geriau 
tegu dirvonuoja laukai, o 
žmogų būtina ugdyti, inves-
tuoti į jį. Juk būtent vaikai 
paveldės šį pasaulį. Tad buvo 
labai smagu man kalbinti 

vaikus ir jų tėvus, klausti, kas 
norėtų ir kas galėtų vaidinti 
spektaklyje.

Visada didžiulė rizika, kai 
scenoje atsiranda koks nors 
gyvūnas. Tuomet, kad ir kaip 
gerai aktorius vaidintų, būtent 
gyvūnas pasiglemžia visą dė-
mesį. Su vaikais yra taip pat. 
Bet „Visuomenės prieše” jie 
pasirodo pačioje pabaigoje, 
kai ir taip viskas sugriuvę, to-
dėl tas autentiškumo gūsis čia 
pasitvirtino su kaupu.

- Artėja šviesaus atmi-

(Atkelta iš 9 psl.)

„VISUOMENĖS...

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

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

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

nimo scenografės Jūratės 
Paulėkaitės mirties metinės. 
Jos kurtas „Visuomenės 
priešo” scenovaizdis itin 
įtaigus. Kaip jis tave veikia 
scenoje?

- Savo darbą šiame spek-
taklyje tiesiog skyriau jai. Iki 
šiol manau, kad tai buvo pati 
kūrybiškiausia teatro asme-
nybė - ne tik dailininkė. Esu 
įsitikinusi, kad jos nuopelnu 
režisieriai galėdavo rasti nau-
jų, netikėtų traktuočių.

Daiva Šabasevičienė, LŽ

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

ALT s-gos Bostono skyr.
Boston, MA ................................500
G.Kumpikas, Hollis Hills, NY ..100
A.Tumas, Simi Valley, CA...........45
J.Cernius, Glendale, CA ..............25
M.Gruzdys, Rocky River, OH .....25
A.Garolis, Portland, OR ................5

2013 m. 
BALANDŽIO 6 d., šeštadienį Šv. Kazimiero parapijos 
Atvirkštinės loterijos vakaras. Vakaronės vieta bei laikas bus 
paskelbtas vėliau.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Vilties d-ja „Dirvos” leidėja nuošir-
džiai dėkoja neseniai užsibaigusios 
loterijos laimėtojams už Jų dosnią 
auką „Dirvos” išlaikymui:
Alfonsas Tumas ........................$250
Albinas Markevičius ................$200
Juozas Linartas .........................$100

Montevideo šokdami pagal 
lietuvišką muziką.

Mūsų bendruomenę šven-
tėje atstovavo lietuvių vai-
kų bendruomenės karalie-
nė Lourdes Contrera Chizas 
Guntulis (Cižaitė Guntūlytė) 
ir Buenos Aires provincijos 
lietuvių kolonijos karalienė 
Agustina Lilia Kavaliūnas. 

Šventės teisėjų komisija iš 
visų XXXV-isios provincijų 
Imigrantų šventės dalyvių iš-
rinko šventės karalienę, šis ti-
tulas atiteko Lenkijos atstovei.

Per šventę buvo pavaizduo-
ta kaip imigrantai į Argentiną 
atplaukė laivu. „Imigrantų re-
prezentacija išlipimas iš laivo”, 
toje ceremonijoje dalyvavo 
lietuvių bendruomenės nariai, 
apsirengę to laikmečio rūbais.

Tarp kitų socialinių, kultū-
rinių renginių vyko maratonas, 
kuriame dalyvavo Lietuvių 
draugijos „Nemunas” narys, 
sportininkas Roberto Zutas. 
Vyko futbolo turnyras, kuriame 
dalyvavo lietuvių komanda. 
Komandos aprangos spalvos 
– žalia ir geltona. Šį renginį or-
ganizavo „Imigrantų Sąjungos 
organizacija” kartu su Lietuvių 
draugija „Nemunas”, renginyje 
dalyvavo dešimt imigrantų ben-
druomenių, iš viso 130 žaidėjų.

Lietuvių savišalpos ir kul-
tūros draugija „Nemunas” inf.

ARGENTINA...
(Atkelta iš 7 psl.)

Seniausia JAV Pensilvanijos 
valstijos Pitsburgo lietuvių 
bendruomenė mini šimto metų 
veiklos jubiliejų. Ta proga lap-
kričio 10-ąją jos narius pasvei-
kino Lietuvos ambasadorius 
JAV Žygimantas Pavilionis.

Solidaus jubiliejaus proga 
jis palinkėjo toliau puoselėti 
lietuvybės tradicijas ir stiprinti 
ryšius su protėvių žeme. 

„Lietuvai reikalinga iš-
skirtinė Amerikos lietuvių 
gyvenimiška patirtis, verslo 
ir politikos kontaktai, išpuo-
selėtos bendruomeniškumo 
tradicijos, tad kviečiu visu tuo 
dalintis su savo protėvių kraš-
tu”, – Pensilvanijos lietuviams 
sakė Ž. Pavilionis.

Pasak jo, bendruomenės 
pagalba itin svarbi lietuvių 
verslininkams mėginant atverti 
duris į šeštos pagal dydį JAV 
valstijos rinką.

2013-ieji gali tapti išskirti-
niais Lietuvos ir Pensilvanijos 

AMBASADORIUS JAV PASVEIKINO  
ŠIMTO METŲ SULAUKUSIĄ PITSBURGO 

LIETUVIŲ BENDRUOMENĘ
bendradarbiavimo metais, 
nes tuo metu bus minimas 
Pensilvanijos nacionalinės 
gvardijos ir Lietuvos kariuo-
menės partnerystės 20-me-
tis, o didžiausiame valstijos 
mieste Filadelfijoje Lietuvos 
pirmininkavimo ES Tarybai 
metu bus rengiamos Lietuvos 
dienos.

Ambasada kartu su Lietuvos 
garbės konsule Pensilvanijoje 
Krista Bard kitais metais JAV 
šiaurės rytuose taip pat rengs 
daugelį kitų renginių, kuriuose 
bus pristatomas Lietuvos vers-
las ir kultūra.

Pitsburgo lietuvių ben-
druomenė įkurta 1912 metais. 
Atkūrus nepriklausomybę, 
Pitsburgo lietuviai dosniai 
aukojo Lietuvai, užsiėmė šal-
pa. Pitsburgo Šv. Pranciškaus 
seserų lietuvių pastangomis 
prieškaryje Utenoje įkurta Šv. 
Klaros slaugos ligoninė.

LR URM inf.

L i e t u v o s  a m b a s a d a 
Ukrainoje lapkričio 13 dieną 
surengė iškilmingą lietuvių 
tautinio atgimimo šauklio, 
iškiliausio romantizmo poe-
to Jono Mačiulio-Maironio 
150-osioms gimimo metinėms 
skirtą minėjimą Kijevo nacio-
nalinio Taraso Ševčenkos uni-
versiteto Filologijos Institute, 
kur poetui atidengta atminimo 
lenta.

Leono Pivoriūno sukurtą 
memorialinę lentą lietuvių 
ir ukrainiečių kalbomis ant 
Filologijos instituto fasado ati-
dengė Lietuvos ambasadorius 
Ukrainoje Petras Vaitiekūnas ir 
Taraso Ševčenkos universiteto 
rektorius Leonidas Guberskis.

Ambasadorius pažymė-
jo, kad tuo metu Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
istorijos tyrimų centru buvęs 
Kijevo universitetas 1883–
1884 metais čia studijavusiam 

SENIAUSIAME UKRAINOS UNIVERSITETE 
ATIDENGTA ATMINIMO LENTA IŠKILIAUSIAM 

LIETUVIŲ POETUI 
Maironiui tapo puikia atspir-
timi savo kūrybą grindžiant 
Lietuvos istorija ir tautine 
savimone. Ši tematika lietuvių 
tautos dainiaus meninę vaiz-
duotę  kurstė iki pat gyvenimo 
pabaigos.

Atminimo lentos atidengi-
mo iškilmėse dalyvavo Kijevo 
lietuvių bendruomenės nariai, 
Taraso Ševčenkos universiteto 
studentai ir dėstytojai, verslo 
bei žiniasklaidos atstovai.

Renginio dalyviams spe-
cialiai šiai progai sukurtą 
poetinę-muzikinę kompozici-
ją atliko dainininkė Skaidra 
Jančaitė ir Kijevo lietuvių 
bendruomenės choras.

Jonas Mačiulis studijuo-
ti literatūros į Kijevo Šv. 
Volodymyro universitetą at-
vyko 1883 m. baigęs Kauno 
gimnaziją, 1884 m. poetas 
studijas tęsė Kauno dvasinėje 
seminarijoje.

Lietuvos ambasadorius JAV Ž. Pavilionis (viduryje) su Pitsburgo lietuvių bendruomenės nariais.

Lietuvos ambasadoje Pary-
žiuje lapkričio 11 dieną sureng-
tas trečiasis Prancūzijos lietuvių 
jaunimo sąjungos suvažiavimas, 
kuriame diskutuota apie pasku-
tiniųjų metų veiklą ir organiza-
cijos plėtros perspektyvas.

Jaunuolius pasveikino 
Lietuvos ambasados darbuoto-
jai, raginę organizacijos veiklą 
kuo glaudžiau sieti su Lietuva. 
Suvažiavimo dalyvius jie supa-
žindino su Lietuvos institucijų 

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS

teikiama parama užsienio lietu-
vių organizacijų veiklai, skelbia 
Užsienio reikalų ministerija.

Renginyje akcentuota, jog 
šiais metais įkurtas Žydrosios 
pakrantės (Côte d’Azur) sky-
rius Pietų Prancūzijoje, kuria-
me dalyvauja Nicos, Monako 
ir Kanų jaunimas iš Lietuvos. 
Vienas iš sąjungos tikslų kitais 
metais – į bendrą veiklą įtrauk-
ti Lilio, Lijono ir kitų miestų 
lietuvių jaunimą. Lapkričio 8 dieną Švietimo 

ir mokslo ministerijoje buvo 
teikiamos mokslo premijos 
užsienyje gyvenantiems lie-
tuvių kilmės mokslininkams. 
Už tarptautinio lygio mokslo 
pasiekimus ir bendradarbia-
vimą su Lietuva šiemet bus 
apdovanoti trys užsienio lie-
tuviai. Mokslo premijas pelnė 
Vokietijoje gyvenantis chemi-
kas Vilius Lėnertas, biochemi-
kas Skirmantas Kriaučionis iš 
Jungtinės Karalystės ir psicho-
logas Romualdas Kriaučiūnas 
iš JAV.

Premijomis siekiama pa-
skatinti užsienyje dirbančius 
lietuvių mokslininkus būti 
Lietuvos mokslo ambasado-
riais ir su iškiliais lietuvių 
kilmės mokslininkais supa-
žindinti Lietuvos visuomenę. 
Mokslo premijos dydis - 13 
tūkst. litų.

Freiburgo universitetinės 
vaikų ligoninės Vokietijoje kli-
nikinės chemijos ir diagnosti-
kos specialistas Vilius Lėnertas 
mokslo premija įvertintas už 
aktyvų bendradarbiavimą ir 
paramą Lietuvai laboratorinės 
medicinos, ypač paveldimų 

MOKSLO PREMIJOS - TRIMS LIETUVIŲ KILMĖS 
MOKSLININKAMS

ligų diagnostikos srityje.
Oksfordo universiteto 

Ludvigo vėžio tyrimų instituto 
Jungtinėje Karalystėje bioche-
mijos specialistas Skirmantas 
Kriaučionis apdovanojamas už 
pasaulinės reikšmės atradimus 
DNR tyrimų srityje ir bendra-
darbiavimo ryšius su Lietuvos 
biotechnologais.

Neįgalumo nustatymo tar-
nybos Mičigano socialinio 
draudimo departamento JAV 
klinikinės psichologijos speci-
alistas Romualdas Kriaučiūnas 
premijos nusipelnė už mokslo 
pasiekimų sklaidą.

Iš viso mokslo premijoms 
šiemet užsienio lietuviai pateikė 
14 kandidatūrų. 4 kandidatų 
paraiškų sulaukta iš JAV, po 
dvi - iš Jungtinės Karalystės 
ir Vokietijos, po vieną kandi-
datą - iš Italijos, Šveicarijos, 
Australijos, Rusijos, Ispanijos 
ir Taivano. Kandidatų paraiškas 
vertino Lietuvos mokslų aka-
demijos ekspertai, laimėtojus 
atrinko komisija, sudaryta iš 
Švietimo ir mokslo ministerijos, 
Pasaulio lietuvių bendruome-
nės, JAV lietuvių bendruome-
nės, Lietuvos mokslų akademi-
jos, Lietuvos mokslo tarybos, 
Prezidentūros ir Užsienio reika-
lų ministerijos atstovų.

Švietimo ir mokslo ministe-
rija iškiliausiems užsienyje gy-
venantiems lietuviams mokslo 
premijas skiria jau šeštus metus. 
Iki šiol premijas yra gavę aštuo-
niolika mokslininkų.         ELTA

Keturi į Seimą išrinkti, 
tačiau neprisiekę parlamen-
tarai pripažinti netekę man-
dato. Lietuvos Seimas lap-
kričio 16 d. priėmė nutarimą, 
kuriuo netekusiais mandato 
pripažino Zigmantą Balčytį, 
Viliją Blinkevičiūtę, Zdislavą 
Palevičių bei Valdemarą 
Tomaševskį.



12  . DIRVA . 2012 m. lapkričio 20 d. . 

$250,000

S P O R T A S

Lapkričio 16 d. į Vilniaus apygardos teismą kreipėsi Lietuvos ledo ritulio federacija (LLRF) ir užregistravo 
pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. LLRF jau kuris laikas negali atsiskaityti su kreditoriais ir turi 
daugiau nei pusę milijono litų skolų. Tikslios sumos nustatyti iki šiol nepavyksta, nes ankstesni federaci-
jos vadovai iki šiol tinkamai neperduoda visų dokumentų ir atsisako juos pasirašyti. Antstoliai jau vykdo 
nurašymus iš LLRF sąskaitų. 2012 metų pavasarį iš federacijos išieškota kiek daugiau nei 111 tūkst. litų 
suma. Federacija neturi lėšų ir turto, kurį pardavus būtų galima atsiskaityti su kreditoriais ir toliau tęsti 
veiklą.Susidarius tokiai situacijai, LLRF taryba priėmė sprendimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos 
iškėlimo.  Lietuvos ledo ritulio federacija vienija 36 Lietuvos ledo ritulio klubus.                              15min.lt

Lietuvos ledo ritulio rink-
tinė atrankoje į 2014 m. Sočio 
žiemos olimpines žaidynės 
lapkričio 10 d. Vengrijoje 
2:9 (1:1, 1:6, 0:2) nusileido 
Nyderlandų rinktinei ir pra-
rado galybę varžytis olimpi-
adoje.

Mačą lietuviai pradėjo pui-
kiai – sužaidus vos daugiau nei 
minutę įvartį į olandų vartus 
pasiuntė Danielis Bogdziulis, 
o Nyderlandų rinktinei rezul-
tato išlyginimui prireikė 14 
minučių. 16-ą mačo minutę 
Raphaelis Joly išlygino rezul-
tatą ir pirmasis kėlinys baigėsi 
lygiosiomis.

Antrame kėlinyje olan-
dai į priekį išsiveržė vos per 
22 sekundes, kuome įvartį 
pelnė Kevinas Bruijstenas. 
Ritulininkas po kelių minučių 
pasižymėjo dar kartą ir olan-
dų pranašumą padidino. 33-ą 
min. jau ketvirtą įvartį pelnė 
Marcelis Karsas.

Lietuviai antrą ir, kaip 
vėliau paaiškėjo paskutinį, 

OLIMPINĖ ATRANKA: 
LIETUVOS RINKTINĖ NEATLAIKĖ 

OLANDŲ ATAKŲ  
IR OLIMPIADOJE NEŽAIS – 2:9 

įvartį įmušė 36-ą min., kuo-
met po Rolando Aliukionio ir 
Andrejaus Židkovo perdavimų 
pasižymėjo Šarūnas Kuliešius.

Po sėkmingo epizodo trečią 
kartą dviejų minučių bauda 
buvo nubaustas V.Jagelavičius, 
o varžovai tuo puikiai pasinau-
dojo. R.Joly pelnė antrą savo 
įvartį (36 min.), po minutės pa-
sižymėjo Tony Demelline’as, 
o prieš pat kėlinio pabaigą 
įmušė Mitchas Bruijstenas 
(40 min.).

Paskutinio kėlinio metu 
D.Hagemeijeris ir M.Karsas 
pelnė dar po vieną įvartį ir 
galutinai sudaužė Lietuvos 
rinktinę.

Lietuviai šiame mače tik 17 
kartų metė į varžovų vartus, o 
olandai atsakė net 46 smūgiais 
(po pirmo kėlinio rezultatas 
buvo 7:7).

„Negalime laimėti ge-
rai žaisdami tik 10 minučių. 
Reikia pripažinti, jog kartu 
nuo rugpjūčio vidurio žai-
džiantys olandai yra fiziškai 

stipresni, tad mums buvo 
sunku. Neieškau pasiteisini-
mų, tačiau reikia pripažinti, 
jog varžovai yra geresni ir jie 
turi geresnes sąlygas nei mes. 
Tačiau turime dar vieną kovą 
ryt, tikimės namo grįžti ne 
tuščiomis”, – po dvikovos sakė 
Lietuvos rinktinės komandos 
vyriausiasis treneris Berndas 
Haake.

„Jaunimas palūžo po poros 
netikėtų įvarčių. Reikia žaisti 
nekreipiant dėmesį į rezultatą. 
Antrasis kėlinys parodė, jog 
nesame pasiruošę psicholo-
giškai. Komanda tik naujai 
kuriama, tad nereikia kreipti 
dėmesio į nesėkmes, reikia 
žaisti, ruoštis psichologiškai 
ir pergalės ateis”, – ramiai apie 
pralaimėjimą kalbėjo kol kas 
rezultatyviausias komandos 
žaidėjas Šarūnas Kuliešius.

Lapkričio 18 d. Slovėnijos 
Postonjos urvuose 7 val. vak. 
prasidėsiančioje 2013 metų 
Europos vyrų krepšinio čem-
pionato burtų traukimo cere-
monijoje nebus Lietuvos rink-
tinės stratego Jono Kazlausko. 
Jis liks namie, o Lietuvą 
per burtus stalagmitais iš-
puoštuose Postojnos urvuose 
atstovaus Lietuvos krepšinio 
federacijos (LKF) prezidentas 
Arvydas Sabonis ir genera-
linis sekretorius Mindaugas 
Balčiūnas.

Sekmadienį paaiškės ne 
tik lietuvių varžovai pirma-
jame etape, bet ir miestas, 
kuriame žais Lietuvos rink-
tinė. Kitų metų rugsėjo 4-22 
d. Slovėnijoje vyksiantis 
Europos krepšinio čempiona-
tas svečiuosis Adrijos pajūrio 
kurorte Koperyje, šios šalies 
sostinėje Liublianoje,  Celjės 
ir Jesenicos miestuose.

Burtų metu komandos bus 
suskirstytos į 4 grupes po 6 
komandas. Lietuvos rinktinė 
pateko į antrąjį krepšelį kartu 
su Graikijos, Slovėnijos ir 
Didžiosios Britanijos rinkti-
nėmis.

Lietuvos rinktinės vy-

LIETUVOS RINKTINĖS VARŽOVAI  
EUROPOS KREPŠINIO ČEMPIONATE

riausiasis treneris Jonas 
Kazlauskas prieš burtų trau-
kimo ceremoniją negalvoja 
apie galimus varžovus.

„Negalvoju nei ko geriau 
būtų išvengti, nei ką geriau 
gauti. Neskirstau varžovų į sti-
prius ir silpnus, sakė treneris. 
Nesitikiu iš burtų nei Dievo 
dovanų, nei bausmių. Burtai 
visiems yra burtai. Mums 
dabar svarbiausia, kaip be 
didesnių nuostolių išgyventi 
kartų kaitą. Tačiau dar kartą 
noriu pažymėti, kad specialiai, 
dirbtinai nieko nevarysime 
iš rinktinės. Lieka nuostata, 
kad rinktinėje turi žaisti sti-
priausi, todėl ji ir yra rinktinė. 
Stengsimės nenuvilti gerbėjų.”

2013 metų Europos čempi-
onato burtų krepšeliai

1: Ispanija, Prancūzija, 
Rusija, Makedonija

2:  Lie tuva,  Graiki ja , 
Slovėnija, Didžioji Britanija

3 :  I t a l i j a ,  K r o a t i j a , 
Vokietija, Juodkalnija

4: Suomija, Lenkija, Uk-
raina, Bosnija ir Hercegovina

5: Gruzija, Belgija, Latvija, 
Turkija

6: Čekija, Serbija, Izraelis, 
Švedija.                           ELTA

Lietuvos „auksinė žuvelė” 
Rūta Meilutytė buvo nominuota 
geriausiai metų sporto mokslei-
vės apdovanojimui Didžiojoje 
Britanijoje, bet nugalėtojos ti-
tulas atiteko britei Lucy Garner.

Tradiciniai „Aviva School 
Sports Matters Awards” apdo-
vanojimai, kuriuos inicijuoja 
vienas didžiausių Didžiosios 
Britanijos dienraščių „The Daily 
Telegraph”, šiemet buvo rengia-
mi aštuntus metus iš eilės.

Apdovanojimų ceremonija 

RŪTAI MEILUTYTEI METŲ SPORTO MOKSLEIVĖS 
DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE APDOVANOJIMAS?

vyko Lord’s Cricket Ground 
stadione, į šventę sugužėjo 
gausybė šalies sporto žvaigž-
džių. Ceremonijoje dalyvavo 
ir olimpinė čempionė 15-metė 
R.Meilutytė, bet ne jos pavardė 
buvo ištarta skelbiant „Metų 
sporto moksleivės” laimėtoją.

Metų sporto moksleive 
tapusi L.Garner. 18-metė šie-
met antrą kartą tapo pasaulio 
jaunimo dviračių plento čem-
pione bei triumfavo Europos 
jaunimo pirmenybėse.


