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JAV Gynybos sekretorius Chuck Hagel, JAV Valstybės sekretorius John Kerry ir Japonijos ministras 
pirmininkas Shinzo Abe, centre, sutarė dar labiau bendradarbiauti karinėje srityje.                       AFP

Prie Japonijos sienų pri-
artėjus trims Rusijos kariškių 
lėktuvams, spalio 9 d. į orą 
pagal pavojaus signalą buvo 
pakelti Japonijos oro savigy-
nos pajėgų naikintuvai. Apie 
tai informavo Japonijos savi-
gynos pajėgų Jungtinis štabas.

Štabo pranešimą cituojanti 
Rusijos žiniasklaida informuo-
ja, kad virš Japonijos jūros 
skrydžius atliko du kariškių or-
laiviai „Tu-142” ir vienas „IL-
20”. Pranešama, kad Japonijos 
oro erdvė pažeista nebuvo. 
Abu „Tu-142” praskrido iš 
pietvakarių į šiaurės rytus pa-
lei Honšių ir Hokaido salas, o 
„IL-20” – priešinga kryptimi.

Rusijos agentūra RIA pra-
neša, kad tai jau ne pirmas 
kartas, kai Japonija į orą kelia 
savo naikintuvus dėl netoliese 

RUSIJOS KARO LĖKTUVAI  
VĖL PASIRODĖ PRIE JAPONIJOS SIENŲ

pasirodžiusių Rusijos karo 
lėktuvų. Liepos viduryje du 
Rusijos „Tu-95” ir vienas „IL-
20” praskrido greta Japonijos 
oro erdvės virš Kurilų salų, iš 
kurių keturios dėl savo terito-
rinės priklausomybės iki šiol 
dviejų kelia rimtų nesutarimų 
tarp dviejų šalių. Tąkart ja-
ponai patvirtino, kad Rusijos 
lėktuvai šalies oro erdvės 
nepažeidė.

Japonijos Jungtinis štabas 
pateikė statistiką, pagal kurią 
aiškėja, kad liepos-rugsėjo 
mėnesiais šalies oro savigy-
nos naikintuvai į orą pagal 
pavojaus signalą pasirodžius 
Rusijos lėktuvams buvo ke-
liami 105 kartus. Tuo pat 
metu Kinijos lėktuvai greta 
Japonijos buvo pasirodę 80 
kartų.                                             LRT

- Pone Salamakinai, tur-
būt esate patenkintas, kad 
„Chevron” pasitraukė?

- Nei džiaugiuosi, nei liū-
džiu. Prisipažinsiu, didelės mei-
lės šiai kompanijai nejaučiau, 
nes mes komitete turėjome labai 
daug informacijos apie jų pada-
rytą žalą aplinkai. Pavyzdžiui, 
Ekvadore buvo padaryta žalos 
už 18 mlrd. dolerių, buvo avarijų 
ir kitose valstybėse. Nežinau, 
gal Jungtinėse Valstijose ši 
kompanija elgiasi padoriai, bet 
kitose valstybėse yra nemažai 
avarijų, kurios pridarė daug 
žalos gamtai.

- Pone Valatka, kaip Jūs 
vertinate šios kompanijos 
pasitraukimą?

- Paprastai pasaulyje tokius 
įvykius vadina tragedija. Kai 
iš mažos valstybės išeina tokio 
dydžio investuotojas, yra pa-
siunčiama žinia, kad su tokia 
valstybe neverta turėti reikalų. 
Ne kompanijai „Chevron” rei-
kėjo skalūnų, šiai kompani-
jai užsakymas buvo 80 mln. 
litų. Kompanijai „Chevron” 
tai tas pats, kaip kokiame nors 
Lietuvos rajone 20 tūkst. litų 
pašalpų išmokėti.

Tai mums reikėjo, kad 
„Chevron” atliktų paslaugą, o 
mes net nesugebėjome sude-
rinti veiksmų. Galima ant šios 
kompanijos „varyti” kaip nori, 
bet Vyriausybės ir premjero 
veiksmai man yra nesuvokiami.

- Pone Nausėda, ką reiškia 
tokios kompanijos pareiški-
mas apie nestabilią investicinę 
aplinką?

- Čia dar labai diplomatiškai 

AR „CHEVRON – VON” BUVO 
„GAZPROM” SĄLYGA LIETUVAI? 
Lietuvos Vyriausybė ir Seimo dauguma patyrė iki šiol didžiausią 

smūgį – energetikos milžinė iš JAV „Chevron” pareiškė pasitrau-
kianti iš skalūnų dujų žvalgybos Lietuvoje. Apie tai žurnalisto 
Edmundo Jakilaičio pokalbis su Seimo Aplinkos apsaugos komi-
teto pirmininku Algimantu Salamakinu, SEB banko prezidento 
patarėju Gitanu Nausėda, 15min.lt vyriausiuoju redaktoriumi 
Rimvydu Valatka ir Liberalų sąjūdžio pirmininku E. Masiuliu.

pasakyta. Sąlygos jiems atėjus 
į Lietuvą smarkiai keitėsi. Kito 
ne tik teisės aktai – reikia turėti 
galvoje ir santykius su politi-
kais. Signalų jie gavo nemažai, 
suprask, mes su jumis susitinka-
me, bet nelabai jūsų laukiame.

Sutinku, kad tai yra pre-
cedentas ir signalas kitiems 
investuotojams, ypač tiems, 
kurie ketina ateiti į dar nesusi-
formavusią aplinką.

Jeigu į Lietuvą ateitų koks 
nors prekybos centras ar baldų 
gamybos kompanija, būtų buvę 
paprasčiau, tačiau šiuo atveju 
taip nebuvo: reikėjo priimti 
daugybę teisės aktų, derėtis, 
bendrauti su gyventojais, kurie 
priešinosi, ir mes pasirodėme 
išties prastai. Bijau būti blogu 
pranašu, bet visko gali būti, kad 
ir japonų kompanija „Hitachi” 
gali sekti amerikiečių pavyz-
džiu. Skirtumas tik tas, kad 
japonų kantrybė didesnė, jie 
laukia dar ilgiau.

- Prekybinio karo su Rusija 
metu išvarymas vienos di-
džiausių pasaulio energetikos 
kompanijų neatrodo sveiku 
protu paremtas sprendimas. 
Pone Masiuli, ką Jūs manote?

- Iki šiol galvojau, kad 
Vyriausybę kamuoja porinki-
miniai traukuliai ir mėšlungis, 
tačiau po „Chevron” apsispren-
dimo pasitraukti manau, kad 
Vyriausybė serga sunkiausia 
cerebrinio paralyžiaus forma, 
nes nesugeba priimti sprendimų 
arba priima tokius, kurie pridaro 
milijoninių nuostolių.

Turint galvoje, kad Lietuvos 
ir Rusijos santykiai pastaruoju 

metu įtempti, „Chevron” spren-
dimas įstūmė Lietuvą į keblią 
situaciją. Nesu sąmokslo teorijų 
šalininkas, tačiau kas gali pa-
neigti, kad viena iš „Gazprom” 
sąlygų derantis su Lietuva buvo 
ta, kad jokių „ ševronų” čia 
nebūtų, nes iki šiol niekaip ne-
pavyksta paviešinti Vyriausybės 
ir „Gazprom” derybų protokolų. 
„Chevron” naujosios techno-
logijos yra alternatyva tradici-
nėms „Gazprom” dujoms.

- Pone Salamakinai, su-
sidarė labai keista situacija 
Socialdemokratų partijo-
je. Premjeras už kompa-
niją „Chevron”, Jūs prieš. 
Pradėtas svarstyti naujas ga-
vybos mokestis – net 40 proc. 
nuo apyvartos. Koks, Jūsų ma-
nymu, investuotojas norėtų 
turėti reikalų su tokia valdžia?

- Kol kas neišgirdau nei 
vieno konkretaus fakto, kuo 
nusikalto Vyriausybė. Lietuvos 
mokslininkai pareiškė, kad 
reikia sutvarkyti įstatymų bazę 
ir tada Aplinkos apsaugos ko-
mitetas, padedant akademikui 
Gediminui Motuzai, parengė 
Žemės gelmių įstatymą. Už jį 
konservatoriai balsavo bendru 
sutarimu, visi liberalai ir „dar-
biečiai” taip pat pritarė, o dabar 
aš girdžiu, kad amerikiečius esą 
išgąsdino įstatymai.

Man labai malonu, kad va-
kar Europos Parlamente buvo 
garsiai kalbama apie Lietuvą, 
kad ji pavyzdingai sutvarkė visą 
teisinę bazę dėl skalūnų paieš-
kos ir gavybos. Taip pat galiu 
priminti, kad „Chevron” atsto-
vas anksčiau teigė, kad įstatymai 
kompanijai nekelia nerimo, jie 
yra įgyvendinami. Tačiau staiga 
jie ima ir pasitraukia. Tai gal 
ieškokime priežasčių kitur?

Aš įrodymų neturiu, bet 
ar nebuvo taip, kad geologi-
jos tarnybos vadovas Juozas 
Mackevičius pareiškė, kad ska-
lūnų Lietuvoje nėra ir po to savo 
ar ne savo noru atsistatydino. 

(Nukelta į 5 psl.)

2013 metų Nobelio taikos premija skirta Cheminio ginklo draudi-
mo organizacijai (OPCW). Nuotr. - OPCW generalinis direktorius 
Ahmet Uzumcu.                                                               EPA-ELTA

Oslas, spalio 11 d. (ELTA). 
2013 metų Nobelio taikos 
premija skirta Cheminio gin-
klo draudimo organizacijai 
(OPCW), pranešė tinklalapis 
„Nobelprize.org”.

OPCW apdovanota už di-
džiules pastangas naikinant 
cheminį ginklą. Cheminis 
ginklas buvo naudojamas per 
Pirmąjį pasaulinį karą. 1925 

NOBELIO TAIKOS PREMIJA – 
CHEMINIO GINKLO DRAUDIMO 

ORGANIZACIJAI
metais Ženevos konvencija 
uždraudė naudoti cheminį 
ginklą, bet ne gaminti ir kaup-
ti. Per Antrąjį pasaulinį karą 
cheminis ginklas buvo naudo-
jamas nacių masinio naikini-
mo stovyklose. Vėliau tokius 
ginklus naudojo ir valstybės, 
ir teroristai.

1997 metais įsigaliojo 
(Nukelta į 9 psl.)
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Lietuvos lenkų rinkimų akcija siekia, kad artėjančiuose 
prezidento, Europos Parlamento (EP) rinkimuose kai kuriuo-
se šalies rajonuose balsavimo biuleteniai būtų išspausdinti 
ir lenkų bei rusų kalbomis. Šiuose siekius sužlugdė Seimas, 
pripažinęs, kad lenkų siūlymai prieštarauja Konstitucijai. Šiuo 
metu Lietuvoje gyvena 16 proc. tautinių mažumų, daugiausia 
jų – Vilniaus rajone. Lenkų rinkimų akcija įsitikinusi, kad būtent 
čia, taip pat ir Šalčininkų rajone balsavimo biuleteniai galėtų 
būti ir lenkų ar rusų kalbomis.

„Tai prieštarauja Konstitucijos 14 straipsniui ir 
Konstitucinis Teismas (KT) ne kartą nagrinėjo dėl doktrinos 
nuostatos valstybinės kalbos vartojimo oficialiuose dokumen-
tuose, rinkimų biuleteniuose”, – sako komiteto pirmininkas 
Julius Sabatauskas.

Tėvynės sąjungos-Krikščionių demokratų frakcijos narė 
Vida Marija Čigrejienė taip pat prisiminė KT pasisakymus: 
„Teismas pasakė, kad lietuvių kalba yra mūsų kalba ir reikia ją 
gerbti ir gerbti tą vietą, kur gyvenam.” 

Lenkai jau ne vienerius metus siekia, kad rajonuose, kur 
gyvena gausiausiai tautinių mažumų, ir gatvių pavadinimai 
liktų parašyti dviem kalbomis. Daugiausiai lentelių su lietuvių 
ir lenkų kalbomis kabo Šalčininkų rajone. Šios savivaldybės 
atsisakymą pakeisti nelietuviškų gatvių pavadinimų užrašus 
neskundžiama nutartimi Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas spalio pradžioje pripažino nepagrįstu. Jei savivaldybės 
tarnautojai nepakeis gatvių pavadinimų, jiems grės nuobaudos.

Seimas imasi siūlymo grąžinti partijoms fizinių asmenų 
aukas, taip pat nuleisti kartelę gauti valstybės dotaciją. Spalio 
10 d. po pateikimo už balsavus 48 Seimo nariams, prieš – 17, 
susilaikius 12 parlamentarų pritarta tokioms Partijų ir politinių 
kampanijų finansavimo įstatymo pataisoms. Jas toliau svarstys 
parlamento komitetai. Seimo pirmininkės „darbietės” Loretos 
Graužinienės anksčiau registruotos pataisos numato leisti fizi-
niams asmenims paremti partijas ne tik per politines kampanijas, 
bet visą laiką.

Poros tūkstančių litų bauda už skatinimą emigruoti – tokia 
daugeliui lietuvių absurdiškai skambanti bausmė iki šiol nu-
matyta Administracinių teisės pažeidimų kodekse, kurį bandė 
taisyti Seimas. Visgi buvo nutarta baudą palikti. Iš Lietuvos 
jau emigravo keli šimtai tūkstančių žmonių, tačiau neaišku, 
ar bent vienas buvo nuteistas pinigine bauda už emigracijos iš 
Lietuvos skatinimą. Šią keistą bausmę dar prieš ketverius me-
tus pastebėjo Seimo narys liberalas Petras Auštrevičius, tačiau 
į Seimo posėdžių darbotvarkę pasiūlymas naikinti šią bausmę 
įtrauktas tik dabar.

Per pirmąjį balsavimą Lietuvos Seimas pritarė siūlymui 
nepatyrusiems vairuotojams leisti sėsti prie vairo tik visiškai 
blaiviems. Šiuo metu jiems leidžiama „įpūsti” 0,2 promilės, 
bet priėmus įstatymo pataisą jauni vairuotojai būtų laikomi 
neblaiviais net jei jų kraujyje būtų rasta 0,01 promilės.

Suprasdamas savo atsakomybę prieš Lietuvos visuomenę, 
Baltic Media Alliance (BMA) ėmėsi ryžtingų veiksmų: BMA 
praneša, kad laida „Žmogus ir įstatymas” nuo spalio 11 d. 
nebebus rodoma „Pirmuoju Baltijos kanalu”, kaip programa, 
neatitinkanti bendražmogiškų vertybių, moralinių ir etikos 
nuostatų. Taip rašoma kompanijos, valdančios „Pirmąjį Baltijos 
kanalą” (PBK), pranešime spaudai. Toks sprendimas priimtas 
po propagandinės laidos, kurioje, pasak Lietuvos radijo ir tele-
vizijos komisijos, buvo paskleisti melagingi faktai apie 1991-
ųjų Sausio 13-ąją. Laida apie įvykdytą sovietų agresiją buvo 
parodyta spalio 4-ąją.

Europos Parlamente priimta teisiškai neįpareigojanti re-
zoliucija ragina Lietuvą ir dar dvylika Europos Sąjungos (ES) 
valstybių atnaujinti tyrimus dėl jų teritorijoje galimai veikusių 
slaptų Jungtinių Valstijų Centrinės žvalgybos valdybos kalėjimų.

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų moks-
lininkai nustatė, kad Lietuvoje dažniausiai paveldimą krūties ir 
kiaušidžių vėžio sindromą sukelianti BRCA1 geno mutacija siekia 
senovės baltų genčių laikus. „Mes įrodėme, kad Lietuvoje dažniau-
siai aptinkama taip vadinama BRCA1 geno mutacija (c.4035delA) 
atsirado apytiksliai 5 amžiuje, kažkur dabartinės Lietuvos teritorijo-
je gyvenančių senovės baltų genčių genofonde”, – sako gydytojas 
onkogenetikas ir pagrindinis tyrėjas dr. Ramūnas Janavičius.

Spalio 15-ą dieną Lietuvoje prasidės vilkų medžioklė, ne-
trukus bus paskelbtas vilkų sumedžiojimo limitas 2013–2014 
metų medžioklės sezonui. Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos 
vilkas” atkreipia dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministro patvirtintą Vilko populiacijos gausos reguliavimo 
planą ir 2012 bei 2013 metų vilkų apskaitų duomenis, medžio-
klės limitas šiam laikotarpiui negali viršyti 20 vilkų ir turi būti 
paskirstytas rajonais.                                                     LRT, ELTA

JAV vyriausybės veiklos 
sustabdymui tęsiantis ir nesant 
jokių ženklų dėl jo pabaigos, 
respublikonai surengė įnirtin-
gą puolimą prieš Baltuosius 
rūmus.

Kongresas neatrodė pri-
artėjęs prie šios aklavietės 
sprendimo, nors nedaug dienų 
beliko iki kitos, daug sun-
kesnės fiskalinės pakopos 
– būtinybės padidinti JAV 
skolinimosi ribą.

Jeigu iki spalio 17 dienos 
nebus rastas joks sprendimas 
dėl skolinimosi ribos, vyriau-
sybei gali pristigti lėšų savo 
sąskaitoms apmokėti, o tokiu 
atveju Jungtinės Valstijos gali 
paskelbti precedento neturintį 
savo nemokumą. „Tai ne kaž-
koks prakeiktas žaidimas”, - 
griaudėjo JAV Atstovų Rūmų 
pirmininkas John Boehner, 
aukščiausio lygio respubliko-
nas Kongrese, siekdamas įgyti 
moralinį pranašumą po straips-
nio, kuriame cituojami anoni-
minio pareigūno žodžiai, kad 
Baltiesiems rūmams agentūrų 
uždarymas, be darbo užmokes-
čio palikęs šimtus tūkstančių 
darbuotojų, yra naudingas.

„Šį rytą išsiimu „The Wall 
Street Journal” ir jis sako, 
„na, mums nerūpi, kiek tai 
truks, nes mes laimim”, - sakė 
J.Boehneris, teatrališkai mo-
juodamas laikraščio egzem-
plioriumi.

„Amerikos žmonės nenori 
savo vyriausybės uždarymo ir 
aš nenoriu, - sakė jis. – Visa, 
ko prašome, yra susėsti ir 
diskutuoti, vėl atidaryti vy-
riausybę ir suteikti teisingumą 
Amerikos žmonėms pagal 
„Obamacare”.

2010 metais prastumtas 
Prieinamos sveikatos priežiū-
ros įstatymas (Affordable Care 
Act), pramintas „Obamacare”, 
tapo prezidento  Barack 
Obamos pagrindiniu vidaus 

politikos pasiekimu. Jis iš 
esmės yra padėtį pakeisianti 
programa, kuri turėtų užtikrinti 
įperkamą sveikatos apsaugą 
nepriklausomai nuo asmenų 
amžiaus, lyties arba sveikatos 
istorijos.

Baltieji rūmai bandė ma-
žinti žalą dėl tos laikraščio 
citatos, kuri dominavo prane-
šimų žiniasklaidai kare tarp 
B.Obama ir jo priešininkų 
respublikonų Kapitolijuje.

B.Obama, bandydamas su-
valdyti pasekmes, net surengė 
pasirodymą fotografams – retą 
pasivaikščiojimą už Baltųjų 
rūmų, kurio metu nuėjo į 
netoliese esančią sumuštinių 
parduotuvę. „Nėra jokio lai-
mėjimo, kai šeimos nėra tikros 
dėl to, ar joms bus sumokėta, 
ar ne”, - sakė jis apie pirmąjį 
vyriausybės agentūrų užda-
rymą per 17 metų. „Šis už-
darymas šiandien galėjo būti 
pasibaigęs”, - sakė B.Obama 
ir paragino J.Boehner sušaukti 
balsavimą dėl laikino finansa-
vimo priemonės vyriausybės 
agentūroms vėl atidaryti.

Kai kurie respublikonų 
pragmatikai, kurie užsiminė, 
kad balsuos už naują išlaidų 
įstatymo projektą, nerimavo, 
kad tokia rezoliucija yra ne-
bepasiekiama. „Manau, tas 
laivas jau išplaukė”, - sakė 
Atstovų Rūmų narys Michael 
Grimm. „Per daug artėjame 
prie skolinimosi ribos balsa-
vimo. Atrodo, kad vienintelis 
dalykas, kuris šiuo metu veiks, 
yra dialogas”, - sakė jis.

B.Obama atsisako derėtis 
su respublikonais dėl biudžeto 
klausimų, kol jie priims laikiną 
teisės aktą, pagal kurį būtų 
atnaujintas vyriausybės insti-
tucijų darbas ir būtų padidinta 
JAV skolinimosi riba, kuri šiuo 
metu yra 16.7 trln. dolerių.

Skolinimosi riba turi būti 
padidinta kitaip Washingtonas 

pirmąkart bus nepajėgus grą-
žinti vyriausybės skolų ir mo-
kėti atlyginimų. Tokiu atveju 
gali nukentėti didžiausios 
pasaulyje ekonomikos kredito 
vertinimas.

Tačiau respublikonai rei-
kalauja, kad prezidentas imtų 
derėtis dėl jų tikslo nutraukti 
finansavimą ar numatyti ati-
dėjimą jo sveikatos apsaugos 
sistemos reformos įstatymui. 
B.Obama atsisako tai daryti.

„Aną vakarą buvau 
Baltuosiuose rūmuose ir 
klausiausi, kaip prezidentas 
kokį 20 kartų man aiškino, 
kodėl jis nesiderės”, - skun-
dėsi J.Boehner.

Amerikos vyriausybės ins-
titucijų daliniam veiklos su-
stabdymui tęsiantis, valstybės 
sekretorius John Kerry perspė-
jo, kad užsitęsusi politinė krizė 
Washingtone gali susilpninti 
Jungtinių Valstijų pozicijas 
pasaulyje. „Jeigu tai užsitęstų 
ar kartotųsi, žmonės pradėtų 
abejoti Jungtinių Valstijų pasi-
ryžimu ir pajėgumais laikytis 
kurso, bet taip nėra ir nema-
nau, kad taip bus”, - sakė jis 
žurnalistams Azijos ir Ramiojo 
vandenyno šalių ekonominio 
bendradarbiavimo (APEC) fo-
rume Indonezijos Balio saloje.

Jo komentarai pasirodė 
Kongresui, regis, nepriartėjus 
prie išeities iš aklavietės, dėl 
kurios iš dalies buvo uždaryta 
vyriausybė, o šimtai tūkstančių 
federalinių darbuotojų buvo 
priversti paimti neapmokamas 
atostogas.

Barack Obama paragino 
Atstovų Rūmus „sustabdyti šį 
farsą” ir užbaigti vyriausybės 
veiklos dalinį sustabdymą 
besąlygiškai pritariant federa-
liniam biudžetui.

„Nubalsuokite. Sustab-
dykite šį farsą. Dabar (pat) 
užbaikit šį uždarymą”, - sakė 
B.Obama per radijo ir vaizdo 
kreipimąsi.

Anksčiau JAV vyriausybė 

Baltieji rūmai.                                                                                                        commons.wikimedia.org
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SUSTABDYTA JAV VALDŽIOS VEIKLA
Partijų nesugebėjimas susitarti dėl federalinio biudžeto, 

kurį respublikonai susiejo su metams nukelta Prezidento 
Barack Obama Sveikatos priežiūros aktu, privedė  prie to, kad 
JAV valdžia, pirmą kartą per 17 metų yra priversta apriboti 
savo veiklą.

Daugiausia nukentėjo federaliniai tarnautojai – maždaug 
700,000. Vien tik Gynybos departamentas atleido 400,000 
tarnautojų, Saugumo – 33,600 (bet lieka dirbti 85 proc. dar-
buotojų), Energetikos – 13,000  darbuotojų, kurie susiję su 
branduoliniu, vandens ir tinklų saugumu, Transporto – 18,500, 
Teisingumo –17,750 (nedirba 85 proc. darbuotojų). Panašiai 
yra ir su Aplinkosaugos, Prekybos ir darbo departamentais. 
Pasų poskyriai uždaryti – neišduodamos vizos ir t. t. 

JAV Kongresas turi ne vien susitarti dėl biudžeto, kad 
būtų atnaujintas federalinių įstaigų finansavimas, bet ir 
padidinti šalies skolinimosi ribą, kuri šiuo metu yra 16,7 
trln. dolerių. Jeigu tai nebus padaryta per dvi savaites, JAV 
gresia bankrotas.

,,Jeigu JAV iš tikrųjų  pasiskelbs nepajėgiomis grąžinti 
savo skolas, tai gali  pasiųsti signalą rinkoms, kad JAV ne-
bėra patikimos skolininkės, o žinant, kiek skolų teliūskuojasi 
Amerikos sistemoje, tai gali tapti katastrofa”, – sakė Sydney 
University JAV studijų centro lektorius David Smith.

Demokratų persvarą turintis Amerikos Senatas balsavimu 
atmetė naujausias Atstovų Rūmų pastangas deryboms dėl 
biudžeto, kai šalies vyriausybė uždarė daugelį savo įstaigų.

54 balsais prieš 46 Senatas atmetė Atstovų Rūmų siūlymą 
paskirti derybininkus į konferenciją, kurioje būtų siekiama 
suderinti skirtingus požiūrius. Šiuo balsavimu jau ketvirtą  
kartą demokratų kontroliuojamas Senatas atmeta Atstovų 
Rūmų pastangas.

Daugumos vadovas Harry Reid sakė, kad jis nesiderės kol 
respublikonai nepakeis savo požiūrio į vyriausybės finansavi-
mą. Respublikonai priešinasi socialinei reformai – sveikatos 
apsaugos sistemos pertvarkai, pramintai ,,Obamacare”.

Galingiausios šalies vadovas po triuškinančios kalbos 
oponentams prie Baltųjų Rūmų kiemelyje buvo apsuptas pa-
prastų amerikiečių, kurie  palaiko sveikatos apsaugos reformą. 

Kongresui ir toliau nesugebant rasti bendros kalbos, daliai 
amerikiečių šios situacijos padariniai darosi vis skaudesni. 
Atstovų Rūmai vienbalsiai pritarė, jog būtina užtikrinti, kad 
visi priverstinai atostogaujantys darbuotojai, vyriausybei 
atnaujinus darbą, gaus jiems priklausančius pinigus, nors 
įstatymo projektas kol kas ir įstrigo Senate.

JAV istorijoje atvejų, kai federalinės  įstaigos nutraukia 
darbą, yra pasitaikę daugiau, nei būtų galima manyti, – net 
17. Šeši vyriausybės uždarymai įvyko JAV prezidento Jimmy 
Carter valdymo laikais.  J. Carter administracija, net ir turėda-
ma demokratų paramą Kongrese, ilgai sprendė kilusias krizes 

– ilgiausias paralyžius truko net 17 dienų, o JAV prezidento 
Bill Clinton valdymo laikais – federalinė valdžia buvo para-
lyžiuota net 22 dienas. Jeigu susiklostytų  tokia padėtis, trapią 
pasaulio ekonomiką gali ištikti didžiulis smūgis.

S. Tūbėnas

Rusija kariauja nepaskelbtą 
karą su Lietuva. Šis susirėmi-
mas be tankų ir be pabūklų. 
Tai kova dėl protų ir žmonių 
širdžių, o jame naudojamas 
melas, šmeižtas, falsifikacija, 
propaganda, protų ir žiniasklai-
dos pirkimas.

Kodėl su tuo susiduria 
Lietuva ir ko iš mūsų nori 
rusai?

Senieji kovos metodai
Rusija prieš Lietuvą naudo-

ja seniai žinomas ir išbandytas, 
dar Lenino ir Stalino laikų 
propagandos bei užsienio vals-
tybių gyventojų protų plovimo 
technologijas, jas papildydama 
moderniomis išmaniosiomis 
gudrybėmis.

Šaltojo karo metu abi 
konfrontuojančios stovyklos – 
Vakarų ir sovietinis Varšuvos 
pakto blokas kariavo dėl įta-
kos žmonių protams. Karas 
vyko tiek savose, tiek užsienio 
aikštelėse. Vakarai į SSRS 
įtakos kraštus transliavo laisvą 
žodį. Prisiminkime „Amerikos 
balsą”, „Laisvės”, „Laisvosios 
Europos”, Vatikano, BBC, 
Vokietijos radijų laidas įvai-
riomis kalbomis, taip pat ir 
lietuvių.

Sovietinė valdžia kiekvieną 
tokį laisvo žodžio kanalą slo-
pino šimtais specialiai tam pa-
statytų radijo siųstuvų. Ir visgi 
tie kas norėjo galėjo išgirsti. Iš 
užsienio ateidavo informacija 
apie pasipriešinimą okupacijai, 
disidentines iniciatyvas, ko-
munistinius žiaurumus. Tokia 
informacija buvo labai paveiki 
ir režimui baisiai nepatiko.

Tačiau buvo ir kita Šaltojo 
karo pusė – tai sovietinė pro-
paganda Vakarams. Buvo ku-
riami ir finansuojami įvairūs 
„pasipriešinimai”, „pilietinės 
iniciatyvos”, remiami emo-
cingi, bet nelabai informuoti 
nekonformistiniai kovotojai, 
finansuojamos komunistinės 
partijos, papirkinėjami žurna-
listai ar įtakojami komunistuo-
jantys leidiniai, poveikis daro-
mas politikams bei nuomonių 
formuotojams.

Reikia pasakyti, kad ko-
munistinė propaganda davė 
rezultatų. Kai kuriose vals-
tybėse komunistinės idėjos 
buvo labai populiarios, o vi-
suomenė iškreiptai įsivaizdavo 
komunistinę tikrovę. Slaptai iš 
Rytų inspiruojami neformalūs 
judėjimai tapdavo sunkiu kliu-
viniu ne vienai vyriausybei. 
Paaiškėjus, kad šnipai sugebėjo 
įsiskverbti net į aukščiausias 
politines institucijas, žlugdavo 
net vyriausybės Taip įvyko su 
VFR kancleriu Viliu Brandtu, 
kai 1974 m. paaiškėjo, kad 
svarbiausias jo ekonomikos 
patarėjas yra VDR Stasi slap-
tasis agentas.

Apie tas kovas dabar yra 
prirašyta šimtai knygų, vadovė-

RUSIJA KARIAUJA ŠALTĄJĮ KARĄ SU LIETUVA
lių ir memuarų. Ypač įspūdingi 
yra buvusių KGB ar GRU šni-
pų ir agentų prisiminimai. Bet 
gal dabar tokio propagandinio 
karo nebėra? Gal mūsų didžioji 
Rytų kaimynė jau nebesistengia 
paveikti kaimyninių kraštų vie-
šosios opinijos ir pamiršo se-
nuosius įtakos metodus? Būtų 
puiku, jei iš praeities mūsų vi-
suomenė būtų įgijusi imunitetą, 
ar bent jautrumą propagandi-
niam smegenų plovimui. Deja, 
tuo pasidžiaugti negalime. 
Akivaizdu, kad Lietuvoje šiuo 
klausimu dominuoja naivus 
abejingumas.

Lietuva kaip Rusiškos 
propagandos taikinys
Rusijoje dabar kita valdžia, 

tačiau buvęs KGB karininkas 
V. Putinas tikrai neatsisakė 
senų veiklos metodų. Juo la-
biau, kad Rusija deklaruo-
ja turinti ypatingų interesų 
Lietuvoje. Tų interesų centre 
– noras nepaleisti Lietuvos iš 
priklausomybės gniaužtų.

Ne vienas Lietuvos gy-
ventojas garsiai sako, na tegu 
Rusija rodo tuos savo filmus 
ar transliuoja žinias, juk lygiai 
taip pat galime žiūrėti CNN, 
BBC ar kitą vakarietišką pro-
dukciją. Tačiau yra vienas 
svarbus skirtumas. Vakarai yra 
demokratiški ir liberalūs. Tai 
reiškia, kad vakarietiška infor-
macija yra įvairi ir kiekvienas 
gali pasirinkti pagal savo skonį. 
Be to, Vakarų žurnalistai yra 
įpareigoti laikytis principo 
pateikti visas konkuruojančias 
nuomones ir leisti žiūrovams 
susidaryti nuomonę iš pateiktų 
faktų. Tuo tarpu Rusijos siste-
ma priešingai, yra autokratinė. 
Iš kaimynės sklindanti infor-
macija yra šio režimo kryp-
tingai valdoma, tarpusavyje 
suderinta ir turi specialiuosius 
tikslus. Taigi tai propaganda.

Skleisti Rusijos propagandą 
daugiau ar mažiau yra pa-
naudojamos visos lietuviškos 
žiniasklaidos priemones. Tai 
daroma inspiruojant savas te-
mas (pavyzdžiui, eskaluojant 
diskusiją dėl skalūnų), ar įta-
kojant kai kuriuos žurnalistus 
bei savininkus.

Maža to, rusai turi dar ir 
savo kanalą „Pervyj Baltijskij”. 
Neseniai dar atsidarė specialiai 
Lietuvai adaptuotas Ren TV 
Lietuva. Ar kas tiki, kad čia tik 
verslo projektai, nes Lietuvos 
rinka tokia didelė ir pelninga? 
Vargu. Lygiai taip, kaip sovie-
tiniais laikais KGB transliuoda-
vo savo propagandą, taip dabar 
„Rusijos balsas” perduoda savo 
požiūrį Vakarams. 

Lietuvos visuomenei yra 
teigiama, kad Lietuvos valstybė 
yra prastas projektas, o Sovietų 
Sąjunga ir dabartinė Rusija 
yra klestintis pasaulio centras. 
Užtenka įsijungti Rusijos TV 
kanalo žinias, kuriose plačiai 

vaizduojami Rusijos pasie-
kimai, daug kalba valdžios 
atstovai, o iš užsienio prane-
šama apie žudynes, avarijas, 
katastrofas, valdžios krizes, 
korupciją ir t.t.

Tokių transliacijų tikslas 
sėti nepasitenkinimą Lietuvos 
politine sistema, demokratija 
ir laisvosiomis vertybėmis. 
Taip pakišama abejonė Vakarų 
demokratijos santvarka, o kar-
tu yra rengiamas pakantumas 
inspiruotiems veikėjams ir 
rusiškai įtakai.

Kodėl spaudimas 
Lietuvai padidėjo?

Pastaruoju metu Lietuva 
sulaukia ypatingo dėmesio iš 
kaimynės. Kibernetinės atakos 
prieš žiniasklaidą ir valstybines 
institucijas, pieno ir mėsos 
karai, paviešinti slapti įrašai 
internete ir sustiprėjęs Lietuvos 
Nepriklausomybės šmeižimas 
per žiniasklaidą. Tai galima būtų 
paaiškinti Lietuvos pirmininka-
vimu Europos Sąjungai ir siekiu 
palaužti naujos Vyriausybės 
kursą, pvz., dėl Ukrainos.

Praeitoje kadencijoje po 
panašių Rusijos išpuolių kai-
rieji mėgdavo kartoti, kad va 
konservatoriai nesikalba su 
Rusija. Taigi kolegos kairieji, 
kodėl dabar nesikalbate su 
Rusija? Sunkoka susikalbėti, 
kai girdėti tik monologas.. 
Socdemų deklaruotas santykių 
su Rusija perkrovimas baigėsi 
visų sunkvežimių perkrovimu 
prie sienos. 

P a s t a r i e j i  s p a u d i m o 
Lietuvai metodai yra bandy-
mas pakreipti Lietuvos vals-
tybės kursą. Dar A. Kubiliaus 
Vyriausybė su Prezidente su-
formavo pagrindines mūsų 
politikos kryptis, tokias kaip 
energetinė nepriklausomybė ar 
parama buvusioms sovietinėms 
valstybėms. Tai nepatinka 
Rusijai ir ji tikėjosi, kad nauja 
valdžia viską apvers aukštyn 
kojom – nutrauks Visagino 
AE statybas, atsisakys dujų 
terminalo ir pasirašys ilgalaikę 
sutartį su „Gazprom”. Kadangi 
taip neatsitiko, rusai rodo jėgą. 
Ir didžiausias savo viltis sieja 
su artėjančiais Prezidento rin-
kimais. Neabejotinai Rusija 
turės savo kandidatą, ir bandys 
pakeisti jiems nepalankią da-
bartinę Prezidentę.

Ko rusai iš mūsų nori?
Vienas iš Rusijos tikslų, 

kad Lietuva netaptų energetiš-
kai nepriklausoma. Todėl visi 
projektai, kuriais siekiama 
energetinės nepriklausomy-
bės sulaukia rėksmingos, ak-
tyvios ir neaiškiai inspiruotos 
opozicijos. Atominės elek-
trinės projektas torpeduotas 
keistu referendumu į kurį taip 
entuziastingai stūmė kairieji, 
o dabar nežino kaip iš tos 
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problemos išbristi. Skalūninių 
dujų paieškų stabdymo isto-
rija galėtų būti pateiktas kaip 
pavyzdinis masinio smegenų 
plovimo pavyzdys KGB mo-
kyklų studentams.

Visais šiais ir daugeliu 
kitų atveju yra sukurpiami bei 
įgyvendinami propagandiniai 
veiksmų planai. Tačiau greta 
to, yra ir bendras interesas 
apskritai kurti Rusijai palankią 
visuomenės nuomonę. Tam yra 
skiriamos specialios priemonės.

Rusija siekia pasėti abejo-
nes Lietuvos valstybingumu ir 
suformuoti palankią nuomonę 
apie savo šalį. Esant kritinei 
Rytų simpatikų daliai bet ko-
kia Rusijai nepalanki politika 
Lietuvoje taptų nepopuliari ir 
negalima. Galiausiai, bet koks 
antirusiškas pasisakymas taptų 
smerktinas ir atskalūniškas. Su 
tokia visuomene Lietuva jau 
būtų tik Rusijos marionetė.

Jei Rusija nuspręstų vėl 
okupuoti taip apdorotą šalį, ji 
gali tikėtis mažesnio pasiprie-
šinimo ir net dalies visuomenės 
pritarimo. O tai yra ilgalaikis 
strateginis Rusijos siekis, kurį 
yra išsakę šalies vadovai.

Ar gali Lietuva laimėti in-
formacinį karą su Rusija? Jeigu 
tai būtų pabūklai ir tankai, tada 
Lietuva neturi šansų, tačiau da-
bar mūsų ginklas yra atvirumas, 
skaidrumas ir tiesa. Kiekvienas 
nedraugiškas kaimyninės vals-
tybės veiksmas turi būti įvar-
dintas ir deramai teisiškai bei 
politiškai įvertintas. Tikiuosi, 
kad Lietuvoje yra pakankamai 
gausi kritiškai mąstančių ir 
informacijos skleidėjų tikslus 
atpažįstančių piliečių dalis. Šį 
propagandinį karą nebūtinai 
laimės ta pusė, kuri turi daugiau 
resursų.

Prof. Kęstutis Masiulis, 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos 
krikščionių demokratų frakci-
jos narys

Vilniuje, spalio mėn. Lietu-
vos Respublikos Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė susitiko su 
užsienio lietuvių kultūros cen-
trų ir bendruomenių atstovais, 
dalyvaujančiais Lietuvoje 
surengtuose mokymuose.

Lietuvių liaudies kultūros 
centre Vilniuje vykusiame 
susitikime dalyvavo lietuvybės 
puoselėtojai iš 28 pasaulio 
šalių.

„Džiaugiuosi, kad mūsų 
tradicijos, gimtasis žodis ir 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su užsienio lietuvių kultūros centrų ir bendruomenių atstovais. 
                                                                                                                                                                                          Dž. Barysaitės nuotr.

GIMTASIS ŽODIS IR DAINA JUNGIA VISO PASAULIO LIETUVIUS
daina jungia viso pasaulio 
lietuvius. Svarbu, kad kiek-
vienam lietuviui brangūs 
dalykai būtų perduodami 
jaunajai kartai. Sutelkdami 
svetur gyvenančius tautiečius 
ir skatindami mūsų kultūros 
sklaidą mes kuriame gyvą 
tarpusavio ryšį ir stipriname 
lietuviškąją tapatybę”, - sakė 
šalies vadovė.

Pasak Prezidentės, Lietuvai 
šie metai ypatingi - pirminin-
kaujame Europos Sąjungos 

Tarybai ir esame dėmesio 
centre. Užsienio lietuviai yra 
mūsų šalies ambasadoriai, 
padedantys garsinti Lietuvą, 
todėl galimybė visiems kartu 
susitikti tėvynėje ir susipažinti 
su naujausiais kultūros pro-
jektais ir renginiais yra ypač 
svarbi.

Kartu su užsienio lietuviais 
Prezidentė mokėsi liaudies 
dainų, žaidimų ir šokių, taip 
pat apžiūrėjo tautinių kostiu-
mų ekspoziciją bei padėkojo 

Lietuvos liaudies kultūros 
centrui už unikalaus paveldo 
išsaugojimą. Šalies vado-
vei buvo pristatyta 2014 m. 
vyksiančios Dainų šventės 
„Čia mūsų namai” programa. 
Prezidentė yra Dainų šventės 
globėja.

Šalies vadovė palinkėjo 
užsienyje gyvenantiems tau-
tiečiams visada išlikti lietu-
viais ir būti aktyviais Lietuvos 
kūrėjais.

LR Prezidentės spaudos tarnyba

nutraukė visas, išskyrus pačias 
būtiniausias, savo operacijas, 
kai Kongresas atsisakė pa-
tvirtinti pinigus vyriausybės 
darbui, jei nebus nutrauktas 
finansavimas ar numatytas 
atidėjimas prezidento svei-
katos apsaugos sistemos re-
formos įstatymui, pramintam 
„Obamacare”.

JAV Senatas jau patvirtino 
biudžetą ir „Atstovų Rūmuose 
yra pakankamai respublikonų 
ir demokratų, norinčių padary-
ti tą patį ir nedelsiant nutraukti 
šį uždarymą”, sakė B.Obama.

„Tačiau Respublikonų par-
tijos kraštutinė dešinė nelei-
džia pirmininkui John Boehner 
suteikti tam įstatymo projektui 
balsavimą „taip arba ne”, - pri-
dūrė jis.

B.Obama sakė, kad „ne-
mokės išpirkos mainais į vy-
riausybės (įstaigų) atidarymą”.

„Ir tikrai nemokėsiu iš-
pirkos mainais į skolinimosi 
„lubų” pakėlimą”, - pridūrė jis.

Jungtinės Valstijos savo 
skolinimosi limitą pasieks 
spalio 17 dieną ir Kongresas 
privalo pritarti skolinimosi 
ribos padidinimui, nes ki-
taip Washingtonas gali likti 
nemokus.

Pareigūnai yra perspėję 
apie katastrofiškas tokio ne-
mokumo pasekmes. „Kad ir 
koks neatsakingas būtų vyriau-

sybės uždarymas, ekonominis 
uždarymas, kuris žengia drau-
ge su nemokumu, būtų daug 
blogesnis”, - sakė B.Obama.

Pasak prezidento, jis „vi-
suomet su bet kuo iš bet ku-
rios partijos dirbs dėl būdų ... 
ekonomikai auginti, naujoms 
darbo vietoms kurti ir mūsų 
(JAV) fiskaliniam namui ilgam 
laikui sutvarkyti”.

„Tačiau ne šių grasinimų 
mūsų ekonomikai šešėlyje”, - 
pridūrė jis.

Akcentuodamas savo po-
ziciją B.Obama paskaitė iš 
laiškų, kuriuos atsiuntė du vy-
riausybės institucijų uždarymo 
paveikti žmonės, gyvenantys 
politiškai konservatyviuose 
šalies regionuose.

JAV prezidentas Barack 
Obama pasiūlė Janet Yellen 
kadidatūrą į JAV centrinio 
banko vadovo vietą. Jei sena-
tas patvirtins jos kandidatūrą 
ji pakeis Ben Bernake ir bus 
pirmoji JAV centrinio banko 
vadovė moteris.

J.Yellen, kuri šiuo metu yra 
JAV centrinio banko vaidmenį 
atliekančios institucijos pirmi-
ninko pavaduotoja, iškilo kaip 
pirmoji į šį postą po to, kai 
ankstesnis pagrindinis kandi-
datas – buvęs iždo sekretorius 
Lawrence Summers – pasi-
traukė dėl Senato demokratų ir 

JAV CENTRINIAM BANKUI VADOVAUTI 
PASIŪLYTA MOTERIS

respublikonų pasipriešinimo.
67 metų J.Yellen laikoma 

viena iš Federalinės rezervų 
sistemos „balandžių” – pasi-
sakančių už ekonomikos sti-
muliavimą ir nedarbo mažini-
mą, taip pat susirūpinusių dėl 
pigaus skolinimo, skatinančio 
nevaldomą infliaciją.

Ji ilgiau nei 12 metų užėmė 
įvairius postus Federalinėje 
rezervų sistemoje, o pastaruo-
sius ketverius metus buvo jos 
pirmininko pavaduotoja. Jeigu 
Senatas patvirtins jos kandi-
datūrą, J.Yellen taps pirmąja 
šiai institucijai vadovausiančia 
moterimi.

Jai teks ruoštis kandidatū-
ros tvirtinimo posėdžiams tuo 
metu, kai Vašingtoną apėmęs 
didžiulis susipriešinimas tarp 
partijų: demokratas B.Obama 
ir respublikonai yra patekę 
į aklavietę dėl būtinybės di-
dinti JAV skolinimosi ribą ir 
dalies federalinių institucijų 
uždarymo.

L.Summers, kuris buvo 
svarbus Baltųjų rūmų patarė-
jas ekonomikos reikalams per 
krizės paženklintus ketverius 
B.Obama pirmosios kaden-
cijos metus, pateko į nema-
lonę dėl savo politikos, kai 
buvo prezidento Bill Clinton 
administracijos narys praeito 
amžiaus 10-ame dešimtmetyje 
ir dėl esą atžaraus būdo.

Senato bankų komitete, 
kuris yra pirmoji stotelė kan-
didato tvirtinimo procese, trys 
senatoriai demokratai iškėlė 
klausimų dėl L.Summers siū-
lymų mažinti bankų priežiūrą, 
kurie atvedė tiesiai į finansų 
krizė, taip pat dėl numanomo 
artumo Walstreet.

Tuo tarpu J.Yellen, užsi-
tikrino apie 500 ekonomistų 
palaikymą, kai jie pasirašė 
peticiją, kurioje teigiama, 
kad ji buvo viena iš pirmųjų 
Federalinės rezervų sistemos 
Atvirosios rinkos komiteto 
narių, suvokusių, kad finansų 
sektoriaus sunkumai 2007 me-
tais gali sukelti didelę recesiją.

(Atkelta iš 2 psl.)

RESPUBLIKONŲ...

(Atkelta iš 3 psl.)
RUSIJA...

„PERKROVIMAS”  
SU RUSIJA NEPAVYKO?

Premjeras Algirdas Butke-
vičius pripažįsta, kad Rusija 
daug kartų nereagavo į Lietuvos 
pastangas, tačiau nesutinka, kad 
santykių „perkrovimo” poli-
tika nepavyko. Tokią poziciją 
Vyriausybės vadovas išsakė pa-
prašytas atsakyti į Seimo narių 
klausimus, susijusius su preky-
bos su Rusija krize, dėl kurios 
patiria nepatogumų Lietuvos 
vežėjai ir pienininkai.

Apie santykių su Rusija 
politiką klausimą premjerui 
Seimo salėje uždavė konserva-
torius Kęstutis Masiulis. „Jūs 
galvojote, kad jums geriau 
seksis (bendrauti) su Rusija. 
Ar pripažintumėte, kad Jūsų 
„perkrovimo” politika vis 
dėlto nepasiteisino?”, – klausė 
parlamentaras.                  LRT
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Demokratų Seimo pirmininkas sen. Harry Reid, sen. Charles E. Schumer, sen. Richard J. Durbin ir sen.  
Patty Murray pasiryžę, kad kuo greičiau būtų baigtas federalinių įstaigų tarnautojų grąžinimas į darbą. AS

Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė vetavo Seimo 
priimtas Viešųjų pirkimų įsta-
tymo pataisas. Jas šalies va-
dovė dar iki balsavimo Seime 
buvo pavadinusi korupcinė-
mis.

Įs ta tymo pakei t imais 
Seimas nutarė palengvinti ke-
lią neskelbiamoms deryboms 
– labiausiai kritikuojamai ir 
mažiausiai korupcijai atspariai 
viešųjų pirkimų procedūrai. 
Taip pat padvigubintos mažos 
vertės pirkimų ribos, kai per-
kamos prekės ar paslaugos. 
Vykdant mažos vertės pir-
kimus, taip pat taikomos ne 
tokios griežtos kontrolės pro-
cedūros. Iš įstatymo pataisų iš-
brauktas tik vienas prezidentės 
kritikuotas punktas – siūlymas 
nuo 500 tūkst. iki 1 milijono 
litų padidinti mažos vertės ribą 
darbų pirkimams. 

„Priimdamas šį įstatymą 
Seimas atsižvelgė į dalį pre-
zidentės, Specialiųjų tyrimų 
tarnybos ir „Transparency 
International” išsakytų pas-
tabų. Tačiau ir pataisytas 
įstatymas nepašalino rizikų 
korupciniams sandoriams, 
ypač vykdant mažos vertės 
pirkimus. Prezidentės teigi-
mu, įstatymai neturi atverti 
kelio didesnei korupcijai ir 
neracionaliam lėšų naudo-
jimui bei privalo užtikrinti 
sąžiningą konkurenciją. Pasak 
šalies vadovės, jokie viešieji 

SEIMUI GRĄŽINTAS KORUPCINIU 
PAKRIKŠTYTAS ĮSTATYMAS

pirkimai negali būti vykdomi 
paslapčiomis. Todėl siūloma 
įstatyme numatyti prievolę 
viešai skelbti informaciją ir 
apie pradedamus mažos vertės 
pirkimus, jų laimėtojus ir su-
daromas sutartis”, - teigiama 
Prezidentūros pranešime.

Prezidentūra taip pat pa-
žymi, kad Seimui nusprendus 
dvigubai – nuo 100 iki 200 
tūkstančių litų – padidinti 
mažos vertės viešųjų pirkimų 
ribą, nenustatyta jokių papil-
domų mechanizmų jų skaidru-
mui užtikrinti. Tai esą reiškia, 
kad apie tokius pirkimus iš 
anksto nežinos nei priežiūros 
institucijos, nei galimi pirkimų 
dalyviai ar šalies gyventojai.

„Viešųjų pirkimų skaidru-
mui negali būti jokių išlygų, 
jų paprastinimas neturi tapti 
priedanga galimiems korupci-
niams sandoriams. Visuomenė 
turi aiškiai žinoti, kas, už kiek 
ir iš ko perkama už valstybės 
biudžeto pinigus. Tik viešu-
mas gali garantuoti, kad lėšos 
bus naudojamos visų Lietuvos 
žmonių, o ne siaurų interesų 
grupių gerovei kurti”, - pabrė-
žia D. Grybauskaitė.

Įstatymo pataisas aštriai 
kritikavo ne tik prezidentė 
ir opozicinės partijos, bet ir 
Specialiųjų tyrimų tarnyba, 
visuomeninės organizacijos ir 
Viešųjų pirkimų tarnybos di-
rektorius Žydrūnas Plytnikas. 

LRT

JAV prezidentas Barack 
Obama atmetė respublikonų 
planą, pagal kurį numatyta lai-
kinai – pusantro mėnesio lai-
kotarpiui – padidinti valstybės 
skolos limitą ir taip išvengti 
nemokumo, galinčio smogti 
jau spalio viduryje, informuoja 
The New York Times.

Kaip rašo laikraštis, toks 
prezidento sprendimas priim-
tas todėl, kad plane nenumaty-
ta atnaujinti valstybinių įstaigų 
finansavimo.

Spalio 10 d. vakarą JAV pre-
zidentas susitiko Baltuosiuose 
rūmuose su respublikonų de-

ATMETĖ RESPUBLIKONŲ PLANĄ  
DĖL VALSTYBĖS SKOLOS

legacija, vadovaujama John 
Boehner.

Kongreso nariai pasiūlė 
sankcionuoti iždo departamen-
to skolinimąsi iki lapkričio 
22 dienos, o per šį laiką tęsti 
derybas dėl biudžeto deficito 
mažinimo ir mokesčių peržiū-
rėjimo. Po pusantros valandos 
trukusio susitikimo J. Boehner 
ir jo kolegos atsisakė teikti 
pareiškimą spaudai.

Kaip rašo laikraštis, nors 
prezidentas tokiam planui 
nepritarė, respublikonų pasiū-
lymas vertinamas kaip ženklus 
protrūkis, nes atsirado vilčių 

atnaujinti derybas dėl būsimo 
susitarimo.

JAV valstybinių įstaigų 
finansavimas nutrauktas, nes 
Kongreso nariai taip ir nesu-
rado bendros kalbos svarsty-
dami biudžeto įstatymą. Todėl 
vyriausybė buvo priversta 
pristabdyti įprastą darbą, 
beveik pusė valstybės tarnau-
tojų buvo paleisti nemokamų 
atostogų.

„Bloomberg” analitikų 
duomenimis, jeigu JAV prezi-
dentas Barack Obama ir respu-
blikonų atstovai nesusitars dėl 
valstybės skolos limito pakei-
timo, pasaulis vėl bus įtrauktas 
į ekonominę depresiją.

Gal „Chevron” pareikalavo 
grąžinti užstatą, jei skalūnų dujų 
neras?

E. Masiulis: Ponas Salama-
kinas viešai meluoja. Liberalai 
balsavo prieš valdančiųjų siū-
lymus didinti gavybos mo-
kesčius iki 40 proc. Šių metų 
gegužės pabaigoje premje-
ro Butkevičiaus Seimo salėje 
paklausėme ir įspėjome, kad 
įstatymų kaitaliojimas – buvo 
keičiami 25 įstatymai – pri-
vers „Chevron” pasitraukti iš 
Lietuvos.

Butkevičius tada pareiš-
kė, kad kalbame nesąmones. 
Buvo aišku, kad amerikiečiai 
nesupranta, kas vyksta mūsų 
teisinėje aplinkoje. Nuo sausio, 
kai vyko konkursas, teisinė bazė 
pasikeitė radikaliai, ir ponas 
Salamakinas čia pridėjo rankas.

- Pone Valatka, ką Jūs 
manote apie socialdemokratų 
poziciją, kai premjeras rėmė 
„Chevron” investicijas, o A. 
Salamakinas kaišiojo pagalius 
į ratus?

- Socialdemokratai elgėsi 
panašiai kaip nevykėliai futbo-
lininkai, leisdami į savo vartus 
mušti įvarčius. Jau ir taip pra-
laimime Rusijai rezultatu 0:3 

ir staiga vėl leidžiame mušti 
įvartį be jokios gynybos. Kol 
vyksta derybos su „Gazprom”, 
kompaniją „Chevron” reikėjo 
išlaikyti. Jeigu su šia kompanija 
būtų sutarta gegužę, galbūt mes 
jau šiandien gautume pigesnes 
dujas, o dabar mes jas matysime 
kaip savo ausis.

Seimo narys aiškina, kad 
reikėjo sutvarkyti teisinę bazę, 
bet ji tvarkoma ir pertvarkoma 
jau beveik 24 metus! Ir staiga, 
vykstant vienam konkursui, 
paaiškėja, kad reikia naujos 
įstatymų bazės. Bet kas pabėgtų 
iš konkurso sužinojęs, kad 25 
įstatymai keičiami.

- Pone Nausėda, ar Jūs su-
tinkate, kad Lietuva šovė sau 
į koją paleidusi „Chevron” 
vykstant  deryboms su 
„Gazprom”?

- Sunku pasakyti. Man la-
biausiai apmaudu, kad pasi-
metėme tarp noro sužinoti, 
kokių išteklių turime ir ambicijų 
bei reikalavimų investuotojui. 
Teoriniai skaičiavimai apie 
skalūnų dujų ir naftos išteklius 
Europos šalyse nerodo stebuklų 
Lietuvoje.

Greičiausiai nedidelių ište-
klių yra, bet mes praleidome 
puikią progą sužinoti, kiek ir 
ko turime. O gal tų išteklių 
visai nėra? Tai žinodami mes 

padėtume tašką. Dabar su klaus-
tuku teks gyventi dar ilgai, jau 
nekalbant apie suduotą smūgį 
Lietuvos investiciniam patrauk-
lumui.

Bėda, kad mūsų investicinis 
patrauklumas požymių, vilio-
jančių investuotojus lyg muses, 
beveik neturi. Dabar, užuot 
padėję investuotojams, netrukdę 
jiems, mes pasirodėme prastai. 
Ir dar toje srityje, kuri mūsų 
energetinei nepriklausomybei 
ypač svarbi.

- Pone Salamakinai, Jūsų 
manymu, kas turėtų vykti 
toliau?

- Visų pirma, noriu pabrėž-
ti, kad Seimas pakeitė tik du 
įstatymus – Žemės gelmių ir 
Poveikio aplinkai įstatymą, o 
čia yra kalbama apie kažkokius 
25 įstatymus. Kalbant apie 
„Chevron” pasitraukimą, tai iš 
Lenkijos taip pat pasitraukė di-
delė skalūnų paieškos kompani-
ja, ir tragedijos ten nėra. Lenkai 
įsteigė savo kompaniją, kurioje 
75 proc. akcijų turi valstybė, ir 
sėkmingai žvalgo. Mes galime 
taip pat padaryti.

„Chevron” pasitraukimo 
nesureikšminu ir dar kartą 
sakau: ne dėl Salamakino ar 
Seimo valios ši kompanija 
pasitraukė. Mano nuomone, 
ši kompanija Lietuvai nebūtų 

atnešusi jokios naudos.
E. Masiulis: „Chevron” la-

bai aiškiai pasakė, kad pasitrau-
kia dėl nestabilios investicinės 
aplinkos. Matėme, kaip prem-
jero patarėja Jūratė Juozaitienė 
kalba: neva, palikime 40 proc. 
apyvartos mokestį ir „Chevron” 
pats išeis.

Ką daryti toliau? Būdamas 
premjeru bandyčiau sudaryti 
derybininkų grupę ir dar kartą 
sėsti su šia kompanija prie 
stalo ir kalbėtis, kokiomis są-
lygomis ji vykdytų skalūnų 
žvalgybą. Tačiau pasiklausius 
pono Salamakino, mums nieko 
nereikia. Rusai siurbia naftą 
prie Nidos, o mes Lietuvoje 
saugome šelfą. Danai nori au-
ginti kiaules – mes sakome, kad 
mums jų nereikia, japonai nori 
statyti atominę elektrinę – mums 
vėl nereikia.

R. Valatka: Jeigu būtume 
dzenbudistai, galėtume apskri-
tai nieko nesureikšminti. Jeigu 
žmonės sako, kad pensijos 
mažos – kam sureikšminti? 
Jei žmonės skundžiasi, kad už 
šildymą sumoka visą pensiją ar 
atlyginimą – ar reikia sureikš-
minti? Žmonės protestuoja prieš 
vėjo jėgainių statybas šalia jų 
kaimo – ar tai svarbu?

Gal apskritai mums jokios 
energijos nereikia: pasistaty-

kime palapines ir gyvenkime, 
lauželius kūrenkime. Bet žmo-
nės nori gyventi geriau, pato-
giau, turtingiau. Jeigu Antano 
Smetonos laikais Lietuvoje 
buvo 2 mln. kiaulių, tai dabar tik 
700 tūkst., nes mums smirda, o 
danai augina 250 mln. Sutinku 
su Salamakinu – nieko nereikia 
sureikšminti. Laukime, kol mir-
sime badu ar sušalsime.

G. Nausėda: A. Salamakinas 
paminėjo Lenkiją. Puiki šalis, 
bet pastaruoju metu nelabai no-
rėtųsi mokytis iš lenkų. Iš tiesų, 
skalūnų žvalgybos ir gavybos 
kompanija iš Lenkijos pasi-
traukė, bet tai nėra sektinas pa-
vyzdys. Įvertinkime, ar mes su 
savo patirtimi, technologiniais 
gebėjimais galėsime atlikti tai, 
ką galėjo padaryti „Chevron”? 
Tam reikalingos ir didelės in-
vesticijos. Ar mes pinigų per 
daug turim? Galime ir atominę 
pasistatyti, jeigu „Hitachi” pa-
sitrauks?

R. Valatka: Kai iš Lenkijos, 
turinčios 40 mln. gyventojų, 
pasitraukia investuotojas, yra 
kitaip – ten ekonomikos mastai 
kitokie. Kai iš Lietuvos pasi-
traukia „Chevron”, mažai kas 
belieka – ne koks garsas sklinda.

Edmundas Jakilaitis, LRT 
televizijos laida „Dėmesio cent-
re”, LRT.lt

(Atkelta iš 1 psl.)
AR „CHEVRON”...
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Rugsėjo 25 d. Šiaulių 
universiteto Baltojoje salėje 
vyko iškilmingas Senato po-
sėdis, kurio metu surengtos 
Šiaulių universiteto Garbės 
nario vardo suteikimo Ingridai 
Gertrūdai Bublienei iškilmės.

Iškilmėse dalyvavo JAV 
ambasados Lietuvoje Politikos 
ir ekonomikos skyriaus vadovas 
Alex Hamilton ir JAV valstybės 
departamento Šiaurės ir Baltijos 
šalių skyriaus vadovė Tara 
Erath, LR Seimo narė Rima 
Baškienė, Šiaulių miesto meras 
Justinas Sartauskas, Šiaulių 
pramonininkų asociacijos pre-
zidentas Arūnas Rupšys, Šiaulių 
vyskupas Eugenijus Bartulis, 
buvęs Clevelando (JAV) pa-
rapijos kunigas Gediminas 
Kijauskas, SJ ir kt.

Garbės nario vardas Ingridai 
Bublienė suteiktas Šiaulių uni-
versiteto tarybos ir Šiaulių uni-
versiteto bibliotekos teikimu. 
Šiaulių universiteto Tarybos 
narys doc. Stasys Tumėnas, pri-
statydamas naująją garbės narę, 
sakė: „Ačiū Ingridai Bublys 
už tai, jog ji prisideda, kad visi 
kartu kurtume ateities Lietuvą, 
stiprią Lietuvą”.

Ingrida Gertrūda Bublienė 
yra Lietuvos Respublikos 
garbės konsulė Clevelande 
(JAV), verslininkė, aktyvi 
išeivijos visuomenės veikėja. 
Gimusi Šiauliuose pedagogų 
Henriko ir Stefanijos Stasų 
šeimoje, 1944 m. su tėvais pa-
sitraukė į Vokietiją, vėliau – į 
JAV. Gyvena Clevelande, OH 
valstijoje. Nuo pat Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
rūpinosi, kad stiprėtų Lietuvos 
ir JAV ekonominiai ryšiai. 
Šiuo metu dirba Tarptautinės 
prekybos tarp JAV ir Baltijos 
šalių plėtros ir rinkodaros 
srityje.

Ingrida Bublienė neužmirš-
ta savo gimtojo miesto, padeda 
jo verslininkams ir moksli-
ninkams užmegzti ryšius su 
atstovais JAV. Jos rūpesčiu ir 
pastangomis 2011 m. pasirašy-
ta sutartis tarp Šiaulių univer-
siteto ir Kent valstybinio uni-
versiteto. Sutartyje numatyta 

stiprinti partnerystę, skatinti 
dėstytojų ir studentų mainus. I. 
Bublienė rūpinasi, kad bendra-
darbiavimas būtų aktyvus, jos 
pastangomis Šiaulių universi-
teto mokslininkai kviečiami 
stažuotis Kento universitete, 
turi galimybę susipažinti su 
Kento universiteto archyvais. 
I. Bublienė deda daug pastan-
gų, kad Kent valstybiniame 
universitete (Ohio valstija, 
JAV) būtų kaupiami lituanis-
tiniai archyvai.

Po iškilmingos ceremonijos 
Ingrida Bublienė sakė: „Su ku-
klumu priimu šį Universiteto 
garbės nario vardą mieste, 
kuriame gimiau. Mokslo ins-
titucijos visais laikais visame 
pasaulyje yra tautos turtas”. 
Naujoji garbės narė labiausiai 
dėkojo savo tėveliams, suge-
bėjusiems Amerikoje išsaugoti 
lietuvišką šeimos dvasią. Sakė 
esanti laiminga, kad gali pri-
sidėti prie Lietuvos gerovės 
ir kreipėsi į iškilmių dalyvius: 
„Lietuva gyva, mes laisvi. 
Dirbkime visi kartu Šiaulių 
miesto gerovei, Šiaulių uni-
versiteto gerovei ir geresniam 
Lietuvos rytojui.”

Šiaulių universiteto garbės 
narę sveikino gausus būrys 
svečių. LR Seimo narė Rima 
Baškienė, dėkodama jai už 
nuveiktus darbus, įteikė Seimo 
atminimo medalį. Svečias iš 
JAV ambasados Lietuvoje 
Alex Hamilton, sveikindamas 
Ingridą Bublienę, pabrėžė, 
kad JAV ir Lietuvos ryšiai 
prekybos, švietimo, kultūros 
ir kitose srityse yra unikalūs 
būtent Lietuvos išeivijos pa-
stangų dėka.

Iškilmes papuošė Menų 
fakulteto Muzikos pedagogikos 
katedros choras „Sudium” (va-
dovė - doc. Birutė Janonienė). 

JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Tarybos pirminin-
kė Danelė Vidutienė, na-
rys Arvydas Barzdukas ir 
Wa s h i n g t o n o  L i e t u v i ų 
B e n d r u o m e n ė s  n a r i a i 
Algimantas Gureckas ir Dalė 
Lukienė Lietuvos ambasado-
je susitiko su Ambasadorium 
Žygimantu Pavilioniu aptarti 
neseniai išleistos Lietuvos 
istorijos knygos į anglų kalbą 
vertimo ir knygoje pastebėtų 
praleidimų, istorinių faktų ir 
knygos autorių daromų išvadų 
netikslumus. Pasitarime daly-
vavo ambasados patarėjas po-
litiniams reikalams, Ministras 
Artūras Vazbys.

Ketur ių  Lie tuvos  i s -
torikų, Alfonso Eidinto, 
Alfredo Bumblausko, Antano 
Kulakausko ir Mindaugo 
Tamošaičio parašyta Lietuvos 
istorija Užsienio Reikalų 
Ministerijos (URM) buvo 
išleista Lietuvos Europos 
Sąjungai pirmininkavimo 
proga ir buvo išversta į šešias 
kalbas. Visi vertimai prieinami 
Internete.

Pirmininkė Vidutienė pir-
miausia pasidžiaugė sklandžiu 
Lietuvos Europos Sąjungai 
pirmininkavimu ir prezidentės 
Dalios Grybauskaitės neseniai 
buvusiu sėkmingu susitikimu 
su Prezidentu Obama, kurio 
metu Lietuva buvo aiškiai 

JAV LB VISUOMENINIŲ REIKALŲ TARYBOS 
ATSTOVAI LIETUVOS AMBASADOJE

matoma kaip įtakingiausia 
Baltijos valstybių atstovė ir 
lygiateisė JAV partnerė.

Toliau Vidutienė sakė, 
kad su ambasadorium norėta 
susitikti, nes JAV Lietuvių 
Bendruomenė yra susirūpinu-
si URM bandymu angliškai 
(ir penkiom kitom kalbom) 
skaitantį pasaulį su Lietuva 
supažindinti The History of 
Lithuania knyga. Amerikoj 
visokiom progom oficialiai tei-
kiama knyga yra nekokybiškai 
į anglų kalbą išversta ir knygo-
je yra nemažai istorinių faktų 
klaidų ir Lietuvai nepriimtinų 
istorinių įvykių interpretacijos 
teiginių. Todėl ta knyga bus 
Lietuvos įvaizdžiui tik kenks-
minga. 

Ambasadorius Pavilionis 
p a d ė k o j o  L i e t u v i ų 
Bendruomenei už rūpestį 
Lietuvos įvaizdžiu šiame kraš-
te. Jis sakė, kad URM jau žino 
apie prastą knygos vertinimą ir 
kitus ten pasitaikiusius netiks-
lumus bei abejotinus teiginius. 
Knygos rengimas buvo pradė-
tas buvusio užsienio reikalų 
Ministro Audroniaus Ažubalio 
kadencijos metu ir buvo sku-
bama ją parengti prieš Lietuvai 
perimant Europos Sąjungos 
pirmininkavimą. Lietuva šiuo 
metu yra „po padidinamu 
stiklu”, vyksta įvairiopas ne-
draugiškų kaimynų tiek eko-
nominis spaudimas, tiek puo-
limas savaip aiškinti Lietuvos 
istoriją. Todėl Lietuvos isto-
rijos knygą keliom svetimom 
kalbom reikėjo išleisti ir ją 
užsienyje paskleisti. Deja, kaip 
dabar buvo nurodyta, darbas 
buvo skubom ir nekokybiškai 
padarytas. URM yra dėl to 
susirūpinus ir svarsto, kaip 
tokius netikslumus geriausia 
ištaisyti.

Lietuvių Bendruomenės 
atstovai pripažino, kad knygos 
autoriai, istorikai, kai kuriuos, 
net ir daug ginčų sukėlusius 
įvykius ir istorinius asmenis, 
kaip, pvz., 1941 m. Lietuvos 
laikinosios vyriausybės veiklą, 
daug kur objektyviai įvertino, 
tačiau taip pat nurodė, kad 
knygoje kliūva įsivėlę istori-
jos klaidos, tarp jų ir istorinių 
įvykių knygoje nutylėjimas. 
Algimantas Gureckas nurodė, 
kad, pvz., knygoje parašyta, 
jog Vilniaus krašto gyventojai 
balsavimu pritarė prisijungti 
prie Lenkijos, tačiau nepasa-
kyta, jog apie Vilniaus krašte 
lenkų 1922 metais pravestus 
rinkimus Tautų Sąjungos ko-
misijos pranešime buvo pa-
sakyta, kad labai didelė dalis 
ten gyvenusių lietuvių, žydų ir 
gudų balsavime nedalyvavo ir 
todėl tai nebuvo tikras Vilniaus 
krašto gyventojų valios pareiš-
kimas. Knyga tyli apie lietu-
vių ir lenkų Vilniaus krašto 

konflikto platesnę, europinę ir 
pasaulinę reikšmę.

Lygiai neteisingai pristato-
mos Lietuvos vyriausybės ne-
pasipriešinimo pirmajai sovie-
tinei okupacijai priežastys, tei-
giant, esą, buvo nenorėta, kad 
Didžioji Britanija, Prancūzija 
ir Jungtinės Amerikos Valstijos 
„…Lietuvą būtų laikiusios 
savo priešu.” Tai neturi jokio 
ryšio su istorine tikrove, nes 
tuo metu Sovietų Sąjunga 
buvo Vokietijos sąjungininkė.

Knygoje pakartotas aki-
plėšiškas Stalino melas, kad 
po Antrojo pasaulinio karo 
„…old population withdrew 
from Prussia…” Iš tikro, tame 
krašte likę gyventojai buvo 
visaip niokojami ir visi buvo 
brutaliai ištremti. Apskritai, 
knygoje visai nekalbama apie 
Mažosios Lietuvos istoriją, 
lyg ji nebūtų buvus svarbi 
Lietuvos dalis. Kitur knygoje 
rašoma, kad „[i]n the summer 
of 1944 Soviet military forces 
liberated Lithuania from Nazi 
Germany.” (p.233) Istorinė 
tikrovė yra kitokia: Lietuva 
nebuvo „liberated”, bet vienas 
okupantas pakeitė kitą ir ke-
turiasdešimt penkerius metus 
Lietuvą okupavęs išlaikė.

Diskutuojant kaip geriausia 
šį reikalą taisyti, profesionalė 
bibliotekininkė Dalė Lukienė 
pasiūlė išleisti antrą, pataisytą 
knygos laidą („second revised 
edition”). Kadangi pirmosios 
knygos laidos tiražas yra iš-
sibaigęs, reikia nustoti dar 
turimus knygos egzempliorius 
platinti ir tokią naują, atidžiai 
pataisytą, „antrą laidą” kuo 
greičiau išleisti.

JAV LB atstovai pabrėžė, 
kad Internete prieinamuose 
knygos vertimuose ypač būti-
na nedelsiant istorijos klaidas 
ir klaidinančius tvirtinimus 
ištaisyti. Ambasadoriui buvo 
įteiktas tokių klaidų bei 
teiginių ir Lietuvos vardu 
nepriimtinų istorinių įvy-
kių interpretacijų sąrašas. 
Taip pat buvo pateikta aštuoni 
puslapiai knygos vertimo ne-
tikslumų pavyzdžių ir Donato 
Janutos „bernardinai.lt” tin-
klapyje išspausdinto straipsnio 
atspaudas. Pabrėžta, kad šie 
sąrašai toli gražu nėra išsamūs 
ir kad klaidų nurodymas negali 
būti laikomas jokia knygos 
autoriams taikoma „cenzūra”. 
Ambasadorius laikėsi nuo-
monės, kad internetinę ver-
siją reikėtų taisyti dalimis.

Ambasadorius padėkojo 
už atliktą darbą tiek daug 
medžiagos apie knygą su-
renkant ir sakė, kad, su savo 
rekomendacijomis, viską per-
siųs Ministerijai. Pasitarimas 
užtruko ilgiau nei valandą 
ir visi svarstymai pradėjo 
labai teigiamoj ir nuomones 
gerbiančioje dvasioje. Dabar 
laukiam URM atsakymo. 

VRT inf.

INGRIDAI GERTRŪDAI BUBLIENEI  
SUTEIKTAS  

ŠIAULIŲ UNIVERSITETO  
GARBĖS NARIO VARDAS

Choristai kartu su iškilmių 
dalyviais giedojo Tautinę gies-
mę, atliko keletą nuotaikingų 
kūrinių.

Tą pačią dieną svečiai Šiau-
lių miesto savivaldybėje susi-
tiko su Šiaulių miesto įmonių 
atstovais, jiems buvo pristatyti 
investiciniai miesto projektai, 
vyko diskusija su verslinin-
kais. Antrąją vizito dieną I. 
Bublienė lankėsi Socialinės 
gerovės ir negalės studijų 
fakultete, AB „Neaustinių 
medžiagų fabrike”.

I. G. Bublienė – ketvirtoji 
Šiaulių universiteto garbės 
narė. Šiaulių universiteto 
garbės nario vardas 2000 
m. suteiktas informacinių 
technologijų specialistui iš 
JAV T. Watson, 2002 m. – 
„Gebert Ruef” fondo atsto-
vui Baltijos šalims šveicarui 
M. Schweizer, 2008 m. – 
inžinieriui, visuomenės vei-
kėjui amerikiečiui Vytautui 
Jonui Šliūpui.

Ryšių su visuomene tar-
nybos inf.

IEŠKOME KAZIMIERO JAGMINO MOKYKLAI 
MAŽEIKIUOSE 

LIETUVIŲ BOSTONO ENCIKLOPEDIJOS
Prašau skambinti

Romualdui Jagminui  -  Tel. 508-697-6602
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Sezono atidarymas. Šiais 
metais 2013-2014 metų vei-
klos sezono atidarymas ren-
giamas lapkričio 3 d., sekma-
dienį su muzikine programa ir 
pietumis.

Lie tuvos  da in in inka i 
Rūta Morozovaitė, Juozas 
Janušaitis ir akordeonistas 
Arūnas Kalvaitis linksmins 
svečius su programa „Mūsų 
jaunystės dainos”. Bus vietos 
ir pasisukti šokio sūkuryje.

Kviečiame visus didelius 
ir mažus, jaunus ir „subren-
dusius” atvykti ir linksmai 
praleisti laiką.

Bilietus platina ir užsa-
kymus stalams priima klubo 
direktorė Laimutė Alvarado 
– tel. 727-360-1064.

Klubo pareigūnų rinki-
mai. Lapkričio mėn. 9 d., šeš-
tadienį, 2 val. p.p. Lietuvių 
klubo salėje šaukiamas narių 
metinis susirinkimas, kuria-
me bus renkami 2014-tųjų 
metų Lietuvių Klubo parei-
gūnai.

Pagal įstatuose (V sk. – 35) 
numatytą vykdomųjų orga-
nų rinkimų tvarka. Klubo 
valdyba sudarė trijų asmenų 
nominacijų komisiją – Dalia 
Gotceitienė, Angelė Karnienė 
ir  Stefa Prialgauskienė. 
Nominacijų komisija susirin-
kimo metu paskelbs kandi-
datų raštiškų sutikimų sąrašą. 
Kandidato pareiškimo forma, 
gaunama pas klubo sekretorę 
arba nominacijų komisijos 
nares, turi būti įteikta nomina-
cijų komisijai iki lapkričio 9 d. 
rinkiminio narių susirinkimo 
pradžios. 

Vienų metų kadenci -
jai renkami pareigūnai yra 
valdyba: pirmininkas(ė), 
v i c e p i r m i n i n k a s ( ė ) , 

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

Š.m. spalio 5 d.  Šv. 
Kazimiero parapijos svetainė-
je įvyko trečioji „Clam Bake 
& Steak Roast” tikslu sukel-
ti lėšų parapijos išlaikymui. 
Karštą maistą šiai progai pa-
rūpino ir paruošė samdytos 
bendrovės, o atsigaivinimui 
alus, vynas, gaivūs gėrimai 
ir kava su skanumynais buvo 
suaukoti parapijos savanorių. 
Kadangi prieš maistą užsakant 
ir ruošiant turėjo būti žinomas 
dalyvių skaičius, bilietus, kaip 
ir praeityje, reikėjo užsisakyti 
iš anksto. O maistas buvo ir 
karštas, ir gausus, ir skanus. Kai 
kurie dalyviai net neįstengė vis-
ko suvalgyti, todėl jiems buvo 
parūpintos dėžutės skanėstams 
parsinešti namo. Nepaisant to, 
buvo ir nepatenkintų.

Ant kiekvieno stalo buvo 
padėta vakaro programa, ku-
rios viršelyje matėsi „sveiki 
atvykę” dešimčia kalbų. Toks 
rengėjų rūpestingumas malo-
niai nuteikė įvairių tautybių 

PRIMINIMAS
„Dirvos” loterijos bilie-

tų traukimas įvyks 2013 m. 
lapkričio 1 d. Malonėkite 
grąžinti užpildytas loterijos 
bilietų šakneles su atitinkamu 
mokesčiu. Jūs turėsite progą 
dalyvauti loterijoje ir išbandyti 
savo laimę.

„Vilties” d-jos valdyba

Lietuvos ambasadorius 
JAV Ž.Pavilionis spalio 4-6 
d. pristatė Lietuvos pirmi-
ninkavimo Europos Sąjungai 
pasiekimus ir likusius tikslus 
JAV Vakarų kranto verslo, 
politikos bei akademinio pa-
saulio atstovams.

Lietuvos pirmininkavimas 
ES, taip pat verslo ir studijų 
galimybės Lietuvoje buvo 
pristatytos Berkely mieste, 
Californijos universitete (angl. 
University of California) vei-
kiančiame Europos Sąjungos 
pristatymo centre. Renginyje 
dalyvavo ir ISM Vadybos 
ir ekonomikos universiteto 
Rektorius Nerijus Pacesa.

Ž.Pavilionis taip pat susi-
tiko su Los Angeles Pasaulio 
reikalų tarybos (angl. World 
Affairs Council) nariais. Vietos 
verslo, kultūros ir politikos 
atstovus labiausiai domino 
naujos ekonominės bendra-
darbiavimo galimybės, kurias 
galėtų atverti prasidėjusios 
derybos tarp ES ir JAV dėl 
Transatlantinės prekybos ir 
investicijų sutarties, geopoliti-
niai pokyčiai dėl prasidėjusios 
skalūnų revoliucijos bei ES 
politika Rytų kaimynystėje.

Susitikęs su Los Angeles 
reziduojančiais ES generali-
niais konsulais, ambasadorius 
Ž.Pavilionis domėjosi galimy-
bėmis plėsti ES šalių veikimą 
JAV Vakarų krante, kurio svar-
ba pastaruoju metu sparčiai 
auga dėl didėjančio inovacijų 
ir technologijų vaidmens šalies 
ekonomikoje, ypatingo JAV 
Vakaruose veikiančių uni-
versitetų santykio su verslu, 
globalinio JAV Vakarų kranto 
kultūros ir audiovizualinės 
industrijos poveikio, 2014 
atsidarysiančio praplatinto 

Iš k.: Los Angeles miesto Tarybos narys Tom LaBonge atstovau-
jančiu lietuvių apgyvendintą Los Angeles rajoną ir vadovaujančių 
susigiminiavusių miestų institucijai „LA Sister Cities” bendra-
darbiavimui su Kauno miestu, viduryje LR garbės konsulė Daiva 
Navarette ir LR JAV amb. Žygimantas Pavilionis.     LR URM nuotr.

LIETUVOS VARDAS JAV VAKARŲ KRANTE 
TURI BŪTI GIRDIMAS DAR GERIAU

Panamos kanalo, kuriuo iš 
Europos tiesiai per kanalą JAV 
Vakarų krantą galės pasiekti 
ir didelio tonažo laivai, šiuo 
metu priversti plaukti aplink 
kontinentą.

Dėl gausių emigrantų bend-
ruomenių bei didėjančios 40 
milijonų gyventojų turinčios 
Californijos globalinės svar-
bos dauguma ES šalių turi 
savo generalinius konsulatus 
JAV Vakarų krante, o pagal 
veikiančių generalinių konsu-
latų skaičių (92) Los Angeles 
yra antrasis miestas po New 
Yorko pasaulyje.

A m b a s a d o r i a u s 
Ž.Pavilionio teigimu, jeigu 
Lietuva siekia užsitikrinti sau 
vietą ateities ekonomikoje, 
išlaikyti savo konkurencinius 
gebėjimus, ji privalo dar ge-
riau įsitvirtinti JAV Vakarų 
krante, o ne tik JAV rytuose 
(Washingtone, New Yorke) ar 
centre (Čikagoje), kur tradiciš-
kai veikė Lietuvos atstovybės.

„Globalinės tendencijos 
verčia mus kreipti vis didesnį 
JAV vakarų ir pietų valstijoms, 
kur koncentruojasi techno-
logijos, ir sparčiausiai auga 
ekonomika, todėl ES atsto-
vybių vadovai Los Angeles 
siūlė Lietuvai atkreipti didesnį 
dėmesį į JAV Vakarus, kur 
Lietuva dėl gausios Lietuvių 
Bendruomenės turi dideles 
perspektyvas,” sakė ambasa-
dorius po susitikimo.

Ž.Pavi l ionis  spal io  6 
Šv.Kazimiero parapijoje taip 
pat atidarė Los Angeles lie-
tuvių dienas – didžiausią 
lietuvių renginį JAV Vakarų 
krante, kuriame jau 27 metus 
kasmet susirenka tūkstančiai 
lietuvių.

LR URM inf.

susirinkusius. Visi svečiai tu-
rėjo progą nusipirkti bilietus į 
laimėjimais turtingą „Chinese 
Raffle”, tarp jų ir laimėjimus, 
suaukotus lietuvių organi-
zacijų bei paskirų asmenų. 
Per 50-50 raffle bilietus įsi-
gijusieji galėjo laimėti pusę 
surinktų pinigų. Nekantriai 
visi laukė „Chinese Raffle” 
loterijos ir traukiamų laimin-
gųjų bilietų šaknelių. Šioje 
loterijoje buvo gaima laimėti 
per 1,000.00  dol. gryno pel-
no. Svarbiausiam šios vaka-
ronės momentui vadovavo 
kleb. kun. Joseph Bacevice, 
kurio priežiūroje jaunuoliai 
traukė laimėjimus, kurių ben-
dra suma buvo $2,000.00. 
pranešus laimėtojo pavardę 
girdėjosi pasitenkinimo ar 
nusivylimo garsai. Šį rašinį 
ruošiant dar nebuvo žinomos 
tikslios vakaro išlaidos ir 
pajamos. Nors vakare buvo 
džiugu matyti naujų veidų, 
liūdino sužinojus, kad į šį 
renginį šiais metais atvyko 50 

asmenų mažiau. Tai nuostolis 
parapijai.

Š.m.  lapkričio  9  d. , 
Lietuvių namuose (Lithuanian 
Village) įvyks Šv. Jurgio ka-
talikų karo veteranų Post 613 
tradicinė Atvirkštinė loterija 
(Reverse Raffle) apie ku-
rią visi mėgėjai gerai žino. 
Atvirkštinės loterijos didysis 
laimėjimas yra 2,000.00 dol., 
bet bilietų skaičius yra ribo-
tas – tik 100. Dalyvavimas 
šioje loterijoje, su vakariene ir 
privilegijomis, kainuos 50.00 
dol., tačiau tiems, kurie užteks 
tik vakarienės – 25.00 dol. 
Daugumos organizacijų veikla 
jau yra praeityje, o tos, kurios 
dar gyvuoja turi narsiai kovoti, 
kad išliktų. Šiuo atveju, Post 
613 nėra išimtis ir ši loterija 
yra dar vienas būdas užtikrinti 
išlikimą. Dėl papildomos in-
formacijos ir bilietų prašome 
skambinti John Milikas, 1 
(216) 486-0254 arba 1 (216) 
407-0971.

Algirdas V. Matulionis

sekretorius(ė), iždininkas(ė); 7 
direktoriai; 3 Revizijos komisi-
jos nariai ir vienas kandidatas. 
Rinkimuose balsuoti gali visi 
teisėti Lietuvių klubo nariai. 
Naujai išrinkti pareigūnai darbą 
pradeda po ataskaitinio susirin-
kimo 2014 m. sausio mėnesį.

Kiekvienas klubo narys, 
kiek sveikata, sąlygos ir patir-
tis leidžia, neturėtų atsisakyti 
kandidatuoti ir paskirti bent 
vienerius metus bendrai klubo 
gerovei.

Kviečiame visus narius 
dalyvauti šiame svarbiame su-
sirinkime ir po jo pabendrauti 
prie vaišių.

Klubo patalpose „gara-
ge sale”. Lapkričio mėn. 30 
d. Lietuvių klubo patalpose 
valdyba rengia vartotų daiktų 
išpardavimą – „garage sale” 
nuo 8 val. ryto iki 2 val. p.p. 
Kviečiame atsilankyti.

Padėkos dienos pietūs. 
Klubo nariams pageidaujant, 
valdyba nutarė surengti šiais 
metais Padėkos dienos pietus 
lapkričio 28 d., ketvirtadienį, 1 
v.p.p. Klubo nariai ir svečiai, 
kurie norėtų dalyvauti pietuose 
ir tradiciškai atšvęsti Padėkos 
dieną, prašomi registruotis 
pas dir. Laimutę Alvarado iki 
lapkričio 24 d., sekmadienio.

Kultūros būrelio išvyka. 
St. Petersburg College koncer-
tinis choras, vadovaujamas dr. 
Vernon Taranto, susidedantis 
iš 130 choristų ir Madrigalians 
grupės dainininkų, kiekvienais 
metais padovanoja ypatin-
gą koncertą miesto visuo-
menei pavadintą „America 
Remembers: a Veteran’s Day 
Tribute”. Šis įspūdingas kon-
certas šiais metais rengiamas 
lapkričio mėn. 10 d., sekma-
dienį, 3 val. p.p. Palladium te-
atro, miesto centre, patalpose.

Klubo kultūros būrelis or-
ganizuoja išvyką į šį kon-
certą autobusu (nuo klubo 
patalpų tuojau po klubo pietų). 
Vykstantiems į koncertą pietūs 
bus 12:30 val. p.p. Autobusas 
išvyks 2 val. ir grįš į klubo 
mašinų stovėjimo aikštelę apie 
6 val. v. Įėjimas į koncertą yra 
veltui ir be bilietų, bet mūsų 
grupei bus užsakytos vietos, 
todėl yra būtina užsiregistruoti 
iš anksto. Pastate yra keltu-
vas. Yra galimybė užsakyti 
autobusą 32 vietų – asmeniui 
kaina 11 dol., arba 57 vietų 
– asmeniui kaina – 8 dol. Į 
kainą įskaityta „arbatpini-
giai” vairuotojui. Registruotis 
pas Danutę Mažeikienę arba 
Angelę Karnienę.

„Saulutės” lituanisti-
nėje mokykloje. Mokytojų 
stovykla Dainavoje. Dainava 
–  t a i  m a ž a s  l o p i n ė l i s 
Lietuvos ant Spyglio ežerė-
lio kranto, Michigan vals-
tijoje. Kalneliai, kloniai su 
koplystulpiais, kryžių kalnu 
ir rūpintojėliu, ūkanoti rytai 
tarp daugybės gražiausių 
medžių ir pievų. Šią vasarą 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Švietimo Taryba, vadovau-
jama Daivos Navickienės, 
suorganizavo 4-tuosius kursus 
Lituanistinių mokyklų moky-
tojoms ir vedėjoms pasitobu-
linti. Pasisemti neįkainojamos 

(Nukelta į 11 psl.)
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Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius 
kartu su kolegomis iš 41 šalies spalio 10 dieną išplatino bendrą 
pareiškimą, kuriame pasaulio valstybės raginamos atsisakyti 
mirties bausmės. „Mirties bausmė yra ne tik netoleruotinas 
žmogaus orumo įžeidimas, ji pažeidžia ir daugybę pasmerktųjų 
bei jų šeimų narių žmogaus teisių. Be to, mirties bausmė neturi 
jokio teigiamo poveikio nusikaltimų prevencijai ar saugumui 
bei neatitaiso nusikaltėlių padarytos žalos aukoms ir jų šeimų 
nariams”, – sakoma pareiškime.

Ministrai pabrėžia, kad mirties bausmės atsisakymas – il-
gas, sudėtingas ir daug pastangų reikalaujantis procesas, į kurį 
būtina įtraukti visuomenę. Pažymima, kad mirties bausmės 
panaikinimas beveik visoje Europoje yra diskusijų ir sklandaus 
apsikeitimo idėjomis tarp šalių ir visuomenių rezultatas.

Lietuvos ambasadoje Washingtone spalio 2 dieną surengtas 
susitikimas su Pasaulinio judėjimo už demokratiją suvažiavimo 
dalyviais, kurio metu Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas 
Pavilionis pristatė pasirengimą Vilniuje lapkritį vyksiančiam ES 
ir Rytų partnerystės šalių vadovų susitikimui. Apie demokra-
tijos perspektyvas Rytų Europoje ir kituose pasaulio kraštuose 
renginyje diskutavo buvusi Kanados ministrė pirmininkė Kim 
Campbell, įvairių nevyriausybinių organizacijų bei analitinių 
centrų atstovai ir kovotojai už demokratiją iš JAV, Meksikos, 
Pietų Afrikos Respublikos, Zimbabvės, Venesuelos, Haičio, 
Kazachstano, Indonezijos ir Honkongo. Pasak Ž.Pavilionio, 
demokratinių vertybių sklaida ir puoselėjimas yra universalus 
tikslas, aktualus visiems pasaulio regionams. 

„Lietuva ir kitos Baltijos valstybės šį kelią pradėjo praėju-
sio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje ir juo keliauja iki šiol. 
Mūsų transformacijos sėkmė, pasiekta padedant ES ir NATO, 
daugelį Rytų Europos šalių įkvepia tolesnėms reformoms”, 
- sakė ambasadorius. Pridūręs, kad Lietuvos parama Rytų 
partnerėms yra natūralus ir logiškas pasirinkimas, jis taip pat 
priminė, jog kai kurios trečiosios šalys nesuinteresuotos ES ir jos 
rytinių kaimynių suartėjimu, tad jam reikia bendrų iniciatyvos 
šalių, Europos Sąjungos ir JAV pastangų. „Gyvename svarbiu 
laikotarpiu, kuris gali lemti tolesnį politinį ir demokratinių 
vertybių žemėlapį Senajame žemyne,” – sakė Ž.Pavilionis. 
JAV nacionalinio fondo demokratijai remti įkurtas Pasaulinis 
judėjimas už demokratiją vienija aktyvius politikus, moksli-
ninkus, visuomenės veikėjus, filantropus ir kitus demokratijai 
neabejingus asmenis visame pasaulyje.

Seimas neleido Lietuvos partijų nariais tapti ne Lietuvos tik 
piliečiams, nors Lietuva dėl to yra gavusi Europos Komisijos 
įspėjimą. Siūlymą, kad Lietuvos partijų nariais galėtų tapti 
nuolat Lietuvoje gyvenantys Europos Sąjungos (ES) piliečiai, 
pateikė Teisingumo ministerija. 36 parlamentarams buvus už, 
19 – prieš, 20 susilaikius, Seimas jam nepritarė. Projektas 
grąžintas tobulinti. Toks projektas buvo parengtas reaguojant į 
Europos Komisija (EK) pranešimą dėl galimo pažeidimo, kad 
steigti partijas ir būti jų nariais gali tik šalies piliečiai.

Briuselis klausė Lietuvos, ar toks reguliavimas nesikerta su 
Bendrijos teisėje įtvirtintomis nuostatomis, kurios ES piliečiams 
leidžia kandidatuoti Europos Parlamento (EP) ir savivaldybių 
tarybų rinkimuose. Teisės aktai numato, kad Lietuvoje politinės 
partijos steigėjais ir nariais gali būti Lietuvos piliečiai, sulaukę 
18 metų.

Lietuvos EP nariu gali būti renkamas Lietuvos pilietis ar 
kitas nuolat gyvenantis Lietuvoje ES valstybės narės pilietis, 
kuris rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų, ir kuris 
nėra kandidatu į EP kitoje ES valstybėje narėje. Savivaldybės 
tarybos nariu Lietuvoje gali būti renkamas nuolatinis šios savi-
valdybės gyventojas, kuriam rinkimų dieną yra sukakę 20 metų. 
Rinkimuose dalyvauti gali ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir kitų 
valstybių piliečiai, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvoje.

Lietuvos žurnalistų etiką ir galimus įstatymų pažeidimus 
vertinančių institucijų vadovai vieningi – Pirmasis Baltijos kana-
las (PBK), rodydamas propagandinę laidą apie tragiškus 1991 m. 
sausio 13-osios įvykius, galėjo pažeisti ne tik žurnalistinę etiką 
ir žmogišką padorumą, tačiau ir vykdyti antivalstybinę veiklą.

Dėl propagandinėje laidoje nuskambėjusių teiginių 
artimiausiu metu tyrimą gali pradėti ir Lietuvos generalinė 
prokuratūra. Už samprotavimus, kad sausio 13-ąją „savi šaudė 
į savus”, Lietuvoje jau buvo nubaustas Socialistinio liaudies 
fronto veikėjas Algirdas Paleckis. Sankcijų gali sulaukti ir jo 
pramintomis pėdomis žengiantis PBK.

Lietuvos ambasada Izraelyje spalio 8 dieną Pasaulio 
žydų diasporos muziejuje „Beit Hatfutsot” Tel Avive surengė 
Holokausto aukų Lietuvoje pagerbimo ir Vilniaus geto likvida-
vimo 70-mečio minėjimą.                            LR URM, ELTA, LRT

Europos Komisija Pasaulio 
prekybos organizacijoje (PPO) 
inicijuoja pažeidimų procedū-
rą prieš Rusiją, skelbia euob-
server.com.

Procedūra susijusi  su 
Rusijos importo ribojimais 
au tomobi l iams ,  a tveža -

Ar Lietuvoje bus pripažin-
tas ir vykdomas Stokholmo ar-
bitražo sprendimas dėl Rusijos 
dujų koncerno „Gazprom” nu-
statytos dujų kainos Lietuvai, 
paaiškės tik po to, kai dėl to 
pasisakys Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas (ESTT).

Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas (LAT) nutarė kreip-
tis į ESTT dėl prejudicinio 
sprendimo ir sustabdė bylos 
nagrinėjimą. Europos Teismo 
bus prašoma atsakyti į klausi-
mą, ar Lietuvos teismas šiuo 
atveju turi teisę atsisakyti 
pripažinti arbitražo teismo 
sprendimą.

Ginčas kilo dėl Lietuvos 
teismuose Energetikos minis-
terijos inicijuoto bendrovės 
„Lietuvos dujos” ir trijų jos 
vadovų - Valerijaus Golubevo, 
Kirilo Selezniovo ir Viktoro 
Valentukevičiaus - veiklos 
tyrimo. Ministerija prašo teis-
mų nustatyti, ar šie asmenys 
tinkamai atstovavo įmonės 
interesams, su „Gazprom” de-
rantis dėl dujų kainos Lietuvai, 
o jei teismas nustatytų, jog 
netinkamai - nušalinti juos 
nuo pareigų ir įpareigoti įmonę 
derėtis su „Gazprom” dėl ma-

Europos Komisijos (EK) delegacija spalio 11 d. vyko į Maskvą aiškintis, dėl kokių priežasčių Rusija 
apribojo Lietuvos pieno produktų importą. Tai patvirtino Lietuvoje viešintis už muitų sąjungą atsa-
kingas eurokomisaras Algirdas Šemeta. Nuotraukoje eurokomisaras Algirdas Šemeta (k.) ir Lietuvos 
premjeras Algirdas Butkevičius.                                                                                            ELTA nuotr.

EUROPA SMŪGIUOJA RUSIJAI ATGAL
miems iš Europos Sąjungos. 
Skaičiuojama, kad galimi 
nuostoliai siekia apie 10 mlrd. 
eurų (34,5 mlrd. Lt). 

Komisija neseniai atsklei-
dė, kad bus pateikti kaltini-
mai Rusijos dujų milžinei 
„Gazprom” dėl kainodaros 

Europoje. 
Taip pat skundžiamasi dėl 

prekybos ribojimų tokioms 
valstybėms kaip Lietuva, 
Gruzija ir Moldova, kurios 
priklauso Europos Sąjungai 
(Lietuva) ar rodo proeuropie-
tišką orientaciją.

LIETUVOS IR „GAZPROM” GINČAS KELIAUJA  
Į ES TEISINGUMO TEISMĄ

žiausios dujų pirkimo kainos 
ir aukščiausios tranzito kainos.

„Nagrinėjama civilinė byla 
dėl „Lietuvos dujų” veiklos ty-
rimo yra susijusi daugiau kaip 
su viena valstybe nare, todėl 
priimtą sprendimą gali tekti pri-
pažinti ir leisti vykdyti Europos 
Sąjungos valstybėse narėse 
pagal Briuselis I reglamentą. 
„Lietuvos dujų” viena pagrin-
dinių akcininkių yra Vokietijos 
įmonė „E.ON Ruhrgas Energy 
Beteiligungs”, turinti 38,91 
proc. akcijų. Taigi, įvertinus 
šią aplinkybę, teisėjų kolegija 
sprendžia, kad bylos kontekste 
svarbu išsiaiškinti klausimus, 
susijusius su Briuselis I regla-
mento taikymu, kad Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas, kaip 
nacionalinis teismas, priim-
damas sprendimą, nepažeistų 
savo pareigos užtikrinti visišką 
ES teisės veiksmingumą”, - ra-
šoma LAT nutartyje.

Stokholmo arbi t ražas 
pernai liepą konstatavo, kad 
Energetikos ministerijos inici-
juotas „Lietuvos dujų” ir trijų 
jos vadovų veiklos tyrimas iš 
dalies pažeidė akcininkų - 
Vyriausybės, „Gazprom” ir 
„Ruhrgas” - 2004 metų kovo 24 

dienos susitarimą ir nurodė at-
sisakyti dalies reikalavimų, tarp 
jų - įpareigoti „Lietuvos dujas” 
pradėti derybas su „Gazprom” 
dėl sąžiningos ir teisingos dujų 
kainos bei pateikti bendrovės 
valdybai dokumentus apie šias 
derybas.

2 0 11  m e t ų  r u g p j ū t į 
„Gazprom” pateikė Stokholmo 
arbitražui ieškinį prieš Lietuvos 
valstybę ir  nurodė,  kad 
Energetikos ministerijos 2011 
metų kovo 25 dienos prašymas 
teismui pradėti l „Lietuvos 
dujų” veiklos tyrimą pažeidžia 
jos akcininkų susitarimą, jog 
visi šalių ginčai sprendžiami 
arbitraže. „Gazprom” prašė 
arbitražo įpareigoti Energetikos 
ministeriją nutraukti Vilniaus 
apygardos teisme pradėtą bylos 
svarstymą.

Pastaroji byla tai pat jau 
pasiekė Aukščiausiąjį teis-
mą - „Lietuvos dujos” bei 
V.Golubevas ir K.Selezniovas 
pavasarį apskundė jiems ne-
palankius žemesnių teismų 
sprendimus.

Lietuvos apeliacinis teismas 
2012 metų gruodžio 17 die-
ną atsisakė pripažinti ir leisti 
vykdyti Stokholmo preky-
bos rūmų arbitražo sprendimą 

(Nukelta į 9 psl.)
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dėl Rusijos koncerno nusta-
tytos gamtinių dujų kainos 
Lietuvai. „Gazprom” šį spren-
dimą apskundė Aukščiausiajam 
Teismui.

Apeliacinio teismo kolegija 
konstatavo, kad toks arbitražo 
sprendimo pripažinimas ir 
leidimas vykdyti Lietuvoje 
prieštarautų viešajai tvarkai.

„Gazprom” anksčiau teigė, 
jog Apeliacinio teismo sprendi-
mas kelia abejonių dėl Lietuvos 
pasirengimo vykdyti savo tarp-
tautinius įsipareigojimus bei 
rodo nesėkmę, saugant užsienio 
investuotojų teises šalyje. Anot 
Rusijos dujų koncerno, Lietuva 
ne tik pažeidė „Lietuvos dujų” 
akcininkų sutartį, bet taip pat 
atsisakė vykdyti tarptautinio 
arbitražo sprendimą.

A n k s t e s n ė  L i e t u v o s 
Vy r i a u s y b ė  t e i g ė ,  k a d 
„Gazprom” šaliai, kuri pirmoji 
iš Baltijos šalių įgyvendina 
trečiąjį ES energetikos paketą 
ir iki 2014 metų pabaigos ke-
tina visiškai atskirti Rusijos 
koncerno iš dalies valdomų 
„Lietuvos dujų” veiklas, taiko 
diskriminacinę dujų kainą, 
kuri yra didžiausia Europos 
Sąjunga.

(Atkelta iš 8 psl.)
LIETUVOS IR...

konvencija, draudžianti ga-
minti ir kaupti cheminį gin-
klą. Nuo to laiko OPCW 
vykdydama inspekcijas ir 
naikindama cheminį ginklą 
siekė užtikrinti, kad kon-
vencijos būtų laikomasi. Iki 
šiol konvenciją priėmė 189 
šalys. Neseni įvykiai Sirijoje 
parodė, kad būtina didinti 
pastangas naikinant cheminį 
ginklą. Kai kurios valstybės 
dar nepriklauso OPCW. Kai 
kurios - nesilaikė termino iki 
2012 metų balandžio mėne-
sio sunaikinti savo cheminius 
ginklus. Tai ypač taikoma 
JAV ir Rusijai.

Nusiginklavimas uži-
ma didelę Alfredo Nobelio 
(Alfred Nobel) testamento 
dalį. Norvegijos Nobelio ko-
mitetas teikdamas premijas 
ne kartą pabrėžė, kaip svarbu 
atsisakyti branduolinio gin-
klo. Teikdamas apdovanojimą 
OPCW komitetas nori prisidėti 
ir prie cheminio ginklo naiki-
nimo.

Nobelio taikos premija 
tradiciškai įteikiama gruodžio 
10-ąją. Ji laikoma svarbiausiu 
tarptautiniu apdovanojimu už 
taikesnio pasaulio siekį. Pernai 
buvo apdovanota Europos 
Sąjunga (ES), kuri prisideda 
prie taikos ir susitaikymo 
procesų bei demokratijos ir 
žmogaus teisių užtikrinimo. 
Premija nuo 2012 metų yra 
8 mln. Švedijos kronų (920 
tūkst. eurų).

NOBELIO TAIKOS...
(Atkelta iš 1 psl.)

Gerokai nustebino ESBO 
atstovės žiniasklaidos laisvei 
Dunjos Mijatovič išreikšta 
kritiška nuomonė dėl Lietuvos 
radijo ir televizijos komisijos 
sprendimo trims mėnesiams 
suspenduoti kanalo „Piervyj 
Baltijskij kanal” programas 
Lietuvoje. Manau, kad tokią 
išvadą D.Mijatovič padarė dėl 
informacijos trūkumo, todėl 
artimiausiu metu ketinu jai 
išsiųsti laišką, kuriame paaiš-
kinsiu Lietuvos poziciją.

Pirmiausia reikėtų apsvars-
tyti klausimą, ar „Piervyj 
Baltijskij kanal” iš viso laiky-
tinas žiniasklaidos priemone. 
Pagal savo veiklos pobūdį 
ir turinį jis kur kas dažniau 
yra Kremliaus propagandos 
įrankis, naudojamas prieš 
Baltijos šalis, negu žinias-
klaidos priemonė tikrąja šių 
žodžių prasme.

Pažeminimu Lietuvai ir jos 
piliečiams tapo minėto kanalo 
laidoje „Žmogus ir įstatymas” 
spalio 4 d. parodytas šmeižikiš-
kas, propagandinis filmukas, 
kuriame buvo teigiama, neva, 
per 1991 m. sausio 13 d. įvykius 
Lietuvoje „savi šaudė į savus”.

Įdomu, kaip reaguotų ku-
rios nors Europos valstybės 
piliečiai, jei Rusijos valdomos 
televizijos jų šalyse parodytų 
programą, teigiančią, kad 
žydai Antrojo pasaulinio karo 
metais išžudė vieni kitus?

Pagal daugumos Europos 
Sąjungos (ES) valstybių įsta-
tymus holokausto ir kitų to-
talitarinių režimų, įvykdytų 
nusikaltimų žmogiškumui ir 

KARO NUSIKALTIMŲ NEIGIMAS NĖRA ŽINIASKLAIDOS LAISVĖ 

karo nusikaltimų neigimas 
arba jų šiurkštus menkinimas 
yra baudžiamas įstatymo. Už 
panašią veiką ir teiginius dėl 
Sausio 13-osios įvykių pagal 
Lietuvos Baudžiamąjį ko-
deksą jau yra nuteistas vienas 
asmuo. Lietuva šiuo požiūriu 
nėra originali, analogiškus 
įstatymus turi visos nacistinio 
ir komunistinio režimų terorą 
patyrusios šalys: Lenkija, 
Čekija, Vengrija ir kitos.

Taigi šio televizijos kanalo 
parodytos laidos turinys tiek 
pagal Europos, tiek pagal 
Lietuvos Respublikos įsta-
tymus, yra vertintinas kaip 
nusikaltimas. Laikinas Rusijos 
finansuojamo kanalo translia-
vimo sustabdymas Lietuvoje 

yra palyginti švelni priemonė, 
tačiau būtina tam, kad būtų 
bent kiek pristabdytas agresy-
vus Rusijos informacinis ka-
ras, ypač jaučiamas šiuo metu, 
kai Lietuva pirmininkauja 
ES Tarybai. Pažymėtina, kad 
minėtoji laida buvo parodyta 
ką tik pasibaigus itin plataus 
masto neskaidrioms karinėms 
pratyboms „Zapad” Lietuvos 
pasienyje, apie kurias ESBO 
nebuvo išsamiai informuota.

Spaudimas Lietuvai šiuo 
metu yra ne tik propagandinis. 
Mūsų šalies pasienyje ne tik 
žvanginama ginklais, bet visaip 
blokuojama vežėjų veikla ir 
stabdomas lietuviškų produktų 
eksportas į jau seniai įprasti-
nėmis tapusias Rusijos rinkas.

Įvertinus visas šias aplin-
kybes „Piervyj Baltijskij ka-
nal” veikla jokiu būdu negali 
būti vertinama kaip noras 
informuoti visuomenę ir pa-
laikyti nuomonių pliuralizmą. 
Tai turėtų būti vertintina vi-
siškai kitaip ir apie tai ketinu 
kalbėti sekmadienį prasidė-
siančioje ESBO Parlamentinės 
Asamblėjos sesijoje.

Vilija Aleknaitė–Abrami-
kienė, Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratų 
frakcijos Seime narė, Europos 
saugumo ir bendradarbia-
vimo organizacijos (ESBO) 
Parlamentinės Asamblėjos 
viceprezidentė,  Lietuvos 
Respublikos Seimo delegacijos 
šioje organizacijoje narė

Pokario laikotarpiu repre-
sinės sovietų žinybos aktyviai 
verbavo įvairius visuomenės 
veikėjus į savo agentų gretas. 
Tokie agentai turėjo stebėti 
savo aplinką ir režimui nepa-
lankius asmenis, juos sekti, 
kompromituoti ir įduoti. 178 
partizanai buvo suimti ir 18 jų 
nužudyta dėl sovietų saugu-
mo agento Juozo Markulio 
veiklos.

Gimęs Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose (Pittsburgh), 
mokęsis Kauno kunigų se-
minarijoje ir studijavęs VDU 
teologijos-filosofijos fakul-
tete, atsargos jaunesnysis 
leitenantas, vėliau baigęs 
mediciną ir dalyvavęs rezis-
tencinėje veikloje, kol 1945 
m. J. Markulis buvo sovietų 
saugumo užverbuotas ir tapo 
vienu uoliausių jo talkininkų 
ir pasipriešinimo sovietiniam 
režimui slopintojų.

J. Markulis aktyviai tarna-
vo sovietiniam saugumui ne 
tik persekiojant ir suiminėjant 
partizanus, bet ir pasibaigus 
ginkluotosios rezistencijos 

KUR SAUGUMIETIS PASLĖPĖ 
BARBOROS ŽAGARIETĖS PALAIKUS?

laikotarpiui Lietuvoje.
Vi ln iaus  univers i te to 

Medicinos fakulteto profeso-
rius Rimantas Jankauskas pri-
simena J. Markulį savo studijų 
laikais. Grįžęs iš Leningrado, 
kur slėpėsi nuo galimo parti-
zanų keršto, J. Markulis dėstė 
Vilniaus universitete, tapo 
medicinos mokslų daktaru, 
profesoriumi. Anot prof. R. 
Jankausko, Juozas Markulis 
buvo puikus oratorius, bet 
kaip mokslininkas, neblizgėjo 
profesinėje srityje. 

Jis palaikė ateistines idėjas 
ir stengėsi menkinti religi-
jos bei bažnyčios autoritetą. 
Sužinojęs apie Žagarės baž-
nyčioje saugomą ir vietos 
žmonių garbinamus Barboros 
Žagarietės palaikus, J. Mar-
kulis išsiruošė jos apžiūrai ir 
registravimui:

„Tai buvo septintasis de-
šimtmetis. Jis tuos palaikus lyg 
ištyrė ir kažkokį įrašą apie tai 
įtraukė į savo disertaciją. Na, 
ir tuomet tie palaikai dingo. Iš 
karto po jo tyrimų. Ir tai aki-
vaizdžiai susiję su Markuliu. 

Dar man būnant studentu 
kažkam fakultete jis užsimi-
nė: „mes ją taip paslėpsim, 
kad niekas neras”. Matyt, jis 
Barboros Žagarietės palaikus 
užkasė”, – sakė prof. Rimantas 
Jankauskas.

Mokslininkas taip pat pri-
simena girdėtus pasakoji-
mus apie J. Markulio tyrimus 
Žagarėje:

„Atvažiavo jis ten ne vie-
nas, o su kažkokiais bendra-
darbiais, „Gaz” visureigiu. Ten 
pabuvo, pasisukiojo, padarė 
savo darbus ir dingo. Tai aišku, 
kad į Vilnių tokioje transporto 
priemonėje visai nemažos 
mumijos nesivežtų. Todėl 
tikėtina, kad pasukę į šoninį 
keliuką kur nors pamiškėje tą 
mumiją ir užkasė”.

Šiaulių vyskupo Eugenijaus 
Bartulio teigimu, Barboros 
Žagarietės palaikų dingi-
mas buvo itin skaudus ir 
vietos parapijai ir Lietuvos 
Katalikų Bažnyčiai:

„Dar dabar nerandame 
galų, kur galėtų būti Barboros 
Žagarietės palaikai. Tai iš-
ties skaudi netektis tikintie-
siems. Tačiau nepaisant to, 
žmonės vis tiek atvyksta ir 

tiki į Žagarietės stebuklus. 
Parapijoje labai šauniai tvar-
kosi ir Barboros Žagarietės 
istorija domisi kunigas Marius 
Dyglys. Tai išties unikalu, 
kad po tokios gausybės metų 
ir pačios Žagarietės palaikų 
dingimo žmonės ir toliau tiki 
šiuo stebuklu”. 

Barbora Umiastauskaitė 
(arba Barbora Žagarietė) 
gimė apie 1628 – 1648 metus. 
Būdama gyva pagarsėjo kaip 
uoli krikščionė. Mirė neaiškio-
mis aplinkybėmis. Po mirties 
buvo pradėta garbinti vietos 
gyventojų, kaip „užtarėja pas 
Dievą”. Jos palaikai mumifi-
kavosi ir buvo laikyti šventais. 
Žagarietės kultas buvo nekartą 
draustas. Sarkofagas su velio-
nės palaikais carinės valdžios 
įsakymu buvo užmūrytas. 
Po 19 metų, remonto metu, 
Barboros Žagarietės palaikai 
buvo rasti nesuirę ir tai tik dar 
labiau paskatino vietos gyven-
tojų tikėjimą.

2005 metų rugsėjo 24 dieną 
vyskupas Eugenijus Bartulis 
pradėjo Barboros Žagarietės 
beatifikacijos – kanonizacijos 
procesą.

Daumantas Liekis, delfi.lt

Nuotrauka iš leidinio „Sausio 13-oji. Išsaugoję Laisvę”, Vilnius, 2013 m.
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Sulaukęs 90-ies  mirė  
dr. Kazys Bobelis. 

Aktyvus Lietuvos politikos 
veikėjas gimė Kaune, baigė 
„Aušros” berniukų gimnaziją. 
1941 metais K. Bobelis da-
lyvavo tautos sukilime prieš 
bolševikus. Naciams likvi-
davus Laikinąją vyriausybę, 
dalyvavo antinacinėje jauni-
mo veikloje. Vėliau studijavo 
mediciną Vytauto Didžiojo 
(Kaune), Graco (Austrijoje) 
ir Tuebingeno (Vokietijoje) 
universitetuose.

Daktaras K. Bobelis buvo 
ilgametis Katalikų mokslų 
akademijos narys, įvairių 
JAV ir pasaulio medicinos 
organizacijų narys. Įgijęs chi-
rurgo specialybę, 1953 metais 
pradėjo privačią chirurginę 

praktiką Čikagoje ir Elgin, 
vėliau apsigyveno Floridoje. 
Dėstė urologinę chirurgiją 
Lojolos ir Čikagos medicinos 
mokyklose.

1962-1978 metais  K. 
B o b e l i s  p i r m i n i n k a v o 
Amerikos lietuvių tarybai, 
1979-1992 – Vyriausiajam 
lietuvių išlaisvinimo komite-
tui (VLIK). Gindamas šalies 
interesus įvairiose tarptauti-
nėse politinėse ir visuomeni-
nėse konferencijose atstovavo 
Lietuvai. 

K. Bobelis 1984 metais 
popiežiaus Jono Pauliaus II 
apdovanotas Šv. Grigalijaus 
Didžiojo ordinu „Už reli-
gijos ir tautos laisvės kovą 
Lietuvoje”. 1986 metais ap-
dovanotas JAV kongreso Ellis 
Island medaliu, kaip dau-
giausiai nusipelnęs Amerikos 
lietuvis.

1993 metais prezidento 
Algirdo Brazausko apdova-
notas Vyčio kryžiaus II-ojo 
laipsnio ordinu su žvaigž-
de už nuopelnus kovoje dėl 
Lietuvos laisvės, 1995 metais 
– Švedijos karaliaus ordi-
nas, 2004 metais K. Bobeliui 
buvo įteiktas Vytauto Didžiojo 
ordino Komandoro didysis 
kryžius.

Nuo 1992 metų daktaras K. 
Bobelis gyveno Lietuvoje, pri-
klausė krikščionių demokratų 

judėjimui, buvo ilgametis 
Seimo narys, savo algą skyręs 
labdarai ir vargšams remti, 
dažnai atlikdavo sunkias ir 
sudėtingas operacijas Vilniaus 
universitetinėje Antakalnio 
ligoninėje. 1997 metais kandi-
datavo prezidento rinkimuose. 

K. Bobelis 1995 metais 
Otavoje buvo išrinktas Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacijos Parlamentinės 
Asamblėjos viceprezidentu, o 
po metų Stokholme perrinktas 
naujai trejų metų kadencijai. 
Nuo 1998 metų – Europos 
Sąjungos ir NATO komisijų 
narys.

1996-2000 metais  K. 
Bobelis buvo Lietuvos beis-
bolo asociacijos prezidentas. 
Lietuvos kariuomenės atsar-
gos karininkų sąjungos garbės 
narys. JAV atkūrė Lietuvos 
ateitininkų organizaciją ir 
1949–1952 metais vadovavo 
Čikagos ateitininkams.

Politikas mėgo skaityti 
istorines knygas, domėjosi 
medžiokle, laisvalaikį daž-
niausiai leisdavo plaukioda-
mas, slidinėdamas, žaisdamas 
šachmatais. Kartu su žmona 
Dalia užaugino 5 judviejų vai-
kus: 3 dukras (Aldoną, Aleną, 
Rūtą) ir 2 sūnus (Algį ir Joną).

Lietuvos vadovai 
pareiškė užuojautą 
Lietuvos Prezidentė Dalia 

Dr. Kazys Bobelis

MIRĖ POLITIKOS VEIKĖJAS KAZYS BOBELIS Grybauskaitė pareiškė užuo-
jautą dėl aktyvaus lietuvių 
išeivijos veikėjo, buvusio 
Seimo nario Kazio Bobelio 
mirties.

„Kazys Bobelis pasižymė-
jo išskirtiniu aktyvumu išei-
vijoje. Keletą kadencijų dirb-
damas Lietuvos Respublikos 
Seime jis pelnė Lietuvos žmo-
nių pagarbą bei pasitikėjimą. 
Politikas ne tik energingai 
kūrė ir puoselėjo tarptauti-
nius ryšius bei diplomatiją 
Nepriklausomybę atgavusioje 
Lietuvoje, bet ir visuomet 
įsiklausydavo ir išgirsdavo 
paprastų žmonių problemas. 
Kazys Bobelis mūsų atmin-
tyje išliks kaip energingas, 
patriotiškas ir nuoširdus žmo-
gus”, - sakoma ša lies vadovės 
užuojautoje.

Kazys Bobelis už nuopel-
nus Lietuvos laisvės kovoje 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus 
II laipsnio ordinu ir Vytauto 
Didžiojo ordino Komandoro 
didžiuoju kryžiumi.

Prezidentė pareiškė užuo-
jautą šeimai ir artimiesiems.

LR Užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius pa-
reiškė užuojautą dėl dr. Kazio 
Bobelio mirties.

„Skaudžią netekties ir liū-
desio valandą reiškiu nuošir-
džią užuojautą velionio šeimai 
ir artimiesiems. Už nenuils-
tamą energiją ir nuoširdžias 
pastangas tvirtinant Lietuvos 

valstybingumo pamatus ve-
lionis nusipelno didelės tau-
tiečių pagarbos ir šviesaus 
atminimo.

Teko garbė būti dr. Bobelio 
pavaduotoju Lietuvos Seimo 
Užsienio reikalų komitete. 
Visuomet žavėjo jo atka-
klumas, atvira, tiesi ir drąsi 
pozicija. Ypatingai įkvėpė jo 
patriotizmas - net velionio 
anūkai puikiausiai kalbėjo lie-
tuviškai, nors vaikai, jų tėvai  
jau buvo gimę JAV”, sakoma 
ministro užuojautoje.

Ministras pirmininkas 
Algirdas Butkevičius pareiškė 
užuojautą dėl žinomo politiko, 
visuomenės veikėjo, Lietuvos 
okupacijos metu JAV veikusio 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvi-
nimo komiteto (VLIK) ilga-
mečio vadovo Kazio Bobelio 
mirties.

„Netekome vieno iški-
liausių Lietuvos politikų, 
gyvenimą paskyrusių kovai 
už savo šalies laisvę ir jos 
žmonių gerovę. Šviesaus at-
minimo Kazio Bobelio indė-
lis Lietuvos laisvės byloje, 
rūpestis valstybe ilgus metus 
dirbant Seime, išliks visų 
Jį pažinojusių ir su Juo dir-
busiųjų atmintyje. Reiškiu 
nuoširdžią ir gilią užuojautą 
velionio artimiesiems, ko-
legoms, bendraminčiams. 
Pagarba ir dėkingumas telydi 
Kazio Bobelio atminimą”, – 
sako Ministras pirmininkas.

N E W  Y O R K ,  N Y

FILMAS APIE LIETUVOS 
DIPLOMATĄ JURGĮ 

BALTRUŠAITĮ
2013 m. spalio 5 d. New 

Yorke rusų šeštojo kasmetinio 
dokumentinių filmų festivalio 
metu buvo rodomas garsaus 
Rusijos režisieriaus Jevgenij 
Cymbal dokumentinis filmas 
„Jurgis Baltrušaitis: paskutinis 
sidabrinio amžiaus riteris”.

Renginyje dalyvavo LR 
generalinio konsulato New 
Yorke vicekonsulė Laura 
Žiliajevaitė. Filmo režisie-
rius Jevgenij Cymbal išreiškė 
ypatingą padėką Lietuvos 
kolegoms, padėjusiems sukurti 
šį filmą, Lietuvos ambasadai 
Maskvoje, archyvams. Taip 
pat pridūrė, kad rengiamasi 
išleisti J.Baltrušaičio laiškų 
rinkinį. Sveikinimo ir padė-
kos žodį tarė ir J.Baltrušaičio 
proanūkis Gilles Baltrušaitis, 
dirbantis Jungtinėse Tautose 
New Yorke.

XX a. pradžios garsus 
diplomatas, ilgą laikotarpį 
buvęs Lietuvos nepaprastuo-
ju pasiuntiniu ir įgaliotuoju 
ministru TSRS, J.Baltrušaitis 
nuo bolševikinio teroro iš-
gelbėjo Mariną Cvetajevą, 
Mstislav Dobužinskij, Leonid 
Pasternak, Mark Šagal ir dau-
gelį kitų.

J.Baltrušaitis garsus ir kaip 
poetas, vienas iš rusų simbo-
lizmo pradininkų, vertėjas, 
poliglotas, kuris į rusų teatrą 
pritraukė garsius Europos dra-
maturgus Henrik Ibsen, August 
Strindberg, Moris Meterlink, 
Oskar Vaild. Draugijos su 
šiuo žmogumi ieškojo Anton 
Čechov, Maksim Gorkij, 
Konstantin Stanislavskij, 
Vsevolod Mejerhold.

Tribecca kino teatre vy-
kusiame dokumentinių filmų 
festivalyje gausiai dalyvavo ir 
New York intelektualai.

LR gen kon. NY inf.

Iš k.: Los Angeles miesto Tarybos narys Tom LaBonge atstovaujančių lietuvių apgyvendintą Los 
Angeles rajoną ir vadovaujančių susigiminiavusių miestų institucijai „LA Sister Cities” bendradar-
biavimui su Kauno miestu, viduryje LR garbės konsulė Daiva Navarette ir LR generalinis konsulas 
Valdemaras Sarapinas.

L A K E W O O D ,  N J

IŠKILMINGAI MINĖTA 
BALTŲ VIENYBĖS 

DIENA
2013 m. spalio 5 d. trijų 

Baltijos šalių New Jersey vals-
tijos bendruomenės Lakewood 
(New Jersey) surengė Baltų 
vienybės dieną, kurios metu pri-
statė gausiai joje dalyvavusiems 
amerikiečiams bei kitų šalių 
atstovams savo istoriją, kultūrą, 
pasiekimus. Lietuvai šventėje 
atstovavo generalinis konsu-
las New Yorke Valdemaras 
Sarapinas su žmona Vyte. Savo 
kalboje V.Sarapinas atkreipė dė-
mesį, jog, nepaisant panašumų, 
Baltijos šalys nėra trynukės, 
ir kiekviena iš jų didžiuojasi 

ypatingais išskirtiniais dalykais. 
Generalinis konsulas ypatin-
gai akcentavo gilią Lietuvos 
istoriją, lietuvių kalbos unika-
lumą, Lietuvos gamtos grožį 
ir, žinoma, - šiuo metu vyks-
tantį Lietuvos pirmininkavimą 
Europos Sąjungos Tarybai. 
„Drįstu teigti, jog Lietuva iš-
mintingai bei sėkmingai atlieka 
šią garbingą misiją, sugebėdama 
įrodyti, jog ji yra ne tik laisvę bei 
krepšinį mylinčių žmonių šalis, 
ne tik šalis, gaminanti vieną iš 
geriausių pasaulyje alų, bet ir 
šalis, pajėgi vesti paskui save 
pirmyn visą Europos Sąjungą. 
Kartu tai yra puiki galimybė 
Lietuvai parodyti pasauliui, 
jog ji yra moderni, kurianti ir 
jauki šalis”, - sakė V.Sarapinas. 
Generalinis konsulas taip pat 

atkreipė dėmesį, jog šis renginys 
parodo Baltijos sesių vienybę, 
nes, pasak jo, yra daug bendrų 
visas jas vienijančių dalykų, to-
kių, kaip bendra kova už laisvę 
ir nepriklausomybę, Baltijos 
kelias ir bendras siekis tapti ly-
giaverčiais Vakarų bendruome-
nės nariais. „Tai siekis, kurį mes 
drauge įgyvendinome, tapdami 
NATO ir Europos Sąjungos na-
riais.” – sakė V.Sarapinas.

Šventės dalyvius taip pat 
sveikino JAV Lietuvių Bend-
ruomenės New Jersey valstijos 
pirmininkė Rasa Miliūtė, kuri 
pabrėžė vis labiau intensyvė-
jančius Lietuvos santykius su 
Amerika ir tokių santykių svar-
bą mūsų valstybei. „Mes, kaip 
ir kitos Baltijos šalys siekiame, 
kad mūsų gimtosios kalbos 

išliktų gyvos, turime sudaryti 
jaunajai kartai įgyti išsilavini-
mą, pamilti protėvių tėvų žemę 
bei kalbą. Atiduodami pagarbą 
vyresnėms kartoms dedame pa-
stangas į jaunąją kartą, kuri kaip 
tikime garsins Lietuvą visame 
pasaulyje”- sakė R.Miliūtė.

Renginyje dalyvavo Latvijos 
ir Estijos diplomatai bei ben-
druomenių vadovai. Šventinėje 
programoje visus džiugino litua-
nistinės mokyklėlės „Lietuvėlė” 
šokių grupė (vadovė Livita 
Skučaitė), vaikų muzikos an-
samblio „Spindulėlis” atlikėjai 
(vadovė - Violeta Kundrotienė), 
suaugusiųjų tautinių šokių gru-
pė „Viesulas” (vadovė - Onytė 
Žukauskienė) bei latvių ir estų 
bendruomenių kolektyvai.

LR gen. kon. NY inf.
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RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

G.Mačys, Cleveland, OH ......100
G.Plukas, Santa Monica, CA .100
A.Muliolis, Euclid, OH ...........50
J.Raibys, Ventura, CA ..............50
R.Bitėnas, Bronxville, NY ......45
K.Ripskis, Phoenix, AZ ...........45
R.Tamulionis, St.Pete., FL.......45
R.Šlezas, Dorchester, MA .......33
P.Švarcas, Oceanside, CA ........33
B.Banaitis, Plymouth, MA ......26
R.Gricius, Agoura Hills, CA ...25
A.Giedraitienė, 
Willowick, OH .........................23
A.Žemaitaitis, 
Santa Monica, CA....................20
L.Jurkūnas, St.Petersburg, FL .15
A.Stempužis, Wickliffe, OH ...15
A.Babickienė,
Richmond, Hts., OH ..................2
J.Kliorienė, Euclid, OH .............2
D.Nasvytis, Euclid, OH .............2

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles skyrius, reiškia 
gilią užuojautą dėl didelio Tautos vado

A.† A.
Dr. KAZIO BOBELIO 

mirties, jo žmonai DALIAI ir visai jų 
šeimai bei artimiesiems.

Jonas Talandis, ALTS pirmininkas

SPALIO 26 d., šeštadienį 7 v.v. Lietuvių dienos-koncertas Šv. 
Kazimiero parapijos salėje – rengia Clevelando LB apylinkės skyrius.

LAPKRIČIO 9 d., šeštadienį 6:45 v.v. Šv. Jurgio katalikų karo 
veteranų Post 613 rengia Atvirkštinės loterijos vakarą, kuris vyks 
Lietuvių namų viršutinėje salėje. Dėl informacijos bei bilietų, 
skambinti John Milikas 1 (216) 486-0254.

A.† A.
LUCIJAI MAŽEIKIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą 
dukrai RŪTAI ir jos šeimai, dukrai 
LŪLŪ ir jos šeimai.

Lucija Mažeikienė buvo nuolatinė 
Tautinės Sąjungos narė.  Lucija 
Mažeikienė buvo kelias kadencijas Los 
Angelės Tautinės Sąjungos pirmininkė.

Netekties liūdesyje liekame

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos
Los Angeles skyrius ir valdyba

patirties suvažiavo atstovės iš 
29 mokyklų, tarpe jų Jūratė 
Navickas su savo dukra Rūta 
iš St. Petersburgo „Saulutės” 
lituanistinės mokyklos. Vyko 
kursai, kuriuose įdomias pas-
kaitas skaitė Jūratė Stribienė, 
Marytė Newsom, Danguolė 
Varnienė, Daiva Navickienė 
ir kiti. Mokytojos vedė paro-
domąsias pamokas. Apsilankė 
ir nuoširdžiai pasveikino visas 
mokytojas JAV LR generali-
nis konsulas V.Sarapinas, JAV 
LB krašto valdybos pirminin-
kė Sigita Šimkuvienė ir kiti.

U ž s i m e z g ė  d r a u g y s -
tės tarp mokytojų ir vaikų. 
Lietuviškos dainos aidėjo 
vakarais prie laužo, juokas ir 
nesibaigiančios kalbos vien-
minčių, suvažiavusių pasida-
linti savo patirtimi ir įkvėpti 
vienas kitą išlaikyti lietuvių 
toli nuo Lietuvos. 

Kaip ir kasmet, antrąjį 
rugsėjo sekmadienį, mažojoje 
Amerikos lietuvių klubo sa-
lėje girdisi šurmulys ir skam-
ba vaikų juokas, prasidėjo 
2013/14 lituanistinės mokyk-
los „Saulutė” mokslo metai. 
Mokyklą lanko 19 mokinių 
iš St. Petersburgo, Tampos ir 
Dunedin. „Saulutėje” moko 
trys puikios mokytojos. 
Vyresniųjų klasę moko Rasa 
Kay, pirmokėlius – Renata 
Zuberienė ir mažuosius – Vita 
Blough. Planuojame šiemet 
paruošti daug naujų šventinių 
programėlių, išvykų, Kaziuko 
mugę ir labai gerai pavyku-
sią pernai lietuvišką stovyk-
lą mokslo metų pabaigoje. 
Norime pasikviesti talentingą 
lietuvį menininką Rolandą 
Dabruką Kiaulevičių iš Los 
Angeles, parodyti spektakliu-
ką mūsų vaikučiams ir atvežti 
jo išleistų nuostabių knygelių. 
Didelis ačiū LB švietimo ta-
rybai, A.Kazickienės fondui 
ir St. Petersburgo Lietuvių 
Bendruomenės apylinkei ir jos 
pirmininkei Vidai Meiluvienei 
už visokeriopą paramą. Be 
jūsų pagalbos mokyklėlė ne-
galėtų taip sėkmingai klestėti. 
Laukiame visų vaikučių mūsų 
gražiose šventėse, spekta-
kliuose ir sekmadieninėse 
pamokėlėse. Prašome visus, 
atveskite vaikučius į mūsų 
mokyklėlę, tegul užsimezga 
draugystės žiedai ir skleidžiasi 
lietuvybė.

Visais iškilusiais mokyklė-
lės klausimais galite kreiptis 
į „Saulutės” vedėją Jūratę 
Navickas 727-821-7055, email 
juravytas@yahoo.com taip 
pat www.saulute.com ir litu-
anistine mokykla „Saulutė” 
Facebook puslapį. Lauksime 
visų Saulutėje!

Jūratė Navickas, lituanis-
tinės mokyklos „Saulutės” 
vedėja

Šv. Kazimiero misijoje. 
Rugsėjo 17 d. Šv. Kazimiero 
misijos narių metinį susirinki-
mą, kuriame dalyvavo 27 na-
riai, atidarė misijos komiteto 
pirmininkė Aldona Česnaitė ir 
pakvietė Mečį Šilkaitį toliau 
susirinkimui vadovauti. Kan. 
Bernardas Talaišiui sukalbė-
jus invokaciją, Misijos komi-
teto narės padarė savo sričių 
pranešimus. Pranešimuose 
iškelta rūpestį kelianti finan-
sinė Misijos padėtis. Kitiems 
metams misijos komitetą su-
daro: pirm. Aldona Česnaitė, 
sekretorė Loreta Kynienė, iž-
dininkė Stefa Prialgauskienė, 
revizijos komisija – Elena 
Jasaitienė, Aldona Jasinskienė 
ir Vytenis Radzevičius. Po 
susirinkimo pabendrauta prie 
gausių vaišių.

Klubo pareigūnų pasita-
rimas. Rugsėjo 15 d. klubo 
revizijos komisijai pavestam 
sukviesti posėdyje dalyvavo 
klubo valdyba, direktoriai, 
Revizijos komisija, Įstatų 
komisijos, „Lietuvių žinios” 
biuletenio, visų klubo ribose 
veikiančių bei pastatą nau-
dojančių vienetų atstovai – 
viso 23 asmenys. Posėdžiui 
pirmininkaujanti Revizijos 
komisijos pirmininkė Angelė 
Karnienė pakvietė dalyvius 
susikaupti minutei prisime-
nant ir pagerbiant prieš ke-
letą dienų mirusį Revizijos 
komisijos narį a.a. Leoną 
Grumulaitį.

A. Karnienė aptarė klu-
bo finansinio stovio padėtį, 
narių veiklą pagal Klubo 
įstatuose numatytus tikslus 
ir gaires, narių dalyvavimo 
ir nedalyvavimo toje veikloje 
priežastis, dabartinės klubo 
valdybos ir direktorių pastan-
gas sukelti lėšas klubo veik-
los vykdymui. Dalyviams 
pateikta šešių mėnesių re-
guliarių pajamų ir išlaidų 
atskaitomybė, pagal Klubo 
iždininkės paruoštus davi-
nius. Pirmininkė baigdama 
sakė, kad šis posėdis yra taip 
vadinamas „brain storming” 
posėdis, kurio uždavinys yra 
ieškoti būdų padidinti klubo 
pajamas, nes nuo to iš dalies 
priklauso visa Klubo veikla; 
sukurti tokias sąlygas ir vei-
klą, kad joje galėtų dalyvauti 
įvairaus amžiaus ir visų kartų 
tautiečiai. 

A.Karnienė pakvietė visus 
dalyvaujančius pareikšti savo 
mintis rūpimais ir svarsto-
mais klausimais, pabrėžda-
ma, kad „brain storming” se-
sijose nėra gerų ar blogų idė-
jų. Sesijos sėkmė yra tų idėjų 
kiekybėje iš kurių renkamasi 
tinkamiausios tikslui atsiek-
ti. Iš eilės, vienas po kito, 
dalyviai dalinosi mintimis. 
Džiugu buvo matyti svarsty-
bose aktyviai dalyvaujančius 
jaunesnės kartos atstovus, 
parodančius gyvą norą akty-

viai dalyvauti Lietuvių Klubo 
veikloje. Išryškėjo svarbūs 
veiklos suaktyvinimui aspek-
tai, išsiaiškinti rūpimi klau-
simai, išryškintas pareigūnų 
rinkimo procesas nurodytas 
Klubo nuostatuose. Aptartas 
pajamoms sukelti suaktyvi-
nimas klubo pastato nuoma-
vimo, panaudojant modernią 
techniką ir sudarant specialų 
komitetą pastato reklamai ir 
nuomavimui. Aptarta kul-
tūrinė, socialinė ir visuo-
meninė veikla, įtraukiant 
jaunesnės kartos atstovus ir 
pritaikant renginių klaiką 
dirbantiems klubo nariams. 
Aptartas Klubo informacinio 
biuletenio „Lietuvių žinios” 
internete pateikimas. Daug 
rūpimų klausimų išsiaiškinta. 
Daug gražių idėjų dabarti-
niams ir ateities Lietuvių 
klubo pareigūnams.

Posėdžio pabaigai pirmi-
ninkė pakvietė Klubo pir-
mininkę Vidą Meiluvienę, 
kuri paminėjo dabartinės 
valdybos ir direktorių atliktus 
ir atliekamus darbus, pasi-
džiaugė šio posėdžio dalyvių 
entuziazmu ir pozityvia klu-
bo veiklos tęstinumo nuotai-
ka, kvietė visus, antrosios ir 
trečiosios imigrantų bangos 
atstovus jungtis į bendrą dar-
bą, išlaikant šį nuostabų, jau 
50 metų gyvuojantį lietuviš-
ką kampelį St. Petersburge.

Posėdž io  p i rmin inkė 
Angelė Karnienė padėkojo 
dalyviams, pasidžiaugė jų 
aktyviu dalyvavimu diskusi-
jose ir linkėdama darnaus visų 
darbo Klubo naudai, uždarė 
posėdį.

„Lietuvių žinios” Nr. 446 
inf.

(Atkelta iš 7 psl.)

Florida...
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

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

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

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

Praėjusį spalio 2 d. susprog-
dinta torpeda Lietuvos krepši-
nio federacijoje (LKF) skandi-
na tik vieną laivą: spalio 10 d. 
sutarta, kad iš LKF generalinio 
sekretoriaus pareigų atsistaty-
dina Mindaugas Balčiūnas, o iš 
federacijos žadėję trauktis pre-
zidentas Arvydas Sabonis bei 
viceprezidentas Antanas Guoga 
lieka savo postuose. Norą tęsti 
darbą Lietuvos krepšinio rink-
tinėje pareiškė ir treneris Jonas 
Kazlauskas.

A.Sabonis dėkingas 
M.Balčiūnui

M.Balčiūnas iškart po 
įvykusio J .Kazlausko ir 

UŽKULISINIŲ KREPŠINIO KARŲ PABAIGA

A.Sabonio pasitraukimo teigė, 
kad jeigu treneris sutiktų grįžti 
į rinktinę, M.Balčiūnas sutiktų 
palikti savo pareigas. Vėliau 
jis patikslino, kad trauktųsi, jei 
grįžtų ne tik J.Kazlauskas, bet 
ir A.Sabonis. LKF generalinis 
sekretorius spalio 10 d. savo 
pažadą įvykdė.

„Ši savaitė krepšinio pa-
sauliui buvo sunki, buvo daug 
diskusijų ir įvairių sprendimų 
ieškojimų. Esu tikras, kad 
Lietuvos krepšinis liks stiprus 
ir toliau gerins savo pozicijas 
tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. 
Esu dėkingas M.Balčiūnui už 
ilgametį darbą Lietuvos krep-
šinio federacijoje, neabejoju, 

kad jis nenutols nuo krepšinio 
ir dirbs mūsų visų mylimos 
sporto šakos labui”, – LKF 
pranešime spaudai cituojamas 
A.Sabonis.

A.Guoga visų atsiprašė
„Atsiprašau visų – trenerio 

Jono Kazlausko, atsiprašau 
Pauliaus Motiejūno, atsipra-
šau Šarūno Marčiulionio ir 
kitų, ką galėjau įžeisti. Gal 
per karšto būdo žmogus esu... 
Krizė federacijoje išspręs-
ta. Arvydas Sabonis pasakė 
tvirtai – „taip, aš būsiu pre-
zidentu”. Tad nereikės rengti 
jokių konferencijų – dabar 
tik skelbsime konkursą LKF 
generalinio sekretoriaus par-
eigoms užimti.

M.Balčiūnas parašė pareiš-
kimą ir atsistatydina. Lietuvos 
krepšinio federacijoje lieka 
visi vadovai – prezidentu ir 
toliau bus visų gerbiamas 
A.Sabonis. Ačiū Dievui, vis-
kas išsisprendė ir daugiau 
jokių tragedijų nebus. Ar aš 
lieku? Per plauką lieku”, – 
15min.lt iškart po slapto pa-
sitarimo teigė LKF viceprezi-
dentas A.Guoga.

M.Balčiūną paskatino 
A.Sabonio ryžtas 

M . B a l č i ū n ą  p r i i m t i 
sprendimą išeiti paskatino 
A.Sabonio sprendimas likti 
LKF prezidento poste. „Šią 
savaitę intensyviai ieškojome 
susidariusios situacijos spren-
dimo, analizavome įvairius 
variantus. Apsisprendžiau, kai 
A.Sabonis sutiko likti Lietuvos 
krepšinio federacijoje. Tai 
buvo lemiamas veiksnys man 

priimant sprendimą.
LKF lieka stipri, stabi-

li, profesionali organizacija, 
džiaugiuosi turėjęs galimybę 
prisidėti prie jos vystymo ir 
augimo. Tai buvo nuostabus 
laikotarpis su profesionaliais, 
krepšinį mylinčiais žmonėmis. 
Esu dėkingas Vladui Garastui, 
kuris mane atvedė į federaci-
ją, džiaugiuosi, kad turėjau 
galimybę dirbti su A.Saboniu, 
esu dėkingas LKF vykdomojo 
komiteto nariams ir krepšinio 
bendruomenei už supratimą 
ir palaikymą net ir pačiomis 
sudėtingiausiomis akimirko-
mis. Krepšinis ir toliau bus 
labai svarbi mano veiklos 
ir gyvenimo dalis”, – teigė 
M.Balčiūnas.

P.Motiejūnas pasirinko 
„Žalgirį” 

LKF vykdomasis direk-
torius Paulius Motiejūnas 
sprendimo palikti LKF nepa-
keitė. „Aš dirbsiu su Kauno 
‘Žalgirio’ komanda, o darbai 
su federacija bent jau iki kitos 
vasaros nutraukiami. Manau, 
jog savo darbą atlikau gerai, 
įgijau daug patirties ir, kas čia 
žino, galbūt kada vėl turėsiu 
galimybę prisidėti prie fede-
racijos bei rinktinės. Laikas 
parodys”, – 15min.lt sakė 
P.Motiejūnas.

Sprogo pykčių pūlinys
Pasibaigus sidabro me-

daliais vainikuotam Europos 
krepšinio čempionatui Slo-
vėnijoje, netikėtai sprogo LKF 
pykčių pūlinys.

Po vykusio LKF Vykdo-
mojo komiteto posėdžio iš 
užimamų pareigų pasitrauk-
ti panoro LKF prezidentas 
Arvydas Sabonis, viceprezi-
dentas A.Guoga, vykdomasis 
direktorius Paulius Motiejūnas 
ir durimis garsiai trinktelėjęs 
vyriausiasis nacionalinės rink-
tinės treneris J.Kazlauskas. 
Nors iš pradžių A.Sabonis dėl 
griūties federacijoje kaltino 
Lietuvos krepšinio komandą ir 
trenerius per pirmenybes neva 
spaudusią Lietuvos žiniasklai-
dą, tačiau po to pripažino, kad 
nenori dalyvauti vidinėse in-
trigose. Treneris J.Kazlauskas 
pareiškė, kad dėl griūties kal-
tina federacijos generalinį 
sekretorių Mindaugą Balčiūną, 
kuris esą kenkė rinktinei.

Atsisakius savo pareigų 
M.Balčiūnui, nereikės rengti 
neeilinio LKF asamblėjos 
susirinkimo – mat federacijos 
vadovybė ir prezidentas lieka 
savo poste. LKF vykdomasis 
komitetas, sudarytas iš 18 
asmenų, galės išsirinkti ir 
paskirti naują LKF generalinį 
sekretorių.                    15min.lt

Ledo šokėjai Isabella 
Tobias ir Deividas Stagniūnas 
nelaidoja vilčių čiuožti Sočio 
olimpiadoje – ruošiamasi an-
trą kartą prezidentės Dalios 
Grybauskaitės prašyti ame-
rikietei išimties tvarka su-
teikti Lietuvos pilietybę. 
„Kreipsimės dėl pilietybės 
suteikimo, jų planuojama 
vieta – aukščiausia, kurią 
Lietuvos sportininkai gali 
užimti Olimpinėse žaidynėse. 

Dėl to mes labai stengiamės, 
viską darome, jų rezultatai gerė-
ja”, – sakė Lietuvos čiuožimo 
federacijos prezidentė Lilija 
Vanagienė. 

Pasak L. Vanagienės, spor-
tininkai nenuleidžia rankų, daug 
dirba ir tikisi, kad viskas bus ge-
rai. Detalių, kokiu pagrindu bus 
prašoma pilietybės čiuožėjai, L. 
Vanagienė sakė kol kas negalinti 
atskleisti. 

Pavasarį žiniasklaidoje buvo 
pasirodę pranešimų, kad I. 
Tobias turi lietuviškų šaknų: 
čiuožėjos mamos dėdė tvirti-
na, jog jo senelis gimė ir augo 
Alytaus apylinkėse. Sportas.

VĖL PRAŠYS LIETUVOS PILIETYBĖS
info žiniomis, Lietuvos institu-
cijas pasiekė Richardo Tobiaso 
Kendallo, gyvenančio Huston, 
laiškas, kuriame jis pateikia 
informacijos apie lietuviškas I. 
Tobias šaknis.

Amerikietė I. Tobias kartu 

su lietuviu D. Stagniūnu pa-
saulio čempionate Kanadoje 
praėjusiais metais užėmė 15-
ąją vietą ir iškovojo olimpinį 
kelialapį. Tačiau juo negali 
pasinaudoti, kol neturi Lietuvos 
pilietybės.                        delfi.lt


