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Trečiadienis ,  lapkr i -
čio 9 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino iš-
rinktąjį Jungtinių Amerikos 
Valstijų Prezidentą Donaldą 
Trumpą.

Prezidentės teigimu, JAV 
nuosekliai rėmė Lietuvos lais-
vę ir nepriklausomybę, o abie-

Vilnius, lapkričio 10 d. 
(ELTA). Vilniuje ketvirta-
dienį surengtos Lietuvos ir 
Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijų Jungtinių Tautų 
departamentų direktorių kon-
sultacijos. Pasak Užsienio 
reikalų ministerijos, jų metu 
aptarti aktualūs Jungtinių 
Tautų darbotvarkės klausi-
mai: JT reforma, darbas JT 
Saugumo Taryboje, kandida-
tavimai ir rinkimai įvairiose 
Jungtinių Tautų institucijose. 

Susitikimo metu Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos 
Jungtinių Tautų, tarptauti-
nių organizacijų ir žmogaus 

Vilnius, lapkričio 9 d. 
(ELTA). Donaldą Trampą 
(Donald Trump) išrinkus 
Jungtinių Valstijų (JAV) pre-
zidentu, šios šalies amba-
sadorė Lietuvoje Anė Hol 
(Anne Hall) ramina dėl JAV 
užsienio politikos tęstinumo.

„Aš žinau, kad daug lietuvių 

Vašingtonas, lapkričio 
10 d. (ELTA). JAV preziden-
tas Barakas Obama (Barack 
Obama) po ketvirtadienį 
Baltuosiuose rūmuose sureng-
to susitikimo su išrinktuoju 
prezidentu Donaldu Trampu 
(Donald Trump) pareiškė, 
kad įvyko „puikus” jųdviejų 
pokalbis, praneša „Interfax”. 

Pasak B.Obamos, jie apta-
rė įvairias vidaus ir užsienio 
politikos problemas, taip pat 
organizacinius klausimus.

Anksčiau B. Obama pareiš-
kė, kad D. Trampas ir būsimoji 
administracija gali kliautis jo 
patirtimi. 

Savo ruožtu išrinktasis 
prezidentas D. Trampas po 
susitikimo žurnalistams sakė, 
jog „džiaugiasi” galimybe ir 
ateityje bendradarbiauti su 
dabartiniu Baltųjų rūmų šei-
mininku B. Obama „sklandžiai 
perduodant valdžią” šalyje, 
praneša „Reuters”. 

Milijardierius pažymėjo, 
kad aptarė su B. Obama daug 
klausimų, taip pat ir „kai ku-
riuos probleminius”. Jis taip 
pat pabrėžė, kad pokalbis 
truko ilgiau nei buvo planuota. 

JAV p rez iden to  r i n -
kimai įvyko lapkričio 8 d. 
Respublikonas D. Trampas 
iškovojo daugiau kaip 270 rin-
kikų balsų. Tai jam garantavo 
pergalę prieš Demokratų par-
tijos kandidatę Hilari Klinton 
(Hillary Clinton).

B. OBAMA SUSITIKO SU D. TRUMPU BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

B. Obama (dešinėje) susitiko su D. Trumpu Baltuosiuose rūmuose.                                                                                      EPA-ELTA nuotr.

AMBASADORĖ RAMINA DĖL JAV POLITIKOS TĘSTINUMO PO RINKIMŲ
norės žinoti, ką D. Trampo pre-
zidentavimas reikš Lietuvai. Aš 
esu įsitikinusi, kad stipri drau-
gystė tarp mūsų dviejų šalių, 
kuri tęsėsi dešimtmečius, toliau 
klestės. Amerikos politikoje yra 
tęstinumas po prezidento rin-
kimų. Ši tradicija yra taikoma 
ir Amerikos užsienio politikai, 

tarp jų ir ilgalaikei paramai 
demokratinėms institucijoms, 
mūsų įsipareigojimui sąjun-
gininkams NATO Aljanse ir 
ekonominėms galimybėms”, 
- kalbėjo A. Hol.

Ambasadorė, sveikinda-
ma amerikiečius, pažymėjo, 
kad rinkimų kampanija buvo 

ilga, o kova konkurencinga.
„Dabar, kai Amerikos žmo-

nės pasirinko, mes matysime 
mūsų naujai išrinktą preziden-
tą, Atstovų rūmus ir Senatą vi-
sus kartu dirbančius, kad šalis 
judėtų pirmyn”, - sakė A. Hol.

Naujai išrinktas preziden-
tas darbą pradės sausį.

LIETUVOS PREZIDENTĖ PASVEIKINO IŠRINKTĄJĮ JAV PREZIDENTĄ D. TRUMPĄ
jų šalių draugystę amžiams 
įtvirtino drąsi ir principinga 
JAV pozicija nepripažįstant 
Baltijos valstybių okupacijos. 
Pasak šalies vadovės, Lietuva 
tikisi, kad JAV ir toliau išliks 
tvirčiausiu bei artimiausiu 
mūsų valstybės sąjungininku.

Savo sveikinimo laiške 
naujajam Jungtinių Amerikos 

Valstijų vadovui Prezidentė 
pabrėžė, jog Lietuva yra pasi-
rengusi toliau stiprinti transa-
tlantinius ryšius tarp Europos 
ir JAV. Kartu ginti demo-
kratijos ir laisvės principus. 
Įgyvendinti abipusiškai nau-
dingus projektus ekonomikos, 
saugumo, energetikos bei 
kitose srityse. Toliau aktyviai 

dirbti kartu tiek dvišaliu ly-
giu, remiantis JAV ir Baltijos 
chartija, tiek Šiaurės Atlanto 
sutarties organizacijoje.

Lietuvos vadovė palinkėjo 
naujajam Prezidentui visoke-
riopos sėkmės, o JAV pilie-
čiams – ilgų taikos, gerovės ir 
klestėjimo metų.
Prezidentės spaudos tarnyba

LIETUVA REMIA LENKIJĄ, KANDIDATUOJANČIĄ Į JT SAUGUMO TARYBĄ
teisių departamento direkto-
rius Oskaras Jusys išreiškė 
Lietuvos paramą Lenkijai 
kandidatuojant į nenuolatines 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos (JTST) nares 2018-
2019 m. laikotarpiui. 

Šalys  ta ip  pat  aptarė 
praktinius darbo Saugumo 
Taryboje aspektus, tokius 
kaip sprendimų priėmimas, 
darbo organizavimas, ko-
ordinavimas ir efektyvus 
keitimasis informacija su ES 
ir šalimis partnerėmis. 

Lenkijos diplomatai pa-
dėkojo Lietuvai už aktyvų 
darbą nenuolatinės narystės 

Saugumo Taryboje 2014-
2015 m. metu, akcentuodami, 
kad tai ne tik Lenkijos, bet ir 
daugelio kitų šalių vertini-
mas. Pasak jų, daugiašalėje 
diplomatijoje mažos šalys 
gali nuveikti labai daug. 

Narystės Jungtinių tautų 
Saugumo Taryboje metu 
Lietuva daugiausiai dėmesio 
skyrė Ukrainos konflikto 
sprendimo, teisės viršenybės 
užtikrinimo, civilių apsaugos 
ginkluotuose konfliktuose, 
Jungtinių Tautų ir Europos 
Sąjungos bendradarbiavimo, 
neteisėtos prekybos ginklais, 
kovos su terorizmu, žurna-

listų saugumo ir kitiems ST 
darbotvarkės klausimams. 

2017 m. birželio mė-
nesį vyksiančiuose rinki-
muose Lenkija tikisi būti 
išrinkta nenuolatine JTST 
nare 2018-2019 m. laiko-
tarpiui. Dėl vienos vietos 
Saugumo Taryboje, skirtos 
Rytų Europos grupei, tarpu-
savyje konkuruoja Lenkija 
ir Bulgarija. Lenkija penkis 
kartus yra buvusi išrinkta 
nenuolatine JTST nare, pa-
skutinį kartą 1996-1997 m., 
primenama Užsienio reikalų 
ministerijos pranešime.

JT VADOVAS TIKISI, 
KAD D. TRAMPAS 

SUSTIPRINS 
BENDRADARBIAVIMĄ

Niujorkas, lapkričio 10 d. 
(ELTA). Jungtinių Tautų (JT) 
generalinis sekretorius Pan Gi 
Munas (Ban Ki-moon) sakė 
besiviliantis, kad Donaldo 
Trampo (Donald Trump) admi-
nistracija sustiprins tarptautinį 
bendradarbiavimą, o Hilari 
Klinton (Hillary Clinton) jis pa-
vadino ryškiu moterų įgalinimo 
simboliu, praneša „Reuters”.

„Pasibaigus įnirtingai ir 
neretai skaldančiai rinkimų 
kampanijai, verta prisiminti 
ir dar kartą patvirtinti, kad 
viena didžiausių JAV stiprybių 
yra jos „vienybė įvairovėje”. 
Noriu paskatinti visus ame-
rikiečius likti ištikimais šiai 
dvasiai”, - D. Trampui laimė-
jus JAV prezidento rinkimus, 
sakė Pan Gi Munas.

„Visame pasaulyje žmonės 
laukia iš JAV, kad jos panaudotų 
savo neįtikėtiną galią padėdama 
pakelti žmoniją ir veikdama visų 
labui”, - kalbėjo jis. 



2  . DIRVA . 2016 m. lapkričio 15 d. . 
ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Šių metų lapkričio 10 d. 2012-2016 metų kadencijos Seimas 
baigė darbą. Iškilmingame paskutiniame jo posėdyje, surengtame 
istorinėje Kovo 11-osios salėje, parlamentarai pasidžiaugė nuveik-
tais darbais, dėkojo pozicijai ir opozicijai už bendradarbiavimą, 
pasidalino savo mintimis ir svajonėmis, išsakė įvairiausių palin-
kėjimų, kaip gerinti Seimo prestižą.

Rusija neturėtų skubėti džiaugtis naujai išrinkto JAV 
Prezidento Donaldo Trampo (Donald Trump) galimu palankumu 
Maskvai, nes būsimas Baltųjų Rūmų vadovas nepanašus į asmenį, 
klausysiantį Kremliaus nurodymų, teigia Vytautas Landsbergis, 
Atkuriamojo Seimo Pirmininkas ir pirmasis faktinis atkurtos 
Lietuvos vadovas. V. Landsbergio teigimu, nepaisant D. Trampo 
anksčiau viešai nedeklaruoto pragmatiškumo vidaus ir užsienio 
politikoje, JAV egzistuoja orumo, garbės ir įvaizdžio tarptautinėje 
erdvėje kategorijos, todėl Rusija negalės nurodinėti Vašingtonui, 
kaip elgtis pasaulio regionuose. 

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) aiškinsis, ar 
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (LNOBT) generali-
nis direktorius Gintautas Kėvišas nesupainiojo viešųjų ir privačių 
interesų, kai jo vadovaujama įstaiga pasirašė sutartį su Kipre 
registruota įmone, vadovaujama sūnaus Martyno Kėvišo. VTEK 
turimi duomenys rodo, kad sutartį pasirašė LNOBT generalinio 
direktoriaus pavaduotojas, tačiau bus aiškinamasi, ar sprendimo 
rengimo ir svarstymo procedūroms įtakos nedarė G. Kėvišas. 
Tyrimas pradėtas portalo „ekspertai.eu” pranešimo pagrindu. Šis 
naujienų portalas spalį rašė, kad LNOBT šių metų gegužę pasirašė 
sutartį su Kipre registruota įmone „Riverside Music Limited” dėl 
rumunų tenorės koncerto Lietuvoje, už šią paslaugą sumokėdama 
per 85 tūkst. eurų, nors pati tenorė turi savo agentus, kurių paslaugos 
kainuoja mažiau. Portalas pažymi, kad tokių sutarčių tarp LNOBT 
ir „Riverside Music Limited” yra ne viena. 

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas į premjerus 
Saulius Skvernelis skelbia ambicingus planus, kuriems išsipildžius 
pavyktų gerokai sutaupyti valstybės valdymo išlaidas ir galbūt 
pagaliau pagerinti viešojo sektoriaus įvaizdį visuomenės akyse. 
Pagrindinis jų - visas ministerijas ir Vyriausybę sukelti į vieną pas-
tatą. Paklaustas, koks viso to valdininkiją gąsdinančio plano tikslas, 
S. Skvernelis atsakė, jog yra keli tikslai. „Pirmiausia įvertinsime 
galimus kaštus. Bet pagalvokite, kiek kainuoja visi ministerijų pas-
tatai, esantys pačiame Vilniaus centre ir kitose ypatingose miesto 
vietose. Juos galima privatizuoti už didžiulę sumą. Pastatyti vieną 
naują pastatą kainuotų kur kas pigiau.

Naujoji Seimo vadovybė ketina atpratinti parlamentarus nuo 
prabangos - kai kurios rinkimus laimėjusios Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų (LVŽS) iniciatyvos gerokai pakoreguos pačių tautos 
išrinktųjų gyvenimą. Tarp jų - pasiūlymas uždrausti parlamentinei 
veiklai skirtas lėšas naudoti automobilių nuomai, Seimo pirmi-
ninko pavaduotojus palikti be tarnybinių mašinų ir vairuotojų. Be 
to, Seimo viešbutyje gyvenančius politikus ateityje planuojama 
priversti mokėti už vandenį ir elektrą. Šiuo metu visos išlaidos 
dengiamos iš mokesčių mokėtojų kišenės.

Kai kurie Lietuvos pensininkai, išvykę gyventi į užsienį ir 
oficialiai deklaravę savo išvykimą iš Lietuvos, susiduria su nema-
lonumais - didžiulėmis skolomis, kurios atsiveja juos iš Lietuvos. 
Tokios skolos susidaro dėl nežinojimo, kai senjorai, sušlubavus 
sveikatai užsienyje, kreipiasi į gydymo įstaigą, pateikia Europos 
sveikatos kortelę (ESDK) ir gauna paslaugas, už kurias vėliau turi 
susimokėti. Jei to nepadaro - kaupiasi jų skolos Lietuvoje, - atkreipia 
dėmesį Valstybinė ligonių kasa (VLK).

Europos Komisija paskelbė rudens makroekonomines pro-
gnozes, kuriose Lietuvos ekonomikai prognozuojamas nuosaikus 
augimas ir pabrėžiama, kad šalies viešieji finansai yra valdomi 
teisinga kryptimi, siekiant fiskalinių tikslų. Numatomas 0,8 proc. 
viešųjų finansų deficitas 2017 metais, Europos Komisijos nuo-
mone, atitinka dabartinės Vyriausybės užsibrėžtą deficito užduotį. 
Ji pabrėžia, kad nežymus mokesčių (pvz., akcizų) didinimas ir 
geresnis mokesčių administravimas iš esmės atsveria pajamas, 
kurias biudžetas praranda dėl neapmokestinamų pajamų dydžio ir 
socialinio draudimo tarifų pokyčių. Europos Komisijos nuomone, 
dėl perėjimo nuo vieno Europos Sąjungos paramos laikotarpio 
prie kito buvo sumažėjęs investicijų į ekonomiką srautas. Tačiau 
jis įsibėgėja ir šių metų pabaigoje turėtų sustiprėti, o kitais metais 
vėl reikšmingai skatinti šalies ūkio augimą. 

Seimas priėmė Viešojo administravimo įstatymo pataisas, 
kuriomis patikslino skundų nagrinėjimo reglamentavimą. Jos pri-
imtos 83 parlamentarams balsavus už, nė vienam - prieš ir vienam 
susilaikius. Įstatyme įtvirtinta, kad viešojo administravimo subjek-
tas tarnybinės pagalbos gali prašyti kito viešojo administravimo 
subjekto ne tik dėl administracinės procedūros sprendimo priėmi-
mo, bet ir dėl prašymo nagrinėjimo, jei reikia informacijos, kurios 
jis pats neturi.                                 ELTA, LRT, „Lietuvos žinios”

SKAMBUTIS IŠ JAV: 
LIETUVA TEGU 
NESIJAUDINA

Vilnius, lapkričio 10 d. 
(ELTA). Po Donaldo Trampo 
(Donald Trump) pergalės 
JAV prezidento rinkimuose 
Premjeras Algirdas Butkevičius 
teigia sulaukęs atsakingo diplo-
mato skambučio iš už Atlanto ir 
nuraminimo Lietuvos žmonėms.

„Vakar man paskambino 
iš Čikagos vienas labai atsa-
kingas diplomatas ir pasakė, 
kad tikrai Lietuva tegul neper-
gyvena. Jisai yra ir Donaldo 
Trampo rėmėjas, ir turi neblo-
gų santykių su juo. Tas žmogus 
(pavardės nenoriu minėti) ne 
kartą lankėsi Lietuvoje ir pa-
sakė tokius žodžius: „Jisai yra 
ir geras derybininkas, ir geras 
ekspertas”, - interviu „Žinių 
radijui” ketvirtadienį sakė 
Premjeras.

Pasak A. Butkevičiaus, 
įtampos dėl Rusijos grėsmės 
ir D. Trampo ankstesnių pasi-
sakymų nereikėtų jausti. 

„Manau, kad per rinkimų 
kampaniją daugelis taiko įvai-
riausių taktikų. Tikiuosi, kad 
tikrai tie visi jo pasisakymai 
nebus įgyvendinti ir grįš į 
natūralią realybę. Reikia su-
prasti, kad yra ir Kongresas, 
ir Senatas, ir nereikia įsi-
vaizduoti, kad jau preziden-
tas vienašališkai priiminėja 
sprendimus ir vykdo užsienio 
politiką, nederindamas su kito-
mis atsakingomis politinėmis 
institucijomis”, - ramino A. 
Butkevičius.

Premjeras kalbėjo, kad 
Lietuva ir toliau yra pasiruo-
šusi glaudžiai bendradarbiauti 
su JAV, ypač kovoje su šian-
dienėmis pasaulyje kylančio-
mis grėsmėmis bei iššūkiais, 
vardijo, jog Lietuvą ir JAV 
vienija strateginė partnerystė, 
tarptautinio ir regioninio sau-
gumo siekis, tvirta draugystė, 
bendrų vertybių gynimas bei 
abipusė pagarba ir parama. 

„Tikiuosi, kad tiek užsienio 
politikoje, tiek ekonomikos 
srityje mūsų santykiai toliau 
išliks glaudūs ir stiprūs. Turiu 
pabrėžti, kad tarp Lietuvos ir 
JAV visada buvo geri ir po-
litiniai, ir ekonominiai santy-
kiai, ir užsienio politika buvo 
vedama labai teisingu keliu”, 
- kalbėjo A. Butkevičius. 

Premjeras pabrėžė, kad 
eksportas į JAV vien šiais me-
tais išaugo 38 proc., o tai yra 
vienas stipriausių augimų. Jis 
taip pat priminė, kad Lietuva 
yra tvirtai įsipareigojusi padi-
dinti gynybai skiriamas lėšas, 
ir aiškino, kad nuosekliai vyk-
do savo įsipareigojimus.

„Jau ateinančių metų mūsų 
valstybės biudžeto asigna-
vimuose gynybos saugumui 
užtikrinti bus pasiektas beveik 
1,8 proc. nuo BVP skiriamų 
asignavimų šiai sričiai”, - teigė 
A. Butkevičius.

Vašingtonas, lapkričio 
11 d. (ELTA). Buvęs JAV 
ambasadorius Rusijoje teigia, 
kad jam nebuvo leista įva-
žiuoti į šią šalį. Tai daroma 
vadovaujantis principu „akis 
už akį, dantis už dantį”, nes 
JAV savo ruožtu neleidžia į 
savo teritoriją įvažiuoti aukšto 
rango Rusijos pareigūnams, 
rašo naujienų agentūra „The 
Associated Press”.

Maiklas Makfolas (Michael 
McFaul) naujienų agentūrai 
„The Associated Press” sakė 

Vašingtonas, lapkričio 
9 d. (ELTA). Respublikonų 
partijos kandidatas Donaldas 
Trampas (Donald Trump) iš-
plėšė pergalę JAV prezidento 
rinkimuose, o pasaulyje tvy-
ro nežinomybė dėl politinės 
ateities. D. Trampas pasiekė 
vieną labiausiai neįtikėtinų 
politinių pergalių šiuolaikinėje 
Jungtinių Valstijų istorijoje, 
nepaisant įvairių ginčytinų 
pasisakymų ir veiksmų, kurie 
būtų pakenkę kitiems kandi-
datams, nepaisant kraštutinės 
politikos, sulaukusios didelės 
kritikos, ir nepaisant rasistinio 
bei seksistinio elgesio bei pa-
tirties trūkumo politikoje, rašo 
„The Guardian”.

Apie pergalę sužinojęs D. 
Trampas iš karto kreipėsi į 
savo šalininkus ir pasakė pa-
dėkos kalbą. 

„Ką tik sulaukiau JAV vals-
tybės sekretorės Hilari Klinton 
(Hillary Clinton) skambučio. 
Ji pasveikino mus ir aš pa-
sveikinau ją dėl labai tvirtos 
ir stiprios kampanijos. Dabar 
pats metas amerikiečiams su-
tvarstyti pasidalijimo žaizdas. 
Metas mums kartu tapti vie-
ningais žmonėmis. Pasižadu 
kiekvienam mūsų žemės pilie-
čiui, kad būsiu visų amerikie-
čių prezidentas”, - kalbėjo jis.

P a d ė k o s  k a l b o j e  D . 

LAIMĖJĘS JAV PREZIDENTO 
RINKIMUS, D. TRAMPAS KREIPĖSI 

Į SAVO ŠALININKUS

Respublikonų partijos kandidatas Donaldas Trampas (Donald 
Trump) išplėšė pergalę JAV prezidento rinkimuose, o pasaulyje 
tvyro nežinomybė dėl politinės ateities. D. Trampas pasiekė vieną 
labiausiai neįtikėtinų politinių pergalių šiuolaikinėje Jungtinių 
Valstijų istorijoje, nepaisant įvairių ginčytinų pasisakymų ir veiks-
mų, kurie būtų pakenkę kitiems kandidatams, nepaisant kraštutinės 
politikos, sulaukusios didelės kritikos, ir nepaisant rasistinio bei 
seksistinio elgesio bei patirties trūkumo politikoje.                   AP

Trampas tęsė: „Prižadu jums, 
kad aš jūsų nenuvilsiu ir atlik-
siu puikų darbą. Mūsų darbas 
dar tik prasideda. Mes nedels-
dami dirbsime dėl Amerikos 
žmonių. Myliu šią šalį. Ačiū”. 

Remiantis „Fortune” pra-
nešimais, D. Trampas savo 
kalboje teigė norįs dirbti kartu, 
siekiant „atkurti” tautą, nes 
šalis turi „didžiulį potencialą”. 
„Kiekvienas amerikietis turės 
galimybę suvokti visą savo 
potencialą. Pamirštieji mūsų 
šalies vyrai ir moterys daugiau 
nebebus pamiršti”, - sakė žy-
mus verslininkas. 

Jis taip pat palietė eko-
nomikos temą, sakydamas, 
kad Jungtinės Valstijos turės 
stipriausią pasaulyje eko-
nomiką ir tuo pačiu metu 
puikiai sutars su kitomis tau-
tomis. Užbaigdamas kalbą 
D. Trampas pareiškė, kad 
amerikiečiai didžiuosis savo 
prezidentu. 

Kiek anksčiau demo-
kratų kampanijos pirminin-
kas Džonas Podesta (John 
Podesta) pasirodė prieš su-
krėstus H. Klinton šalininkus 
ir paskelbė, kad buvusi JAV 
valstybės sekretorė nesakys 
pralaimėjimo kalbos. „Visi 
turėtų vykti namo. Pamiegoti. 
Rytoj turėsime daugiau ką 
pasakyti”, - sakė jis.

Į RUSIJĄ NELEISTA ĮVAŽIUOTI BUVUSIAM  
JAV AMBASADORIUI

pateikęs prašymą Rusijos vizai 
gauti, nes gruodį planavo vykti 
į Maskvą. Tuo atveju, jei JAV 
prezidente būtų tapusi Hilari 
Klinton (Hillary Clinton), ten jis 
būtų stengęsis užtikrinti sklandų 
perėjimą.

M. Makfolas, ambasado-
riaus pareigas Maskvoje ėjęs 
nuo 2012 iki 2014 metų, o dabar 
dirbantis Stanfordo universitete, 
teigė esąs labai nusivylęs tokiu 
Rusijos sprendimu. Jis pridūrė 
šioje šalyje lankęsis šimtus kar-
tų, ten turįs daug draugų,
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YLA IŠLINDO IŠ MAIŠO
Neseniai rašėme apie tai, kad Lietuvos rinkėjai, pirmajame 

ture balsavę už Ramūno Karbauskio Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjungą (LVŽS), perka katę maiše, iš kurio galiausiai gali 
išlįsti yla. Dabar jau aišku, kad antrajame rinkimų ture atidavę 
savo balsus už LVŽS siūlomas „permainas”, rinkėjai išsau-
gojo valdžioje socialdemokratus, kurių paskutiniųjų 4 metų 
valdymas neturi lygių pagal stagnaciją ir skandalų kiekį. Ko 
ko, bet šios politinės šutvės matyti valdžioje nesitikėjo niekas 
(išskyrus, žinoma,nuolatinį socdemų elektoratą).  Atrodė, kad 
užtenka vėsaičių, aušrų marijų pavilionienių, pagaliau nuomo-
nės neturinčio „premjero”, kad rinkėjai visomis keturiomis 
balsuotų prieš socialdemokratų perspektyvas išlikti valdžioje. 
Deja, apsvaiginti „Naisių vasaros” idilijos, piliečiai balsavo už 
R. Karbauskio valstiečius ir žaliuosius, tuo palikdami atvertus 
vartus socialdemokratams. Gavę teisę formuoti valdančiąją 
koaliciją, „valstiečiai” pasikvietė į ją ne ką kitą, bet socdemus...

Kas kaltas? Rinkėjai – jų naivumas ir politinis neišprusimas, 
galų gale trumpa atmintis. Bet kažkodėl visa bėda verčiama 
ant Tėvynės Sąjungos-Lietuvo krikščionių demokratų, neva, 
jie nenorėjo eiti į koaliciją su valstiečiais. O kas sakė, kad R. 
Karbauskis nori sudaryti koaliciją su konservatoriais? Jis sakė, 
kad nori sudaryti Seime tokią valdančiąją daugumą, kad „Mano 
didžioji siekiamybė politikoje bus pabandyti suformuoti pirmą 
Lietuvos istorijoje plačią koaliciją, kad Seime nebūtų opozici-
jos. Aš manau, kad esame pajėgūs susodinti socialdemokratus, 
konservatorius ir liberalus prie vieno stalo. Bet pačiame centre 
prie stalo turime sėdėti mes. Mes tą labai gerai suprantame. 
Nes jeigu centre sėdės socialdemokratai ar konservatoriai, tai 
bus neįmanoma”. Skamba gražiai, tiesa – kaip vienybės Seime 
idealas? Bet realybėje tai reiškia paprasčiausią diktatūrą – kaip 
pasakys Karbauskis, taip ir turės būti. Galų gale, kodėl buvo 
pamiršta R. Karbauskio praeitis? Juk jis, būdamas Kazimiros 
Prunskienės pavaduotoju, buvo ir idėjinis konservatorių priešas. 
Toks ir liko, tiesą sakant. O socialdemokratai jam artimi dvasia 
ir politinio paveldo prasme. Tai kaip galima kalbėti apie R. 
Karbauskio partijos norą sudaryti koaliciją su konservatoriais? 
Netgi Saulius Skvernelis į politiką atėjo iš socialdemokratų 
stovyklos – būdamas pareigūnu jis negalėjo priklausyti jokiai 
politinei partijai, bet negi socialdemokratų simpatijos nebuvo 
abipusės, jeigu Butkevičiaus vyriausybėje jam buvo patikėtas 
vidaus reikalų ministro postas?

Kai kas stebisi, kodėl TS-LKD vadovai kėlė sąlygą, kad į 
koaliciją su „valstiečiais” eis tik tuomet, jei kartu galės pasiimti 
liberalus. Ogi todėl, kad taip buvo tartasi su pačiu Karbauskiu 
ir liberalais dar iki antrojo rinkimų turo. Juk ne šiaip sau po 
rinkimų konservatoriai pripažino, jog nežino, kas nutiko vėliau, 
kad nei R. Karbauskis su liberalais, nei liberalai su „valstiečiais” 
nesutiko eiti į koaliciją. Tad jeigu kas ir kaltas iš dešiniųjų, tai 
reikėtų pasiklausti liberalų... Vienintelis suprantamas dalykas 
yra tai, jog konservatoriai liberalus kvietė tam, kad Seime galėtų 
sudaryti įtakingą politinę jėgą, kuri valdančiojoje daugumoje 
būtų turėjusi labai svarų žodį formuojant ekonominį ir politinį 
krašto gyvenimą. Juk 31 konservatorius ir 14 liberalų valdančio-
joje koalicijoje sudarytų stiprų 45 patyrusių politikų branduolį, 

kuriam prieštarauti vargu ar pajėgtų 56 R. Karbauskio naujokai. 
Negana to, ši marga individualybių grupė dar ir nepatikima – 
kur garantijos, kad iš tų 56 keliolika neišsibėgios po priešiškas 
francijas? Trumpai tariant, negi Karbauskis būtų atidavęs pergalę 
Tėvynės sąjungai? Nė už ką! Tačiau kaltinami konservatoriai, 
neva, nėjo į koaliciją. Tai kad jų nekvietė! Atsiuntė „derybininką” 
Urbšį, kuris nieko nesuderėjo... Rasa Juknevičienė, Seimo narė, 
pasakojo, kad „TS-LKD derybininkai antradienį, spalio 25 d., 
susitiko su jų („valstiečių”) atstovais, išdėstė požiūrį. Po susiti-
kimo Urbšys pareiškė, kad pasitarę duos atsakymą. Atsakymo 
nebuvo, buvo pradėtos derybos su socialdemokratais.” Sakykite, 
ką norite, bet peršasi mintis, kad Karbauskis specialiai mulkino 
konservatorius, turėdamas vienintelį tikslą – pateikti juos kaip 

„blogiukus”, siekiančius politinės krizės valstybėje. Atrodo, tai 
jam pavyko, nes net TS-LKD gretose atsirado patikėjusių, jog 

„Karbauskis kvietė į koaliciją, tik mūsų vadovai nėjo”. Beje, ši 
tema bandyta eskaluoti tikintis suskaldyti Tėvynės sąjungą arba 
bent jau pakirsti pasitikėjimą vadovais.

Bet labiausiai konservatoriais nepatenkinti tie, kas jų ne-
parėmė savo balsais antrame ture. Tokiems atsakymas vienas 

– nebalsavote už Tėvynės sąjungą, tad suklydote adresatu. 
Taigi rinkėjų kaltinimai, kad konservatoriai su „valstiečiais” 

nėjo į koaliciją „iš arogancijos”, yra ne tik laužti iš piršto, bet 
ir bandymas nusimesti atsakomybę privirus košės. Netgi pats 
kaltinimas „arogancija” viso labo tėra prastai užmaskuota ne-
apykanta konservatoriams. Ypač ironiškai atrodo tautininkai, 
puolę sveikinti R. Karbauskį, kurio „vertybės”, pasirodo, labai 
artimos tautininkams. Tai, tiesą sakant, dar viena yla iš maišo 

– nežinau, kaip kitiems, bet man atrodo, kad tokie „tautininkai” 
net pro Kremliaus vartus nužygiuotų kaip banda, nes būtų 
įsitikinę, jog vartų šeimininko „vertybės” yra tokios pačios. 

Kai skaitysite šį laikraštį, koalicija bus žinoma, ne-
paisant to, kad R. Karbauskis, palikdamas nuolankiems 
socialdemokratams tris ministrų portfelius, jau kalba 
apie socialdemokratų keliamus ultimatumus, kurie gali 
priversti jį pakeisti koalicijos partnerius. Kaip jums 
patinka toks politinis „šantažiukas”? Teks priprasti.

Kęstutis Šilkūnas
(Nukelta į 4 psl.)

Šviesesnėje, ne bulvarinėje 
Amerikos spaudoje Donaldo 
Trumpo pergalė sulaukė dve-
jopos reakcijos – kairesnėje, 
liberalesnėje vyravo apmaudas, 
beveik nevaldomas pyktis, o 
dešinesnėje, konservatyvesnėje 
– šalia džiūgavimo nuskambėjo 
ir santūrūs, atsargūs pamąsty-
mai, kad tai pradžia kelionės 
į nepažymėtus vandenis, o to 
Amerikai labai reikėjo. 

Pradėsime nuo pirmųjų. 
Štai vienas internetinio žurnalo 
„New Republic” vyriausiųjų 
redaktorių Brianas Beutleris 
rašo, jog „respublikonai šalį ir 
pasaulį nugramzdino į prarają” 
ir kad „mes visi kentėsime nuo 
siaubą keliančių D. Trumpo 
prezidentavimo pasekmių”.

Tada jis aiškinasi, kodėl taip 
klydo beveik visos prieš rinki-
mus darytos nuomonių apklau-
sos, prognozavusios, jog juos 
aiškiai laimės Hillary Clinton 
arba maža, arba didesne, arba 
labai labai didele persvara.

Jis prieina prie išvados, kad 
gali būti, jog daug tiesos dar 
2013 m. buvo užčiuopęs poli-
tikos analitikas Seanas Trende, 
portale „Real Clear Politics” 
paskelbęs savo tezę apie „nepa-
sirodantį baltą rinkėją”.

Pasak šios hipotezės, se-
nosios pramonės rajonų kai-
mo apygardose ir provincijos, 
pvz., Floridos, užkampiuose 

GALIMYBĖS AMERIKAI –  
PRASMEGTI Į PRARAJĄ AR PAKILTI Į DIDYBĘ? 

gyvenantys milijonai baltųjų 
žmonių be aukštojo išsilavinimo 
per kiekvienus rinkimus tiesiog 
neatvyksta balsuoti.

„Tad klausimas ir kyla: ką 
Respublikonų partijai, natūralia-
jai tokių balsuotų terpei, reikėjo 
padaryti, kad juos susigrąžintų į 
rinkėjų eiles?

Dabar mes atsakymą žino-
me, ir jis labai negražiai atspindi 
partiją ir jos naujuosius rinkė-
jus”, – rašo B. Beutleris.

Jis tęsia: „Reikėjo atviro 
baltųjų nacionalizmo afišavimo 
– šiurkštaus, be jokių „ceremo-
nijų” vykdomo dūrimo pirštais 
į čia pat ar toliau esančius imi-
grantus ir musulmonus kaip 
„atpirkimimo ožius”. Reikėjo 
ir neapykantos moterims bei 
pritarimo „vyriškiems” seksua-
liniams išpuoliams.

Ypač reikėjo to, kad dau-
gelis respublikonų, nors ir 
įžvelgusių savo kandidato be-
atodairiškumą, ignoranciją, 
rasizmą, vis dėlto nutartų, jog 
susispietimas aplink jį nusvertų 
visus su jo išrinkimu susijusius 
pavojus. Juk jį išrinkus tas su-
siglaudimas aplink D. Trumpą 
jiems reikštų atgauti prarastą 
politinę galią.”

Toliau B. Beutleris rašo, jog 
pavasarį jis dar optimistiškai 
vylėsi, kad „mūsų kad ir kliban-
čios, bet vis tiek demokratinės 
struktūros kažkaip suvaldys D. 

Trumpo šlykščiausius impulsus 
ir kad jo paties abejingumas 
tikrai konservatorių ideologijai 
kartais sukurs erdvės kompro-
misui su pažangesniais pasiū-
lymais”.

Bet dabar jis tuo abejoja.
„Mažų mažiausia, respubli-

konai nežmoniškai susidoros 
su prezidento Baracko Obamos 
pasiekimais. D. Trumpas be-
veik tikrai anuliuos tarptautinį 
susitarimą dėl klimato atšilimo 
ir taip pat globalinių galybių su-
sitarimą, užkertantį kelią Iranui 
susikurti savo paties branduolinį 
arsenalą.

Respublikonai siųs D. 
Trumpui Kongreso daugumos 
priimtus įstatymus, kur tik įma-
noma griaunančius B. Obamos 
paveldą, ir D. Trumpas juos 
pasirašys. Respublikonai dar 
nežino, kaip anuliuoti jau pri-
imtą B. Obamos įvestą visuotinį 
sveikatos apsaugos įstatymą – 
tuo labiau nežino, kaip ir kuo jį 
pakeisti –, tačiau tai jų nesustab-
dys nuo bandymų taip padaryti.”

Anot B. Beutlerio, pasky-
rimus į Aukščiausiojo Teismo 
teisėjus vėl kontroliuos respubli-
konai ir teismas taps daug kon-
servatyvesnis, bus susiaurintos, 
ypač juodųjų rinkėjų atžvilgiu, 
balsavimo teisės, ir gali būti 
kliudoma konstitucinei teisei į 
abortus. 

„Tačiau gali būti ir dar daug 
daug blogiau”, – straipsnio 
pabaigoje rašo žurnalo „New 
Republic” redaktorius ir išvar-
dija dalykus, kurių „mes dar 
nežinome, bet apie kuriuos 
mus įspėjo kiti respublikonai, 
kai šie su D. Trumpu varžėsi 
pirminiuose rinkimuose.

Ką jis darys su JAV bran-
duoliniais ginklais? Ar pasijutęs 
asmeniškai įžeistas jis juos 
įsakys paleisti? Kaip jis elgsis 
su imigrantų, musulmonų, juo-
daodžių bendruomenėmis? Kas 
jam prezidentaujant darysis su 
lesbietėmis, gėjais, biseksualais, 
transseksualais?

O kas bus su mūsų ekono-
mika? Kas atsitiks su globaliniu 
stabilumu? Bepigu sakyti, kad 
visa tai mums pridarė respubli-
konai. Aišku, tai jų politikos ir 
sąžinės reikalas, su kuriuo jie 
turės gyventi amžinai. Deja, jie 
visa tai pridirbo ir mums”.

Šie Briano Beutlerio žodžiai 
– vieni iš daugelio, pastarosio-
mis dienomis nuskambančių iš 
kairiųjų liberalų ir dar kairesnių 
politikos apžvalgininkų lūpų, ir 
ne vien tik jų. Daug mažiau, bet 
pasitaiko ir tokių, kurie linkę D. 
Trumpui suteikti pasitikėjimo 
avansą.

Vienas jų, kito internetinio 
žurnalo, paleokonservatorių 
„American Conservative”, re-
daktorius Scottas McConnellas 
savo vedamajame „D. Trumpo 
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eros pažadas” rašo, kad „dar-
bininkiškos apygardos skersai 
išilgai Pensilvanijos ir vidurinių 
Vakarų, anksčiau gausiai bal-
savusios už B. Obamą, dabar 
balsavo už D. Trumpą”.

„Tai turėtų kažką pasakyti 
toms progresyvioms „šnekan-
čioms galvoms”, dabar mus 
graudinančioms savo verkš-
lenančiais komentarais apie 
rasistinę Ameriką. Aš pats, 
– teigia S. McConnellas, – už 
šiuos abudu vyrus balsavau, ir 
tikiuosi, kad per pirmąjį jųdviejų 
susitikimą B. Obama turės jėgų 
D. Trumpui pasakyti štai ką:

„Žinai, Pats turbūt esi tei-
sus dėl Rusijos, o aš Hillary ir 
Valstybės departamento neo-
konservatoriams daviau gerokai 
per laisvas rankas, kai jie bandė 
išplėsti NATO ligi pat Rusijos 
sienų.”

Tačiau kaip tik čia aš ir 
daugelis kitų Lietuvos piliečių 
su šiuo vadinamu „paleokonser-
vatoriumi” nesutiktume. Mūsų 
problema yra ne su Rusija, bet 
su jos viršininkais – tiksliau 
pasakius, su jų ir daugelio jų 
valdomų tautiečių ambicijomis 
Rusijos kaimynus bauginti ir 
valdyti. Kaip tik apsaugai nuo 
tokios agresijos, bet ne jokiai 
provokacijai, ir reikėjo NATO 
plėtros.

O D. Trumpui, mano nuo-
mone, reikia savo neva supran-
tantį požiūrį į V. Putiną pakeisti 
ir vietoj to laikytis ne izoliacio-
nistinių „paleokonservatorių”, 
o tradicinių konservatorių ir 
respublikonų, taip pat ir demo-
kratų, pozicijos, kurios dėka 
Baltijos ir Vidurio Rytų Europos 
valstybių nepriklausomybė rea-
liai ginama.

S a v o  s t r a i p s n į  S . 
McConnellas baigia taip: išsi-
rinkę D. Trumpą, „amerikiečiai 
leidžiasi į nežinomą teritoriją. 
Bet taip mums daryti būtina. 
Ligšiolinė mūsų trajektorija, 
vedusi per gerų darbo vietų 
eiliniams žmonėms praradimą, 
per didėjantį nieko doro nemo-
kančių imigrantų įsileidimą, 
per įstatymų ultraliberalaus 
aiškinimo link vairuojančio 
Aukščiausiojo teismo sukūri-
mą, griūvančią infrastruktū-
rą, augantį nusikalstamumą, 
dažnėjančius išpuolius prieš 
policijos pareigūnus, politino 
korektiškumo iki beprotiško 
lygio ištempimą – visa tai prie 
nieko gero neprivedė”.

„Jeigu tai tęstųsi ir toliau, 
tai toji Amerika, kurioje daugu-
ma mūsų užaugome, pranyktų 
amžiams. Dabar pagaliau tu-
rime bent galimybę Ameriką 
vėl padaryti didžią”, – rašo S. 
McConnellas Amerikos paleo-
konservatorių žurnale.

Mykolas Drunga, LRT

GALIMYBĖS AMERIKAI 
– PRASMEGTI Į 
PRARAJĄ AR PAKILTI Į 
DIDYBĘ? 

(Atkelta iš 3 psl.)

Lapkričio 9 d. Šiaurės gru-
pės gynybos ministrų susiti-
kime Kopenhagoje (Danija) 
Jungtinės Karalystės gynybos 
sekretorius Michaelas Fallonas 
(Michael Fallon) patikino, kad 
Jungtinės Karalystė liks tokia 
pati, o gal ir dar aktyvesnė 
partnerė formuojant Europos 
saugumo politiką.

„Mūsų sprendimai priimti 
Varšuvoje vadovauti vienam iš 
NATO batalionų Estijoje, pri-
sidėti prie pietinio flango sau-
gumo Rumunijoje, vadovauti 
NATO ypač greito reagavimo 
pajėgoms 2017 metais, antras 
pagal dydį NATO šalių gyny-
bos biudžetas, dalyvavimas 
Europos Sąjungos operacijoje 
„Sophia” ir kitose bendrijos ir 
NATO misijose – byloja apie 
Jungtinės Karalystės nepajudi-
namą įsipareigojimą Europos 
gynybai”, – susitikime teigė 
M. Fallonas.

Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Juozas Olekas pa-
dėkojo Jungtinei Karalystei 
už jos didžiulį indėlį stipri-
nant Baltijos šalių saugumą ir 
planus likti aktyvia partnere 
gynybos srityje. „Norime, 
kad Jungtinė Karalystė tęstų 
aktyvų dalyvavimą stiprinant 
Europos saugumą, o Šiaurės 
grupės formatas taptų svarbiu 
koordinaciniu ir konsultaciniu 
forumu. Jungtinės Karalystės 
kariniai pajėgumai neabe-
jotinai lieka ypač reikšmin-
gi tiek NATO, tiek Europos 

LIETUVA PARAGINO JUNGTINĘ KARALYSTĘ AKTYVIAI PRISIDĖTI 
STIPRINANT EUROPOS SAUGUMĄ

Po Šiaurės grupės gynybos ministrų pasitarimo Kopenhagoje (Danija) bendra nuotrauka. LR KAM nuotr.

Sąjungai”, – susitikimo metu 
kalbėjo J. Olekas.

Lapkričio 9 d. taip pat 
vyko ir Šiaurės-Baltijos šalių 
gynybos ministrų susitikimas, 
kuriame ministrai diskutavo 
šiai dienai aktualiausiomis 
saugumo temomis: NATO 
viršūnių susitikimo Varšuvoje 
sprendimų įgyvendinimas, 
kova su teroristine organi-
zacija DAESH, koordinuota 
Šiaurės ir Baltijos šalių parama 
Ukrainai ir Gruzijai.

Kalbėdamas apie tarptau-

tines operacijas, ministras 
J. Olekas teigė, kad Lietuva 
jau nuo 2017 metų vasario 
mėnesio prisidės prie JAV 
vadovaujamos misijos Irake 
„Įg imtas  ryž tas”  (angl . 
Inherent Resolve), siųsdama 
instruktorius Irako pajėgų ap-
mokymui Danijos kontingento 
sudėtyje.

Suomijos ir Švedijos gy-
nybos ministrai pasveikino 
Varšuvoje priimtus sprendi-
mus dislokuoti NATO pajėgas 
Baltijos šalyse.

Tradiciškai Šiaurės ir 
Baltijos šalių gynybos minis-
trų susitikimuose dalyvauja 
Danijos, Norvegijos, Švedijos, 
Suomijos, Lietuvos, Latvijos, 
Estijos gynybos ministrai ir 
Islandijos užsienio reikalų 
ministerijos Gynybos departa-
mento vadovas. Šiaurės grupės 
gynybos ministrų susitikime 
be minėtų valstybių taip pat 
dalyvauja Vokietijos, Jungtinės 
Karalystės, Nyderlandų ir 
Lenkijos gynybos vadovai.

LR KAM

L i e t u v o s  a m b a s a d o -
rius Suomijoje Valdemaras 
Sarapinas 2016 m. rugsėjo 
29 d. įteikė skiriamuosius 
raštus Suomijos Respublikos 
Prezidentui Sauli Niinistö.

Po skiriamųjų raštų įtei-
kimo ceremonijos vyku-
sio pokalbio tarp Suomijos 
Prezidento ir Lietuvos am-

LIETUVOS AMBASADORIUS ĮTEIKĖ SKIRIAMUOSIUS RAŠTUS 
SUOMIJOS PREZIDENTUI

basadoriaus metu buvo ap-
tarta regione susiklosčiusi 
geopolitinė padėtis, paramos 
Ukrainai klausimai, dvišaliai 
santykiai saugumo ir gynybos 
srityje, Lietuvos Prezidentės 
vizitas Suomijoje spalio mė-
nesį bei energetiniai, ekono-
miniai, migracijos ir turizmo 
skatinimo klausimai.

Susitikimo metu kalbėta 
apie prioritetines Šiaurės 
ir Baltijos šalių bendradar-
biavimo sritis, pasidžiaugta 
„Fortum“ ir „Outukumpu“ 
investicijomis Lietuvoje.

Ambasadorius Valdemaras 
Sarapinas pakvietė Suomijos 
kompanijas padėti Lietuvos 
miestuose įgyvendinti van-

dens infrastruktūros atnauji-
nimo programas.

Lietuvai ypač svarbi Suo-
mijos parama vystant švieti-
mą bei energetikos sektorių. 
Suomijos pasiekimai, panaudo-
jant atsinaujinančius energijos 
šaltinius energetikoje, gali tapti 
sėkmingu pavyzdžiu Lietuvai.

Su Suomija siekiama palai-
kyti ir plėtoti ekonominius bei 
verslo santykius, kadangi ji yra 
viena pirmaujančių valstybių 
investuojančių į mažmeninę 
bei didmeninę prekybą, sta-
tybas ir apdirbamąją pramonę 
Lietuvoje. Pagal investicijas 
Lietuvoje Suomija užimą sep-
tintą vietą: Suomijos tiesiogi-
nės užsienio investicijos suda-
ro 4,2% (552,8 mln. eurų) visų 
tiesioginių užsienio investicijų 
Lietuvoje.

Dviejų šalių bendradarbia-
vimas ypač svarbus šiandien, 
kai siekiama įgyvendinti ne 
vieną projektą, susijusį su 
viso Baltijos regiono energeti-
nių tinklų bei transporto kelių 
sujungimu.

Valdemaras Sarapinas yra 
6-asis Lietuvos ambasadorius 
Suomijos Respublikoje po 
Lietuvos Respublikos nepri-
klausomybės atkūrimo. 

LR URM

Lietuvos ambasadorius Suomijoje Valdemaras Sarapinas įteikė skiriamuosius raštus Suomijos 
Respublikos Prezidentui Sauli Niinistö.                                                                           LR URM nuotr.
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LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius lapkri-
čio 11 dieną pasveikino Lenkijos užsienio reikalų ministrą Witoldą 
Waszczykowskį ir visus Lenkijos žmones Nepriklausomybės 
dienos proga.

Linas Linkevičius, Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Bukarešte lapkričio 8 dieną susitiko su naująja NATO generalinio 
sekretoriaus pavaduotoja Rose Gottemoeller ir aptarė Aljanso 
vaidmenį išlaikant tvirtą transatlantinį ryšį, kaip vieną iš Europos 
saugumo garantų.

Siekdama paskatinti Ispanijoje gyvenančių lietuvių vaikų 
kūrybiškumą, iniciatyvumą ir norą dalyvauti bendruomenės ren-
giniuose, Lietuvos ambasada Madride skelbia konkursą „Talentą 
dovanoju Lietuvai”. Konkurse kviečiame dalyvauti 5-14 metų 
Ispanijos lietuvių bendruomenės vaikus. Dalyvauti gali pavieniai 
vaikai arba vaikų grupės. Prašome atsiųsti mums filmuotą medžiagą 
apie tai, kas jūsų vaikams sekasi geriausiai. Gal jie puikiai dainuoja, 
šoka, groja instrumentu (nebūtinai muzikos)? Gal sukūrė pasaką, 
įtaigiai pamėgdžioja garsus? O gal išdresiravo šuniuką ar katę? 
Kuria ypatingus rankdarbius? Turi kitų, čia neįvardytų  talentų?Įrašų 
su vaikučių talentais lauksime iki gruodžio 2 dienos. Filmuotą 
medžiagą siųskite per https://www.wetransfer.com/ nurodydami 
Lietuvos ambasados Madride el. paštą: amb.es@urm.lt

Š.m. lapkričio 4 dieną Lietuvos Respublikos ambasadorė 
Skaistė Aniulienė įteikė skiriamuosius raštus Andoros princui  mon-
sinjorui Joan Enric Vives Sicilia. Ceremonijoje taip pat dalyvavo 
Andoros užsienio reikalų ministras Gilbert Saboya.  Susitikimo su 
Joan Enric Vives Sicilia bei Gilber Saboya metu ambasadorė aptarė 
Andoros derybas su ES dėl asociacijos sutarties bei sutarė gilinti 
Lietuvos ir Andoros bendradarbiavimą kultūros ir verslo srityse. 
Lietuvos Respublikos ambasada Ispanijos Karalystėje akredituota 
Andorai bei Argentinos Respublikai. Diplomatiniai santykiai su 
Andora užmegzti 1997 m. gegužės 13 d.

Konsulinių misijų metu 
bus priimami Lietuvos piliečių 
prašymai dėl pasų keitimo ir 
išdavimo, užsienyje registruo-
tų civilinės būklės aktų (san-
tuokos, gimimo) įtraukimo į 
apskaitą Lietuvoje, gyvena-
mosios vietos deklaravimo, 
konsulinės registracijos. Taip 
pat bus priimami prašymai 
dėl Lietuvos Respublikos 
pilietybės.

Užsiregistruoti dėl konsuli-
nių paslaugų ir dėl išsamesnės 
informacijos prašome skam-
binti į Lietuvos generalinį 
konsulatą Niujorke tel. + 1 212 
354 7840 arba rašyti el. paštu 
konsuline.misija.ny@urm.lt

Registracijai reikalingi 
šie duomenys:

1) Vardas ir pavardė - tiks-
liai kaip LR pase + nauja 
pavardė, jei skirtinga nei LR 
pase (parašykite visus šeimos 
narius, kuriems reikia konsu-
linių paslaugų);

2) Asmens kodas (arba tiks-
li gimimo data, jei žmogus dar 
neturi suteikto asmens kodo);

3) Kontaktinė informacija 
(telefono nr., elektroninio 
pašto adresas);

4) Dėl kokių konsulinių 
paslaugų norima kreiptis;

5) Pageidaujama priėmimo 
diena ir laikas.
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2016 m. lapkričio 18 – 19 
dienomis (penktadienį – šeš-
tadienį) Lietuvos Respublikos 
g e n e r a l i n i s  k o n s u l a t a s 
Niujorke rengia konsulinių 
pareigūnų išvykstamąją mi-
siją St. Petersburge (Floridos 
valstija, JAV), o lapkričio 20 
dieną (sekmadienį) – Atlantoje 
(Džordžijos valstija, JAV).

Floridoje aptarnavimas 
vyks Lietuvių klube, adresu 
4880 46th Avenue North, St. 
Petersburg, Florida, 33714. 
Atlantoje aptarnavimas vyks 
Lietuvos Respublikos garbės 
konsulate Atlantoje, adresu 
1202 Lexham Dr., Marietta, 
Džordžija, 30068.

FLORIDOJE IR ATLANTOJE LAPKRIČIO 18 – 20 DIENOMIS 
BUS ATLIEKAMI KONSULINIAI VEIKSMAI

Papildomos sąjungininkų 
pajėgos Baltijos jūros regione 
ir atsparumą ugdanti visuo-
menė, esanti pajėgi atremti 
hibridines grėsmes – raktas į 
saugią ateitį, sako Lietuvos už-
sienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius.

Ministras lapkričio 8 d. 
Bukarešte dalyvavo devynių 
NATO priklausančių Vidurio 
Europos šalių užsienio reikalų 
ministrų susitikime, kuriame 
buvo aptarta saugumo padėtis 
regione bei NATO valstybių ir 
vyriausybių vadovų susitikimo 
Varšuvoje sprendimų įgyven-
dinimas.

Pasak L.Linkevičiaus, būtų 
neatsakinga užmerkti akis 
prieš tebesitęsiančią Rusijos 
agresiją Rytų Ukrainoje, jos 
aktyvų įsitraukimą į pilietinį 
karą Sirijoje, o taip pat ir 
veiksmus Baltijos jūros regi-
one, kur aktyviai stengiamasi 
destabilizuoti Europos saugu-
mo architektūrą. 

„Saugumo padėtis Baltijos 
jūros regione tiesiogiai įtakoja 
saugumą visoje transatlan-
tinėje erdvėje. Kai matome 
veiksmus, kuriais siekiama pa-
žeisti saugumo padėtį, turime 
atitinkamai adaptuoti NATO 
kolektyvinės gynybos ir at-

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRŲ DISKUSIJA APIE 
LIETUVOS IR NATO RYTŲ FLANGO SAUGUMĄ

grasymo priemones”, - sakė 
ministras.

Anot jo, Baltijos šalyse ir 
Lenkijoje planuojami dislo-
kuoti daugiašaliai batalionai 
turi būti tinkamai parengti ir 
aprūpinti, kad būtų pajėgūs 
reaguoti į bet kokią galimą 
agresiją. Be to, turi būti paša-
lintos visos kliūtys, kad esant 
reikalui į regioną laiku ir be 
trukdžių galėtų atvykti sąjun-
gininkų pastiprinimo pajėgos.

L.Linkevičius susitikime 
taip pat pabrėžė visuomenių 
atsparumo didinimo, energe-
tinio saugumo, gynybos nuo 
dezinformacijos ir kiberneti-
nių išpuolių bei kitų hibridinių 
grėsmių svarbą. „Kaip parodė 
šie metai, nuo jų nėra apsau-
goti net pajėgiausi sąjunginin-
kai”, - sakė jis.

M i n i s t r ų  s u s i t i k i m e 
Bukarešte buvo apžvelgti 
tarptautinę saugumo aplinką 
destabilizuojantys Rusijos 
veiksmai euroatlantinėje er-
dvėje, ypač Baltijos jūros ir 
Juodosios jūros regionuose bei 
NATO pastangos sustiprinti 
pažeidžiamiausių jos narių 
saugumą.

NATO vadovų susitiki-
me Varšuvoje liepos 8-9 d. 
nuspręsta Baltijos šalyse ir 

Lenkijoje rotaciniu pagrindu 
dislokuoti po daugiašalę ba-
taliono dydžio kovos grupę 
(angl. enhanced forward pre-
sence). Taip pat sutarta dėl 
atitinkamų priemonių Aljanso 
pietryčiuose (angl. tailored 
forward presence), tarp kurių – 
daugiašalės brigados steigimas 
Rumunijoje, gausesnės NATO 
pajėgos ore ir jūroje.

Ministrai sutarė, kad vi-
sapusiškas ir neatidėliotinas 
Varšuvos sprendimų įgyven-
dinimas turi būti pagrindinis 
NATO veiklos prioritetas. 
Todėl bus stengiamasi išlaikyti 
Aljanso narių solidarumą ir 
vienybę, stiprinti transatlantinį 
ryšį, skatinti glaudesnį NATO 
ir ES bendradarbiavimą.

NATO rytų flango valsty-
bių Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, 
Vengrijos,  Rumunijos ir 
Bulgarijos saugumo politikos 
dialogas buvo inicijuotas 2015 
m. lapkritį Bukarešte surengtu 
šių šalių vadovų susitikimu. 
Vėliau dialogas buvo tęsiamas 
užsienio reikalų ministerijų 
saugumo politikos direktorių 
lygiu – tokie susitikimai šiais 
metais įvyko gegužę Prahoje 
ir spalį Vilniuje.
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Bukarešte devynių NATO priklausančių Vidurio Europos šalių užsienio reikalų ministrų pasitarime 
diskusija apie NATO rytų valstybių saugumas.                                                                 LR URM nuotr.

Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV Rolandas 
Kriščiūnas kartu su Lietuvos generaliniu konsulu Čikagoje 
Marijumi Gudynu įteikė J.E. Lietuvos Respublikos Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės skirtą apdovanojimą - Ordiną už Nuopelnus 
Lietuvai, didijį Komandoro kryžių Stanley Balzekui. Stanley 
Balzekas, žmogus - legenda, didesnę dalį savo gyvenimo skyręs 
statyti tiltus tarp Lietuvos ir JAV. Balzeko Lietuviu kultūros mu-
ziejus, kuris jau 50 metų amerikiečiams yra tapęs langu į Lietuvą, 
yra pavyzdys to ką gali savo Tėvynei duoti vienas žmogus, kuris 
turi idėją, ja tiki ir jai paskiria dalį savo gyvenimo.

Lapkričio 4 d. LR konsulato Seinuose iniciatyva Seinų vys-
kupų rūmuose surengtas „Šaltinio” spaustuvės įkūrimo 1906 metais 
jubiliejinis minėjimas. Renginio metu galima buvo apžiūrėti šiam 
jubiliejui skirtą parodą. Vyskupų rūmuose eksponuoti Seinuose 
išleisti leidiniai bei nuotraukos. Pranešimus skaitė Lietuvos istorijos 
instituto direktorius dr. Rimantas Miknys ir hab. dr. Balstogės uni-
versiteto prof. Krzysztof Buchowski. Šaltinio” įkūrimo 110 metinių 
minėjime dalyvavo Seinų apskrities ir miesto vadovai, Seinų vals-
čiaus viršaitis, dvasiškiai, lietuviškų ir lenkiškų mokyklų mokiniai, 
Punsko ir Seinų švietimo bei kultūros įstaigų vadovai. „Šaltinio” 
spaustuvė veikė 1906-1915 m. ir padėjo plėsti lietuvių tautinę 
kultūrą, prisidėjo prie tautos konsolidavimo, tautinio sąmoningumo 
kėlimo, užtikrino vedovaujantį krikščionių demokratų vaidmenį 
lietuvių tautiniame judėjime. Visame šiame darbe Seinams teko 
labai svarbaus centro vaidmuo.                                         LR URM

Lietuvos Respublikos ambasadorė Skaistė Aniulienė įteikė ski-
riamuosius raštus Andoros princui  monsinjorui Joan Enric Vives 
Sicilia.                                                                              LR URM nuotr.
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Į Kupiškio rajono Stuburų 
kaimą š.m. spalio 15 dieną 
suvažiavo iš tolimų rajonų 
daug kraštiečių: čia buvo šven-
tinamas paminklas šiose apy-
linkėse žuvusiems S. Dariaus 
ir S. Girėno junginio parti-
zanams. Paminklui didžiulį 
riedulį ir žemę jo statydini-
mui dovanojo Aleksandras 
Vilutis. Paminklo iniciatoriai 
ir statytojai – Vilniaus kupiš-
kėnų klubo nariai daktaras 
Gediminas Kaluina, archi-
tektas ir paminklo autorius 
Žybartas Simonaitis ir inži-
nierius Rimantas Skaistis. 
Paminklas pastatytas rėmėjų 
lėšomis, talkinant LGGRT 
centrui, Kupiškio rajono savi-
valdybei, Alizavos seniūnijai 
ir Stuburų kaimo vietos ben-
druomenei.

Renginys prasidėjo šv. 
Mišiomis Antašavos Šv. 
Hiacinto (Jackaus) bažnyčio-
je. Mišias laikė ir prasmingą 
pamokslą pasakė šios bažny-
čios klebonas dr. Rimantas 
Gudelis, jis pašventino ir pa-
minklą.

Salamiesčio apylinkėse, 
girelėje šalia Bakšėnų kaimo 
arba Sipsalės miškelyje, jau 
1944 metų pabaigoje telkėsi 
partizanų būrys. Kraštiečių 
liudijimu, vyrai iš aplinkinių 
Žilių, Bakšėnų, Bartašiškių, 
Tuitų ir Bižių kaimų, susibūrę 
1945 metų pradžioje, pasikvie-
tė Likalaukių, Astravų kaimų 
partizanus. Susidarė 50–60 
kovotojų būrys. Partizanams 
vadovauti buvo pakviestas 
aviacijos kapitonas Albinas 
Tindžiulis, kuris tuo metu 
slapstėsi pas seserį Žilių kai-
me. Lietuvos kariuomenės 
pavyzdžiu būrį suskirstė į 
keturis skyrius, kuriems vado-
vavo P.Devainis, A.Ažubalis, 
A.Laužikas ir K. Bielskis. 
Vado pavaduotoju išrinktas 
K.Eidikonis-Dėdytė. Būrys 
veikė iki 1945 metų vasaros 
vidurio. Vėliau A.Tindžiulio-
Dėdės nurodymu vyrai išsi-
skirstė, nes taip buvo patogiau 
slapstytis, dalis užsiregistravo.

1946 metų vasario 16 die-

ną pasaloje Bartašiškių kai-
me žuvo Alfonsas Banionis-
Baniulis-Bimba, Bronius 
Masiulis-Puškinas ir Bronius 
Šinkevičius. Kovo 6 die-
ną Bartašiškių kaime žuvo 
Vytautas Vaitekūnas-Gandis, 
Vytautas Vilčinskas-Radistas 
ir Vytautas Mikonis-Pabrinkis. 
1947 metais žuvo Petras Viksva-
Direktorius ir Jonas Viksva-
Daktaras. Jų žūties aplinkybių 
sužinoti nepavyko. Kpt. A. 
Tindžiulis-Dėdė prie Pyvesos 
upelio, ties Bakšėnų kaimu, 
turėjo slėptuvę. Jo ryšininkai 
buvo Janina Rasimavičiūtė 
ir Alfonsas Skukauskas. A. 
Tindžiulis-Dėdė buvo didžiau-
sias autoritetas apylinkėje. Jo 
slėptuvėje lankėsi Starkus iš 
Šimonių girios, su juo palaikė 
ryšį Alizavos, Kupreliškio 
partizanai.

A. Tindžiulis garsėjo kaip 
griežtas, įžvalgus vadas, drau-
džiantis betiksles žudynes. Jis 
daug rašė rašomąja mašinėle 
ir ranka, tačiau jo rašytų do-
kumentų nepavyko rasti. 1949 
metų žiemą, persekiojamas 
kariuomenės, A.Tindžiulis 
pasitraukė iš slėptuvės ir 
žuvo slapstydamasis bunke-
ryje Ožkinių kaime 1949 metų 
vasario 2 dieną. Netrukus 
buvo suimti ir abu jo ryšinin-
kai. Bronių Mikonį-Cvinklį 
ir Vytautą Valentėlį-Kauką 
suėmė, o Kazys Valentėlis-
Pavasarėlis žuvo išduotas 
Kupreliškio kunigo. Tada 
buvo suimta ir daugiau par-
tizanų. Kita dalis partizanų iš 
Likalaukių ir Astravų kaimų 
laikėsi Sipsalės miškelyje. 
Jie nuo 1946-ųjų tris žiemas 
praleido bunkeryje. Miškelis 
nedidelis, tačiau niekas neiš-
davė. Vėliau ir partizanai išsi-
skirstė po kelis, bet prasidėjo 
išdavystės. Likalaukių kaimo 
partizanai – Vincas Jėčius, 
Tautvilis Vaitekūnas, Astravų 
kaimo partizanai – broliai 
Algirdas, Vytautas ir Povilas 
Laužikai, Jonas Skardžius, 
Stasys Gurklys. Tautvylis 
Vaitekūnas, suimtas 1953 
metais, sutiko bendradarbiauti 

su saugumu ir veikė kaip pro-
vokatorius. 1953 metais per 
Velykas savo uošvio namuose 
žuvo vargonininkas Antanas 
Bielskis, vienas iš 1945 metų 
partizanų organizatorių, po sa-
vaitės Gyvakarų kapinėse – jo 
brolis Kostas Bielskis su žmo-
na Ona Skardžiūte-Bielskiene.

Atminimo stende įrašyti 
S.Dariaus ir S. Girėno rinktinės 
kapitono Antano Tindžiulio-
Dėdės junginio būrių ir gru-
pių vadai: Adolfas Baltrėnas 
1925–1949,Vabalninkas, 
Pranas Baltrėnas 1917–1945, 
Skaisbalio k., Antanas Bielskis 
1904–1953, Salamiestis, Kostas 
Bielskis 1913–1953, Šakėnų 
k., Kazimieras Eidikonis 
1912–1945, Bakšėnų k., Jonas 
Devainis 1922–1949, Žilių k., 
Stasys Gurklys 1924–1953, 
Stravų k., Povilas Laužikas 
1914–1951,  Astravų k. , 
Antanas Mockūnas 1900–1949, 
Daunorių k., Anupras Morkūnas 
1919–1950, Ančiškių k., Kazys 
Morkūnas 1918–1948, Ančiškių 
k., Vladas Šatas 1910–1949, 
Ančiškių k., Antanas Šulnis 
1912–1949, Aleksandravos k., 
Antanas Užubalis 1912–1946, 
Stuburų k., Juozas Vaitiekūnas 
1922–1949, Daskapio vnk., 
Vytautas Vaitiekūnas 1919–
1946, Likalaukių k., Jonas 
Viksva 1920–1947, Akmenių k.

Be paminėtų būrių ir grupių 
vadų atminimo stende taip 
pat įrašyti šių apylinkių 88 
partizanų vardai ir pavardės 
su gimimo ir žūties datomis. 
Kiekvieno jų vardus, pavar-
des ir kilmės vietą, skambant 
varpelio dūžiams, perskaitė 
šių eilučių autorius. Buvo 
paskelbtas ir aukotojų sąrašas: 
Aleksandras Vilutis, Stuburų k. 
bendruomenė, Vida Butkienė, 
Vilniaus kupiškėnų klubas, eu-
roparlamentaras Vincas Justas 
Paleckis, UAB „Geruda” di-
rektorius Ramūnas Šeduikis, 
europarlamentaras Algirdas 
Saudargas, Dovilė Eidukaitė, 
kraštietis Algimantas Zolubas, 
UAB „Kauno staklės” di-
rektorius Algis Šimonis, 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo cen-
tras, Dalius Simanavičius, 
A l i n a  S i m a n a v i č i ū t ė -
Vaikšnienė, Pranevičių gi-
minė, kiti aukotojai, dar-
bais talkino Kupiškio meras 
Dainius Bardauskas, Alizavos 
seniūnė Raminta Ribokaitė, 
partizano anūkas Vytautas 
Laužikas, partizano giminai-
tis Augis Meiliūnas,kraštietis 
Skirmantas Skukauskas, Dalia 
Urbonienė, buvęs partizanas 
Antanas Pačekajus, Dalia 
Dirienė.

Paminklas Lietuvai dėl 

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS 
PARTIZANAMS

Paminklas Kupiškio rajono, Stuburų kaimo apylinkėse žuvusiems S. Dariaus ir S. Girėno junginio 
partizanams.                                                                                                                           LPKTS nuotr.

įspūdingo dydžio buvo tik per-
juostas trispalve juostele, kuri 
po sugiedoto Lietuvos himno 
buvo perkirpta. Šią apeigą 
atliko Kupiškio meras Dainius 
Bardauskas ir paminklo sta-
tytojai. Jaunieji savanoriai 
pagerbė partizanų atminimą 
sutartinomis šautuvų salvėmis. 
Meras prie paminklo padėjo 
gėlių, dėkojo paminklo staty-
tojams ir rėmėjams. Lietuvos 
Laisvės kovotojų sąjungos, ku-
rios delegacija su savo vėliava 
čia atvyko iš Vilniaus, garbės 
pirmininkas Jonas Burokas 
kalbėjo apie paminklo, kaip 
istorinės atminties išsaugojimo 
ženklo prasmę, apie Lietuvos 
komunistų partijos pasmerki-
mo būtinybę.

Renginį vedė Kupiškio 
Etnografijos muziejaus di-
rektorė Violeta Aleknienė. 
Ji apžvelgė šiose apylinkėse 
vykusią partizanų kovą su 
okupantu, skaudžias netektis, 
dėkojo paminklo statytojams 
ir rėmėjams. Prie paminklo 
buvo dedama gėlių, uždegta 
žvakučių.

Iškilaus paminklo žuvu-
siems partizanams atiden-
gimas Kupiškio krašte yra 
istorinės atminties tvirtinimo 
ženklas, sektinas pavyzdys.

Rimantas Skaistis, 
LPKTS

Vilniuje iškilmingai pami-
nėta Tautų sandraugos atmini-
mo diena (angl. Remembrance 
Day), skirta pagerbti Pirmojo ir 
Antrojo pasaulinių karų, smur-
to ir terorizmo aukų atminimą.

Atminimo dienos minėjimą 
pradėjo pamaldos Vilniaus 
evangelikų liuteronų bažnyčio-
je, kur dalyvavo skirtingų baž-
nyčių ir religinių bendruome-
nių atstovai ir drauge pagerbė 
žuvusiųjų atminimą. Pamaldų 
metu Lietuvos kariuomenės 
Garbės sargybos kariai iškil-

LIETUVOJE PAGERBTOS PIRMOJO IR ANTROJO PASAULINIŲ KARŲ, 
SMURTO IR TERORIZMO AUKOS

mingai padėjo gėlių vainiką, 
atminimo vainikais altorių 
papuošė diplomatinių misijų 
atstovai.

Vilniaus vokiečių karių 
kapinėse Vingio parke organi-
zuota Vokietijos tautinio gedulo 
dienos minėjimo ceremonija. 
Iškilminga eisena nusidriekė 
link centrinio memorialo I 
ir II pasauliniuose karuose 
žuvusiems kariams atminti, 
minėjime nuskambėjo Lietuvos 
kariuomenės orkestro atliekami 
Lietuvos ir Vokietijos himnai, 

valstybių atstovai išreiškė pa-
garbą karų aukoms ir padėjo 
gėlių vainikus.

Antakalnio kapinėse cere-
monija prasidėjo gėlių padėji-
mu prie monumento vokiečių 
ir rusų kariams, žuvusiems 
Pirmajame pasauliniame kare, 
tuomet pagarbos eisena nusi-
driekė Lietuvos laisvės gynėjų 
(1991 m. sausio 13 d. ir 1991 m. 
liepos 31 d. Medininkų tragedi-
jos aukų) memorialo link, kur 
buvo padėtos gėlės Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 

dienų aukoms.
Atminimo dienos ren-

giniuose dalyvavo Krašto 
apsaugos ministras Juozas 
Olekas, Lietuvos kariuomenės 
Sausumo pajėgų vadas bri-
gados generolas Valdemaras 
Rupšys, užsienio šalių diplo-
matinių misijų vadovai ir at-
stovai, NATO sąjungininkų 
pajėgų kariai šiuo metu tarny-
bą atliekantys Lietuvoje, kiti 
svečiai. Lietuvos kariuomenės 
Garbės sargybos kariai padėjo 
vainikus.

Kiekvienais metais lap-
kričio 11-ąją Jungtinėje 

Karalystėje ir kitose Britų 
tautų sandraugos šalyse mi-
nima Atminimo diena (angl. 
Remembrance Day), skirta pa-
gerbti žuvusiuosius Pirmajame 
ir Antrajame pasauliniuose 
karuose. Ši data žymi 1918 m. 
Pirmojo pasaulinio karo pabai-
gą. Atminimo dienos simbolis 
yra raudona aguona, siejama 
su kare pralietu krauju.

Lietuvoje Atminimo dienos 
minėjimą rengia Jungtinės 
Karalystės ambasada drauge 
su Krašto apsaugos ministerija, 
Vokietijos ambasada. 

LR KAM
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„DIRVOS” LAIMINGIEJI
Lapkričio pirmą dieną pasibaigė „Dirvos” aukų loterija. 

Bilietams ištraukti buvo pakviestas Mindaugas Gatautis, kuris 
ištraukė tris laimingus bilietus.

Dėkojame visiems, kurie skaitote, prenumeruojate ir remiate 
„Dirvą”. 

Sveikiname laimėjusius loterijos dovanas:
500 dol. laimėjo Rima M. Buch – Sherman Oaks, CA
300 dol. laimėjo Kęstutis C. Civinskas - Brecksville, OH
200 dol. laimėjo A. R. Minkūnas – Seven Hills, OH

„Vilties” draugija, „Dirvos” leidėja

Ištraukti „Dirvos” 2016 metų loterijos laiminguosius bilietus buvo pakviestas Mindaugas Gatautis, 
kuris šią pareigą atliko krupščiai ir atsakingai. Reikia pažymėti, kad jis daugelį metų skaito „Dirvą” 
ir iki šių dienų yra dosnus finansinis „Dirvos” rėmėjas, kuris supranta ir įvertina „Dirvą”. Atvirkščiai, 
nei kai kurie lietuvių „fondai”, perpildyti individualybių, nesuprantančių savo organizacijų statutų 
ir išdalijančių subsidijas visai ne lietuvybės kultūrai skleisti. Ar ne ironiška???     A.V.Matulionio nuotr.

Pagerbtas Antano Smetonos atminimas. Vėlinių išvakarėse Lietuvos Respublikos garbės generalinė 
konsulė Ingrida Bublienė drauge su Ohajaus apygardos lietuvių bendruomenės vicepirmininku Dr. 
Viktoru Stankumi Visų sielų kapinėse Klivlande padėjo vainiką prie LR Prezidento Antano Smetonos 
ir jo žmonos Sofijos amžinojo poilsio vietos.                                                                             DV nuotr.

Šių metų lapkričio 1 d., 
minint Visų šventųjų dieną, 
generalinis konsulas Marijus 
Gudynas kartu su kitais kon-
sulato darbuotojais aplankė 
Lietuvos visuomenės ir poli-
tikos veikėjų kapus Čikagoje, 
padėjo gėlių, uždegė atminimo 
žvakutes. 

Čikagos Šv. Kazimiero 
kapinėse palaidoti tokie iš-
kilūs asmenys kaip Jonas 
Bildušas, Vincas Šmulkštys, 
dr. Jonas Valaitis, generolas 

ČIKAGOJE APLANKYTI LIETUVAI 
NUSIPELNIUSIŲ ASMENŲ KAPAI

Povilas Plechavičius, diploma-
tas Mikas Bagdonas, buvę LR 
generaliniai konsulai Čikagoje 
Antanas Kalvaitis ir dr. Petras 
Daužvardis, garbės generalinė 
konsulė Juzė Daužvardienė 
ir kiti.

Lietuvių tautinėse kapi-
nėse pagerbti Lietuvos di-
plomatai dr. Jonas Šliūpas, 
Jonas Budrys, LR Seimo narys 
Kazys Bobelis ir kiti.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

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

VAŠINGTONE 
VĖLINIŲ IŠVAKARĖSE 

PAGERBTAS 
LIETUVIŲ DIPLOMATŲ 

JAV ATMINIMAS
Lietuvos Respublikos am-

basadorius JAV Rolandas 
Kriščiūnas bei diplomatai, 
ministras patarėjas Mindaugas 
Žičkus ir konsulas Vadim 
Lucenko, Vėlinių išvakarėse 
aplankė iškilių Lietuvos diplo-
matų JAV - Povilo Žadeikio, 
Lietuvos konsulo JAV (nuo 
1923 m.), konsulo Niujorke 
(nuo 1928 m.), 1935 - 1957 
m. Lietuvos Respublikos ne-
paprastojo pasiuntinio ir įga-
liotojo ministro Vašingtone ir 
Juozo Kajecko, 1957-1976 m. 
Laikinojo reikalų patikėtinio 
Vašingtone kapus ir pagerbė 
jų atminimą. LR URM

2016 m. lapkričio 1 d. 
Tradiciškai Vėlinių dieną am-
basados kolektyvas ir Jungtinės 
Karalystės lietuvių bendruo-
menės organizacijų atstovai 
apsilankė Londono St. Patrick’s 
kapinėse pagerbti diplomatų 
Broniaus Kazio Balučio ir Vinco 
Balicko bei kunigų Kazimiero 
Matulaičio ir Aleksandro 
Gerybos atminimo.

„Tarnystė Lietuvai ir lietuvių 
bendruomenei buvo vertybiniai 
kelrodžiai šiose kapinėse atgu-
lusiems Lietuvos diplomatams 
ir Londono lietuvių parpijos 
kunigams. Šiandien degdami 
atminimo žvakutės šiems patri-
otams prisimename ir kitus mus 
palikusius JK lietuvių bendruo-
menės narius”, sakė ambasadorė 
Asta Skaisgirytė

St. Patrick’s kapinėse pa-
laidoti: Bronius Kazys Balutis 
(1880 – 1967) - Lietuvos diplo-
matas, politinis bei visuomenės 
veikėjas nuo 1934 m. ėjęs nepa-
prastojo pasiuntinio ir įgaliotojo 
ministro pareigas Didžiojoje 
Britanijoje. 1940 m. liepos 25 
d. Jungtinės Karalystės vyriau-
sybei įteikė notą dėl Sovietų 
Sąjungos įvykdytos Lietuvos 
aneksijos. 1940 m. liepos 26 d. 
marionetinė Liaudies vyriau-
sybė iš diplomato atėmė pilie-
tybę, uždraudė grįžti į Lietuvą, 
konfiskavo turtą. B. K. Balutis 
diplomatinėmis priemonėmis 

PAGERBTI LONDONO ST. PATRICK’S 
KAPINĖSE PALAIDOTI LIETUVOS VALSTYBĖS 

IR BAŽNYČIOS VEIKĖJAI
gynė Lietuvos aukso atsargas 
Didžiojoje Britanijoje, išsau-
gojo Lietuvos pasiuntinybę 
Londone, tarpininkavo tarp 
VLIK ir diplomatinės tarnybos 
derinant politinius veiksmus. 
Aktyviai dalyvavo Jungtinės 
Karalystės lietuvių bendruome-
nės veikloje.

Vincas Balickas (1904- 
1996) – Lietuvos pasiuntiny-
bės Londone ekonomikos ir 
prekybos patarėjas (1938–1967 
m.). 1967–1991 m. Lietuvos 
misijos Didžiojoje Britanijoje 
laikinasis reikalų patikėtinis, 
išsaugojo Lietuvos atstovavimą 
ir atstovybę JK. 1968 m. sau-
sio 22 d. Jungtinės Karalystės 
vyriausybė jam pripažino char-
gé d’affaires titulą. Per visus 
okupacijos metus, glaudžiai 
bendradarbiaudamas su lietuvių 
bendruomene siekė Tėvynės ne-
priklausomybės ir jos palaiky-
mo užsienyje. Sulaukęs garbin-
go amžiaus, 1991 m. paskirtas 
atkurtos Lietuvos nepaprastuoju 
ir įgaliotoju ambasadoriumi 
Jungtinėje Karalystėje. 1993 m. 
atsistatydino ir iki mirties ėjo 
Lietuvos ambasados Londone 
garbės patarėjo pareigas.

K a z i m i e r a s  A l o y z a s 
Matulaitis (1894–1976 ) ir 
Aleksandras Geryba (1928 
- 2008) - ilgamečiai Šv. 
Kazimiero Londono lietuvių 
bažnyčios kunigai. LR URM
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Elena GRYBAITĖ-
MORKŪNIENĖ

Apie Grybes ir Sigutėnų 
kaimą

1947 metų gruodžio 17-ąją 
okupacinė sovietinės Lietuvos 
valdžia nutarė „buožėmis” 
laikyti ūkininkus, kurie: 

a) žemės ūkio darbams 
arba amatams naudojo sam-
domą darbo jėgą, išskyrus 
atvejus, kai vienas žmogus 
buvo samdomas kalvystei ar 
vežimams gaminti,

b) šiuo metu samdomos 
jėgos neturi, bet turėjo per 
vokiečių okupaciją ar vėliau,

c) kurie samdo darbo jėgą, 
prisidengę šeimos narių ar 
giminių vardu,

d) kurie samdo sezoninius 
darbininkus, išskyrus pieme-
nis, jei nėra bendrų ganyklų, 
kai ūkininkas nedarbingas ar 
šeimoje nėra darbingų,

e) kurie spekuliantiškomis 
sąlygomis parduoda sėklas, 
nuomoja mašinas,

f) kurie turi žemės ūkio 
mašinas, malūnus (išskyrus 

vėjo), lentpjūves,
g) kurie perparduoda že-

mės ūkio produktus ir kitas 
prekes.

Pagal tokį apibrėžimą 
„buožėmis” tapo didžioji 
dauguma Lietuvos ūkininkų. 
Juos buvo numatyta sunai-
kinti. Be to, turint 20 hektarų 
ūkį reikėjo mokėti mokesčių 
penkis kartus daugiau nei 
10 hektarų. 1948–1949 me-
tais vien Pakruojo valsčiuje 
„buožėmis” paskelbti 89 
ūkininkai. 

Sigutėnų kaimo amatinin-
kas Petras Grybė teturėjo 56 
arus žemės, tad ėmėsi amato: 
vėlimo mašina vėlė vilną. 
Ūkininkai atveždavo vilno-
nę austinę medžiagą, kurią 
Grybės dažniausiai nudažy-
davo juoda spalva, presais 
naikino pūkelius. Sako, ta 
mašina atrodė kaip kuliamoji, 
su dantračiais. Dažų atvežda-
vo prekeiviai. Dabar sunku 
suprasti, kokią darbo jėgą jis 
samdė apdirbti sklypeliui, nes 
vėlykloje dirbo tik su žmona. 

Elena Grybaitė prisimena, kad 
po vilnos apdorojimo iš būgno 
dantračių pūkus tekdavo rink-
ti vaikams. 

Grybė pagal okupanto 
kriterijus tapo... „buože”. 
Lygiavos norėję okupantų 
valdininkai šiuo atveju šeimos 
darbštumą prilygino nusikal-
timui. 

1948 metų balandžio 2-ąją 
Pakruojo valsčiaus Sigutėnų 
kaime sulipdytas „Aušros” 
kolūkis. Jį sudarė 6 bežemiai, 
7 mažažemiai, 8 vidutiniokai 
ir 11 naujakurių. Ūkyje „su-
visuomeninti” 24 arkliai, 4 
karvės ir 2 kiaulės. Žinoma, 
naujadaras galo su galu ne-
sudurdavo, jokių mokesčių 
sovietinei valdžiai neturėjo iš 
ko mokėti. 

„Buožės” tapo sovieti-
nės santvarkos stabdžiu, tad 
turėjo likusį savo gyvenimą 
praleisti tremtyje tolimoje 
šiaurėje. Žinoma, su vaikais, 
nes tai irgi sovietijai pavojin-
ga žmonių kategorija. 

Birutės seneliai Juozas ir 
Ieva (Svilaitė) Grybės gy-
veno Oniūnų kaime, netoli 
Joniškėlio dvaro, kur vėliau 
įsikūrė žemės ūkio techniku-
mas. Buvo mažažemiai, au-
gino septynis vaikus. Sunkiai 
sekėsi jiems išeiti į gyvenimą. 
Seneliai palaidoti kaimo kapi-
naitėse. Tėvelis Pranas Grybė 

(1905–1987) ir mama Ona 
(Zanišauskaitė) (1905–1991) 
amžiną poilsį rado senosiose 
Pakruojo kapinėse.

Pakruojo rajono Pakruo-
jo seniūnijos Sigutėnų kai-

mo istorija sena ir garbinga. 
Žinoma, kad dar 1804 me-
tais kaime buvo 9 kiemai, 
gyveno 85 gyventojai (38 
vyrai ir 47 moterys). 

TREMTIES VAIKAI
Tai mažųjų tremtinių atsiminimai iš netrukus Lietuvoje 

pasirodančios Kaune gyvenančio rašytojo Stanislovo 
Abromavičiaus trečiosios serijos „Tremties vaikai”, kurią 
leidžia Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, kny-
gos. Juose skaudžios vaikų, pasmerktų Sibiro šalčiams ir 
badui, atsiminimai. (Pradžia „Dirvos”rugsėjo 19 d. laidoje).

(Bus daugiau)

Petras Grybė, žmona Ona, stovi duktė Zenė, sūnus Edvardas, vidu-
ryje sėdi duktė Elena. Ūko kaimas, Alzamajaus rajonas, Irkutsko 
sritis, Sibiras. Apie 1950 m.                                    Juozo Lukio nuotr.

2016 m. spalio 29 d. Londono 
Sičio St. Giles Cripplegate baž-
nyčioje paminėtos Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės re-
formato, Biblijos vertėjo į lietu-
vių kalbą, Samuelio Boguslavo 
Chylinskio 350-osios mirties 
metinės.

Minėjimo dalyvius laišku 
pasveikino Lietuvos evan-
gelikų reformatų bažnyčios 
superintendentas  Tomas 
Šernas. S. B. Chylinskio is-
torines sąsajas su St. Giles 
Cripplegate bažnyčia pristatė 
bažnyčios rektorė Katharine 

ST. GILES CRIPPLEGATE BAŽNYČIOJE LONDONE 
PAGERBTAS LIETUVIŠKOSIOS BIBLIJOS VERTĖJO 
SAMUELIO BOGUSLAVO CHYLINSKIO ATMINIMAS

Rumens, sveikinimo žodį 
tarė Londono Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčios kunigas 
Petras Tverijonas. Renginyje 
muzikinius kūrinius atliko 
Londono lietuvių krikščionių 
bažnyčios choras „Gausa”, 
vaidinimą paruošė lituanisti-
nės mokyklos „Lighthouse” 
mokiniai, renginį vedė vertėjas 
Romas Kinka.

„Šiandieninė Lietuvos ir 
Jungtinės Karalystės partner-
sytė išgyvena savo aukso 
amžių, kaip niekada anksčiau 
valstybės susietos tvirtais ver-

tybiniais ryšiais, dvišaliai san-
tykiai itin glaudūs. Susirinkę 
istorinėje Londono bažnyčioje 
minime ne tik Lietuvai ir lie-
tuvių kalbai reikšmingą S. B. 
Chilinskio asmenybę, bet ir 
ketvirtą amžių skaičiuojančią 
lietuvių ir anglų protestantų 
draugystę”, sakė ambasadorė 
Asta Skaisgirytė.

Minė j imas  S t .  G i l e s 
Cripplegate bažnyčioje pratęsė 
renginių ciklą, skirtą Biblijos 
vertėjo S. B. Chylinskio at-
minimui. Spalio 21 d. Britų 
bibliotekoje (British Library) 

rengta akademinė diskusija, 
skirta XVI-XVII a. LDK ir 
Anglijos protestantų ryšiams 
aptarti. Renginio metu bi-
bliotekos lankytojai galėjo 
susipažinti su S. B. Chylinskio 
rankraščiais, buvo eksponuo-
jami kiti bibliotekos fonduose 
saugomi lietuviški leidiniai.

S.B. Chylinskis – evan-
gelikas reformatas, gimė 
Šventežeryje 1631 m. Dalį 
gyvenimo praleido Oksforde, 
mirė ir palaidotas St. Giles 
Cripplegate bažnyčioje Lon-
done.                       LR URM

už tave pakalbėsiu”. Tai doku-
mentinis filmas apie septynias 
skirtingas žmonių, išgyvenusių 
sovietinio režimo prsekiojimą, 
istorijas. Tai pasakojimai apie 
jauną kovotoją už laisvę, apie 
moterį, daug metų laukiančią 
savo sugrįžtančio vyro disidento 
iš psichiatrinės ligoninės-kalė-
jimo, apie pogrindinės spaudos 
rašytoją, 7 metus praleidu-
sį tremtyje, apie antikvariato 
kolekcionierių, kuris grįžta į 
vietą, kurioje buvo suimtas ir 
dingęs devyniems mėnesiams, 
ieškodamas atsakymų į taip ir 
neatsakytus klausimus, apie 
represinėje sistemoje dirbusį 
KGB agentą.

Idėja sukurti šį filmą 
kilo jaunam italų režisieriui 
Maximilienui Dejoie po apsi-
lankymo Vilniaus KGB mu-
ziejuje. Tai – ne tik pirmasis 
režisieriaus ilgametražis do-
kumentinis filmas, tačiau ir 
pirmasis po Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo filmas 
apie KGB veiklą Lietuvoje. 
Filmo bendraautorė – režisierė 
Virginija Vareikytė, yra baigu-
si Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją, vėliau dirbo kuriant 
dokumentinius istorinius ir 
kultūrinius filmus, kurie buvo 
sėkmingai pristatyti tarptauti-
niuose festivaliuose.     LRKM

ANTRAJAME EUROPOS KINO 
FESTIVALYJE ROMOJE – 

DOKUMENTINIS FILMAS APIE KGB
Lapkričio 13 – 19 d. 

Romoje vyks antrasis „Europos 
šiuolaikinio kino festivalis”. 
Renginys, organizuojamas 
Europos Sąjungos nacionali-
nių kultūros institutų, Italijos 
rašytojų sąjungos ir Europos 
Komisijos, vyks Rumunų aka-
demijoje Romoje „Accademia 
di Romania”. Keturiolikos šalių 
atstovai pristatys savo filmus, 
kurie bus rodomi originalo 
kalba su itališkais subtitrais. 
Žiūrovai turės galimybę pa-
matyti skirtingų žanrų filmus, 
nuo komedinių, draminių ir 
psichologinių iki meninių ir 
dokumentinių.

Tarp keturiolikos šalių filmų 
bus rodomas ir lietuviškas – „Aš 
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„Viešnios iš Lietuvos, 
pianistės Evelinos Pužaitės 
piano rečitalis, 2016.10.29, 
Clevelando l ie tuvių Šv. 
Kazimiero parapijos salė-
je. Programoje: Dvarionas, 
R a c h m a n i n o v,  C h o p i n , 
Č i u r l i o n i s ,  P r o k o f i e v, 
Vasks, Liszt ir Ginastera.” 
Kompozitorių vardai spaus-
dintoje programoje neįrašyti. 
Šį rečitalį Klivlando „Lietuvių 
dienų” proga surengė Lietuvių 
bendruomenės Klivlando apy-
linkės valdyba.

Pirmąjį programos kūri-
nį, Balio Dvariono „Valsą”, 
pianistė skambino švelniai 
banguojančia, giežtai nesuvar-
žyta, čia greitėjančia, čia lėtė-
jančia slinktimi, neišslysdama 
iš šokio rėmų. Mikalojaus 
Kons tan t ino  Čiur l ion io 
„Prelude in F. major, VL 188” 
buvo mįslingas kaip ir jo 
paveikslai, bet kartais iš jo 
gelmių išnirdavo vos junta-
mos šokio užuominos. Abiejų 
kompozitorių kūriniai buvo 
kažkiek panašūs lietuviams 
įgimtu ir sunkiai išvengiamu 
santūrumu. Tai buvo kukliausi 
šio rečitalio kūriniai, atlikti 
jausmingai ir pareigingai.

Po Balio Dvariono svajin-
go valso sekė genialaus pia-
nisto Sergejaus Rachmaninovo 
preliudai. Jie priskiriami prie 
jo geriausių kompozicijų. 
Šiam rečitaliui Pužaitė pasi-
rinko jo „Prelude in G major 
Op. 32 No.5” ir „Presto, No.4” 
iš „Moments Musicaux”. Šie 
kūriniai pianistei kėlė visai 
skirtingus ir sudėtingus iššū-
kius, kuriuos daili menininkė 
sutiko su staiga išryškėjusia, 
įspūdinga technika ir nelaukta 
jėga. Visus tirštus akordus, vi-
sas jausmų gelmėse slypinčias 

NETIKĖTA MUZIKOS MENO DOVANA

aistros audras ji nugalėjo len-
gvai, savo pergale išreikšdama 
jaučiamu, matomu ir užtarnau-
tu pasididžiavimu.

P i a n i n o  „ d a i n i a u s ” 
Frederiko Šopeno kūriniai 
aprėpia visus žmogiškus jaus-
mus. Juose susilieja sapnai, 
romantika, fantazija ir drama. 
Eiliniam klausytojui jie skam-
ba apgaulingai paprastai, bet 
iš atlikėjo, skriejančio žvaigž-
džių keliais, jie reikalauja 
nepaprasto jausmų lakumo, jų 
vaiskaus atvirumo, pasiekiamo 
subrendusia technika. Evelina 
Pužaitė, tiksliai įspėjusi kūrėjo 
mįslę, nuščiuvusiai salei patei-
kė „Two Nocturnes: C sharp 
minor, Op. posth. & E flat 
major No. 2”. Iš jautrių pirštų 
glamonėjamų klavišų sklido 
muzikinės miniatiūros, į kurių 
prigesintas spalvas grimz-
do pakerėti klausytojai. Jose 
klajojo lyg „užsimiršusi” (bet 
nepasimetusi!) ir pati pianistė. 
„Etude op 25 No. 12” prašėsi 
jau ko kito. Čia buvo ma-
žiau skrajų svajonių, daugiau 
žemiškumo drausmingumo, 
tikroviškumo. Pianistės ver-
piamos, nepertraukiamos ir ne-
retai klausytojų atpažįstamos 
melodijų gijos driekėsi lyg 
besvoriai rudens voratinkliai, 
kol ištirpdavo ore. Ir visa tai 
atsirado pianistės muzikinės 
vaizduotės pastangomis.

Frederiko Šopeno burtai 
klausytojus gundė sapnų pa-
sauliu, o Sergejaus Prokofjevo 
„Toccata in D minor op. 11” 
juos greitai (ir gal nenoro-
mis) sugrąžino į šiurkštesnę 
muzikinę tikrovę. Šis sunkus, 
painus, griausmingas kūrinys 
Pužaitės buvo „sudorotas” su 
pasigardžiavimu. Ji tiesiog 
mėgavosi juo, nepabūgdama 

nežmoniškų reikalavimų, o 
jėga ir ugnis, kuria ji visas 
kliūtis nugalėjo, ir stebino, ir 
stulbino.

Vienintelis dar negirdėtas 
šio vakaro kompozitorius 
buvo latvis Peteris Vasks. Jo 
„Balta Ainava” („Baltas gam-
tovaizdis”) buvo tyliausias, 
giedriausias ir savo nuotaika 
pats trapiausias šio rečitalio 
kūrinys, privertęs klausytojus 
užmiršti juos supančią aplin-
ką. Tai buvo toks švelnaus 
virtuoziškumo pavyzdys, jog 
net nesinorėjo tikėti, kad tie 
angeliški garsai sklinda iš po 
žmogaus pirštų. Įkaitintoje 
besiklausančiųjų vaizduotėje 

į tolį bėgo snieguoti laukai 
ir šerkšno padabintos nuogos 
medžių šakos, nuo kurių že-
mėn krito saulės pritvinku-
sios, tviskančios ledo adatos. 
Įspūdis buvo toks gilus, kad 
Pužaitei pabaigus skambinti 
prieš pratrūkstant plojimams 
kelias sekundes salėje tvyrojo 
spengianti tyla. 

F e r e n s o  L i s t o  „ D v i 
koncertines studijos - „La 
Leggierezza” („Lengvai ir 
greitai”) ir „Un Sospiro” 
(„Atodūsis”) - skambėjo taip, 
kaip ir jų pavadinimai. Tai 
buvo dvi virtuoziškai rei-
klios priešingybės, kurias 
Evelina Pužaitė rūpestingai, 
atsargiai ir meniškai muzi-
kaliai „išnarpliojusi” atvėrė 
duris į jų gelmes. Pirmoji, „La 
Leggierezza”, skambėjo lyg 
tyras krištolas, o antroji - lyg 
ilgas, melodingas, erdvėje pa-
laipsniui išsisklaidantis meilės 
ilgesys. Nepaprastai greituose 
„La Leggeriezza” natų vėri-
niuose kiekviena byranti nata 
buvo ryški, o „Un Sospiro” 
plaukė amžinybėn sielą rami-
nančia srove.

Paskutinis vakaro progra-
mos kūrinys buvo vieno svar-
biausių dvidešimtojo amžiaus 
kompozitorių, argentiniečio 
Alberto Evaristos Ginasteros 
„ D a n z a s  A r g e n t i n a s ” : 
„Danza del viejo boyero” 
(„Seno piemens šokis”), 
„Danza de la moza donosa” 
(„Gražios mergaitės šokis”) ir 
„Danza del gaucho matrero” 
(„Arogantiško gaučo šokis”). 
Gaučas (Gaucho) – bežemis 
indėnų-ispanų kilmės čiabūvis, 
Argentinos lygumų raitelis, jos 
simbolis. Ar programoje įrašy-
ti šokių pavadinimų vertimai 
į anglų kalbą (iš kurios daryti 
lietuviškieji vertimai) yra 

pakankamai tikslūs – neaišku. 
Į visus tris šokius Ginastera 
sumaniai įterpė Argentinos 
liaudies muzikos motyvus, 
jos pietietiškas, tropines nuo-
taikas, nenuoramišką, ne-
tikėtai besikeičiantį ritmą, 
aistringą čiabuvių charakterį, 
kartais išvirstantį į laukiniš-
kumą. Evelina Pužaitė šias 
Ginesteros muzikos ypatybes 
buvo gerai perpratusi, gal net 
su jomis susitapatinusi. Čia jos 
muzikinė branda atsiskleidė 
visoje jos pilnatvėje, jos jėga 
vėl stebino, jos įsigilinimas į 
šiuos lėtam lietuviškam būdui 
taip tolimus kūrinius klau-
sytojus įkaitino ir jie drąsiai 
menininkei atsidėkojo kaitriais 
plojimais. Tai buvo puiki, ilgai 
atmintyje išliksiančio vakaro 
pabaiga, su tik viena galima 
išvada: Evelina Pužaitė yra 
talentinga, nepavargstančių ir 
nesusipainiojančių pirštų, pla-
čių muzikinių akiračių, lakios 
vaizduotės, atviros įvairioms 
muzikos srovėms, pianistė. 
Jos klausytis buvo vienas ma-
lonumas.

Tikro meno išsiilgusių ar 
išalkusių (nors ir gėdingai 
negausių) klausytojų lūkesčiai 
pagaliau išsipildė, ilgai trukęs 
Klivlando lietuvių bendruo-
menės klasikinės muzikos 
badmetis baigėsi. Už tai, LB 
Klivlando apylinkės valdybai 
priklauso gili padėka.

P.S.: Kodėl įmanoma gra-
žiai apšviesti scenos gilumą, 
bet to neįmanoma padaryti 
su jos priekiu, nors kalbėtojo 
- pranešėjo pultui šviesos ne-
trūksta? Tai priverčia atlikėją, 
kuris visada turi būti dėmesio 
centre, nusilenkti publikai pa-
tamsyje. Šią įsisenėjusią, erzi-
nančią klaidą būtina atitaisyti.

Vytautas Matulionis

Evelina Pužaitė yra talentinga pianistė.                                                                                    A.V.Matulionio nuotr.

Baigusi rečitalį pianistė Evelina Pužaitė su šypsena priėmė klausytojų plojimus.   A.V.Matulionio nuotr.
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Daug kam yra žinoma 
JAV jūros pėstininkų (ang. 
„Marines”) himno pradžia, 
kur minimos Montezumos 
ir Tripolio vietovės. Per 
daug nesigilindamas, dau-
gelį metų galvojau, kad 
Tripolis ką nors bendro tu-
rėjo su Antruoju pasauliniu 
karu ir taip pateko į šaunų 
himną. Pasirodo, kad visai 
ne. Tripolio krantai susiję 
su Pirmuoju Berberų karu, 
su Derne mūšiu 1805 m. 
Apie Tripolio ryšį su JAV 
jūros pėstininkais tik nese-
niai teko daugiau sužinoti.

Daugumai nežinoma, 
kad prieš daugiau nei du 
šimtus metų JAV paskelbė 
karą islamui ir JAV prezi-
dentas Thomas Jeffersonas 
t am  ka ru i  vadovavo . 
Aštuonioliktame amžiuje 
musulmonų piratai siau-
tė Viduržemio jūroje ir 
Šiaurės Atlanto vandenyne. 
Jie užpuldinėjo laivus, pa-
grobdavo jų įgulą ir jų išpir-
kimui reikalaudavo didelių 
sumų pinigų. Reikalaudavo 
ir jas gaudavo.

Tie  p i ra ta i  buvo iš 
Šiaurės Afrikos islamo 
šalių – Tripolio, Tuniso, 
Moroko ir Alžyro – kartu 
sudėjus vadinamu Berberų 
krantu. Jie kėlė pavojų 
jaunai JAV. Kurį laiką ap-
saugą JAV laivams teikė 
Prancūzija. 1784 m., sep-
tyniolika metų iki tapdamas 
JAV prezidentu, Thomas 
Jeffersonas buvo JAV at-
stovas Prancūzijoje. Kaip 
tik tais pačiais metais JAV 
valdžia stengėsi įtikti mu-
sulmonų reikalavimams ir 
pakartotinai mokėjo reika-
laujamas sumas. Negana to 
ir pats JAV kongresas 1786 
m. nutarė prašomas su-
mas sumokėti iš savo iždo. 
Išmokos buvo daromos at-
einančius penkioliką metų. 
1800 m. 20 procentų JAV 
valdžios metinių pajamų 
buvo išmokėta piratams. 
Po to, kai Tripolio vadovas 
pareikalavo 225,000 dol. 
išmokų iš JAV, prezidentu 

ISLAMO KARAS IR TRIPOLIO 
KRANTAI

Romualdas Kriaučiūnas

naujai išrinktas Thomas 
Jeffersonas atsisakė mo-
kėti ir pradėjo plėsti karo 
laivyną. 

Kai Alžyras ir Tunisas, 
pripratę prie amerikiečių 
baimingumo ir nuolaidu-
mo, pamatė JAV pasiryži-
mą kovoti, greitai atsiribojo 
nuo sandėrio su Tripoliu. 
JAV karas su Tripoliu tę-
sėsi ketverius metus. JAV 
prezidentas nuogąstavo, 
kad islamo religijos propa-
guojamas pavojus ir san-
tvarka gali grįžti. Jis pats 
buvo pakantus religijoms 
ir prisidėjo prie religinės 
laisvės įstatymų priėmimo 
Viržinijos valstijoje. 

Thomp Jeffersono nuo-
gąstavimai šiandien jau 
pildosi.  Musulmonams 
reikalaujant kai kuriose 
JAV mokyklose yra pamo-
kos atskirai mergaitėms ir 
berniukams. Krikščionys, 
žydai ir indusai JAV teis-
muose yra pašalinami iš 
prisiekusiųjų eilių, jei kalti-
namasis yra musulmomas. 
Valdiškose mokyklose iš 
maisto menu yra pašalina-
mi kiaulių produktai. Kai 
kur taksistai atsisako vežti 
įgėrusius keleivius arba jų 
krepšyje turimą degtinę, 
nes tai yra prieš jų, musul-
monų, tikėjimą. 

Daugumas amerikiečių 
nesiorientuoja apie jų ša-
lyje pradėtą karą. Dar vis 
bandoma pataikauti kul-
tūrai ir gyvenimo stiliui, 
skelbiančiam mirtiną karą 
krikščioniškam kraštui. Yra 
teigiančių, kad Amerika 
pati pjauna sau gerklę su 
politiškai korektišku pei-
liu ir tuo skatina tolimes-
nę barbariškų įsitikinimų 
plėtrą. Yra manančių, kad 
Amerikai svarbiau būti 
politiškai korektiška, negu 
laimėti savo kultūrinių bei 
religinių vertybių išlaiky-
mo karą. 

„Apsaugok, Aukščiau-
sias, tą mylimą šalį…” - 
labai reikalinga giesmė ir 
Amerikai.

JŪRATĖ ELŽBIETA VAIČIŪNAITĖ-MARCINKEVIČIENĖ
(1937–2016)

Lapkričio 5 d. Amžinybėn iškeliavo nepriklausomos Lietuvos mokytojų dukra, 1941-ųjų 
Sibiro tremtinė, ilgametė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) vadovybės 
narė Jūratė Elžbieta Vaičiūnaitė-Marcinkevičienė. Jos gyvenimas – neatsiejama tragiškos 
Lietuvos istorijos dalis, padedanti mums, dar likusiems čia, suvokti Laisvės kainą. 

Jūratė Elžbieta Vaičiūnaitė gimė 1937 m. balandžio 4 dieną Šimonių miestelyje (Panevėžio 
rajone), nepriklausomos Lietuvos mokytojų Elžbietos ir Klemenso Vaičiūnų šeimoje. 1941 
m. birželio 14-ąją su šeima (tėvais, seserimi Nijole ir broliu Algimantu) buvo ištremta į 
Sibirą. Jauniausioji sesuo Dalytė liko ir užaugo Lietuvoje su teta. Tremtyje Vaičiūnų šeima 
atsidūrė bene pačioje šalčiausioje ir baisiausioje tremties vietoje – Bykov Mys saloje prie 
Laptevų jūros, kur pirmaisiais tremties metais mirė dauguma jos bendrakeleivių. Jūratės 
šeimai pavyko išgyventi ir amžino įšalo žemėje praleisti sunkiausius tremties metus. Jūratės 
tėtis Klemensas už savo principingas pažiūras 1947–1952 m. kalėjo šiaurinio uosto Tiksi 
kalėjime. Vėliau, jam sugrįžus pas šeimą, Vaičiūnai persikėlė į Jakutską – ten Jūratė baigė 
Statybos technikumą, vėliau – Novosibirsko inžinerijos statybos institutą.

1962 m. šeima buvo reabilituota ir grįžo į Lietuvą. Dar tremtyje Jūratė susipažino su 
savo būsimu vyru Algirdu Marcinkevičiumi (jų šeimos gyveno vienoje jurtoje prie Laptevų 
jūros), su kuriuo 1963 m. Lietuvoje susituokė ir nugyveno nepaprastai gražų ir harmoningą 
gyvenimą, užaugino dvi dukras – Birutę ir Eglę, prieš trejetą metų atšventė auksines vestuves.

Sovietų okupacijos metu Jūratė ilgą laiką dirbo Kauno pramoninės statybos projektavimo 
institute, vėliau – Kauno žemės ūkio projektavimo institute, buvo be galo darbšti, visados 
apsupta ir mylima savo bendradarbių. 

Bet tikrasis gyvenimas, pasak jos pačios, prasidėjo kartu su Atgimimo Sąjūdžiu 1988-siais, 
su kova už šalies nepriklausomybę. Nuo 1991-ųjų kartu su savo vyru Algirdu Jūratė tapo 
aktyvia kovotoja už Lietuvos laisvę, Lietuvos Tėvynės sąjungos-krikščionių demokratų 
partijos nare, iki 2001 m. buvo LPKTS pasipriešinimo kovų komiteto pirmininkė, turėjo 
teisę dirbti Ypatingajame archyve, atliko didelį tiriamąjį darbą apie sovietinio Lietuvos 
genocido vykdytojus. 2001–2006 ir 2010–2014 metais dirbo LPKTS valdybos pirmininko 
pavaduotoja, 2006–2010 m. jai patikėta būti LPKTS valdybos pirmininke. Nuo 2007 m. taip 
pat dirbo Liustracijos komisijoje, 2009 m. tapo Pensininkų tarybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos nare. Jūratė yra apdovanota daugeliu apdovanojimų už darbą stiprinant 
nepriklausomą Lietuvą (LR ministro pirmininko Andriaus Kubiliaus padėka už ilgametę 
veiklą atkuriant Lietuvos valstybingumą, III-jo laipsnio Santakos Garbės Ženklas, II-jo ir 
I-jo laipsnio LPKTS žymenys „Už nuopelnus Lietuvai” ir kt.)

Deganti meile Tėvynei idealistė, kupina begalinio atkaklumo ir darbštumo, ji buvo iš tų 
Lietuvos žmonių, visa savo esybe ir jėgomis „laikančių frontą” dėl Lietuvos ateities – visi ją 
pažinoję žino, kad Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė buvo jos gyvenimo giliausia prasmė. 
Jūratė visados drąsiai liudijo tiesą apie laisvės kainą, su atjauta rūpinosi savo likimo ešelonų 
broliais ir seserimis – ji turėjo ypatingą talentą priimti kiekvieną žmogų tokį, koks jis yra, 
tad visados buvo apsupta žmonių meilės. 

Visi iškeliausim Ten, kur tikriausiai būsim apsupti šviesos, ramybės. Šv. Vėlinių dieną, 
likus keletui dienų iki jos iškeliavimo, Jūratė ištarė: „Man regis, kartais matau, kaip vėlės 
supasi ant medžių...”.

Tebūnie jai ten aukštai, ant Žemės ir Dangaus medžių, lengva ir ramu, tebūna ji mūsų 
Angelu, serginčiu Lietuvą ir visus jos taip mylėtus žmones.

„Dirva”

Vašingtone darbo reikalais 
lankėsi „Misija Sibiras” or-
ganizatoriai Ignas Rusilas ir 
Karolis Žemeitis.

Trys „Misija Sibiras” die-
nos Vašingtone – susitikimai 
su Victims of Communism 
M e m o r i a l  F o u n d a t i o n , 
U.S. Holocaust Memorial 
Museum, JBANC, latvių ir 
lenkų Ambasadų darbuo-
tojais, pokalbis su David J. 
Kramer McCain Institute, 
apsilankymai lietuvių kil-

„MISIJA SIBIRAS”  
VIZITAS VAŠINGTONE 

mės kongresmenų Durbin ir 
Shimkaus biuruose, interviu 
„Voice of America”, pro-
jekto pristatymai lietuvių 
bendruomenėms Lietuvių 
namuose Baltimorėje ir LR 
Ambasadoje Vašingtone.

Daug idėjų, pažinčių ir 
pamatų bendradarbiavimui bei 
projekto vystymui tarptauti-
niu lygmeniu įgijo „Simisja 
Sibiras” rengėjai. Vėliau 
„Misija Sibiras” aplankę – 
Niujorką.                 LR URM
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

V.Krištolaitis, 
New York, NY .................100
R.Bitėnas, 
Bronxville, NY ..................45
J.Cernius, 
Glendale, CA .....................20
M.Gruzdys, 
Rocky River, OH ...............20
D.Puškorienė, 
Willoughby Hills, OH .......20
V.Radzevičius, 
Livonia, MI .......................10
K.Sloan, 
Mason City, IA ....................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Vilniuje  lapkrič io  11 
dieną vyko Užsienio reika-
lų ministerijos organizuoti 
Nacionaliniai maldos pusry-
čiai tema „Nugalėti abejin-
gumą”. Juose visų religijų ir 
tautybių žmonės buvo ragi-
nami nugalėti abejingumą ir 
siekti taikos.

Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius pabrėžė 
kiekvieno žmogaus atsako-
mybę, nepaisant tautybės ar 
religinių įsitikinimų, atverti 
širdį ir parodyti gerą valią ir 
solidarumą siekiant taikesnio 
ir geresnio pasaulio.

„Įvairiomis progomis vie-
ni kitiems dažnai linkime 
ramybės ir taikos. Bet taika 
pasaulyje galima tik tada, 
kai ji yra žmogaus širdyje. 
Taikos neįmanoma sukurti 
akimirksniu, nes ją kuria kas-
dieniai maži darbai”, – sakė L. 
Linkevičius

Ministras taip pat pažymė-
jo abejingumo pavojų šiandie-
niame pasaulyje.

„Paprastai žmogus jaučia 
skausmą, kai jis yra šalia. 
Bet nepastebėti ar ignoruoti 
skausmą, kuris yra toliau 
nuo mūsų, būtų pavojinga. 
Abejingumas  leidžia rusenti 
konfliktams, kurie gali išplisti 
ir ateiti iki kiekvieno mūsų 
namų. Todėl Lietuva aktyviai 
palaikė ir toliau palaikys 
Ukrainą, kovojančią prieš 

MALDOS PUSRYČIUOSE RAGINTA NELIKTI ABEJINGIEMS IR DAŽNIAU 
PRISIMINTI TAI, KAS VIENIJA VISŲ TIKĖJIMŲ ŽMONES

išorės agresiją. Todėl mes 
nuolat primename sau, kad 
turime parodyti solidarumą 
su pabėgėliais, kurie ieško 
prieglobsčio nuo karų ir konf-
liktų”, – sakė ministras

L. Linkevičius ragino daž-
niau prisiminti, kad visus 
žmones vienija bendras tiks-
las – vieni kitus suprasti, o 
reikiamą akimirką – nelikti 
abejingus kitam žmogui.

Maldos pusryčių metu 
invokaciją tarė Lietuvos vys-
kupų konferencijos pirminin-
kas, Vilniaus arkivyskupas 
metropolitas Gintaras Grušas, 
kalbas taip pat sakė Kauno 
arkivyskupas metropolitas 
Lionginas Virbalas, Vilniaus 
Šv. kankinės Paraskevos cer-
kvės arkikunigas Vitalijus 

LR Užsienio reikalų ministerijos organizuoti Nacionaliniai maldos pusryčiai.           LR URM nuotr.

Mockus, Lietuvos musul-
monų sunitų dvasinio cen-
tro muftijaus pavaduotojas 
Romualdas Krinickis.

Kalbėtojai pažymėjo, kad 
Dievo akivaizdoje visų reli-
gijų ir tautybių žmonės yra 
lygūs ir kiekviena gyvybė 
yra labai svarbi. Kalbėjusieji 
ragino nugalėti abejingumą 
savyje ir kuo daugiau pa-
žinti kitą žmogų, nes tokiu 
būdu tampama artimesniais.  
„Kiekvienas žmogus gali 
daug ką padaryti ir daug ką 
pakeisti”, – ragino nepamiršti 
arkikunigas V. Mockus.

Savo asmenine patirtimi 
pasidalijo Tobijas Jafetas, 
H o l o k a u s t ą  i š g y v e n ę s 
Lietuvos žydų vaikas, ir pabė-
gėlis iš Afganistano Ghulamas 

Mohammadas, šiuo metu 
gyvenantis Lietuvoje. Jie 
dėkojo gyvenime sutiktiems 
neabejingiems žmonėms, 
kurie parodė supratingumą ir 
ištiesė pagalbos ranką tada, 
kai jos labiausiai reikėjo.

Šeš io l ik tuose  nac io -
naliniuose maldos pusry-
čiuose dalyvavo Lietuvos 
Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė, Atkuriamojo 
Seimo pirmininkas profesorius 
Vytautas Landsbergis, Seimo 
vicepirmininkas Gediminas 
Kirkilas, Seimo opozicijos ly-
deris Andrius Kubilius, krašto 
apsaugos ministras Juozas 
Olekas, Seimo nariai, Lietuvos 
religinių bendruomenių vado-
vai, užsienio valstybių am-
basadoriai, verslo, kultūros, 

akademinės bendruomenės 
atstovai ir kiti svečiai.

Maldos pusryčius Lietuvoje 
yra rengusi Prezidentūra, 
Krašto apsaugos ir Užsienio 
reikalų ministerijos. Maldos 
pusryčių tradicija atsirado 
XX amžiaus viduryje, kaip 
reakcija į naujus iššūkius. Šios 
tradicijos ištakos siekia 1942 
metus, kai keletas JAV Senato 
narių pradėjo neformalius 
susitikimus, siekdami dalintis 
Kristaus mokymo gyvybingu-
mu ir juo pagrįstu tarpusavio 
bendravimu. 1953 metais JAV 
įvyko pirmieji Nacionaliniai 
maldos pusryčiai, kuriuose 
dalyvavo JAV prezidentas. 

LR URM

Lietuvos Respublikos gene-
ralinis konsulatas Los Andžele 
šį savaitgalį, spalio 29 dieną, 
suorganizavo dvidešimt dviejų 
lietuvių išeivių menininkų, gy-
venančių ir kuriančių Jungtinių 
Amerikos Valstijų vakarinėje 
pakrantėje, darbų parodą, pa-
vadintą „Lithuanian Art Show”.

Lietuvos generalinis kon-
sulas Darius Gaidys pasveiki-
no lietuvius ir JAV gyventojus, 

ATIDARYTA LIETUVIŲ IŠEIVIŲ MENININKŲ PARODA 
„LITHUANIAN ART SHOW”

gausiai susirinkusius į Santa 
Monica meno studiją (angl. 
„Santa Monica Art Studios”).

„Akivaizdu, kad menas pui-
kiai jungia skirtingų tautybių 
žmones. Malonu, kad šiandien 
pasigerėti lietuvišku menu su-
sirinko tiek daug JAV vakarų 
pakrantės lietuvių, Los Andželo 
gyventojų ir svečių iš kitų valsti-
jų ir miestų”, - sakė generalinis 
konsulas Darius Gaidys.

Parodoje pristatomi Lie-
tuvių išeivių menininkų ta-
pybos, grafikos, meninės 
fotografijos ir skulptūros 
darbai. Ja siekiama sudaryti 
palankesnes galimybes kul-
tūrinei saviraiškai, per meną 
pritraukti ir burti lietuvių ben-
druomenę, skatinti diskusiją 
lietuviško meno klausimais, 
lietuvišku menu sudominti 
platesnę visuomenę.

Parodoje pristatoma šių 
menininkų kūryba (pastaba - 
pavardės nurodytos abėcėles 
tvarka): Rasa Arbas, Krista 
Augius, Vytas Barauskas, 
Justina Brazdžionis, Renata 
Ciuzausk-Markley, Rolandas 
Dabrukas, Giedrė Gudžiūtė 
Kavalyauskas, Alexandra 
Hoover, Martynas Ivinskas, 
Livija Lipaitė, Juozas Lipas, 
Daina Mattis, Gintaras Meš-
kauskas, Kęstutis Mikėnas, 
Ilona Peteris, Saulė Piktys, 
Stasys Pinkus, Girmant Ra-
gus, Vytas Sakalas, Virga 
Šiaučiūnaitė, Sigitas Šniras, 
Raisa Urbanas.

Los Andželo gyventojai ir 
svečiai parodą aplankyti galės 
dar beveik mėnesį - iki lapkri-
čio 20 dienos.

Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulatas Los 
Andžele buvo įkurtas 2015 
metais. Tai – viena naujausių 
Lietuvos diplomatinių atstovy-
bių pasaulyje.

LR URM

Kalifornijoje atidaryta dvidešimt dviejų lietuvių išeivių menininkų paroda „Lithuanian Art Show”.  
                                                                                                                               M. Grajauskaitės nuotr.

TAPYBOS DARBŲ 
PARODA 

„IŠ TAMSOS Į ŠVIESĄ”
Lapkričio 5 d. generali-

niame konsulate Čikagoje ati-
daryta dailininkės Aušrinės 
Marcinkevičiūtės Kerr tapy-
bos darbų paroda „Iš tamsos į 
šviesą”. Čikagos priemiestyje 
Evanston gyvenanti ir kurianti 
menininkė konsulate eksponuo-
ja 28 naujausius savo darbus, 
visi jie sukurti šiais metais. A. 
Kerr yra įkūrusi savo meno 
studiją „Ausrine’s Arts Room 
of Evanston”, kurioje kuria pati 
bei moko kitus. 

Aušrinė Kerr įgijo magistro 
laipsnį Šiaulių Universiteto 
Dailės fakultete Lietuvoje, taip 
pat studijavo interjero dizainą 
School of the Art Institute of 
Chicago. Nuo 1987 m. jos kū-
ryba buvo eksponuota dauge-
lyje parodų, o jos meno darbų 
įsigijo privatūs kolekcionieriai 
Europoje, Kanadoje ir JAV.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija
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Labai laukiam
NAUJŲ „DIRVOS” SKAITYTOJŲ
Visi lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad kasmet pre-

numeratorių skaičius mažėja. Vyresnieji pamažu išmiršta, 
akių ir kitų sunkių ligų kankinami nebegali skaityti, o 
jaunieji, kad ir labai raginami, kaip bebūtų gaila, nuo 
lietuviško laikraščio tolsta.

Vis sunkiau telkti naujus, pajėgius bendradarbius, vis 
sunkiau surasti ir mokančių redaktorinį darbą.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos išsiversti 
negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio krašto angliškuosius 
laikraščius, tautiniai leidiniai jų vis mažiau begauna. 
„Dirvai” tik nuolatinių skaitytojų siunčiamos aukos pa-
deda galą su galu sudurti ir laukti, kas bus kitais metais.

„Vilties” draugija, kuri yra „Dirvos” leidėja, visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė nuo dabar iki šių metų pabaigos 
surengti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar artimieji 
jiems užsakys „Dirvą” metams, mokės tik 37 dol. JAV 
ir Kanadoje pirma klase 52 dol. Oro paštu į užsienį 
metams 87 dol.

Mieli ilgamečiai „Dirvos” skaitytojai, rėmėjai ir lietu-
viškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Užprenume-
ruokite „Dirvą” savo artimiesiems ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems - ypač Lenkijo-
je, Karaliaučiaus srityje ar dar tebegyvenantiems Sibire.

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

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

Taip bendromis jėgomis per ilgesnį laiką gal sutelksi-
me kelis šimtus naujų „Dirvos” skaitytojų ir tuo žymiai 
palengvinsime „Dirvos” tolimesnį leidimą. 

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname iškarpą, 
kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

Pavardė ir vardas .....................................................

Nr. ir gatvė ................................................................

Miestas ........................Valstybė .............Zip ...........

Tel. numeris ..............................................................
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Lapkričio 11 d. Danijos 
mieste Arhuse vyko pasaulio 
sportinių šokių federacijos 
(WDSF) profesionalų lygos 
standartinių šokių grupės pa-
saulio čempionatas, kuriame 
Lietuvos atstovai Donatas 
Vėželis ir Lina Chatkevičiūtė 
(Kauno „Sūkurys”) tapo vice-
čempionais. 

Varžybų nugalėtojais tapo 
Danijos atstovai Emanuelis 

LIETUVOS ATSTOVAI – PASAULIO VICEČEMPIONAI 
Valeri ir Tania Kehlet, o tre-
čią vietą užėmė Giuseppe 
Longarini ir Katarzyna Kapral 
iš Lenkijos. Finale taip pat 
varžėsi dar viena lenkų pora, 
italai ir vengrai.

Čempionate dalyvavo 41 
pora.

Lapkričio 12 d. Arhuse 
vyko ir WDSF suaugusiųjų 
standartinių šokių grupės pa-
saulio čempionatas, kuriame 

dėl finalo ir prizinių vietų 
varžėsi dvi Lietuvos šokė-
jų poros – Evaldas Sodeika 
ir Ieva Žukauskaitė (Kauno 
„Kaspinas”) bei Vaidotas 
Lacitis ir Veronika Golodneva 
(Vilniaus „Dileksa” – Kauno 
„Editos Daniūtės šokių stu-
dija”).

Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasveikino 
Danijoje vykusiame Pasaulio 
sportinių šokių federacijos 
profesionalų lygos klasikinių 
šokių pasaulio čempionate 
sidabro medalius iškovojusius 
D. Vėželį ir L. Chatkevičiūtę.

Pasak Prezidentės, sidabri-
nė šokėjų poros pergalė – di-
delis džiaugsmas ir garbė visai 
Lietuvai. Svariu laimėjimu D. 
Vėželis ir L. Chatkevičiūtė 
įkvepia kiekvieną sportininką 
būti ryžtingu ir atkakliu, puo-
selėti meistriškumą ir tikėti 
savo jėgomis.

Šokėjams Lietuvos vadovė 
palinkėjo didžiausios sėkmės 
ir ištvermės ateities varžybose.

 LRT

Lina Chatkevičiūtė ir Donatas Vėželis.                                                                Organizatorių nuotr.

S. KRUPECKAITĖ – 
PASAULIO SPRINTO 

REITINGO VIRŠŪNĖJE 
Tarptautinės dviračių spor-

to sąjungos (UCI) paskelbtame 
dviračių treko sprinto rung-
ties reitinge Lietuvos atstovė 
Simona Krupeckaitė po sė-
kmingo pasirodymo pirma-
jame pasaulio taurės varžybų 
etape iš trečios vietos pakilo 
į pirmą. 33-ejų metų Europos 
čempionė turi 2975 taškus, tei-

giama pranešime 
spaudai. 

S. Krupeckaitė 
pasaulio taurės 
varžybose Glaz-
ge (Didžioji Brita-
nija) iškovojo du 
aukso medalius. 
Ji buvo pirma ir 
sprinte, ir keirine.

LRT


