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Lietuvos Respublikos Pre-
zidentas Gitanas Nausėda su-
sitiko su Valstybės saugumo 
departamento (VSD) direkto-
riumi Dariumi Jauniškiu, kuris 
šalies vadovą informavo, kad 
du Rusijoje kalėję Lietuvos 
piliečiai – Jevgenij Mataitis 
ir Arstidas Tamošaitis – šian-
dien buvo sėkmingai grąžinti į 
Lietuvą ir šiuo metu vyksta pas 
savo šeimas.

Kartu su dviem Lietuvos 
piliečiais iš Rusijos sugrąžintas 
ir Norvegijos pilietis Frode 
Bergas, kuris šiandien per-
duotas Norvegijos ambasados 
Lietuvoje žinion.

Rusijos Federacijai tuo pat 
metu buvo perduoti du šios 
šalies piliečiai.

LIETUVOS PREZIDENTAS 
IŠKLAUSĖ VSD VADOVO 

ATASKAITĄ APIE  
LIETUVOS PILIEČIŲ GRĄŽINIMĄ

„Dėkoju Lietuvos pareigū-
nams, profesionaliai ir sklan-
džiai grąžinusiems Lietuvos 
piliečius į Tėvynę. Džiaugiuosi, 
kad artimieji pagaliau sulaukė 
savo vyrų, tėvų, sūnų. Ačiū 
visiems už kantrybę ir pasitikėji-
mą savo šalimi, kurios pamatinė 
pareiga – ginti savo žmonių 
teises ir laisvę. Bet kokia po-
litika netenka prasmės, jeigu 
nematome jos galutinio tikslo 
– žmogaus ir jo artimųjų išgyve-
nimų”, – pažymėjo Prezidentas 
Gitanas Nausėda.

Piliečių apsikeitimo proce-
dūra šiandien įvyko Lietuvos ir 
Rusijos pasienyje. Prezidentas 
buvo nuolat informuojamas apie 
operacijos eigą.

Lietuvos vadovas, atsi-

Lapkričio 15 d. Lietuvos 
ambasadoje JAV įvyko iškil-
mingas Lietuvos Kariuomenės 
dienos paminėjimas, kuriame 
dalyvavo Lietuvos krašto ap-
saugos ministras Raimundas 
Karoblis, JAV Pensilvanijos 
nacionalinės gvardijos vadas 
generolas majoras Anthony 
J. Carellio, NATO ir kitų 
šalių gynybos atašė, JAV 
Administracijos pareigūnai, 
Lietuvos draugai. Šventėje 
dalyvavo ir NATO vadavietėje 
Norfolke dirbantys Lietuvos 
karininkai ir pareigūnai. 
Svečius pasveikino Lietuvos 
ambasadorius Rolandas Kriš-
čiūnas bei gynybos atašė plk. 

Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda (dešinėje) su VSD vadovu Dariumi Jauniškiu. Lietuvos Respublikos 
Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

žvelgdamas į Malonės komi-
sijos rekomendacijas, pasirašė 
dekretą dėl malonės sutei-
kimo Nikolajui Filipčenko 

ir Sergejui Moisejenko, ku-
rie buvo atleisti nuo liku-
sios laisvės atėmimo baus-
mės vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo ko-
dekso 79 straipsnio 2 dalimi.

Prezidento komunikacijos 
grupė

Lietuvos ambasadoje JAV įvyko iškilmingas Lietuvos Kariuomenės dienos paminėjimas, kuriame daly-
vavo Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, JAV Pensilvanijos nacionalinės gvardijos 
vadas generolas majoras Anthony J. Carellio, NATO ir kitų šalių gynybos atašė, JAV Administracijos 
pareigūnai, Lietuvos draugai.                                                                                                          LR URM

LIETUVOS AMBASADOJE VAŠINGTONE  
PAMINĖTA LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

Alvydas Šiuparis.
„Šiandien Lietuva yra sti-

pri kaip niekada anksčiau. 
Tačiau mes esame stipriausi 
tada, kai esame kartu su savo 
sąjungininkais. Tad minėdami 
Lietuvos Kariuomenės sukak-
tį, mes švenčiame ir ypatin-
gos draugystės ir sąjunginius 
ryšius su Jungtinės Amerikos 
valstijomis bei kitomis NATO 
narėmis,” savo kalboje pažy-
mėjo Ministras R.Karoblis.

Ambasadorius R. Kriš-
čiūnas ir gynybos atašė A. 
Šiuparis pabrėžė glaudžią 
Lietuvos ir Pensilvanijos naci-
onalinės gvardijos partnerystę.

„Per 26 –erius metus ši 

partnerystė išaugo į tikrą drau-
gystę bei išsiplėtė į daugelį 
kitų sričių- politinį, verslo, 
ekonominį ir kt. bendradarbia-
vimą. Šiandien švenčiame ir 
strateginę partnerystę su JAV,” 
sakė ambasadorius.

Lapkričio 23 dieną minima 
Lietuvos kariuomenės diena. 
Šią dieną 1918 metais Lietuvos 
Respublikos Ministras Pir-
mininkas A. Voldemaras pa-
sirašė įsakymą Nr. 1, kuriuo 
buvo įkurta Apsaugos Taryba ir 
įsakyta pradėti formuoti pirmąjį 
Lietuvos kariuomenės pulką. 
Nuo šios dienos pradėta oficia-
liai kurti Lietuvos kariuomenę.

LR URM

Baltarusijos prezidentas 
Aleksandras Lukašenka lap-
kričio 17 d. pareiškė, jog pla-
nuoja dalyvauti 2020 metais 
įvyksiančiuose prezidento 
rinkimuose.

„Pasiūlysiu savo kandida-
tūrą šiuose rinkimuose, tačiau 
jeigu jausiu, kad jūs kategoriš-
kai tam nepritariate, tuomet, 
žinoma, aš pergyvensiu, tačiau 
bet kuriuo atveju, jūs mano 
kandidatūrą turėsite atmesti 
per rinkimus”, – pareiškė jis 

VĖL DALYVAUS BALTARUSIJOS 
PREZIDENTO 2020 METŲ RINKIMUOSE 

Minske žurnalistams.
Prezidentas pareiškė neįsi-

žeisiąs, jeigu nebus palaikytas 
kokiuose nors rinkimuose.

Tačiau, „jeigu jūs vertinate 
stabilumą, šią tikrovę, mūsų 
valstybės plėtrą, ramybę, jog 
nebūsite parduoti, kur nors 
įvaryti, suverenumą, nepri-
klausomybę, tuomet jūs patys 
turite ateiti ir pasakyti: pre-
zidente, tu dar sveikas, daly-
vauk, prašome tavęs”, pridūrė 
A. Lukašenka.                  LRT

Didžiosios  Bri tani jos 
Leiboristų partijos vadovas 
Jeremy Corbynas lapkričio 
17 d., sekmadienį pažadėjo 
surengti pakartotiną refe-
rendumą dėl šalies narystės 
Europos Sąjungoje (ES), jei 
laimės gruodį įvyksiančius 
pirmalaikius rinkimus. 

„Suteiksime britų pilie-
čiams galimybę pasirinkti; jie 
priims šį sprendimą”, – trans-
liuotojui BBC sakė leiboristų 
vadovas.

„Per tris mėnesius sude-
rinsime realistišką ir apgal-
votą išstojimo [iš ES] vari-
antą ir leisime dėl jo balsuoti 
kartu su variantu „pasilikti”, 
– pareiškė J. Corbynas.

Į tiesų klausimą, ar jis 
nori, kad JK paliktų bloką, 
politikas neatsakė, bet pa-
brėžė, kad norėtų „glaudžių 
santykių su ES ateityje” ir 
kad paklus britų sprendimui 

PAŽADĖJO REFERENDUMĄ  
DĖL „BREXITO”, JEIGU TAPS PREMJERU

dėl „Brexito”.
Britanijoje gruodžio 12 

dieną įvyks parlamento rin-
kimai, kuriuos inicijavo da-
bartinis ministras pirminin-
kas Borisas Johnsonas. Jis 
tikisi, kad naujos sudėties 
Bendruomenių Rūmai pa-
rems Londono ir Briuselio 
suderintą susitarimą dėl 
„Brexito” sąlygų.

Britų įstatymų leidėjai 
šiemet atmetė ir premjero, ir 
jo pirmtakės Theresos May 
pasiektus susitarimus.

B. Johnsonas ne kartą kal-
tino J. Corbyną, kad šis ne-
atskleidžia, kokios pozicijos 
laikosi „Brexito” klausimu 
ir nesidalina savo planais dėl 
išstojimo proceso.

Pats B. Johnsonas pri-
mygtinai ragina kuo greičiau 
įgyvendinti „Brexitą”, kad 
būtų galima sutelkti dėmesį 
į kitas šalies problemas. LRT
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Grupė Seimo narių kreipėsi į Konstitucinį Teismą (KT) 
dėl įstatyme numatyto 25 metų veiklos termino, reikalingo 
netradicinės religinės bendruomenės pripažinimui. Religinių 
bendruomenių ir bendrijų įstatyme numatytą terminą dėl 
galimo prieštaravimo Konstitucijai parlamentarai skundžia 
argumentuodami, kad jis yra per trumpas, nes neatitinka reika-
lavimo bendruomenei turėti atramą visuomenėje. Kreipimąsi 
į KT pasirašė 34 Seimo nariai, daugiausia – opozicinių kon-
servatorių atstovai, taip pat keli valdančiosios Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai. Į KT gali 
kreiptis ne mažiau kaip 29 parlamentarų grupė.

Seimas bendru sutarimu pritarė po pateikimo socialde-
mokratų projektui, kad būtų baudžiami ne sekso paslaugų tei-
kėjai, o pirkėjai, skelbia pranešime. Socialdemokratų partijos 
frakcijos narė Dovilė Šakalienė Seimui pateikė Baudžiamojo 
kodekso papildymo projektą, numatantį baudžiamąją atsako-
mybę sekso pirkėjams. Pagal pataisas „tas, kas siekė pasinau-
doti arba pasinaudojo atlygintinėmis asmens seksualinėmis 
paslaugomis, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas 
bauda arba areštu”.

Kauno mečetė lapkričio 17 d. naktį vėl tapo išpuolio tai-
kiniu – maldos namuose išdaužti du vitražiniai langai, skelbia 
portalas 15min.lt. Portalas remiasi Kauno musulmonų bendruo-
menės valdybos pranešimu „Facebook”, kuriame teigiama, kad 
nuo pirmojo vandalizmo akto praėjo mažiau nei du mėnesiai, 
„institucijos toliau pasyviai dirba” ir nepadeda apsaugoti stati-
nio. Kauno apskrities policijos viršininkas Elanas Jablonskas 
patvirtino, kad toks įvykis užfiksuotas, tačiau neigė kalbas apie 
pasyvų institucijų darbą.

Demokratija Lietuvoje vis dar nepasitiki beveik pusė 
šalies gyventojų. Naujausių apklausų duomenimis, 49 proc. 
šalies piliečių skeptiškai vertina tai, kaip veikia demokratija 
valstybėje. Naujienų agentūros ELTA užsakymu rinkos ir vie-
šosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai” spalio 
15-29 dienomis atliktos apklausos duomenimis, 2019 metų 
spalio mėnesį 41 proc. apklaustų Lietuvos suaugusių gyventojų 
teigė esantys patenkinti demokratijos veikimu Lietuvoje. Visgi 
didesnė dalis respondentų – 49 proc. reiškė nusivylimą šalies 
demokratijos kokybe. Labiau už kitus demokratijos veikimu 
šalyje yra nepatenkinti vyrai, vyresni nei 50 metų žmonės, 
kaimo gyventojai, respondentai su mažiausiomis šeimos pa-
jamomis per mėnesį (iki 700 eurų), pensininkai, bedarbiai ir 
namų šeimininkės, lenkų ir rusų tautybių gyventojai.

Pagrindinis „Lietuvos karžygio” apdovanojimas šiemet 
įteiktas skęstančiuosius gelbėjusiam Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademijos trečio kurso kariūnui Žygimantui 
Kaminskui. Šių metų rugpjūčio 7 dieną Šventosios paplūdi-
myje laisvalaikį leidęs Ž. Kaminskas, išgirdęs poilsiautojų 
šūksnius, suskubo į pagalbą. Sėdęs ant vandens motociklo, jis 
pasiekė nelaimės vietą ir išgelbėjo 10 metų vaiką, vėliau – dar 
4 suaugusius.

Seimas ėmėsi Vyriausybės siūlymo drausti naudoti gyvū-
nus cirke, griežčiau reglamentuoti miškuose įrengiamus aptva-
rus gyvūnams, gėrybių rinkimą miškuose ir kituose sklypuose. 
Parlamentarai po pateikimo pritarė Aplinkos ministerijos nau-
jomis redakcijomis išdėstytiems Laukinės augalijos, Laukinės 
gyvūnijos, Medžioklės ir kitiems įstatymų projektams. Jais 
siekiama atsisakyti gyvūnų naudojimo cirke, taip pat norima 
nustatyti ir griežtesnius reikalavimus nelaisvėje laikomiems 
laukiniams gyvūnams, aiškesnius pagrindus, kada galima 
naikinti išduotus leidimus įsirengti aptvarus. Šiuos ribojimus 
cirkams siūloma įvesti nuo 2020 metų lapkričio.

Naujausios šalies gyventojų apklausos rodo ne tik rekordi-
nį nusivylimą „valstiečių” partija, bet ir padidėjusį skepsį kitais 
valdančiųjų lyderiais. Pastarąjį mėnesį, viešojoje erdvėje vis 
daugiau diskutuojant dėl naujų mokesčių, smuktelėjo premjero, 
sveikatos apsaugos ministro palankus vertinimas. Šiuo metu 
„valstiečių” vadovą R. Karbauskį palankiai vertina tik 13 proc. 
piliečių, o nepalankiai net 77 proc. Toks valdančiųjų vado ver-
tinimas yra blogiausias tarp visų reitinge minimų asmenybių.

Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis sako neįžvel-
giantis Lietuvos pareigūnų klaidų Neringos Venckienės eks-
tradicijos procese, kada jai iš 13 planuotų pateikti įtarimų liko 
keturi. N. Venckienei šiuo metu pareikšti įtarimai dėl teismo 
sprendimo nevykdymo, pasipriešinimo policijos pareigūnui, 
trukdymo antstoliui ir sudavimo į veidą Laimutei Stankūnaitei. 
Kaltinimai dėl tvirkinimo ir neteisėto informacijos rinkimo jai 
panaikinti. Pasak prokurorų, tai įvyko dėl teisinių Lietuvos ir 
JAV sistemų skirtumų.

Niujorko verslo magna-
tas ir buvęs šio miesto meras 
Michaelas Bloombergas mė-
gins siekti JAV prezidento pos-
to, penktadienį užsiregistravęs 
kandidatu dalyvauti Demokratų 
partijos pirminiuose rinkimuo-
se Alabamos valstijoje prieš pat 
sukankant galutiniam terminui.

Nors 77 metų milijardie-
rius dar nėra viešai paskelbęs 
apie savo kandidatavimą, jo 
įsitraukimas į nemenką preten-
dentų ratą suteikia galimybių 
suformuoti vieningą frontą, 
mėginant iš Baltųjų rūmų iš-
stumti kitą niujorkietį – prezi-
dentą Donaldą Trumpą (Donald 

Prancūzijos sostinėje gruo-
džio 9 dieną vyks keturšalis 
viršūnių susitikimas, kuriuo 
siekiams užbaigti Ukrainos 
konfliktą, penktadienį pranešė 
prancūzų prezidentūra.

Paryžiuje įvyks pirmas 
tiesioginis Ukrainos prezi-
dento Volodymyro Zelenskio 

JAV vyriausybė oficia-
liai paskelbė pasitraukianti iš 
Paryžiaus klimato kaitos susi-
tarimo. Tai lapkričio pradžioje 
pranešė valstybės sekretorius 
Mike`as Pompeo. JAV tarptauti-
nėse derybose ir toliau atstovaus 
„realistiškai ir pragmatiškai po-
zicijai”, – sakė jis. JAV ir toliau 
bendradarbiaus su partneriais, 
„kad sustiprintų atsparumą kli-
mato kaitos padariniams”.

JAV ekonomika toliau augs 
ir kartu mažins savo emisijas, 
kalbėjo M. Pompeo. JAV, anot 
jo, ir toliau naudos įvairius 
energijos šaltinius, tarp kurių 
yra iškastinis kuras, pavyzdžiui, 
anglis ir nafta.

Jungtinės Tautos gavo JAV 
vyriausybės pranešimą apie 
oficialų pasitraukimą iš sutar-
ties. Tai Niujorke patvirtino JT 
atstovas.

JAV OFICIALIAI TRAUKIASI  
IŠ PARYŽIAUS KLIMATO KAITOS SUSITARIMO 

JAV valstybės sekretorius Mike`as Pompeo.                                                                                     AP

Oficialus prašymas pasi-
traukti iš Paryžiaus klimato 
kaitos susitarimo įteiktas praėjus 
daugiau kaip dvejiems metams 
po to, kai prezidentas Donaldas 
Trumpas (Donald Trump) pa-
skelbė apie atitinkamus planus. 
Jis dėl to sulaukė didelės tarp-
tautinės kritikos. JAV pagal 
šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų išmetimą yra antra šalis 
po Kinijos.

Paryžiaus klimato kaitos su-
sitarimas įsigaliojo lygiai prieš 
trejus metus – 2016-ųjų lap-
kričio 4 dieną. Per pirmuosius 
trejus metus nė viena susitarimą 
pasirašiusi valstybė negalėjo 
iš jo pasitraukti. JAV pasitrau-
kimas vėlgi įsigalios praėjus 
vienerių metų terminui – JAV 
atveju tik po 2020 metų lapkri-
čio 3-iąją vyksiančių prezidento 
rinkimų.

D. Trampas 2017 m. birželį 
paskelbė, kad trauksis iš sutar-
ties. Tai buvo vienas jo rinkimų 
kampanijos pažadų. Prezidento 
nuomone, ši sutartis yra per 
brangi ir kenkia šalies kon-
kurencingumui. JAV galėtų ir 
sugrįžti į sutartį. Tai, pavyzdžiui, 
galėtų įvykti, jei demokratai po 
kitais metais vyksiančių rinki-
mų vėl ateis į valdžią. Tačiau 
šalis bet kokiu atveju po metų 
pasitrauks. Naujojo prezidento 
inauguracija vyks tik sausį.

Paryžiaus klimato kaitos 
susitarimo tikslas yra klimato 
šilimą apriboti iki mažiau nei 2 
laipsnių, lyginant su priešindus-
triniu laikotarpiu. Svarbiausios 
susitarimo dalys yra privalomos 
vykdyti. Tačiau jokių nuobaudų 
už pažadų nesilaikymą nėra 
numatyta. Susitarimą pasirašė 
195 valstybės.                   ELTA

SPĖJO UŽSIREGISTRUOTI  KANDIDATU Į JAV PREZIDENTUS 
Trump).

Pasak analitikų, M. Bloom-
bergo kandidatavimas gali 
padaryti daugiausiai žalos da-
bartiniam demokratų stovy-
klos kandidatui Joe Bidenui, 
bet buvęs viceprezidentas pa-
demonstravo ryžtą ir pareiš-
kė nesijaudinantis, kad M. 
Bloombergas atims centristinių 
pažiūrų rinkėjų palaikymą. 
Alabamos demokratų partijos 
tinklalapyje M. Bloombergo 
vardas buvo paskelbtas tarp 17 
kandidatų, likus vos kelioms 
valandoms iki registracijos 
termino pabaigos.

Alabama nėra valstija, anks-

čiausiai rengianti pirminius 
rinkimus arba rinkėjų sueigas, 
bet jog galutinis terminas užsi-
registruoti yra ankstyviausias.

M. Bloombergas, vienas 
turtingiausių JAV piliečių, val-
dė Niujorką 2001–2013 metais.

Per savo politinę karjerą 
jis buvo tiek Respublikonų, 
tiek Demokratų partijų narys, 
taip pat buvo nepriklausomas 
meras. Jis laikomas glaudžius 
ryšius su Volstritu palaikan-
čiu centristu, manančiu, kad 
du iš demokratų pagrindinių 
pretendentų – E. Warren ir B. 
Sanders – yra pernelyg radika-
lūs kairuoliai.                     LRT

SUTARTA DĖL RUSIJOS IR UKRAINOS PREZIDENTŲ SUSITIKIMO
ir Rusijos vadovo Vladimiro 
Putino susitikimas. Jame taip 
pat dalyvaus Prancūzijos prezi-
dentas Emmanuelis Macronas 
ir Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel, pranešė Eliziejaus rū-
mai.

Karas Rytų Ukrainoje įsi-
plieskė praėjus apie mėnesiui 

po 2014 metų kovą Rusijos 
įvykdytos Krymo pusiasalio 
aneksijos.

Ukraina ir ją remiančios 
Vakarų šalys kaltina Maskvą 
teikiant separatistams finan-
sinę ir karinę pagalbą, nors 
Rusija šiuos kaltinimus at-
meta.                               LRT
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KLAIDOS KELIAS?
Minios psichologiją nagrinėjantys mokslininkai paste-

bėjo vieną esminę minios savybę – jeigu tarp šimto žmonių 
atsiras 3-4 ryžtingi asmenys, „duodantys toną” ir parodantys 
kryptį, minia nedvejodama nuseks paskui juos. Jai net nekils 
klausimų, ar galima pasitikėti vedliais, ar kelias, kuriuo 
vedama, nepasisuks prieš jos pačios interesus.

Panašiai galima vertinti daugelį politinių įvykių. Bet 
politika yra politika – joje nėra jokių pastovumo kriteri-
jų, aiškių ribų tarp „galima” ir „negalima”. Viską lemia 
pragmatiškumas, todėl matome koalicijas, sudarytas tarp 
idėjinių priešininkų, ciniškai neigiančių savo įsipareigo-
jimus ir pažadus rinkėjams. O ką ir bekalbėti, kai kalbos 
pasisuka apie dalykus, kuriuos vertiname pagal kriterijus 

„patinka” – „nepatinka”. Tokiais atvejais keistas aklumas 
akivaizdiems faktams ir kurtumas pagrįstiems argumentams 
ištinka abi nesutariančias puses. Na, o kai viską „karūnuoja” 
išvis nepaaiškinami dalykai, turime „violetinį skandalą”... 

Prieš 10 metų prasidėjusi tamsi istorija šiandien įgauna 
naują kvėpavimą – iš JAV parvežta buvusi Seimo narė, 
politinio darinio „Drąsiaus kelias” įkūrėja, buvusi teisėja 
Neringa Venckienė. Vėl televizijos ekranuose matome poli-
tikus, prokurorus, N. Venckienės šalininkus ir priešininkus. 
Vis dėlto matosi ir gerų pokyčių – neatrodo, kad aistros būtų 
tokios, kokios buvo kilusios prieš dešimtmetį. 

Tad kas gi nutiko prieš 10 metų, kad Lietuva pasidalijo 
į dvi stovyklas ne dėl kažkokio politinio sprendimo, bet 
grynai dėl kriminalinių įvykių? Paklausus paprastų žmonių 
gatvėje, nenustebintų kontraversiškos laidos „Klausimėlis” 
vertas atsakymas, kad „pedofilai norėjo pagrobti mergaitę”. 
Geresne atmintimi pasižymintys respondentai pasakytų, 
kad įvykių centre atsidūrusi mergaitė tebuvo ašis, apie 
kurią sukosi net penkios mirtys, atsirado politinė partija ir 
suskilo Lietuva į dvi stovyklas: tikinčius, kad egzistuoja 

„pedofilų klanas”, ir netikinčius tokiais klanais bei manan-
čiais, kad visą velniavą užvirė būtent toji pusė, kuri dedasi 
nuo pedofilų klano nukentėjusiomis aukomis. Deja, bet 
praėjus 10-čiai metų teisiomis vadintis kol kas gali abi pu-
sės - visuomenės neįtikino prokurorų išvados, kad Drąsius 
Kedys nužudė teisėją Joną Furmanavičių ir sugyventinės 
seserį V. Naruševičienę, o jis pats besislapstydamas mirė 
paspringęs skrandžio turiniu 2010 m. balandį. Negana to, 
paskui (2010 m. birželį) paslaptingai „savo mirtimi” mirė 
vienas iš svarbiausių išlikusių liudininkų Andrius Ūsas (beje, 
buvęs Seimo Pirmininko Viktoro Muntiano visuomeninis 
padėjėjas, kas savaime įnešė į šią istoriją politinių insinu-
acijų) ir buvo nužudytas (2010 m. gruodį) paslaptingasis 

„Aidas” - Lietuvos teisėjų asociacijos ir Kauno apygardos 
teismo pirmininko Alberto Milinio įsūnis Vaidas Milinis. 

Antroji pusė, netikinti „klano” istorijomis, visgi norėtų 
daugiau atsakymų į klausimus, susijusius su žmogžudys-
tėmis – netgi neabejojant, kad D. Kedys ir A. Ūsas mirė 
savo mirtimi, lieka neatsakyta į esminį klausimą: kai yra 
nužudomas žmogus, tiriama, kodėl, kaip ir kas tai padarė. 
Į pastaruosius klausimus neatsakyta iki šiol. Negana to, 

atsirado daugiau mirčių, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai 
buvo ir yra siejamos su Garliavos įvykiais. Peršasi išvada – 
ar nepasikartojo 20 metų senumo istorija, kaip ir kunigo R. 
Mikutavičiaus nužudymo atveju, kai savo darbą prastai atli-
ko kriminalistai, patingėję kruopščiai ištirti rasto nužudyto 
nežinomojo tapatybę? Tuomet nužudyto R. Mikutavičiaus 
į vielos tinklą įvyniotas kūnas buvo ištrauktas iš Nemuno 
ir kaip neatpažintas skenduolis palaidotas, tačiau po metų 
ekshumuotas, o tada jau tikrai atpažintas... Ar ne tokios 

„ekshumuotos” įvykių eigos galime tikėtis ir dabar, kai į 
Lietuvą pargabenta viena pagrindinių vadinamųjų Garliavos 
įvykių veikėja N. Venckienė? Galų gale, nėra svarbu įrodyti, 
kad blogai savo darbą atliko teisėsauga, svarbiausia – at-
skleisti paslapčių skraistę, išaiškinti įvykius, jų veikėjus ir 
baigti siūbuoti valtį, kurioje plaukia visa Lietuva. Žinoma, 
tai būtų dar viena pergalė prieš jėgas, kurios siekia skaldyti 
Lietuvos visuomenę ir destabilizuoti politinę padėtį.

Kęstutis Šilkūnas

J u n g t i n i ų  A m e r i k o s 
Valstijų Kongresas pradėjo 
moderniojoje savo politikos 
istorijoje trečius oficialius ir 
atvirus liudijimus arba klau-
symus prezidento apkaltos 
byloje.

Lapkričio 14 d. rašė dien-
raštis „New York Times” ir 
tęsė: nacionalinių televizijos 
stočių iš prašmatnios komiteto 
salės perduotoje sesijoje du 
patyrę diplomatai – vyriau-
sias Jungtinių Valstijų atsto-
vas Ukrainoje, ambasadorius 
Williamas Tayloras ir kitas di-
plomatas George`as Kentas – 
papasakojo, kaip, jų nuomone, 
Amerikos užsienio politikos 
darymą iškreipė prezidento 
Donaldo Trampo (Donald 
Trump) politinės vendetos, ku-
rios kryžminėje ugnyje paliko 
Rusijos agresijos kamuojamą 
Ukrainą.

O D. Trampą ginantys res-
publikonai ne tik šiuos diplo-
matus atmetė kaip priklausan-
čius politizuotai biurokratijai, 
skleidžiančiai tik nuogirdas ir 
nepagrįstas interpretacijas, bet 
ir liejo pyktį ant paties apkaltos 
proceso, vadindami jį neteisin-
gu ir neteisėtu.

Šis Jungtinėse Valstijose 
vykstantis apkaltos spektaklis, 
– rašė „New York Times”, – 
silpnina Ukrainos prezidento 
Volodymyro Zelenskio pozi-
cijas, jam ruošiantis galimam 
susitikimui su Rusijos pre-
zidentu Vladimiru Putinu ir 
galimoms deryboms dėl karo 
rytų Ukrainoje nutraukimo.

JAV ir Ukrainos santykius 
temdantis kontroversijos šešė-
lis reiškia, kad Amerika nebe-
demonstruoja vieningo fronto 

SPEKTAKLIAI IR ABEJONĖS
Rusijos atžvilgiu ir nebeteikia 
įprastai stiprios diplomatinės 
paramos Ukrainai labai nera-
miais laikais.

Ukraina šiuo metu gana 
n u o g a ,  –  s a k ė  O k s a n a 
Syroid, vadovaujanti partijai 
Kliaukimės savimi, pasisa-
kančiai už glaudesnius ryšius 
su Vašingtonu.

Dabar mes priešinamės 
Rusijai vienų vieni, – pridūrė 
ji.

Per apkaltos procesą ryš-
kėjančios naujienos stiprina ir 
vieną iš centrinių Kremliaus 
propagandos elementų, bū-
tent mintį, kad Vašingtonas į 
Ukrainą žiūri tik kaip į prie-
monę siekti savo paties tikslų.

Tą patį, pasak Rusijos, rodo 
ir tai, kad Jungtinės Valstijos 
apleido savo buvusius sąjun-
gininkus kurdus šiaurės rytų 
Sirijoje.

Dienraštis „New York 
Times” toliau kelia klausimą: 
o kas su Islamo valstybę kovos 
dabar? Ir rašo, kad ketvirtadie-
nį diplomatai iš 35 valstybių 
ir tarptautinių organizacijų 
Vašingtone susitiko su vals-
tybės sekretoriumi Mike`u 
Pompeo.

Jungtinės Valstijos susi-
rinkusiųjų, įskaitant atstovus 
iš Prancūzijos, Britanijos, 
Vokietijos ir Saudo Arabijos, 
paprašė neapleisti kampani-
jos, kurios tikslas – visiškai 
sunaikinti džihadistų Islamo 
valstybę. Jos vadas, Abu 
Bakras al Baghdadis, praeitą 
mėnesį žuvo per amerikiečių 
antpuolį.

Tačiau neaiškumai dėl D. 
Trampo Vyriausybės tikrosios 
politikos, pasak kai kurių 

diplomatų, sukėlė abejones ir 
delsimą pasirašyti susitarimus, 
kuriuos Amerikos prezidentas 
galėtų tuoj pat atšaukti.

Pavyzdžiui, lapkričio 13 d. 
jis teigė laikantis JAV dalinius 
šiaurės rytų Sirijoje tik dėl 
vienos priežasties. Mes turime 
naftą, – sakė D. Trampas, – 
nafta yra saugi.

Tačiau lapkričio 12 d. aukš-
to rango valstybės departa-
mento pareigūnas teigė, jog 
amerikiečių pajėgos Sirijoje 
pirmiausia stengiasi užtikrin-
ti, kad organizacija Islamo 
valstybė būtų amžinai įveikta, 
o naftos laukai – tik antraeilis 
tikslas.

B e  t o ,  B a l t u o s i u o s e 
Rūmuose lapkričio 14 d. D. 
Trampas maloniai priėmė 
Turkijos prezidentą Recepą 
Tayyipą Erdoganą, neparo-
dydamas jokių susierzinimo 
ženklų dėl Turkijos dalinių 
įžengimo į Siriją.

Aš didelis gerbėjas, – ben-
droje spaudos konferencijoje 
teigė D. Trampas. O R. T. 
Erdoganas atsakydamas D. 
Trampą pavadino mielu drau-
gu.

Žodžiu, nuo savęs pridur-
sime, kad Amerikos vadovybė 
blaškosi ir tarpusavy nesutaria, 
o opozicinė demokratų partija, 
kuri šiuo metu kontroliuoja 
Atstovų Rūmus, bet ne Senatą, 
kur nedidelę daugumą turi res-
publikonai, sunkiai stumia pir-
myn prezidento, respublikono 
D. Trampo apkaltą, dėl kurios 
reikalingumo amerikiečių 
tauta yra aistringai suskilusi 
tarp D. Trampo priešininkų ir 
D. Trampo rėmėjų.

Mykolas Drunga, LRT

Turkija ketina naudoti iš 
Rusijos nusipirktas oro gynybos 
sistemas S-400, taip nepaisy-
dama JAV grasinamų sankcijų, 
lapkričio 16 d. sakė aukšto ran-
go gynybos pareigūnas.

Rusijos sistemų pirkimas ir 
jų pristatymas liepą tapo vienu 
pagrindinių aspektų, dėl kurio 
nesutaria NATO narės Turkija 

TURKIJA ŽADA NAUDOTI RUSIJOS S-400 GYNYBOS SISTEMAS 
ir Jungtinės Valstijos.

Praėjusį mėnesį JAV sakė, 
kad Turkijai sankcijų neskirs, 
jei ši nenaudos S-400 sistemų.

„Neteisinga manyti, kad 
dėl kažkieno kito interesų 
nenaudosime sistemų, kurias 
pirkome savo reikmėms ir 
sumokėjome tam tikrą pinigų 
sumą”, – sakė Turkijos gy-

nybos pramonės direktorato 
vadovas Ismailas Demiras.

„Atliksime savo pareigą 
ir (sistemą) galėsime naudoti. 
Kaip ją panaudosime, spręsime 
vėliau, – pridūrė jis. – Turime 
gerbti sandorį, kurį pasirašėme 
ir kuris mums tinka.”

Klausimas dėl šių sistemų 
buvo iškeltas Turkijos pre-
zidentui Recepui Tayyipui 
Erdoganui viešint Vašingtone, 
susitikimo su JAV prezidentu 
Donaldu Trampu (Donald 
Trump) metu. D. Trampas po 
susitikimo sakė, kad Turkijos 
kontraversiškas sistemų įsi-
gijimas Vašingtonui sukūrė 
„rimtų iššūkių”. Jis pridūrė, 
kad pareigūnai greitai imsis šį 
klausimą spręsti.

Dėl to, kad įsigijo S-400 
sistemas, Turkija buvo pa-
šalinta iš F-35 naikintuvų 
programos. R. T. Erdogano 
atstovas spaudai Ibrahimas 
Kalinas lapkričio 15 d. sakė, 
kad „nėra jokio klausimo, ar 
bus žengiama atgal, Turkija 
aktyvuos S-400”.          ELTA
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L i e t u v o s  M i n i s t r a s 
P i r m i n i n k a s  S a u l i u s 
S k v e r n e l i s  s u s i t i k o  s u 
Lietuvos atstovais Europos 
Parlamente ir aptarė aktua-
lius bendrijos darbotvarkės 
klausimus.

Pasak Premjero, Lietuva 
turi tikrai labai patyrusius 
atstovus Europos Parlamente, 
užimančius svarbias pozicijas 

PREMJERO SUSITIKIME SU LIETUVOS ATSTOVAIS EUROPOS PARLAMENTE –  
AKTUALŪS ES DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI

Iš kairės: Rasa Juknevičienė, Aušra Seibutytė-Maldeikienė, Juozas Olekas, Bronis Ropė, Saulius Skvernelis, Vilija Blinkevičiūtė, 
Valdemar Tomaševski ir Liudas Mažylis.                                                                                                                                                LRV

politinėse grupėse ir komite-
tuose.

Per susit ikimą su eu-
roparlamentarais aptartos 
naujos Europos Komisijos 
patvirtinimo perspektyvos, 
Lietuvos interesai, formuo-
jant ES sektorinių politikų 
kryptis, Europos Sąjungos 
paramos Rytų partnerystės ša-
lims klausimai, transatlantinio 

bendradarbiavimo priemonės 
ir perspektyvos.

Didelis dėmesys skirtas 
Lietuvos ir regiono šalių inte-
resams, daugiamečio biudže-
to, vidaus rinkos (Mobilumo 
paketo), teisės viršenybės, 
ES plėt ros  klausimams. 
Akcentuota, kad, formuojant 
būsimą ES biudžetą, Lietuva 
neturi tapti savo santykinės 

sėkmės įkaite, nepriimtina, 
kad sanglaudos politikos sri-
tyje mūsų valstybei siūlomas 
drastiškas 24 proc. mažini-
mas. Žemės ūkio politikoje 
taip pat siekiama išmokų 
konvergencijos iki 2027 m. 
ir adekvataus kaimo plėtros 
finansavimo. Pabrėžtas tin-
kamas ES išorinių sausumos 
ir jūros sienų apsaugos finan-

savimas. Europos Parlamento 
nariams padėkota už tvirtą pa-
laikymą sprendžiant Ignalinos 
AE uždarymo problemas.  

K a l b ė d a m a s  a p i e 
M o b i l u m o  p a k e t ą  
Vyriausybės vadovas teigė, 
kad susiduriama su naujų 
barjerų kūrimu ES vidaus 
rinkoje. 2019 m. spalio 24 d. 
Ministras Pirmininkas kartu 
su Bulgarijos, Rumunijos, 
Lenkijos, Vengrijos, Latvijos 
premjerais išsiuntė bendrą 
laišką ES lyderiams, kuriame 
akcentuota, kad dabartinės 
Mobilumo paketo projekto 
nuostatos, ypač dėl vilkikų 
grąžinimo į registracijos šalį, 
gali prieštarauti vidaus rinkos 
tikslams, taip pat neatitinka 
ES klimato tikslų įgyvendi-
nimo iniciatyvų.

Vyriausybės vadovas pa-
brėžė Europos Parlamento 
svarbą istorijos politikos 
klausimais, ypač akcentuo-
damas Rusijos neteisėtus 
veiksmus prieš sausio 13 d. 
bylą tyrusius prokurorus ir 
teisėjus, kitus istorinės atmin-
ties aspektus. „Tikimasi, kad 
Europos Parlamentas pareikš 
savo poziciją šiuo klausimu, 
kaip tai buvo padaryta š. m. 
rugsėjo 19 d. EP rezoliucijoje 
Molotovo-Ribentropo pakto 
80-ųjų metinių proga”, – teigė 
Ministras Pirmininkas Saulius 
Skvernelis.                     LRV

Lietuvos Vyriausybės kan-
cleris Algirdas Stončaitis susi-
tiko Japonijos pramonės įmo-
nių federacijos „Keidanren” 
atstovais ir aptarė ekonominio 
bendradarbiavimo perspekty-
vas bei pristatė investavimo 
Lietuvoje galimybes.

Akcentuota, kad Japonija 
yra pagrindinė Lietuvos par-
tnerė Azijoje ir abi valstybės 
turi bendrą požiūrį į vertybes 
ir globalius iššūkius. Lietuva 
rėmė Japonijos kandidatūrą bal-
suojant dėl teisės surengti 2020 
m. vasaros olimpines žaidynes, 
2025 pasaulinę Expo parodą.

„Noriu pasidžiaugti, kad 

Lietuva 2020-uosius metus pa-
skelbė Chiune Sugiharos me-
tais.  Susidomėjimas Chiune 
Sugiharos paveldu auga, pri-
traukia vis daugiau turistų iš 
Japonijos. Leiskite atskirai 
pabrėžti itin aktyvią Japonijos 
ambasados Vilniuje veiklą 
bei ambasadoriaus J.E. Shiro 
Yamasaki indėlį stiprinant 
praktinį Lietuvos ir Japonijos 
bendradarbiavimą”, – sakė 
A.Stončaitis.   

Pastebėta, jog Lietuvos ir 
Japonijos ekonominė-preky-
binė partnerystė - intensyvi 
ir dinamiška. Nuo 2010 m. 
dvišalė prekybos apyvarta iš-

KVIETIMAS JAPONIJOS VERSLUI –  ATRASTI LIETUVĄ

augo beveik 10 kartų. Lietuva 
mato didžiausią potencialą 
tolesniam bendradarbiavimui 
bei skatina toliau plėsti inves-
ticinius projektus informacinių 
ir komunikacinių technologijų 
(ICT), finansinių technologijų 
(FinTech), mokslo ir inovacijų 
bei gyvybės mokslų, gynybos 
industrijos bei kitose srityse.

„Keidanren” vienija apie 
1,6 tūkst. Japonijos verslo su-
bjektų,  į Lietuvą atvyksta va-
dovybė iš 14 visame pasaulyje  
žinomų Japonijos kompanijų:  
„Sumitomo”, „Mitsubishi”, 
TEPCO, „Hitachi”, „Japan 
Airlines” ir kitų.             LRV

Lietuvos Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis su Japonijos pramonės įmonių federacijos 
„Keidanren” atstovais.                                                                                                                     LRV

„Tvirti transatlantiniai ry-
šiai yra NATO esmė ir pagrin-
das. Esu tikras, jog artėjantis 
Londono lyderių susitikimas 
tik dar kartą patvirtins, jog 
Aljansui alternatyvos nėra ir 
negali būti. Per 70 egzistavimo 
metų NATO patyrė ne vieną iš-
šūkį, tad dabartinį – sėkmingai 
adaptuotis prie pasikeitusios 
saugumo padėties pasaulyje 
– sąjungininkės įveiks laiky-
damosi įsipareigojimų, vie-
nodai vertindamos grėsmes ir 
skirdamos kovai su jomis ati-
tinkamą finansavimą”, – sakė 
lapkričio 14 d. krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis 

„TVIRTI TRANSATLANTINIAI RYŠIAI YRA 
NATO ESMĖ IR PAGRINDAS”

Vašingtone surengtoje 
konferencijoje, skirtoje 
artėjančiam NATO lyde-
rių susitikimui Londone 
aptarti.

Ministras kalboje 
pabrėžė, jog Rusija yra 
viena iš didžiausių nū-
dienos grėsmių, tačiau 
ilgalaikėje perspekty-
voje būtina matyti ir 
Kinijos vaidmenį, ku-
rios auganti ekonomi-
nė galia, investicijos į 
kritinę infrastruktūrą bei 
ambicijos kelia grėsmę 

Aljanso narėms.
Vašingtone R. Karoblis taip 

pat susitiko su JAV Kongreso 
nariais Mike Conaway, Ruben 
Gallego ir Marsha Blackburn, 
kurie patvirtino visokeriopą 
JAV paramą Lietuvos saugu-
mui.

R. Karoblis Vašingtone taip 
pat skaitė pagrindinį praneši-
mą vienoje NATO industrijos 
forumo diskusijų NATO gy-
nybos ir atgrasymo stiprinimo 
tema. Pasak jo, po 2014 m. 
prasidėjusi NATO adaptaci-
ja nėra baigta, būtina toliau 
greitinti sprendimų priėmimą 
ir pajėgų parengtį.   LR KAM

Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis.              LR KAM
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Šeštadienio vakarą (2019 
m. lapkričio 2 d.) į kasmetinį 
Lietuvių Fondo pokylį rinkosi 
LF nariai, aukotojai, diploma-
tijos atstovai. Į pokylį atvyko ir 
gausus būrys jaunimo: Pasaulio 
lietuvių Jaunimo sąjungos 
atstovai, Šiaurės Amerikos 
lietuvių jaunimo sąjungos 
suvažiavimo dalyviai, buvę 
ir esami LF stipendininkai. 
Vakaro vairas buvo patikėtas 
LF stipendininkei, Loyola 
University Chicago studentei 
Miglei Rupšaitei. Svečių laukė 
gražiai gėlėmis papuošta salė 
(puokštės  Evelinos Karalienės) 
ir kiekvienam svečiui ant stalo 

LIETUVIŲ FONDO POKYLYJE – GARBINGAS APDOVANOJIMAS

padėta dovanėlė – saldumynas 
su LF logotipu (paruošė „Bake 
for Me!”).

Vakarą sveikinimu pradėjo 
Lietuvių Fondo tarybos pir-
mininkė Audronė Pavilčius-
Karalius. Ji padėkojo atvyku-
siems už paramą Fondui ir, 
trumpai papasakojusi apie LF 
veiklą ir siekius,  palinkėjo 
gražaus vakaro.

Susirinkusius sveikino 
Lietuvos Respublikos (LR) 
ambasadorius Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ir Meksikai 
Rolandas Kriščiūnas, LR ge-
neralinis konsulas Čikagoje 
Mantvydas Bekešius, JAV 

Iš kairės: Loyola University Chicago studentė Miglė Rupšaitė, LF tarybos narys Mariaus Kasniūnas ir 
Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Meksikai Rolandas Kriščiūnas.  
                                                                                                                             Sandros Scedrinos nuotr.

Sveikinimo tostą pakėlė LF valdybos pirmininkas Tauras Bublys. 
                                                                        Sandros Scedrinos nuotr.

lietuvių bendruomenės Krašto 
valdybos pirmininkas Arvydas 
Urbonavičius, Pasaulio lietuvių 
Jaunimo sąjungos valdybos pir-
mininkas Vladas Oleinikovas. 
Pokylyje dalyvavo LR gene-
ralinė garbės konsulė Ingrida 
Bublienė, LR garbės konsulas 
Jonas Prunskis, JAV lietuvių 
jaunimo sąjungos pirmininkė 
Rima Žiūraitis, šios sąjungos 
vicepirmininkas Jonas Howes 
ir kt. garbūs svečiai.

Svečiai plojimais sutiko LF 
tarybos nario, ne vienerius me-
tus ėjusio LF tarybos pirminin-
ko ir LF valdybos pirmininko 
pareigas, Mariaus Kasniūno 

apdovanojimą LR užsienio 
reikalų ministerijos garbės 
ženklu „Lietuvos diplomatijos 
žvaigždė”. Apdovanojimą įtei-
kė ambasadorius R. Kriščiūnas.

Sveikinimo tostą pakėlė LF 
valdybos pirmininkas Tauras 
Bublys. Jis padėkojo taip gau-
siai susirinkusiems (pokylyje 
dalyvavo 365 svečiai) ir palin-
kėjo LF ilgų gyvavimo metų.

Po skanios „Kunigaikščių 
užeigos” vakarienės sve-
čių laukė merginų trio „The 
Peppermint Patties” (LF stipen-
dininkė Daina Fischer, Anna 
Caldwell ir Laura Smalley) 
koncertas. Joms akompanavo 
Martynas Matutis. Klausytojai 
ypač gėrėjosi jaunų amerikiečių 
lietuviškai atliekamomis daino-

mis, o Fausto Strolios (žodžiai 
Leonardo Žitkevičiaus) dainą 
„Partizano mirtis” žiūrovai 
sutiko ne tik audringu plojimu, 
bet ir atsistojimu.

Susirinkusių į pokylį sve-
čių laukė staigmena – LF sti-
pendininkė Monika Plioplytė 
padovanojo savo darbą „I for 
Nested Pattern”, kurį buvo 
galima laimėti loterijos metu. 
Laimėjimas teko Čikagos litu-
anistinės mokyklos iždininkei 
Irmai Bliukienei.

Dar ilgai tą vakarą svečiai 
nesiskirstė. Didžėjus Eugenijus 
Dicevičius kvietė susirinkusius 
į šokio ratą, o fotografė Sandra 
Scedrina („Studiolight.us) įam-
žino  šio pokylio akimirkas 
nuotraukose. LF inf.

Lapkričio 6 d. Žemaičių 
dailės muziejaus Oginskių dva-
ro rūmuose atidaryta LGGRT 
centro Okupacijų ir laisvės 
kovų muziejaus parengta par-
oda „Vilko vaikai: duonos 
keliu iš Rytų Prūsijos į Lietuvą 
1945–1948 m.” Parodos ati-
daryme dalyvavo LGGRTC 
Okupacijų ir laisvės kovų mu-
ziejaus Istorijos skyriaus vedėja 
Ramunė Driaučiūnaitė, Fondų 

Lietuvos Vyriausybės kan-
celiarija vykdo konkursą ir vie-
šųjų pirkimu būdu tikisi atrinkti 
geriausią idėją partizanų vadui 
Adolfui Ramanauskui-Vanagui 
įamžinti. Paminklas turėtų būti 
pastatytas iki 2020  m. liepos 
1 d.  

„Kviečiame kūrybingus 
Lietuvos menininkus aktyviai 
dalyvauti ir pateikti konkursui 
originalias idėjas, kaip įpras-
minti Lietuvos laisvės kovų 
simbolio, „karo po karo” vado, 
A. Ramanausko-Vanago amži-
nojo poilsio vietą. Manau, kad 
paminklo ir antkapio skulptūri-
nių-architektūrinių idėjų sukū-
rimas ir jų realizavimas – itin 
garbingas ir mūsų valstybės 
garbingą istoriją įamžinantis 
kūrybinis darbas. Jį privalome 
atlikti atsakingai ir kokybiškai”, 
– sakė Deividas Matulionis, 
Vyriausybės kanclerio pirmasis 
pavaduotojas.

Konkurse pirmąsias 3 vietas 
užėmusius dalyvius numatyta 
apdovanoti piniginiais prizais 
(premijomis): I vietos laimė-
tojui – 2 000,00 eurų; II vietos 
laimėtojui – 1 500,00 eurų; III 

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO 
ĮAMŽINIMAS – VALSTYBĖS BRANDOS 

LIUDIJIMAS
vietos laimėtojui – 1 000,00 
eurų. Pasiūlymai turi būti pa-
teikti iki 2020 m. sausio 30 d. 
10 val. 00 min. Paminklo ir 
antkapio projekto parengimo, 
projekto vykdymo priežiūros 
ir įgyvendinimo paslaugų kai-
na negali būti didesnė nei 50 
000,00 eurų be PVM. Konkurso 
dokumentus rasite: https://cvpp.
eviesiejipirkimai.lt/Notice/
Details/2019-659256

Reikalaujama, kad dominuo-
janti paminklo ašis būtų vertikali, 
kuriant erdvinę paminklo dalį, į 
ją turi būti įkomponuotas atpažįs-
tamas A. Ramanausko-Vanago 
portretas. Menininkams  reko-
menduojama remtis turimomis 
dokumentinėmis fotografijomis, 
paminklą ir antkapį siūloma kurti 
iš granito, bronzos arba kitų ilga-
amžių medžiagų. Konkurse bus 
vertinama sprendimų meninė 
kokybė, idėjos autentiškumas, 
išraiškos priemonių ir reikšmių 
tikslingumas. Didelis dėmesys 
bus skiriamas kontekstui, t. y. 
kaip paminklas ir antkapis dera 
tarpusavyje bei su Lietuvos vals-
tybės vadovų laidojimo vietoje 
esančia kapaviete.              LRV

„VILKO VAIKAI: DUONOS KELIU IŠ RYTŲ 
PRŪSIJOS Į LIETUVĄ 1945–1948 M.”

apskaitos skyriaus vyriausioji 
specialistė Lina Šlapelytė, Ūkio 
skyriaus vedėja Gintarė Marija 
Vapšienė. 

Susirinkusiuosius į par-
odos atidarymą pasveikino 
Žemaičių dailės muziejaus 
Oginskių dvaro rūmų direkto-
riaus pavaduotoja dr. Jolanta 
Skurdauskienė. Parodą pristatė 
LGGRTC Okupacijų ir laisvės 
kovų muziejaus Istorijos sky-

riaus vedėja R. Driaučiūnaitė. 
Savo atsiminimais apie sunkią 
„vilko vaiko” dalią pasidali-
jo Harc Gladstein-Anicetas 
Mačiulskis, pokariu iš Rytų 
Prūsijos atklydęs į Plungę 
ir radęs prieglobstį lietuvių 
šeimoje čia pasilikęs gyventi. 

Žemaičių dailės muziejaus 
Oginskių dvaro rūmų direk-
torius Alvidas Bakanauskas 
padėkojo visiems, susirinku-
siems į parodos atidarymą.

LGGRT

LGGRTC Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja R. Driaučiūnaitė, Fondų apskai-
tos skyriaus vyriausioji specialistė L. Šlapelytė ir „vilko vaiko” dalią patyręs Harc Gladstein-Anicetas 
Mačiulskis.                                                                                                                           J. Skurdauskienės nuotr.
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Lapkričio 15 d. Lietuvos 
ambasadoje JAV surengta 
diskusija apie sovietų nusi-
kaltimus pokario Lietuvoje. 

LIETUVOS AMBASADOJE JAV SURENGTA DISKUSIJA APIE SOVIETŲ NUSIKALTIMUS IR 
GENOCIDĄ POKARIO LIETUVOJE

Iš kairės: Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir Lietuvos krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis.                                                                                                                  LR URM

Diskusijos dalyvius pasveiki-
no Lietuvos krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis 
ir ambasadorius Rolandas 

Kriščiūnas. Pranešimus skaitė 
šiuo metu su Fulbright sti-
pendija akademinę stažuotę 
Columbia universitete atlie-

kanti dr. Dovilė Sagatienė, 
bei Lepage centro Villanovos 
universitete direktorius Jason 
Staeinhauer. Diskusiją mo-
deravo JAV Kongreso bibli-
otekos teisės tyrimų centro 
direktorius dr. Peter Roudik.

Ministras R.Karoblis pa-
žymėjo, kad Antrojo pasau-
linio karo pabaiga pasau-
liui atnešė taiką, tuo tarpu 
Lietuvai ji reiškė okupaciją 
ir dar vieną karą. „Kova prieš 
sovietinę okupaciją buvo 
vienas skausmeningiausių 
XX a Lietuvos istorijos peri-
odų, kurio metu šalis prarado 
penktadalį savo gyventojų. 
Antrojo pasaulinio karo nu-
sikaltimai turėjo Niurnbergo 
teismą, tuo tarpu sovietų nu-
sikaltimai savo Niurnbergo 
neturėjo,” – sakė ministras.

„Kalbėdami apie sovietų 
nusikaltimus visų pirma sie-
kiame, kad tokie nusikaltimai 
niekuomet daugiau nepasi-
kartotų ne tik Lietuvoje, bet 
ir bet kurioje kitoje šalyje,” 

sakė ministras.
Pagrindinį  pranešimą 

skaičiusiu D.Sagatienė ana-
lizavo Drėlingo prieš Lietuvą 
bylą, kurioje buvo konstatuo-
ta, kad sovietinių represinių 
struktūrų vykdyti nusikalti-
mai Lietuvoje gali būti lai-
komi genocidu. D.Sagatienė 
nagrinėjo ar ši byla gali 
tapti lūžiu tašku vertinant 
Sovietų nusikaltimus ne tik 
Lietuvoje, bet ir kituose oku-
puotose kraštuose.

Sovietinėse represinėse 
struktūrose dirbęs S.Drėlingas 
buvo pripažintas kaltu dėl 
genocido. Europos Žmogaus 
Teisių Teismas (EŽTT) kons-
tatavo, kad Lietuvos nacio-
naliai teismai tinkamai mo-
tyvavo savo sprendimus dėl 
to, kad partizanai buvo reikš-
minga lietuvių tautos, kaip 
nacionalinės, etninės grupės, 
dalis ir atsakomybė už geno-
cidą prieš juos buvo įtvirtinta 
tarptautiniuose teisės aktuose. 

LR URM

Lapkričio 12 dieną už-
sienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius dalyvavo 

LIETUVA PASIRENGUSI PASIDALINTI PATIRTIMI  
KOVOJE SU DEZINFORMACIJA

Informacijos ir demokratijos 
forumo, vykusio Paryžiaus 
Taikos Forumo metu, atida-
ryme.

„Pilietinės visuomenės, 
nevyriausybinių organizacijų, 
akademinės bendruomenės 
pastangos  – geriausias būdas 
kovoje su dezinformacija. 
Lietuva pasirengusi pasidalinti 
gerąja patirtimi šioje srityje”, 
- pabrėžė ministras.

Informacijos ir demokratijos 
forumas – praėjusių metų Taikos 
forumo metu pradėtos inicia-
tyvos, prie kurios kartu su dar 
12 šalių  prisijungė ir Lietuva, 
tąsa. Iniciatyva siekia apsaugoti 
atvirą ir demokratišką komu-
nikacijos erdvę, profesionalią 
žurnalistiką nuo stiprėjančios 
dezinformacijos, bandymų kon-
troliuoti ar cenzūruoti, komerci-
nių interesų įtakos.

Naujasis Informacijos ir 
Demokratijos forumas sieks 
vertinti globalios informaci-
jos ir komunikacijos erdvės 

reglamentavimą tarptautiniu 
lygiu, tirti platformų atitikimą 
Informacijos ir demokratijos 
partnerystės principams,  teikti 
rekomendacijas valstybėms ir 
subjektams, atsakingiems už 
skaitmenines platformas, teikti 
žurnalistams rekomendacijas.

Paryžiaus taikos forumo 
bibliotekai ministras padova-
nojo Vlado Terlecko leidinį 
prancūzų kalba apie tragiš-
ką Lietuvos pokario istoriją. 
„Turime mokytis iš tragiškų 
istorijos puslapių, kad nekar-
totume istorijos klaidų”, - sakė 
ministras L. Linkevičius.

Taikos forume minis-
tras taip pat aplankė lietuvių 
įmonės „Crypto Economy 
Organisation” parengtą pro-
jekto „Goalhub” stendą, siū-
lantį konkrečius sprendimus, 
kaip sukurti skaidrų vystomojo 
bendradarbiavimo ir humani-
tarinės pagalbos organizacijų 
tinklą, palengvinantį jų veiklos 
koordinavimą, prisidedant prie 
Jungtinių Tautų tvaraus vysty-
mosi tikslų įgyvendinimo.

Paryžiuje ministras taip pat 
dalyvavo France24 televizijos 
laidoje „Talking Europe”, kur 
kalbėjo apie Europos sau-
gumą, Lietuvos santykius 
su Rusija, požiūrį į Europos 
Sąjungos plėtrą ir kaimynystę.

Darbinėje vakarienėje su 
Prancūzijos užsienio politi-
kos ekspertais ministras L. 
Linkevičius pristatė Lietuvos 
požiūrį į santykius su Rusija, 
Lietuvos bendradarbiavimo su 
Rusijos pilietine visuomene 
iniciatyvas.              LR URM

2019 m. lapkričio 2 d. 
Lietuvos ambasados Rusijoje 
įgaliotasis ministras Vytautas 
Žalys ir antrasis sekretorius 
Artūras Slavinskas Vladimire 
pagerbė tarpukario Lietuvos 
užsienio reikalų ministro, ar-
kivyskupo Mečislovo Reinio 
atminimą. Vėlinių dieną seno-
siose Kniaz-Vladimiro kapinė-
se vietos katalikų parapijos ku-
nigas tėvas Sergėjus Zujevas 
aukojo mišias, Lietuvos di-
plomatai padėjo gėlių prie 
bendro kapo, kuriame be M. 
Reinio palaidoti dar ir lenkų, 
ukrainiečių, estų ir japonų 
politiniai kaliniai.

RUSIJOJE PAGERBTAS TARPUKARIO 
LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTRO MEČISLOVO REINIO 

ATMINIMAS
Stalinistinio teroro auka, 

lietuvių tautos šviesuolis ir 
ganytojas, kankinys M. Reinys 
mirė „Vladimirskij Central” 
kalėjime, kur buvo kalinami ir 
kiti iškilūs tarpukario Lietuvos 
asmenys. Mirusiųjų atminimo 
dieną prisiminti ir pagerbti 
šiame kalėjime kalėję Lietuvos 
Prezidentas Aleksandras 
Stulginskis, ministrai pirmi-
ninkai Vladas Mironas bei 
Antanas Merkys, paskutinis 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Juozas Urbšys, vyskupas 
Teofilius Matulionis, prelatas 
Juozas Laukaitis ir kiti žymūs 
lietuviai.                    LR URM

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dalyvavo 
Informacijos ir demokratijos forumo, vykusio Paryžiaus Taikos 
Forumo metu, atidaryme.                                                    LR URM

Lietuvos  ambasadoje 
Maskvoje spalio 30 d., kuri 
Rusijoje minima kaip Politinių 
represijų aukų atminimo diena, 
parodytas Rūtos Šepetys ro-
mano motyvais sukurtas filmas 
„Tarp pilkųjų debesų”. Į filmo 
pristatymą susirinko žmogaus 
teisių gynėjai, visuomeniniai 
veikėjai, akademinės ben-
druomenės nariai, menininkai, 
užsienio valstybių diplomatai 
ir žurnalistai.

Ambasadorius Remigijus 
Motuzas, sveikindamas su-
sirinkusiuosius, pažymėjo, 
kad pagal R. Šepetys romaną 
sukurtas filmas gyvai ir jautriai 
perduoda lietuvių tautos trage-
diją – pasakoja apie išskirtas 
šeimas, ištremtus ir nužudytus 
nekaltus žmones, jų sužlug-

FILMAS „TARP PILKŲJŲ DEBESŲ” PARODYTAS MASKVOJE
dytus likimus. „Tačiau nuo 
politinių represijų nukentėjo 
ne tik lietuviai, latviai, estai, 
lenkai ir kitos tautos, bet ir 
pati rusų tauta. Todėl mes visi 
kartu esame atsakingi už šios 
atminties išsaugojimą ir perda-
vimą ateities kartoms, kad tai 
niekada nepasikartotų” – sakė 
R. Motuzas.

Po filmo vykusioje diskusi-
joje renginio dalyviai neslėpė 
emocijų ir kalbėjo, kad tokie 
filmai turėtų būti demonstruo-
jami visoje Rusijoje, nes dalis 
žmonių nežino tikrosios tiesos 
apie stalinizmo represijas, nes 
valdžios propaganda tai patei-
sina, sakydama, kad tuo metu 
taip reikėjo.

R. Šepetys knyga „Tarp 
pilkųjų debesų” yra paremta 

tikrais įvykiais, ji tapo „The 
New York Times” bestsele-
riu, buvo išversta į daugybę 
užsienio kalbų ir yra įtraukta į 
rekomenduojamos mokyklinės 
literatūros sąrašą keliolikoje 
valstybių.                  LR URM

Lietuvos ambasadorius  Rusijoje 
Remigijus Motuzas.      LR URM
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Šių metų lapkričio 12 d. 
Minske iškilmingai atida-
ryta sekmadieninė lietuvių 
kalbos mokyklėlė. Nuo šiol į 
Baltarusijos Maksimo Tanko 
pedagogikos universitete įsi-
kūrusį lietuvių kalbos kabi-
netą rinksis ir mažieji Minsko 
lietuvių bendruomenės na-
riai, norintys išmokti kalbėti 
lietuviškai.

Minsko lietuvių bendruo-
menę „Vytis” su puikia ini-
ciatyva pasveikinęs Lietuvos 
Respubl ikos  ambasado -
rius Baltarusijoje Andrius 
Pulokas pažymėjo, kad dar 
vienos lituanistinės moky-
klos Baltarusijoje atidarymas 
neabejotinai prisidės prie 
lietuvių kalbos puoselėjimo 
ir sklaidos šioje šalyje. „Šalia 

B A L T A R U S I J A

MINSKE ATIDARYTA SEKMADIENINĖ 
LITUANISTINĖ MOKYKLA

tradicinių lietuvybės salų 
Pelesoje, Rimdžiūnuose ar 
Breslaujos krašte, nuo šiol 
Minską bus galima pagrįstai 
vadinti dar vienu lietuvybės 
puoselėjimo centru”, sakė 
ambasadorius.

Planuojama, kad sekma-
dieninėje mokyklėlėje Minske 
lietuvių kalbos iš pradžių mo-
kysis apie 10 mažųjų lietuvių. 
Mokyklos atidarymo proga 
būsimiems mokiniams amba-
sada įteikė Lietuvos švietimo 
ir mokslo ministerijos skirtus 
vadovėlius, lietuviškas kny-
geles ir suvenyrus bei perdavė 
nuoširdžius ministerijos atsto-
vų sveikinimus.

Šiuo metu Baltarusijoje 
gyvena apie 5000 lietuvių, 
veikia Breslaujos, Gardino, 

Atidarius Minske sekmadieninę lituanistinę mokyklą.                                                                     LR URM

Gervėčių krašto,  Lydos, 
Minsko ir Pelesos lietu-
vių bendruomenės, veikia 

dvi lietuvių formaliojo ug-
dymo įstaigos Pelesoje ir 
Rimdžiūnuose, taip pat litua-

nistinės mokyklėlės Gardine, 
Lydoje, Ūsoniuose, Apse ir 
nuo šiol – Minske.  LR URM

Spalio 17 dieną Lietuvos 
ambasadoje Prancūzijoje su-
rengtas Paryžiaus lietuvių pro-
fesionalų klubo inauguracinis 
susitikimas, kuriame dalyvavo 
apie 90 Prancūzijoje dirbančių 
ar studijuojančių tautiečių.

„Lietuvių bendruomenė 
Prancūzijoje yra išskirtinė, 
nes galime sutikti labai įvai-
rių profesijų atstovų – meno, 
mados, knygų pasaulio, in-
formacinių technologijų, fi-
nansų, biotechnologijų eks-
pertų. Tai yra neįkainojamas 
potencialas kuriant modernią 
ir klestinčią Lietuvą,” – teigė 
ambasadorius Lietuvos amba-
sadorius Prancūzijoje Nerijus 
Aleksiejūnas.

P R A N C Ū Z I J A

PRANCŪZIJOJE STEIGIAMAS PARYŽIAUS 
LIETUVIŲ PROFESIONALŲ KLUBAS

Renginio dalyviams taip 
pat pristatyti diasporos pro-
fesionalų tinklo „Global 
Lithuanian Leaders” ir pirmo-
jo lietuvių profesionalų klubo 
„Lithuanian City of London 
Club” projektai, veikla ir pri-
dėtinė vertė telkiant ryšius.

Paryžiaus klubo inicia-
toriai Viktorija Gečytė bei 
Mažvydas Michalauskas pri-
statė iniciatyvos ištakas bei 
tolimesnius planus. Renginio 
dalyviai dalinosi savo patirti-
mi, kuo galėtų būti naudingi 
Lietuvai bei kaip galėtų pri-
sidėti stiprinant tarpusavio 
ryšius ir skleidžiant pozityvų 
Lietuvos įvaizdį Prancūzijoje.

LR URMLietuvos ambasadoje Prancūzijoje surengtas Paryžiaus lietuvių profesionalų klubo inauguracinis 
susitikimas, kuriame dalyvavo apie 90 Prancūzijoje dirbančių ar studijuojančių tautiečių.    LR URM

Londone lapkričio 9 d. 
įvyko metinis Jungtinės 
Karalystės bendruomenių or-
ganizacijų vadovų ir atsto-
vų susitikimas. Jį jau aštun-
tą kartą iš eilės organizavo 
Lietuvos ambasada Jungtinėje 
Karalystėje. Šiemet į amba-
sadą atvyko per 70 delegatų 
iš  36 lietuvių bendruomenių 
organizacijų: šalies ir įvai-
rių miestų (Londono, Kings 
Lino, Mančesterio, Lidso, 
Piterboro, Kingstono prie 
Halo, Portsmuto, Aberdyno, 
Birmingemo, Krolio, Visbičo, 
Milton Keinso) bendruomenių, 
profesionalų klubų, universite-
tų studentų bendrijų, religinių 
bendruomenių, skautų, šaulių 
sąjungų, sporto asociacijų.

Į susitikimą atvyko ir 
Lietuvos užsienio reikalų mi-

J U N G T I N Ė  K A R A L Y S T Ė

LONDONE ĮVYKO METINIS  
JUNGTINĖS KARALYSTĖS  

LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ ORGANIZACIJŲ 
VADOVŲ IR ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

nisterijos Užsienio lietuvių 
departamento direktoriaus 
pavaduotoja Lina Žukauskaitė, 
taip pat Lietuvos Respublikos 
Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) komisi-
jos pirmininkas dr. Rimvydas 
Baltaduonis.

Susitikimo dalyviai disku-
tavo apie lietuviškos tapatybės 
puoselėjimo ir ugdymo proble-
mas, tarėsi, kaip stiprinti ben-
druomenių organizacijų tarpu-
savio bendradarbiavimą, plėsti 
ryšius su Lietuva ir prisidėti 
prie gerovės Lietuvoje kūrimo. 
Bendruomenių atstovai savo 
pranešimuose apžvelgė 2019 
metais nuveiktus darbus ir pa-
sidžiaugė pasiekimais, dalinosi 
bendradarbiavimo su vietos 
savivalda ir kitomis bendruo-
menėmis patirtimi. Susitikime 

su pasididžiavimu buvo akcen-
tuota, jog 2019 metais vyku-
siuose Lietuvos Prezidento rin-
kimuose, rinkimuose į Europos 
Parlamentą ir referendumuose 
dėl pilietybės išsaugojimo ir 
dėl Seimo narių skaičiaus su-
mažinimo balsavo rekordinis 
Jungtinėje Karalystėje gyve-
nančių Lietuvos piliečių skai-
čius – 20 tūkst., tai sudarė 36% 
visų užsienyje balsavusių tau-
tiečių. Jungtinėje Karalystėje 
lietuviai balsavo ir specialiai 
įsteigtose papildomose balsa-
vimo vietose Kings Line, Lidse 
ir Rytų Londone.

2020 metais bus minimas 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 30-metis, vyks Seimo 
rinkimai. Bendruomenių orga-
nizacijos aptarė, kaip Jungtinėje 
Karalystėje bus švenčiamas 
atkurtos Lietuvos jubiliejinis 
gimtadienis. Susitikimo daly-
viai išklausę svečio Rimvydo 
Baltaduonio, pilietinės akcijos 
„Mūsų metas dabar” inicia-
toriaus, pranešimą „Ką lemia 

JK lietuvių balas rinkimuose? 
Labai daug!”, diskutavo, kaip 
skatinti čia gyvenančių tau-
tiečių pilietiškumą ir pilietinį 
aktyvumą.

Lietuvos ambasadorius 
Jungtinėje Karalystėje Renatas 
Norkus aktyviausiems JK lie-
tuvių bendruomenių nariams 
įteikė padėkas. Jis pasidžiaugė 
kiekvienais metais vis labiau 
matoma įvairialype bendruo-
menių veikla, stiprėjančiais jų 
ryšiais su Lietuva.

Jungtinėje Karalystėje gy-
vena apie 200 tūkst. Lietuvos 
piliečių. Čia veikia beveik 50 
lietuvių bendruomenių orga-
nizacijų, asociacijų ir klubų. 
Taip pat yra yra nemažai ko-
lektyvų: tautines tradicijas 
puoselėja Londono lietuvių 
folkloro ansamblis „Saduto” 
ir tautinių šokių kolektyvas 
„Versmė” Londone, tautinių 
šokių kolektyvas „Raskila” 
Piterbore, lietuvių liaudies 
šokių kolektyvas „Spiečius” 
Šiaurės Airijoje, tautinių šo-

kių kolektyvas „Vėtrungė” 
Lidse, lietuvių liaudies šo-
kių kolektyvas „Perkūnas” 
Mančesteryje. Chorinio daina-
vimo tradicijas tęsia Lietuvių 
krikščionių bažnyčios Londone 
choras „Gausa”, mišrus choras 
„Motyva” Piterbore. Šiemet 
savo veiklą pradėjo mėgėjų 
teatras „Halo lietuvių teatras”.

LR URM.

L i e t u v o s  a m b a s a d o r i u s 
Jungtinėje Karalystėje Renatas 
Norkus.                          LR URM
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DR. J. PRUNSKIO SUSITIKIMAI BALTUOSIUOSE RŪMUOSE

LR garbės konsulas dr. Jonas Prunskis su oficialiu kvietimu lankėsi 
Baltuosiuose rūmuose.                                                         IPI nuotr.

Lapkričio 4 d. LR garbės 
konsulas, JAV Prezidento pa-
skirtas Sveikatos ir žmogiškųjų 
paslaugų (HHS) departamento 
Skausmo gydymo darbo gru-
pės narys, Ilinojaus skausmo 
instituto (IPI) įkūrėjas bei me-
dicinos direktorius dr. Jonas 
Prunskis su oficialiu kvietimu 
lankėsi Baltuosiuose rūmuose, 
kur susitiko su JAV Prezidento 
vyresniuoju patarėju Joe 
Grogan. Lapkričio 6 d. dr. J. 
Prunskis susitiko su Prezidento 
patarėja Kellyanne Conway ir 
Baltųjų rūmų Personalo vadovu 

Mick Mulvaney.
Šie susitikimai surengti 

tęsiant diskusijas dėl Skausmo 
gydymo darbo grupės atas-
kaitos, kuri buvo pateikta šių 
metų gegužės mėn. Susitikimų 
metu aptarti galimi dabartinės 
opioidų krizės sprendimo bū-
dai, su elektroninių sveikatos 
įrašų (EHR) sistema susijusios 
problemos, lemiančios ženkliai 
padidėjusį medikų darbo krūvį 
ir su tuo susijusius sunkumus, 
ambulatorinių chirurgijos cen-
trų (Ambulatory surgery cen-
ters (ASC)) privalumai, suau-

gusiųjų autologinių kamieninių 
ląstelių tyrimų rezultatai. 

Buvo kalbama apie galimybę 
pakviesti JAV Prezidentą atvykti 
į Lietuvą, taip pat pasidalinta 
mintimis apie galimą Lietuvos 
Respublikos Prezidento Gitano 
Nausėdos vizitą į Vašingtoną. 
Dr. Prunskis perdavė preziden-
tui Donald Trump ir Pirmajai 
poniai skirtą oficialų šventės or-
ganizatorių kvietimą dalyvauti 
2020 m. liepos 5 d. Filadelfijoje 
vyksiančioje Šiaurės Amerikos 
lietuvių XVI tautinių šokių 
šventėje.                            IPI inf.

Lituanistikos tyrimo centro 
pastato Lemonte, IL,  tvarkymo 
darbai vyksta toliau, ir džiau-
giamės, kad nuolat sulaukiame 
pagalbininkų iš kitų lietuviškų 
organizacijų. Lituanikos tunto 
skautai, kurie dalyvauja ir 
Amerikos skautų veikloje, ir 
siekia aukščiausio – Erelio 
laipsnio, padėjo LTC tvarkyti 
aplinką. Jokūbas Gučius, Ivas 
Stropus, Petras Simonaitis ir 
Martynas Barškėtis suorga-
nizavo savanorius ir atliko 
savo užsibrėžtą projektą – 
J. Gučius, I. Stropus ir P. 
Simonaitis sodino gyvatvores 
aplink sklypo teritoriją bei prie 
šiaurinės pastato sienos, M. 
Barškėtis sumūrijo laužavietę 

SKAUTAI PADĖJO TVARKYTI LITUANISTIKOS TYRIMO CENTRO APLINKĄ
ir  pastatė suoliukus. Skautų  
ir jų pagalbininkų savanorių 
darbas nebuvo lengvas, nes 
teko dirbti šlapio Čikagos 
rudens sąlygomis, tačiau jie 
įrodė esą verti skauto Erelio 
vardo. Skautai bei jų suburti 
savanoriai taip pat susipažino 
su Lituanistikos tyrimo cen-
tro archyvais, kuriuos jiems 
aprodė LTC tarybos pirmi-
ninkas dr. Robertas Vitas bei 
savanorių koordinatorė Gailė 
Vitas. Nuoširdžiai dėkojame 
Lituanikos tunto skautams, 
jų tėvams ir talkininkams. Tai 
gražus lietuviškų organizacijų 
bendradarbiavimo pavyzdys. 

Lituanistikos tyrimo cen-
tro inf. 

Skautai talkininkai (iš kairės): Dovas Variakojis, Arūnas Buntinas, Robertas Vitas, Jonas Variakojis, Andrius 
Stankus, Aurelius Žemaitis, Linas Kelečius, Vytas Buntinas, Ivas Stropus, Jokūbas Gučius, Martynas 
Barškėtis, Tadas Stankus, Lukas Stankus, Jonas Jodwalis, Vitas Daulys, Aras Daulys, Alytė Simonaitienė, 
pritūpęs – Petras Simonaitis (nuotraukoje trūksta Lino Simonaičio, Gailės Vitas).                  Gailės Vito nuotr.

2019 m. gruodžio 6-7 dieno-
mis (penktadienį ir šeštadienį) 
Lietuvos Respublikos genera-
linis konsulatas Čikagoje, ben-
dradarbiaudamas su Lietuvių 
bendruomenės Ohajo apygarda 
ir LR garbės generaline konsule 
Ingrida Gertrūda Bublys, rengia 
konsulinių pareigūnų išvyksta-
mąją misiją Klyvlende.

Konsulinis aptarnavimas 
vyks adresu:  Lietuvių namai, 
877 East 185th St; Cleveland, 
Ohio, 44119.

Konsulinės misijos metu bus 
priimami Lietuvos Respublikos 
piliečių prašymai dėl pasų ir 
dėl asmens tapatybės kortelių 
keitimo ir išdavimo, užsienyje 
registruotų civilinės būklės 
aktų (santuokos, ištuokos, vaikų 
gimimo) įtraukimo į apskaitą 
Lietuvoje ir dėl gyvenamosios 
vietos deklaravimo. Taip pat bus 
priimami prašymai dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės.

Prašome iš anksto užsire-
gistruoti dėl konsulinių pas-
laugų el. paštu: kons.cikaga@
urm.lt

Registracijai reikalingi šie 
duomenys:

1) Vardas ir pavardė - tiksliai 
kaip LR pase + nauja pavardė, 
jei skirtinga nei LR pase (su-
rašykite visus šeimos narius, 

GRUODŽIO 6-7 DIENOMIS  
KLYVLENDE (OHAJO VALSTIJOJE) 

VYKS KONSULINĖ MISIJA

paslaugų norima kreiptis;
5) Pageidaujama priėmimo 

diena ir laikas.
Detalią informaciją apie 

konsulines paslaugas, doku-
mentų sąrašus ir išsamią infor-
maciją, kurią būtina žinoti krei-
piantis dėl konsulinių paslaugų, 
rasite Lietuvos Respublikos 
generalinio konsulato Čikagoje 
tinklalapyje: http://chicago.
mfa.lt

LR URM

kuriems reikia konsulinių pas-
laugų);

2) Asmens kodas (arba tiksli 
gimimo data, jei asmuo dar 
neturi suteikto asmens kodo);

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

4) Dėl kokių konsulinių 

Primename, kad iki kie-
kvienų metų pabaigos as-
menys, gyvenantys užsienio 
valstybėse ir gaunantys valsty-
bines socialinio draudimo pen-
sijas Lietuvoje, iki kiekvienų 
metų pabaigos turi atsiųsti 
(pateikti) Sodros Užsienio 
išmokų tarnybai dokumentą, 
patvirtinantį, kad asmuo gy-
vena užsienio valstybėje arba 
kad yra gyvas ir gyvena tam 
tikroje vietoje.

Šis dokumentas turi būti 
išduotas (dokumento kopi-
ja – patvirtinta) ne anksčiau 
kaip tų metų spalio 1 dieną. 
Šio dokumento laiku nega-
vus, pensijos mokėjimas nuo 
ateinančių metų sausio 1 d. 
sustabdomas (informacija 
pateikta remiantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 1994 
m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 
1156 „Dėl Valstybinių sociali-
nio draudimo pensijų skyrimo 
ir mokėjimo nuostatų patvir-
tinimo”, kuris buvo pakeistas 
2012 m. spalio 3 d. nutarimu 
Nr. 1210).

SVARBI INFORMACIJA  
DĖL PENSIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAMS
SVARBU:
Lietuvos Respublikos kon-

sulinės įstaigos patvirtinimas, 
kad asmuo yra gyvas ir gy-
vena tam tikroje vietovėje, 
atliekamas notarinio veiksmo 
forma. Notariniai veiksmai 
pagal Lietuvos notariato įstaty-
mą yra atliekami tik Lietuvos 
Respublikos piliečiams . 
Lietuvos Respublikos pilietis 
dėl patvirtinimo išdavimo tu-
rėtų kreiptis asmeniškai, pa-
teikdamas galiojantį Lietuvos 
Respublikos tapatybę patvir-
tinantį dokumentą-pasą arba 
asmens tapatybės kortelę.

Už patvirtinimo išdavimą 
imamas konsulinis mokestis 
33 USD, kurį galima sumokėti 
grynais arba banko kortele.

Registruotis liudijimui, kad 
asmuo yra gyvas ir gyvena 
tam tikroje vietovėje, reikėtų 
paskambinti telefonu 312-397 
-0382 į LR generalinį konsu-
latą Čikagoje. Neatsiliepus pa-
reigūnui, galima palikti žinutę 
su vardu, pavarde ir pageidau-
jama paslauga.           LR URM

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė: WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com
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K U L T ŪR A

Lietuvos ambasada JAV, 
b e n d r a d a r b i a u d a m a  s u 
JAV Kongreso nariu Johnu 
Shimkumi, Vašingtone įsikū-
rusiu komunizmo aukų me-
morialiniu fondu ir Jungtiniu 
Baltijos-Amerikos nacionali-
niu komitetu istoriniame JAV 
Kongreso Kapitolijaus pasta-
te surengė filmo „Tarp pilkų 
debesų” peržiūrą ir diskusiją 
apie sovietų ir nacių režimų 
aukas Baltijos šalyse.

Lietuvos ambasadorius 
Rolandas Kriščiūnas, svei-
kindamas gausiai susirinku-
sius į renginį svečius, tarp 
kurių buvo JAV Kongreso 
narių ir jų patarėjų, JAV 

JAV KONGRESE SURENGTA FILMO „TARP PILKŲ DEBESŲ” PERŽIŪRA IR DISKUSIJA  
APIE SOVIETŲ IR NACIŲ REŽIMŲ AUKAS BALTIJOS ŠALYSE

administracijos ir nevyriau-
sybinių organizacijų atstovų, 
diplomatų bei JAV lietuvių 
bendruomenės narių, pabrė-
žė, kad šio vakaro tikslas yra 
atkreipti dėmesį ir išryškinti 
abiejų totalitarinių režimų – 
nacių ir sovietų, nuo kurių 
nukentėjo Baltijos šalys, 
įvykdytus nusikaltimus.

„ M u m s  s v a r b u ,  k a d 
Amerikos žmonės supras-
tų, ką Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos žmonėms teko iš-
gyventi Sibire ir patirti nacių 
bei sovietų okupacijos metais 
savo gimtosiose šalyse, bei 
kodėl mes taip vertiname 
laisvę”, - pažymėjo ambasa- Prieš filmo peržiūrą „Tarp pilkų debesų” įvyko diskusija. Iš kairės: J. Shimkus, M. Markevičius,  

M. Smith, K. Altau.                                                                                                                            LR URM

Iš kairės: Lietuvos ambasados JAV antrasis sekretorius Tadas 
Kubilius, JAV Kongreso narys John Shimkus, JAV senatorius 
Richard Durbin ir Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas. 
                                                                                             LR URM

dorius Rolandas Kriščiūnas.
„Baltijos šalių žmonės yra 

dėkingi ir visada bus dėkingi 
už JAV vykdytą sovietinės 
okupacijos nepripažinimo 
politiką”, - pabrėžė Lietuvos 
ambasadorius.

JAV Atstovų Rūmų Baltijos 
draugų grupės vienas iš pir-
mininkų Johnas Shimkus ren-
ginio metu pristatė rezoliu-
ciją, kuria siekia, kad JAV 
Kongresas priimtų sprendimą 
rugpjūčio 23-iąją paskelbti 
Juodojo kaspino diena, pager-
biant sovietų ir nacių režimų 
aukų atminimą.

Prieš filmą surengtą dis-
kusiją moderavo Jungtinio 

Baltijos-Amerikos nacio-
nalinio komiteto vadovas 
Karlas Altau, diskusijoje 
dalyvavo JAV Kongresmenas 
Johnas Shimkus, filmo reži-
sierius Marius Markevičius ir 
Komunizmo aukų memoria-
linio fondo vadovas Marion 
Smith.

Filmas „Tarp pilkų de-
besų” pastatytas pagal rašy-
tojos Rūta Šepetys to paties 
pavadinimo knygą. Angliška 
filmo versija vadinasi „Ashes 
in the Snow”, ir ją gali-
ma įsigyti ar peržiūrėti per 
„Amazon”, „Google Play” 
ir kitas platformas. Bendras 
Lietuvos, JAV ir Jungtinės 

Karalystės filmas buvo fil-
muojamas Lietuvoje. Filmas 
pasakoja apie 1941 m. Kaune 
su šeima gyvenančią paauglę 
Liną ir tragišką jos likimą: ji 
su šeima, mama, tėčiu ir jau-
nesniuoju broliu ištremiama 
į Sibirą.

JAV gimusios rašytojos 
Rūta Šepetys knygos yra 
publikuojamos daugiau kaip 
53 šalyse ir yra išverstos į 37 
kalbas. 2013 m. R. Šepetys ir 
filmo „Kita svajonių koman-
da” kūrėjas M. Markevičius 
buvo apdovanoti valstybi-
niais apdovanojimais - ordi-
no „Už nuopelnus Lietuvai” 
riterio kryžiais.     LR URM

Visą savaitę lapkričio 4–9 
dienomis Berlynas šventė sie-
nos griūties 30-metį. Įvairiose 
miesto vietose vyko renginiai, 
menantys tuometinius įvykius. 
Šioje šventėje didelis dėme-

BERLYNO GRIŪTIES IŠVAKARĖSE – 
YPATINGAS DĖMESYS BALTIJOS KELIUI

sys buvo skiriamas taip pat ir 
Baltijos šalims – lapkričio 6 
dieną Getsemanės bažnyčioje 
įvyko renginys, pasakojantis 
apie Baltijos kelią. Vieta ren-
giniui pasirinkta neatsitiktinai. 

Getsemanės bažnyčioje prieš 
sienos griūtį buvo vykdoma 
pogrindinė veikla, čia rinkda-
vosi tuometinės rytų Vokietijos 
disidentai.

Renginio dieninėje pro-

gramoje pristatyta latvių 
režisierės Madaros Dislere 
vaidybinis filmas „Rojus 89” 
(2018), režisierės Giedrės 
Žickytės dokumentinis fil-
mas „Kaip mes žaidėme re-
voliuciją” (2011) ir Estijos 
nacionalinės televizijos doku-
mentinė apybraiža „Baltijos 
kelias 30” (2019). Vakare 
įvyko pokalbis-diskusija, 
kurioje dalyvavo rašytojas 
Rimantas Kmita, latvių ra-
šytoja Māra Zālīte, vertėja ir 
literatūrologė Claudia Sinnig 
ir istorikė Eva-Clarita Pettai, 
vakarą vedė „Frankfurter 
Al lgemeine”  d ienrašč io 
žurnalistas Reinhard Veser. 
Pokalbio metu pristatytas 
ir ką tik Vokietijoje pasi-
rodęs Rimanto Kmitos ro-
manas „Pietinia kronikas” 
(vok. k. Die Chroniken des 
Südviertels, 2019). Knygą 

į  vokiečių kalbą išvertė 
Markus Roduner, išleido 
Mitteldeutscher leidykla.

Renginio pabaigoje daly-
vaujant itin gausiai susirin-
kusiai berlyniečių publikai 
koncertavo audringų ovacijų 
susilaukęs akordeonistas 
Martynas Levickis, latvių 
dainininkė Alise Joste ir estė 
Liisi Koikson su grupe.

Projekto organizatoriai – 
„Kulturprojekte Berlin”, pro-
jekto partneriai – Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos ambasados.

Tą patį vakarą dinamiš-
kais pasirodymais žavintis M. 
Levickis koncertavo Berlyne 
vykusiame Baltijos šalių kon-
certe, kuriame pasirodė kartu 
su 2002 m. „Eurovizijos” dai-
nų konkurse Maltai atstovavu-
sia dainininke iš Estijos Liisi 
Koikson ir Latvijos atlikėja 
Alisa Joste.                 LR KM

„Baltijos kelias” prisimintas  Getsemanės bažnyčioje, Vokietijoje.                                            LR KM
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Š. m. spalio 30 d. nete-
kome žinomo Lietuvoje ir 
išeivijoje grafiko, visuome-
nininko, Lietuvos dailininkų 
sąjungos (LDS) bei Amerikos 
lietuvių filatelistų draugi-
jos „Lietuva” nario Antano 
Rimanto Šakalio. Lapkričio 6 
d. popietę Lemonte, Pasaulio 
lietuvių centre (PLC), po LB 
Lemonto apylinkės Socialinių 
reikalų skyriaus vedėjo inži-
nieriaus Rimanto Dirvonio 
trečiadieniais organizuoja-
mų istorinių filmų peržiū-
ros, Amerikos lietuvių fila-
telistų draugijos „Lietuva” 

NETEKOME IŠKILAUS MENININKO 
ANTANO RIMANTO ŠAKALIO

narys inžinierius Rimantas 
A. Kunčas–Žemaitaitis šių 
popiečių lankytojus pakvietė 
tylos minute pagerbti Antano 
R. Šakalio atminimą bei prisi-
minti menininko kurtų suve-
nyrinių vokų serijas ir susipa-
žinti su jo visuomenine veikla.

A. R.  Šakalys  ba igė 
Maskvos kinematografijos 
institutą, dirbo kino studijoje, 
daug nuveikė grafikos, knygų 
iliustravimo, tapybos, eksli-
briso, dizaino, estampo bei 
suvenyrinės filatelijos srityse. 
Kaip rašoma Lietuvos daili-
ninkų sąjungos pranešime, jį 
ypač išgarsino nuo 1979 m. 
kuriamos suvenyrinių vokų 
serijos, pasakojančios mūsų 
krašto istoriją. Beje, 1983 m. 
išleistų vokų „S. Darius ir S. 
Girėnas” tiražas pasiekė per du 
mln. šešis šimtus tūkst. egzem-
pliorių. Pasak Liudo Pociaus, 
savo mažųjų formų grafika A. 
Šakalys įrodė, kaip plačiai ga-
lima išplėsti „ribotų galimybių” 
horizontus tradicinį pašto voką, 
atviruką, ženklą, net antspaudą 
paverčiant valstybės įvaizdžio 
ambasadoriumi. Dailininko 
darbuose perteikiamos patrio-
tiškumo, pilietiškumo, tautiš-
kumo idėjos, unikaliu meni-

ninko žvilgsniu atskleidžiamos 
Lietuvos mokslo, istorijos ir 
kultūros temos. Jam ypač svar-
bi buvo istorinė tautos atmintis, 
jo kūryboje aiškiai juntamas 
pasididžiavimas savo tauta, 
jos žmonėmis, istorinėmis as-
menybėmis, kūrusiomis savo 
valstybę.

A. R. Šakalys nuo 1974 m. 
– Lietuvos dailininkų sąjun-
gos narys, Amerikos lietuvių 
filatelistų draugijos „Lietuva” 
narys, Lietuvos filatelinės 
opozicijos visuomeninio ju-
dėjimo FILOP internete įkū-
rėjas ir vadovas, Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjungos na-
rys. Dailininkas apdovanotas 
Sausio 13–osios atminimo me-
daliu (2004 m.), LLKS ordinu 
„Už Tėvynės laisvę” (2008 
m.), 1941 m. birželio sukilimo 
medaliu (2016 m.). Išleisti 
keturi suvenyrinių vokų (per 
2000 vokų), antspaudų bei 
lipdukų katalogai.

Atsiminimais apie meni-
ninką su „Dirvos” skaitytojais 
dalijasi Amerikos lietuvių 
filatelistų draugijos „Lietuva” 
prezidentas inžinierius Jonas 
Variakojis ir draugijos na-
rys inžinierius Rimantas A. 
Kunčas-Žemaitaitis.

J o n a s  Va r i a k o j i s : 
„Dailininką Antaną Šakalį 
pažinojau ir su juo bendravau 
25–erius metus. Jis žavėjo 
savo erudicija, draugiškumu, 
kuklumu bei visuomet buvo 
paslaugus. Diskutuojant jokia 
tema jam nebuvo svetima. 
Jo suvenyrinių vokų serijose 
pristatomi garsūs Lietuvos 
žmonės, istoriniai ir politiniai 
įvykiai, subtiliai pajuokiama 
komunistinė sistemą ir jai tar-
naujantieji.Prieš mirtį Antanas 
buvo parengęs didelės apim-
ties leidinį apie savo kūrybą 
tikėdamasis pats jį platinti. 
Antanas Šakalys artimai ben-
dradarbiavo su lietuviais filate-
listais Lietuvoje ir Amerikoje, 
buvo kelių filatelistų leidžiamų 
žurnalų viršelių ir iliustracijų 
autorius.

R i m a n t a s  K u n č a s -
Žemaitaitis: „Kaskart atvykęs 
į Lietuvą su Antanu susitik-
davau Vilniuje, Gedimino pr., 
šalio Centrinio pašto esančioje 
kavinėje „Post Scriptum”, 
kur kiekvieno ketvirtadienio 
popietę filatelistai, Antano 
įkurto diskusijų klubo nariai, 
rinkdavosi tradiciškai išlenkti 
po taurę konjako ir pasidalyti 
paskutinėmis naujienomis fi-
latelistikos pasaulyje bei poli-
tikoje. Paskutinį kartą lankantis 
Lietuvoje svečiavomės su šei-
ma jo namuose, kur buvome 
pakviesti pasivaišinti, pasak 
Antano, ypatinga, kas ketvir-
tą dieną jo verdama sriuba. 
Antanas Šakalys tądien, kaip 
įprasta, išskirtinį dėmesį rodė 
dukterims – neslėpė savo įsi-
tikinimų, supažindindino su 
suvenyrinių vokų gamyba. 

Jau istorija (iš kairės): filatelistų draugijos „Lietuva” preziden-
tas inžinierius Jonas Variakojis ir dailininkas Antanas Šakalys.  
                                                                                    J. Variakojo nuotr.

Antanas Rimantas Šakalys 
- grafikas, visuomeninės opo-
zicinės organizacijos FILOP 
įkūrėjas.            J. Variakojo nuotr.

Jauni žmonės jam visada impo-
nuodavo – tarsi jautė malonią 
pareigą įvesti juos į jam artimą 
meno pasaulį. Didesniąją vie-
nintelio jo kambario dalį užėmė 
spausdinimo aparatai, meno 
dirbiniai, paveikslai, fotogra-
fijos, tačiau buitis jam buvo 
taip mažai reikšminga, kad pa-
sivaišinti penkiems žmonėms 
jo namuose nepakako lėkščių. 
„Pirmos valgys merginos”, – 
nuotaikingai mostelėjęs ranka 
klausimą išsprendė Antanas. 

Antanas buvo unikalaus 
humoro, labai nuoširdus ir įdo-
mus pašnekovas. Beje, vieno 
susitikimo metu diskutuojant 
dėl jo darbuose pateikto J. 
Dlugošo propaguojamo mūsų 
valstybinį ženklą sudarančio 

vienodų kryžminių Dvigubo 
kryžiaus (mėlyname dugne 
auksinės spalvos), turėjau 
galimybę prisidėti jo dar-
buose atkuriant karališkųjų 
spalvų, raudoname dugne 
baltą, Dvigubą Apaštališkąjį 
kryžių, kurio apatinė kryžmi-
ne ilgesnė už viršutinę. Tokį 
Dvigubą kryžių galime matyti 
Lietuvos karalių vėliavose bei 
majestotiniuose atspauduose 
esančiame Vytyje. Antanui 
ypatingai rūpėjo Lietuvos ka-
ralystės klausimas, drąsiai pa-
sisakydavo prieš žydų, lenkų 
išpuolius, ta tema yra išleidęs 
ne vieną voką, dėl ko buvo 
įsigijęs nemažai priešininkų. 

Parengė „Dirvos” kores-
pondentė Živilė Gurauskienė

Dail. Antano Šakalio sukurti suvenyriniai vokai.    J.Variakojo nuotr. Dail. Antano Šakalio sukurti suvenyriniai vokai.    J.Variakojo nuotr.
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sąjunga (ALTS),
Boston, MA ...................2000
K. Kaspariunas,
Largo, FL .........................100
B.Pautienis,
Richmond Hts., OH.........100
N .Raila,
Los Angeles, CA ...............35
M.Grusdys,
Rocky River, OH ...............25
R.Zorska,
Univ. Hts., OH .................20.

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
Gruodžio 4 d. trečiadienį, 6:00  val. vak. The Music Settlement 
at University Circle 11125 Magnolia Dr., Cleveland, OH 44106 
įvyks koncertas: Viktorija  Čepinskienė (smuikas) ir Giedrė 
Špečkauskaitė (fortepijonas) atliks Vivaldi „Metų laikai”.

                                                „Dirvos” inf.

2020 metais, balandžio 18 d. šeštadienį, nuo 6:30 val. vak. 
iki 12:00 val. vakaro Šv. Kazimiero parapijos auditorijoje vyks 
Mariaus Narbutaičio skulptūrų paroda.

   Rengia vyr. skaučių „Židinys”

Pranešame, kad nuo 2020 
m. sausio 1 d., pasikeitus tei-
siniam reguliavimui, Lietuvos 
Respublikos ambasados ir 
konsulatai, įskaitant ir LR 
generalinį konsulatą Čikagoje, 
neturės teisės priimti atsiskai-
tymo už teikiamas konsulines 
paslaugas grynaisiais pinigais.

Nuo 2020 m. sausio 1 die-
nos už LR generalinio konsu-

DĖL PASIKEITIMŲ ATSISKAITANT  
UŽ TEIKIAMAS KONSULINES PASLAUGAS

lato Čikagoje teikiamas pas-
laugas bus galima atsiskaityti 
tik banko kortelėmis arba pini-
gine perlaida (Money Order).

Konsulinio mokesčio ta-
rifai yra skelbiami LR gene-
ralinio konsulato Čikagoje 
svetainėje: www.chicago.mfa.
lt - Konsulinės paslaugos – 
Konsulinio mokesčio tarifai.

LR URM

LAISVOS RUSIJOS FORUME 
VIENBALSIAI PRIIMTA REZOLIUCIJA 

PRIEŠ SUKREČIANČIUS  
RUSIJOS FEDERACIJOS DRAUDIMUS 

LIETUVIAMS TVARKYTI ARTIMŲJŲ 
KAPUS RUSIJOJE

Seimo Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokra-
tų frakcijos narys Emanuelis 
Zingeris šiandien (lapkričio 11 
d., – red.) jo iniciatyva sureng-
toje spaudos konferencijoje 
pristatė savaitgalį vykusiame 
Laisvos Rusijos forume vie-
ningai priimtą rezoliuciją dėl 
Rusijos Federacijos draudimų 
Lietuvos piliečiams atvykti 
sutvarkyti ir lankyti Rusijos 
Federacijoje esančius artimųjų 
kapus tremties ir sušaudymo 
vietose – daugiausia Sibire.

Dokumente pažymima, 
jog aštuntojo Laisvos Rusijos 
forumo dalyviai reiškia savo 
tikrą protestą ir nusivylimą 
dėl visiškai priešiškos Rusijos 
Federacijos veiklos prieš 
Lietuvos Respubliką, kuri 
buvo demonstruojama atsi-
sakant išduoti vizas Lietuvos 
piliečiams lankyti kapus tų 
Lietuvos intelektualų, kurie 

kovojo už Lietuvos laisvę, 
kurie tikėjo Dievą, kurie buvo 
bažnyčios atstovai, kurie buvo 
ištremti ir kentėjo Sibiro glū-
dumose.

„Man labai džiugu, kad 
Vilniuje aštuntą kartą vyku-
siame Laisvos Rusijos forume 
keli šimtai žmonių tarėsi ir 
aptarinėjo tai, ko šitaip laukė-
me nuo 1990 m., – kada nors 
įvyksiantį Rusijos posūkį į 
demokratiją. Kartu aptartos 
priemonės, kaip V. Putino 
agresyvią politiką padaryti 
taikesnę, kuri remtųsi ne į 
karines struktūras, o į rusų 
plačią demokratinę opiniją, 
kuri smerkia Krymo aneksiją, 
smerkia kariuomenės žygius į 
Gruziją, smerkia dalyvavimą 
Donbase. Mums garbė, kad 
iškilūs Rusijos ir Ukrainos 
demokratai Lietuvą renkasi, 
kaip saugią erdvę tokioms 
diskusijoms. Kartu forumo 

metu diskutavome ir apie 
sukrečiantį faktą, jog mūsų 
piliečiai, mūsų jaunimas su 
akcija „Misija Sibiras” jau 
antrus metus neįleidžiami į 
Rusiją, kurios valdžia ciniškai 
blokuoja mūsų iniciatyvas. 
Sujaudinti tokio elgesio vien-
balsiai priėmėme rezoliuciją, 
kuri smerkia tokį Rusijos 
Federacijos elgesį”, – pažy-
mėjo E. Zingeris.

Spaudos konferencijoje 
kartu dalyvavęs ekonomis-
tas ir Rusijos demokratas 
Andrejus Ilarionovas dėkojo 
Lietuvai už svarbaus forumo 
Rusijos demokratinių procesų 
pradžiai užtikrinimo orga-
nizavimą ir saugią aplinką 
Rusijoje persekiojamiems 
opozicionieriams.

„Noriu padėkoti visiems 
Lietuvos piliečiams, visuo-
menei, kurie remia Laisvos 
Rusijos forumo iniciatyvą 
Vilniuje. Šiai iniciatyvai dau-
giau kaip 4 metai. Čia renkasi 
Rusijos opozicija – tie, ku-
riems nepriimtinas autorita-
rinis-totalitarinis V. Putino 
režimas Rusijoje, tai žmonės, 
kurie atstovauja labai daug 
Rusijos regionų. 65 proc. 
forumo delegatų atstovauja 
Rusijos regionams, o likusi 
dalis – priversta emigruoti, 
tačiau atvyko čia. Šių metų 
forume dalyvavo beveik 400 
delegatų, todėl faktas, jog 
Rusijos Federacijos veiksmus 
smerkiančią rezoliuciją pa-
laikė absoliučiai visi, – reikš-
minga žinia”, – pažymėjo A. 
Ilarionovas.

Laisvos Rusijos foru-
me savai tga l į  da lyvavo 
Kremliaus kritikas ir buvęs 
pasaulio šachmatų čempi-
onas Garis Kasparovas, šių 
metų rugsėjo mėn. iš kalė-
jimo Rusijoje išleistas re-
žisierius Olegas Sencovas, 
žmogaus teisių gynėjas Levas 
Ponomariovas, žurnalistas 
Jevgenijus Kiseliovas, ekono-
mistas ir demokratas Andrejus 
Ilarionovas.                      LRS

Lietuviai tvarko tremtinių kapus Rusijoje.                        Facebook

Lapkričio 14 d., ketvirta-
dienį, 13 val. Vitražo galerijoje 
(Seimo I rūmai) buvo prista-
tytos 2 parodos: „1989 metų 
Aksominė revoliucija” (Čekijos 
Respublika) ir fotografijų paro-
da „Kelias į laisvę” (Slovakijos 
Respublika). Parodas pri-
statė Seimo Pirmininkas 
Viktoras Pranckietis, Čekijos 
Respublikos nepaprastasis 
ir įgaliotasis ambasadorius 
Lietuvoje Vitas Korseltas 
(Vít Korselt) bei Slovakijos 
Respublikos nepaprastasis 
ir įgaliotasis ambasadorius 
Latvijoje Ladislavas Babčanas 
(Ladislav Babčan). Istorikas dr. 
Algimantas Kasparavičius pa-
sidalino savo įžvalgomis apie 
prieš trisdešimt metų laisvės 
ir demokratijos pokyčius nulė-
musius judėjimus tuometinėje 
Čekoslovakijoje ir Lietuvoje.

1989-ie j i  metai  Rytų 
Europoje simbolizuoja poky-
čius. Daugiau nei keturiasde-
šimt metų Čekoslovakija, kaip 
ir kitos Rytų Europos valsty-
bės, buvo stipriai veikiama ir 
valdoma sovietų komunistinio 
režimo. 1989-aisiais sovietų 
sistema žlugo. Be abejo, joks 
pokytis nebūtų įmanomas, 
jei nebūtų buvę nuolatinio 
visuomenės nepasitenkinimo 
ekonomine ir socialine visuo-
menės padėtimi, vienvaldžiu 
valdymu, cenzūra, jei nebūtų 
užgimusi nauja, radikalių ir 
drąsių žmonių karta, kuri buvo 
viena iš pagrindinių naujos 
Čekoslovakijos varomųjų jėgų. 
Pokyčius lėmė ir prasidėjusi 
Sovietų Sąjungos imperijos 
griūtis, ir palankiai susiklosčiu-
si tarptautinė politinė situacija.

Aksominė revoliucija 
Čekoslovakijoje ypatinga tuo, 
kad tai buvo revoliucija be 
jokio smurto ir prievartos. 
Aksominės revoliucijos są-

SEIME PRISTATOMOS DVI PARODOS, 
SKIRTOS PAMINĖTI 30-ĄSIAS 

AKSOMINĖS REVOLIUCIJOS METINES 
ČEKOSLOVAKIJOJE

voka pradėta vartoti 1989 m., 
apibūdinant politines permai-
nas Čekoslovakijoje, kai de-
mokratiniu būdu valdžią iš 
komunistų partijos perėmė 
opozicija, o pati šalis nustojo 
buvusi Sovietų Sąjungos sa-
telitu. Tarptautinėje arenoje 
Čekoslovakijos Aksominė re-
voliucija siejama su disidento ir 
kovos su komunizmu simbolio, 
buvusio Čekoslovakijos prezi-
dento Vaclavo Havelo gyveni-
mo šūkiu: „Tiesa ir meilė turi 
nugalėti melą ir neapykantą”.

Ček i jos  Respub l ikos 
Nacionalinio muziejaus pa-
rengtoje parodoje „1989 metų 
Aksominė revoliucija” pri-
statomi esminiai 1989 metų 
Aksominę revoliuciją nulė-
mę įvykiai, asmenybės, pa-
teikiamos ypatingą laikmetį 
iliustruojančios archyvinės 
nuotraukos.

Fotografijų parodą „Kelias 
į laisvę” parengė Slovakijos 
Respublikos nacionalinis archy-
vas ir Slovakijos Respublikos 
Užsienio ir Europos reika-
lų ministerijos Viešosios di-
plomatijos departamentas. 
Parodoje pristatomos mažiau 
žinomos ir iki šiol neeksponuo-
tos neeksponuotos Slovakijos 
Respublikos Nacionaliniame 
archyvo fotografijos.

Pažymėtina, kad tuometinė 
lietuvių visuomenė stipriai pa-
laikė tuometinę Čekoslovakiją. 
Šios dviejų valstybių parodos 
yra puiki galimybė prisiminti 
Čekoslovakijos ir Slovakijos 
valstybių, o taip pat ir mūsų 
respublikos istoriją. Ypač 
reikšmingas parodų ekspona-
vimas Vilniuje 2019-aisiais, 
kuomet šiandieninės Čekijos ir 
Slovakijos Respublikos šven-
čia Aksominės Revoliucijos 
ir Laisvės trisdešimtąsias 
metines.                          LRS
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Š.m.  lapkr ič io  12  d . 
Druskininkų sportininkų 
rengimo centre įvyko darbo 
grupės, sudarytos 2021 m. 

PASIRUOŠIMAS 2021 M. PASAULIO LIETUVIŲ XI SPORTO ŽAIDYNĖMS

Pasaulio lietuvių XI sporto 
žaidynių ženklas. Autoriaus nuotr.

Pasaulio lietuvių XI sporto žaidynių rengėjų pasitarimas 
Druskininkuose.                                                               Autoriaus nuotr.

Pasaulio lietuvių XI sporto 
žaidynėms rengti, posėdis, 
kuriame dalyvavome ir mes 
– Pasaulio lietuvių bendruo-
menės bei „ŠALFASS” at-
stovai: be manęs dar buvo 
ilgų nuotolių bėgikas Aidas 
Ardzijauskas, PLB atstovė 
Lietuvoje Vida Bandis ir PLB 
sporto komisijos narys Tomas 
Kaikaris iš Latvijos.

Su Druskininkų meru 
Ričardu Malinausku ir ki-
tais šio garsaus kurortinio 
miesto savivaldybės atstovais 
aptarėme už pusantrų metų 
vyksiančių žaidynių organi-

zacinius klausimus, įvairius 
lūkesčius bei iššūkius. Taip pat 
mero kvietimu apsilankėme 
Druskininkų sporto bazėse, 
Sniego arenoje, „Aqua” van-
dens pramogų parke, vertino-
me šio miesto galimybes pa-
rengti 26-ias siūlomas sporto 
šakas. 

Didžiausias išeivijos lie-
tuviams sporto mėgėjams 
skirtas, kas 4 metai organi-
zuojamas renginys, paskutinį 
kartą vykęs 2017 m. vasarą 
Kaune, sukvietė beveik 3 
tūkst. dalyvių.

Laurynas Misevičius

Š.m. lapkričio 15 d. FIBA 
paskelbė šalis, kurios orga-
nizuos krepšinio atrankos 
turnyrus į 2020-ųjų Tokijo 
olimpines žaidynes. Lietuva 
gali švęsti – vienas iš turnyrų 
vyks mūsų šalyje.

Lietuvoje turnyras vyks 
Kaune, „Žalgirio” arenoje. 
Anksčiau pranešta, kad su-
organizuoti tokį renginį gali 
kainuoti iki 3 mln. eurų.

FIBA už teisę rengti atran-
ką iš šalių krepšinio federacijų 
reikalauja apie 2,3 mln. eurų. 
Likusi suma gali susidaryti 
dėl įvairiausių organizacinių 
išlaidų.

Kiti turnyrai vyks Splite 
( K r o a t i j o j e ) ,  B e l g r a d e 
(Serbijoje) ir Viktorijoje 
(Kanadoje). Tai reiškia, kad 
su šių šalių rinktinėmis mū-
siškiai negali susitikti atrankos 

VIENAS OLIMPINĖS KREPŠINIO 
ATRANKOS TURNYRŲ VYKS LIETUVOJE

turnyruose.
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LKF generalinis sekretorius 
Mindaugas Špokas patvirti-
no, kad Lietuvos rinktinėje 
atrankos turnyre Kaune tikrai 
nesusitiks su pajėgia Graikijos 
rinktine bei rusais. Anot M. 
Špoko, varžovai bus atrinkti 
geografiniu principu, todėl 
lietuviai grupėje gali tikėtis 
Afrikos, Azijos, Amerikos bei 
Europos žemynų komandų.

LKF generalinis sekreto-
rius dar pasidžiaugė, jog mūsų 
šalies krepšininkams nereikės 
vykti į kitą šalį ir joje aklima-
tizuotis. Taip pat M. Špokas 
teigė, jog tikisi audringo savų 
sirgalių palaikymo.

Dėl 4 kelialapių į Tokiją 
varžysis 24 šalių nacionalinės 
komandos. Jos bus padalintos 
į 4 grupes po 6 rinktines. Iš 

kiekvienos grupės į olimpines 
žaidynes pateks tik vienos 
šalies krepšininkai.

Atrankos turnyrai vyks 
2020-ųjų birželio 23-28 die-
nomis. Tokijuje kelialapius 
užsitikrinusios rinktinės varžy-
sis nuo liepos 24 iki rugpjūčio 
9 dienos.
Visos atrankos dalyvės:

Angola, Brazilija, Kanada, 
Kinija, Kroatija, Čekija, 
Dominikos  Respubl ika , 
Vokietija, Graikija, Italija, 
P i e tų  Korė j a ,  L i e tuva , 
Meksika, Naujoji Zelandija, 
Lenkija, Puerto Rikas, Rusija, 
Senegalas, Serbija, Slovėnija, 
Tunisas, Turkija, Urugvajus, 
Venesuela.

Ol impinėse  ža idynė -
se jau vietą yra išsikovoju-
sios Ispanijos, Prancūzijos, 
Australijos, Nigerijos, Irano, 
JAV, Argentinos ir Japonijos 
rinktinės.                           LRT

Lapkričio 12 d. Kaune 
Lietuvos krepšinio federa-
cijos (LKF) biure paaiškė-
jo naujasis Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės treneris, 
kuris buvo renkamas LKF 
Vykdomojo komiteto posė-
džio metu. Kone vienbalsiai 
nuspręsta, kad nacionalinei 
komandai vadovaus Darius 
Maskoliūnas.

Krepšinio pasaulyje buvo 
linksniuojamos dvi galimų 
kandidatų pavardės. Dar 
prieš savaitę vieną balsą iš 
keturiolikos Vykdomajame 
komitete turinti Lietuvos 
trenerių asociacija iškėlė 
buvusio rinktinės trenerio 
Antano Sireikos kandidatūrą.

Visgi ryškiausiu rinki-
mų favoritu buvo laikomas 
Kauno „Žalgirio” komandos 
vyriausiojo trenerio Šarūno 
Jas ikevič iaus  as is tentas 
Darius Maskoliūnas. Šie 
spėjimai pasitvirtino.

Lietuvos krepšinio tre-
nerių asociacijos preziden-
tas Vydas Gedvilas į šias 
pareigas pasiūlė Antaną 
Sireiką, o federacijos prezi-

LIETUVOS VYRŲ KREPŠINIO RINKTINEI 
VADOVAUS DARIUS MASKOLIŪNAS 

dentas Arvydas Sabonis – D. 
Maskoliūną.

Kauno klubo asistentas 
triumfavo triuškinama balsų 
persvara: 13 prieš 1.

Artimiausias iššūkis nau-
jojo stratego lauks 2020-ųjų 
vasario mėnesį, kai Lietuvos 
rinktinė pradės kovas 2021 
metų Europos čempionato 
atrankoje.

Lietuviai vasario 21 dieną 
išvykoje susitiks su Belgijos 
rinktine, o vasario 24 namuo-
se priims Čekijos komandą. 
Dar vienas išbandymas įvyks 
birželio 23-28 dienomis, kai 
Lietuvos rinktinė dalyvaus 
olimpinių žaidynių atrankos 
turnyre.

LKF vykdomasis 
komitetas:

A r v y d a s  S a b o n i s  – 
Lietuvos krepšinio federaci-
jos prezidentas;

Mindaugas  Špokas  – 
Lietuvos krepšinio federa-
cijos generalinis sekretorius;

Algimantas Stasys Anužis 
– Lietuvos krepšinio vetera-
nų lygos viceprezidentas;

Mindaugas Plūkas – vice-

prezidentas;
Remigijus Milašius – 

Lietuvos krepšinio lyga;
R e m i g i j u s  Š t a r a s  – 

Nacionalinė krepšinio lyga;
Vaidas Jurgilas (posėdyje 

pakeistas Vaido Indriliūno) – 
Regionų krepšinio lyga;

G i e d r i u s  G u s t a s  – 
Lietuvos moterų krepšinio 
lyga;

Rolandas Skaisgirys – 3x3 
krepšinio asociacija;

Martynas Račkauskas – 
Lietuvos moksleivių krepši-
nio lyga;

Rimantas Cibauskas – 
Lietuvos studentų krepšinio 
lyga;

Kęstutis Pilipauskas – 
Lietuvos krepšinio teisėjų 
asociacija;

Vydas Gedvilas – Lietuvos 
krepšinio tre-
nerių asocia-
cija;

V l a d a s 
Garas tas  – 
L i e t u v o s 
k r e p š i n i o 
federaci jos 
garbės tary-
b o s  p r e z i -
dentas. LRT


