
JAV PILIEČIAI IŠSIRINKO NAUJĄ PREZIDENTĄ
Demokratų kandidatas į 

JAV prezidentus Joe Bidenas 
vėlai lapkričio 6 d., penktadie-
nį, pareiškė, kad jau ruošiasi 
perimti JAV prezidento parei-
gas, bet nepasiskelbė esąs šią 
savaitę įvykusių rinkimų, ku-
riuose varžėsi su dabartiniu ša-
lies vadovu Donaldu Trampu 
(Donald Trump), nugalėtoju.

„Noriu, kad žmonės ži-
notų – mes nedelsiame imtis 
darbo”, – J. Bidenas pasakė 
kreipdamasis į tautą.

Buvęs viceprezidentas pa-
žymėjo, kad jis kartu su savo 
kampanijos partnere Kamala 
Harris šią savaitę surengė 
pasitarimų dėl koronaviruso 
pandemijos ir ekonomikos, 
Jungtinėms Valstijoms fik-
suojant rekordinį sergamumą 
COVID-19.

J. Bidenas atkreipė dėmesį, 
kad dėl pandemijos mirė jau 
beveik 240 tūkst. amerikiečių, 
ir sakė norįs, kad aukų šeimos 
žinotų nesančios paliktos liki-
mo valiai.

Kaip skelbia BBC, Joe 
Bidenas laimėjo esminėje 
Pensilvanijos valstijoje, iš 
viso surinkdamas 273 rinkikų 
balsus. Vėliau „The New York 
Times” ir „Fox News” priskyrė 
J. Bidenui iškovojo pergalę ir 
itin svarbioje Nevados vals-
tijoje, kuri jam prideda dar 6 
rinkikus.

J. Bidenas: padarysiu 
viską, kad sugrąžinčiau 
amerikiečių pasitikėjimą

Prieš susirinkusią publiką 
Vilmingtono mieste J. Bidenas 
pirmąkart pasakė kalbą kaip 
išrinktasis šalies prezidentas. 

Kamala Harris ir Joe Bidenas.                                                                                                                                                                 AP

J. Bidenas miniai žmonių tei-
gė, kad yra pasiruošęs atkurti 
amerikiečių pasitikėjimą pre-
zidento institucija.

„Bičiuliai, šalies žmonės 
nusprendė. Jie mums leido 
laimėti įtikinančiai. Už mus 
balsavo daugiausiai žmonių 
istorijoje, net 74 milijonai”, – 
pirmojoje kalboje po rinkimų 
sakė išrinktasis JAV prezi-
dentas.

„Padarysiu viską, kad 
pelnyčiau jūsų pasitikėjimą. 
Mano komandai yra svarbiau-

sia amerikiečių gerovė. Noriu 
atkurti šalies viduriniąją klasę, 
kad JAV vėl būtų gerbiama pa-
saulyje”, – susirinkusiai miniai 
kalbėjo J. Bidenas.

Jis patikino, kad su nau-
jąja viceprezidente Kamala 
Harris padarys viską, kad 
šalies gyventojų gyvenimas 
taptų šviesesnis.

„Noriu reprezentuoti tikrą 
Ameriką. Noriu, kad mano 
administracija sugrąžintų pasi-
tikėjimą visiems šalies gyven-
tojams”, – tikino J. Bidenas.

„Tikiuosi ir respublikonų 
rinkėjų palaikymo šiame ne-
lengvame kelyje”, – minėjo 
išrinktasis JAV prezidentas.

„Manau, kad demokratai ir 
respublikonai gali darbuotis 
tarpusavyje. Neabejoju, kad 
amerikiečiai to irgi nori šiuo 
nelengvu momentu”, – kal-
bėjo pergalę JAV prezidento 
rinkimuose švenčiantis J. 
Bidenas.

„Tie, kurie balsavo už pre-
zidentą Donaldą Trumpą, ti-
kiu, kad šiuo metu jūs esate 

nusivylę. Bet manau, kad 
galite mums suteikti šansą”, – 
sakė J. Bidenas.

J. Bidenas tikino, kad yra 
pasiryžęs suteikti lygias gali-
mybes visiems žmonėms.

Išrinktasis JAV vicepre-
zidentas J. Bidenas taip pat 
nepamiršo ir koronaviruso 
grėsmės, teigdamas, kad ruo-
šiasi kovai su pandemijai.

„Lai Dievas laimina Ame-
riką”, – savo kalbą užbaigė 
rinkimus laimėjęs demokratų 
kandidatas.          ELTA, LRT

Lietuvos vadovas Gitanas 
Nausėda teigia tikįs, kad iš-
rinktasis JAV prezidentas Joe 
Bidenas ir toliau skirs didelį dė-
mesį Baltijos regiono valstybių 
saugumui, ypač krašto apsaugos 
politikoje.

Komentuodamas JAV pre-
zidento rinkimų rezultatus, G. 
Nausėda teigė, jog tikisi dar sė-
kmingiau plėtoti bendrus ryšius 
įvairiose srityse.

„Prezidento Donaldo Tram-
po administracijos laikotarpiu 
buvo gana sėkmingai plėtoja-
mas energetinis bendradarbia-
vimas, taip kad tikiuosi šiame 
sektoriuje turime potencialo 
bendradarbiauti dar sėkmin-
giau.

Labai tikiuosi, kad sustiprės, 
taps dar nuoširdesnis tas transa-

GITANAS NAUSĖDA APIE IŠRINKTĄJĮ JAV PREZIDENTĄ: 
AKCENTAVO J. BIDENO PATIRTĮ, TIKISI DIDELIO DĖMESIO 

BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMUI 
tlantinis ryšys, kurio nepaprastai 
reikia šiame neramiame pasau-
lyje. Turiu galvoje santykius 
tarp Europos Sąjungos ir JAV. 
Lietuvoje šioje srityje visada 
buvo patikima sąjungininkė ir ji 
visada dės patį didžiausią indelį, 
kad šis santykis būtų stiprus, 
nuoseklus ir tvirtas”, – teigė 
prezidentas.

Šalies vadovas akcentavo 
išrinktojo JAV prezidento patirtį 
tiek politikoje, tiek gyvenime.

„Tai labai patyręs politikas. 
Patyręs ir gyvenime, ir politinėje 
veikloje. Daug ir šilto, ir šalto. 
Taip kad jo šūkis, arba jo siekis 
tapti vienijančiu prezidentu yra 
nepaprastai svarbus tiek vidaus, 
tiek išorės dimensijoje.

Šiandien vienijimosi kaip 
niekad reikia ir pačiose JAV, 

ir, žinoma, Vakarų demokra-
tijos turi siekti supratimo ten, 
kur klausimai yra principiniai 
ir kur reikia didesnio Vakarų 
demokratijos indėlio šiuolaiki-
niame pasaulyje”, – kalbėjo G. 
Nausėda.

J. Bidenas JAV rinkimuose 
įveikė dabartinį prezidentą 
Donaldą Trampą. Donaldui 
Trampui nepagrįstai kartojant 
apie suktybes rinkimuose, 
jo rėmėjai protestuotoja, o 
kampanija toliau tęsia kovą 
teismuose, nors ir rinkimų ste-
bėtojai, ir pareigūnai pabrėžia 
– sukčiavimo, apie kurį kalba 
prezidentas, nėra.

Oficialiai darbą naujame 
poste J. Bidenas turėtų pradėti 
2021 metų sausio mėnesį po 
priesaikos.                          LRT

Europos Sąjunga pritaikė 
naują sankcijų paketą aukšto 
lygio Baltarusijos pareigūnams, 
tarp jų ir A. Lukašenkai, praneša 
nepriklausomas portalas medu-
za.io. Vėliau savo reakciją į tai 
pateikė Baltarusijos pusė.

Sankcijų Baltarusijos parei-
gūnai iš ES buvo sulaukę dar 
spalio mėnesį, tačiau juodaja-
me sąraše nebuvo Baltarusijos 
diktatoriaus Aliaksandro 
Lukašenkos. Bendrija buvo 
įspėjusi Baltarusijos vadovybę, 
kad jei situacija ir neramu-
mai šalyje nesiliaus, tuomet 
sankcijos bus pritaikytos ir A. 
Lukašenkai. 

Į šį sąrašą įtraukti dar 15 ša-
lies pareigūnų, įskaitant Vakarų 
nepripažįstamą prezidentą 
Aliaksandrą Lukašenką bei jo 
sūnų ir patarėją nacionalinio 
saugumo klausimais Viktarą. 

SANKCIJOS BALTARUSIJOS VALDŽIAI
Iš viso sąraše yra 59 asmenys.

Sankcijos susijusios su vizų 
apribojimais ir banko sąskaitų 
ES šalyse „užšaldymu”, praneša 
meduza.io.

Kanada, sekdama Europos 
Sąjungos pavyzdžiu, penkta-
dienį paskelbė sankcijų dar 13 
Baltarusijos pareigūnų, pranešė 
Užsienio reikalų ministerija 
Otavoje. 

Kanados užsienio reikalų 
ministras Francois-Philippe’as 
Champagne`as pareiškime nu-
rodė, kad „už Baltarusijos pilie-
čių represijas atsakingi asmenys 
bus vis labiau spaudžiami tiksli-
nių sankcijų”.

Rugsėjo pabaigoje Kanada 
drauge su Jungtine Karalyste 
įvedė sankcijas 11 baltarusių 
pareigūnų, įskaitant neteisėtą 
prezidentą A. Lukašenką ir jo 
sūnų Viktarą.       ELTA, LRT

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Skirtingai nei JAV, kur prezidento rinkimai lydimi protestų, 
skundų ir kreipimųsi į teismus, Lietuvoje po Seimo rinkimų nau-
ja koalicija susibūrė greitai, ir pažadas, kad derybos bus greitos 
ir konstruktyvios – įgyvendintas. Lapkričio 5 d. trys valdančiąją 
koaliciją formuojančios partijos paskelbė parengusios koalicijos 
sutartį, kuri pasirašyta lapkričio 9 d., pirmadienį.

Lietuvos krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į 
sudėtingą mūsų regiono geopolitinę situaciją, su tuo susijusią 
Lietuvos kariuomenės modernizaciją ir plėtrą, Lietuvoje dislo-
kuotas NATO pajėgas ir į pratybas atvykstančių sąjungininkų 
karių skaičių, toliau dairosi galimos teritorijos naujam kariniam 
poligonui. Tuo tikslu Krašto apsaugos ministerija ketina užsa-
kyti galimybių studiją, kuri įvertintų tokias galimybes visos 
Lietuvos teritorijos mastu. Iki šiol Krašto apsaugos ministerijos 
užsakymu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų 
planavimo mokslo instituto atlikta Žemės sklypo naujam po-
ligonui įrengti galimybių studija vertina tik teritorijas Vakarų 
Lietuvoje: Akmenės r., Kelmės r., Mažeikių r., Šiaulių r. ir Telšių 
r. savivaldybėse.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atsi-
žvelgdama į perdavimo sistemos operatoriaus LITGRID pateiktą 
informaciją apie pradėtą elektros gamybą Astravo atominėje 
elektrinėje (AE), panaikino visų išduotų leidimų importuoti 
elektros energiją iš Baltarusijos Respublikos galiojimą.

Didėjant COVID-19 atvejų skaičiui, Santaros klinikos į 
pagalbą pasikvietė 36 Vilniaus universiteto Medicinos fakul-
teto studentus. Su jais sudarytos savanoriško darbo sutartys. 
Pažymima, kad jau pirmosios COVID-19 bangos metu pavasarį 
į pagalbą Infekcinių ligų centre pasisiūlė daug VU Medicinos 
fakulteto studentų, kurie sėkmingai buvo įtraukti į COVID-19 
pacientų priežiūrą kaip slaugytojų padėjėjai. Studentai dirbo 
pagal iš anksto jų pačių koordinatorių sudarytą grafiką. Nei 
vienas iš jų neužsikrėtė COVID-19 liga.

Karantinas elektroninei prekybai vėl atneša antrą kvėpavi-
mą. Kaip ir pavasarį, taip ir dabar verslininkai pastebi išaugusius 
pirkėjų skaičius. Tačiau ekspertai perspėja nekartoti ankstesnių 
klaidų, kai pirkėjams vėluodavo užsakymai ar prekes gauti į 
namus būdavo galima tik didmiesčiuose.

Koronaviruso pandemija keičia ne vieno įpročius. Ypač 
padaugėjo knygų skaitytojų. Paskelbus, kad nuo lapkričio 7 
d., šeštadienio prasidės karantinas, prie bibliotekų nusidriekė 
žmonių eilės. Kai kurios bibliotekos vienam skaitytojui leidžia 
pasiimti daugiau norimų knygų. Skaitytojų antplūdžiu biblio-
tekos džiaugiasi, tik apmaudžiai žvelgia į ilgėjančias eiles prie 
populiariausių knygų, kurių vis dar trūksta. Planuojama, kad 
ims veikti knygomatas – jo veikimo principas bus panašus kaip 
ir paštomato – knygą užsisakius internetu, gaunamas specialus 
kodas, jis suvedamas ir galima pasiimti knygą.

Kalėdų laukimas didžiuosiuose miestuose šįmet bus kitoks. 
Eglės puoš miestų aikštes, tačiau Kalėdinių miestelių ar koncer-
tų dėl pandemijos greičiausiai nebus. Neplanuojama rengti ir 
senųjų metų palydėtuvių. Tačiau švenčių organizatoriai ragina 
nenusiminti, esą šventinė nuotaika miestuose vis tiek bus.

Lapkričio 1 dieną šalyje buvo 256,8 tūkst. darbo neturinčių 
asmenų (14,9 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų). 
Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje registruota 37,2 tūkst. 
darbo pasiūlymų. Į Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo skyrius 
spalį kreipėsi 31 tūkst. darbo neturinčių asmenų. Užimtumas suteik-
tas 44,9 tūkst. asmenų. Darbo paieškos išmoka yra skirtingų dydžių: 
ji sudaro 42 eurus, jei asmuo turi teisę gauti nedarbo socialinio 
draudimo išmoką, arba 200 eurų – neturintiems teisės gauti nedarbo 
socialinio draudimo išmokos arba jeigu jos mokėjimo laikotarpis 
asmens kreipimosi į Užimtumo tarnybą metu yra pasibaigęs.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) prašo 
100 tūkst. eurų veterinarijos postams pasienyje su Baltarusija 
ir Karaliaučius sritimi atnaujinti. Lėšų tarnyba prašo numatyti 
2021 metų valstybės biudžete. Tarnybos Pasienio maisto ir ve-
terinarinės kontrolės skyriaus vedėjo Vaidoto Kiudulo teigimu, 
per beveilk 20 postų veiklos metų susidėvėjo šaldymo įranga, 
krovos rampos, vandentiekio ir nuotekų sistemos, kai kur ir 
stogo danga. Postai Lietuvai stojant į Europos Sąjungą (ES) 
buvo įrengti 2002–2004 metais, siekiant kontroliuoti prekių 
ir gyvūnų judėjimą tarp ES ir bendrijai nepriklausančių šalių.

Vilniaus universitetui (VU) įsteigus stipendijas baltarusių 
studentams galimybe studijuoti Lietuvoje susidomėjo apie pusė 
tūkstančio jaunuolių, pranešė universitetas. Apie 90 studentų 
buvo priimti skubiai, reaguojant į nesibaigiančius politinius 
neramumus ir griežtėjančias režimo sankcijas Baltarusijoje, o 
iš viso VU studijuoja jau apie pusantro šimto baltarusių.

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump).                                                                       AP

Joe Bidenas laimėjo JAV 
prezidento rinkimus, užsi-
tikrindamas persvarą prieš 
Donaldą Trampą (Donald 
Trump) Pensilvanijos ir 
Nevados valstijose, rodo JAV 
žiniasklaidos prognozės. D. 
Trampo artima aplinka, regis, 
pamažu supranta, kad pra-
laimėjo rinkimus, o kartu ir 
Baltuosius rūmus. Stotis CNN, 
remdamasi dviem šaltiniais, 
skelbia, kad J. Kushneris – D. 
Trampo žentas ir artimas pa-
tarėjas – rekomendavo prezi-
dentui pripažinti pralaimėjimą 
Joe Bidenui.

Ar  D.  Trampas pasi -

RAGINA PREZIDENTĄ PRIPAŽINTI PRALAIMĖJIMĄ

duos spaudimui, neaišku. 
Praėjusiomis dienomis jis 
keliskart pabrėžė, kad laiko 
save rinkimų nugalėtoju ir kad 
J. Bideno pergalė galima tik 
sukčiaujant.

Kai JAV žiniasklaida lap-
kričio 7 d., šeštadienio vakarą 
paskelbė J. Bideną rinkimų 
nugalėtoju, D. Trampo rinki-
mų štabas išplatino raštišką 
pareiškimą, kad J. Bidenas 
„neteisingai” vadinamas lai-
mėtoju ir kad „rinkimai dar toli 
gražu nesibaigė”. Lapkričio 
9.d, pirmadienį esą bus imtasi 
teisinių žingsnių dėl rinkimų 
rezultatų.

Viešas pralaimėjimo pripa-
žinimas yra nerašyta taisyklė 
JAV prezidento rinkimuose. 
Tačiau prezidento aplinka 
neseniai dar teigė, kad apie tai 
kol kas nebuvo kalbėta. CNN 
duomenimis, kol kas nėra ir 
jokio kontakto tarp Baltųjų 
rūmų ir išrinktojo prezidento 
J. Bideno rinkimų komandos.

Kol kas neaišku, kas bus, 
jei D. Trampas ir ateinan-
čiomis savaitėmis nesutiks 
pripažinti savo pralaimėji-
mo. Remiantis tvarkaraščiu, 
Rinkikų kolegija gruodžio 
14 dieną patvirtins J. Bideną 
prezidentu.           LRT, ELTA

Pasaulio valstybių vadovai 
sveikino JAV išrinktąjį prezi-
dentą Joe Bideną su pergale, 
kurią vadino proga sustiprinti 
pasaulio demokratiją, ir ak-
centavo pirmosios moters – 
Kamalos Harris – išrinkimo 
JAV viceprezidente reikšmę.

Nors prezidentas Donaldas 
Trampas (Donald Trump) 
pralaimėjimo nepripažino, 
palengvėjimas buvo bendra 
tema daugelyje pasaulio vietų.

„Amerikiečiai išsirin-
ko prezidentą. Sveikinimai 
Joe Biden ir Kamala Harris! 
Turime daug padaryti, kad 
įveiktume šiandienos iššūkius. 
Dirbkime drauge!” – socia-
liniame tinkle „Twitter” pa-
rašė Prancūzijos prezidentas 
Emmanuelis Macronas.

Tarp kitų sveikinimus 
a t s iun tus ių  vadovų  yra 
Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel, NATO generalinis se-
kretorius Jensas Stoltenbergas 
ir Egipto prezidentas Abdel 
Fattahas el Sissi, kuris sakė 
laukiantis galimybės „stiprinti 
strateginius dvišalius santy-
kius”.

J. Stoltenbergas lapkričio 
7 d., šeštadienį pavadino J. 

DAUGELIS PASAULIO VADOVŲ KALBA APIE VILTĮ IR 
PALENGVĖJIMĄ

Bideną „tvirtu NATO ir tran-
satlantinio ryšio šalininku” ir 
išreiškė viltį bendradarbiauti 
su J. Bidenu bei K. Harris, 
„kad būtų toliau stiprinamas 
ryšys tarp Šiaurės Amerikos 
ir Europos”. Jis pridūrė, kad 
„JAV lyderystė yra svarbi kaip 
niekad šiame neprognozuoja-
mame pasaulyje.”

J AV p r e z i d e n t a s  D . 
Trampas aštriai kritikuodavo 
NATO per savo 2016 metų 
rinkimų kampaniją, o per savo 
kadenciją ne kartą grasino 
išvesti Jungtines Valstijas iš 
Aljanso.

D. Trampas spaudė blo-
ko nares didinti savo išlai-
das gynybai – tai buvo ir jo 
pirmtakų prioritetas – kad 
būtų sustiprinta visos NATO 
kolektyvinė gynyba. Jis taip 
pat skatino Aljansą nukreipti 
dėmesį nuo Rusijos į kylančias 
grėsmes, tokias kaip Kinija ir 
terorizmas.

Nauja pradžia
Sveikinimą J. Bidenui at-

siuntė Ukrainos prezidentas 
Volodymyras Zelenskis, kurio 
šalis buvo svarbi D. Trampo 
apkaltai ir D. Trampo kam-
panijos bandymui kaltinti J. 

Bideną bei jo šeimą korupcija.
Dauguma JAV sąjunginin-

kių Vakaruose suskubo svei-
kinti naują pradžią su nauja 
administracija Vašingtone.

„Laukiame, kol galėsime 
dirbti su kita JAV vyriausybe, 
– tviteryje rašė Vokietijos už-
sienio reikalų ministras Heiko 
Maasas. – Norime bendradar-
biauti ir siekti naujos transa-
tlantinės pradžios, Naujojo 
susitarimo.”

„Sveikinimai! – sakė kan-
clerė A. Merkel. – Iš visos 
širdies linkiu sėkmės.”

„Mūsų transatlantinė drau-
gystė yra nepakeičiama, jei 
norime įveikti didelius šių 
laikų iššūkius”, – sakoma jos 
tviterio žinutėje, kurią paskel-
bė vyriausybės atstovas.

Jungtinės Karalystės mi-
nistras pirmininkas Borisas 
Johnsonas pasveikino J. 
Bideną „su išrinkimu”, o K. 
Harris – „su istoriniu pasie-
kimu”. „JAV yra mūsų svar-
biausia sąjungininkė ir laukiu 
galimybės glaudžiai bendra-
darbiauti dėl mūsų bendrų pri-
oritetų, nuo klimato kaitos iki 
prekybos ir saugumo”, – sakė 
B. Johnsonas.                   LRT
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SAUGOKIMĖS. IR DIEVAS MUMS 
PADĖS!

Socialiniai tinklai vaidina didžiulį vaidmenį formuojant visuo-
menės nuomonę – tą anksčiau atlikdavo spauda, radijas, televizija. 
Tačiau pastaruoju metu vis didesnę įtaką turi socialiniai tinklai. 
Vienas iš tokių – „Facebook”. Čia verda nuožmi kova tarp politikų, 
įvairių idėjinių grupių ir t. t. Vienas iš plačiausios kovos laukų yra 
koronaviruso pandemija. Lietuvoje populiariausia grupė, kuriai 
vadovauja profesionaūs medikai ir pilietiški visuomenininkai, 
yra „Koronavirusas – tikra info”. Štai šioje grupėje talpinama 
naujausia, profesionalų įvertinta informacija apie tai, kas žinoma 
apie virusą, taip pat skelbiamos naujausios žinios apie viruso 
plitimą ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Štai naujausios žinios 
apie šį praėjusį ilgąjį Vėlinių savaitgalį Lietuvoje.

„Pirmadienio (lapkričio 2 d.) duomenimis per parą COVID-19 
pacientų gydymo įstaigose padaugėjo daugiau kaip šimtu. Šiuo 
metu Lietuvos ligoninėse dėl COVID-19 gydomi 495 žmonės, 
46 iš jų – reanimacijoje. Su deguonies kaukėmis gydomi 239 
pacientai, tokių per parą padaugėjo 74-iais. Dirbtinė plaučių 
ventiliacija taikoma 23 ligoniams.

Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje (Antakalnio g. 124) 
gydoma apie 30 pacientų, pajėgumas - 65 pacientai, greitai bus 
praplėsta iki 130. Į šią ligoninę pacientai perkeliami iš Santarų 
klinikų, siekiant suvaldyti didelius pacientų srautus Santarose bei 
užtikrinti, kad nenukentėtų kitomis ligomis sergantys pacientai. 
Santaros klinikose gydoma 112 COVID-19 sergančių pacientų, 
iš jų 8 – Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Iš 112 
COVID-19 sergančiųjų 3 yra vaikai.

Laikinoji ligoninė Vilniuje būtų reikalinga tuo atveju, jei už-
sipildytų visi kiti turimi stacionarūs pajėgumai kitose ligoninėse. 
500 vietų laikinajai ligoninei reikėtų turėti: 149 gydytojus, 252 
slaugytojus, 252 slaugytojo padėjėjus.”

Štai informacija iš Europos ir pasaulio žiniasklaidos.
„Europoje siaučiant antrajai koronaviruso bangai dėl 

COVID-19 į ligonines guldomų žmonių skaičius mažiausiai 
14-oje žemyno šalių šią savaitę pasiekė rekordinį lygį, apskai-
čiavo naujienų agentūra AFP, remdamasi oficialiais duomenimis. 
Labiausiai nukentėjo Čekija – čia 100 tūkst. gyventojų tenka 62 
su virusu susijusių ligoninių pacientų. Rumunijoje 100 tūkst. 
gyventojų tokių pacientų yra 57, Belgijoje – 51, o Lenkijoje – 
39. Skaičiai pagrįsti ligoninių duomenimis, kuriuos pateikė 35 
iš 52 Europos šalių, įskaitant daugumą Europos Sąjungos (ES) 
valstybių. Tose 35 šalyse ligoninėse šiuo metu gydomi iš viso 
135 tūkst. COVID-19 pacientų, nors dar prieš savaitę jų buvo 
mažiau nei 100 tūkstančių. Labiausiai į ligonines dėl COVID-19 
guldomų žmonių skaičius padidėjo Serbijoje – net 97 procen-
tais. Belgijoje prieaugis siekė 81 proc., Austrijoje – 69 proc., o 
Italijoje – 65 procentus.

Didžiojoje Britanijoje nuo pasaulinės pandemijos pradžios 
užregistruotų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų skai-
čius viršijo 1 mln., parodė šeštadienį paskelbti oficialūs duomenys. 

Prancūzijoje nuo pasaulinės pandemijos pradžios užregis-
truotų koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų skaičius 
viršijo 1.4 mln. Šalyje neslopstant antrai pandemijos bangai 
Prancūzijos premjeras Jeanas Castexas pranešė apie naujus ribo-

jimus – bus draudžiama prekyba nebūtinomis prekėmis prekybos 
centruose. Iki šiol prekyba nebūtinomis prekėmis buvo uždrausta 
tik mažose vietinėse parduotuvėlese.

Ispanija. Ispanijos policija per Madride įvykusius susirė-
mimus su demonstrantais, kurie susirinko į protesto akciją prieš 
naujus apribojimus, sulaikė 32 žmones. Buvo nesunkiai sužeisti 
12 žmonių, įskaitant tris policijos pareigūnus. Demonstrantai 
skandavo šūkį „Laisvė!”, padeginėjo šiukšliadėžes ir įrenginėjo 
barikadas Gran Via – pagrindinėje Ispanijos sostinės gatvėje. 
Teisėsaugos pareigūnams pamėginus išsklaidyti minią, prasidėjo 
susirėmimai ir protestuotojai ėmė svaidyti į policininkus akmenis 
ir petardas. Ministras pirmininkas Pedro Sanchezas pasmerkė 
neramumus ir paragino gyventojus elgtis „atsakingai, vieningai 
ir pasiaukojančiai”, kad būtų galima įveikti pandemiją.

Portugalija įveda dalinį karantiną, siekdama apriboti ko-
ronaviruso plitimą. Kaip ir kitose Europos šalyse, kaip antai 
Anglijoje ir Prancūzijoje, apribojimai bus švelnesni už taikytuo-
sius anksčiau šiais metais, tačiau vis vien darys poveikį maždaug 
70 proc. šalies gyventojų. „Atėjo ta akimirka, kai yra būtina imtis 
daugiau ribojamųjų priemonių <..> kad būtų galima suvaldyti 
šią pandemiją”, – po ministrų kabineto posėdžio pareiškė prem-
jeras Antonio Costa. Trijose savivaldybėse Portugalijos šiaurėje 
beveik dvi savaites jau galiojančios priemonės bus išplėstos ir 
bus taikomos 121-oje iš 308 savivaldybių, tai yra maždaug 7,1 
mln. žmonių, arba 70 proc. gyventojų. Žmonės tebegalės eiti į 
darbą, jeigu negali dirbti iš namų, ir galės vesti vaikus į mokyklą. 
Parduotuvės turės užsidaryti iki 10 val. vakaro, o įmonės turės 
sureguliuoti darbo valandas pagal vyriausybės reikalavimus.

Slovakija - beveik pusė Slovakijos gyventojų šeštadienį buvo 
patikrinti dėl COVID-19. Gynybos ministras Jaroslavas Nadas 
sakė, kad šeštadienį greitaisiais antigenų testais buvo ištirta 2,58 
mln. žmonių. COVID-19 diagnozuota 1 proc. jų arba 28 850 
žmonių, todėl jie privalės izoliuotis. Premjeras Igoris Matovičius 
atsiprašė dėl spaudimo žmonėms, tačiau pabrėžė, kad egzistuoja 
ne tik laisvės, bet ir atsakomybė prieš silpnesnius, prieš onkolo-
ginius ligonius, pagyvenusius ir ligotus žmones.

Australijoje pirmą kartą per beveik penkis mėnesius neuž-
fiksuota nei vieno naujo COVID-19 atvejo, praneša BBC. Tai 
pirmoji diena be naujų atvejų nuo birželio 9 d. Viktorijos valstijoje, 
antrosios COVID-19 bangos epicentre, jau antrą dieną nebuvo 
naujų koronaviruso atvejų po 112 dienų karantino. Sveikatos 
ekspertai teigia, kad ateinančiomis dienomis gali būti sušvel-
ninta dalis apribojimų. 25 mln. gyventojų turinti valstybė su 
koronavirusu kovoja pasitelkdama karantiną, aktyvų testavimą 
ir kontaktų atsekimą. O Viktorijos valstijoje, kur būta 90 proc. 
visų mirčių, įvestos vienos griežčiausių taisyklių pasaulyje likti 
namie ir komendanto valanda.”

Grįžtant prie pandemijos, verta pridurti, jog tai, kad dau-
giau žmonių miršta nuo kitų ligų, nesulaukę pagalbos, ir yra 
koronaviruso „nuopelnas”! Juk ši pavojinga liga ir yra tikroji 
priežastis, kad paralyžiuojamas įprastas medicinos įstaigų dar-
bas. Saugokimės patys – dėvėkime kaukes, plaukime  rankas, 
venkime žmonių susibūrimų arba išvis neikime į viešumą be 
svarbesnio reikalo – ir Dievas mums padės. Juk ne veltui rusai 
sako: „Besisaugančiam ir Dievas padeda”.    Kęstutis Šilkūnas

Baltarusijos.
Rusiją ir Kiniją taip pat 

vienija priešiškas nusista-
tymas Jungtinių Valstijų at-
žvilgiu. Pastebima, kad šios 
valstybės Jungtinėse Tautose 
dažniausiai palaiko viena kitą, 
mat siekia sukliudyti iniciaty-
voms, kurias remia amerikie-
čiai. Pavyzdžiui, Pekinas ir 
Maskva balsuojant susivienijo 
kone dvidešimt kartų, neleis-
damos įtvirtinti Vakarų pozi-
cijos dėl žiaurumų Sirijoje. 
Be to, Rusija rėmė Kiniją, kai 
Jungtinės Valstijos ir Europa 
kritikavo Pekiną dėl žmogaus 
teisių pažeidimų prieš kinų 
musulmonų mažumą.

Nepaisant tokio artumo, 
bendrystė turi ribas. Tą le-
mia ir skirtingos šalių svorių 
kategorijos, ir išsiskiriantys 
požiūriai. Pavyzdžiui, vien 
ko vertas faktas, kad Kinijos 
ekonomikos nominalus dydis 
yra net keturiolika kartų di-
desnis nei Rusijos. Panašiai 
tiek skiriasi ir gyventojų 
skaičius.

Be to, tendencijos yra 
priešingos:  Kinija sparčiai 
auga ir plečia įtaką, o Rusija 
buksuoja. Nenuostabu, jog 
tai kuria nelygiaverčių par-
tner ių s i tuaci ją;  Rusi jai 
Kinija sudaro apie 15 proc. 
prekybos apimčių, o Kinijai 
Rusija – mažiau nei vieną 
procentą.

Augančios komercijos 
apimtys taip pat neturėtų 
apgauti. Bene trys ketvirta-
daliai prekybos yra Rusijos 
eksportuojamos energetinės 
žaliavos, tokios kaip nafta ir 
dujos. Kitaip tariant, Kinijai 
reikia išteklių, Rusija juos 
parūpina, ir daro tai palan-
kiomis kainomis.

Galiausiai netrūksta geo-
politinių ir istorinių dilemų. 
Rusija intensyviai prekiau-
ja ginklais su Indija, nors 
ši valstybė konfliktuoja su 
Kinija Himalajų kalnuose. 
Akivaizdu, kad Pekino tai 
nedžiugina. Tuo metu Rusija 
labai norėtų, kad Kinija pripa-
žintų Krymo aneksiją, tačiau 
vargu, ar tai kada nors įvyks.

Kinija taip pat laikas nuo lai-
ko primena, kad Vladivostokas 
tapo Rusijos dalimi tik XIX 
a., kuomet, Pekino vertini-
mu, buvo aneksuotas. Taigi, 
teritoriniai nesutarimai gali 
iškilti kaip dar viena dvišalių 
santykių problema.

Putinas džiaugiasi artumu 
su Kinija, tačiau dvišaliai 
santykiai nėra vienareikš-
miai. Nors pagrindo ben-
drystei netrūksta, tai kol kas 
primena interesų sutapimą, 
o ne tvarią draugystę. Ar 
Kremliaus ir Pekino ryšiai 
atlaikys galimus iššūkius, 
parodys laikas.

Linas Kojala, politologas

VLADIMIRO PUTINO FLIRTAS SU KINIJA 
P r i e š  k e l e t ą  d i e n ų 

Vladimiras Putinas kelias 
valandas diskutavo su tarp-
tautinės politikos ekspertais 
tradiciniame Valdajaus foru-
me. Kremliaus šeimininkas 
aptarė daugybę temų, bet bene 
daugiausiai dėmesio sulaukė 
skambūs pasisakymai apie 
Kiniją.

V. Putinas tikino, jog 
Rusijos ir Kinijos santy-
kiai yra pasiekę preceden-
to istorijoje neturintį lygį. 
Kaimyninės šalys kartu vysto 
energetikos projektus, inten-
syvina ekonominius ryšius, 
rengia karines pratybas. Be 
to, prezidento teigimu, nėra 
atmetama net ir karinės dvie-
jų valstybių sąjungos gali-
mybė. Tai neturėtų stebinti 
žinant, jog Putinas ir Kinijos 

vadovas Si Dzinpingas yra 
susitikę daugiau nei trisde-
šimt kartų ir vadina vienas 
kitą „draugais”.

Tokius svarstymus tarsi 
ir patvirtina pastarųjų metų 
tendencijos. Nuo 2014-ųjų, 
kuomet Rusija aneksavo 
Krymą, šios šalies santykiai 
su Vakarų pasauliu yra pašli-
ję. Neturėdami kitos išeities, 
rusai ieško alternatyvų. Todėl, 
pavyzdžiui, visai neseniai pra-
dėjo veikti dujotiekis „Sibiro 
galia”, pumpuojantis dujas iš 
Rusijos į Kiniją.

Jau vystomas ir antrasis 
dujotiekio etapas. Plėtojamas 
ir 2 tūkst. kilometrų greitke-
lis, turintis sujungti Vakarų 
Europą su Šanchajumi, o 
viena svarbiausių jo atšakų 
drieksis nuo Kazachstano iki 
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2020-10-31
Visų Šventųjų ir Vėlinių 

LIETUVOS PREZIDENTO VARDU – GĖLIŲ VAINIKAI ANT 
LAISVĖS KOVOTOJŲ IR IŠKILIŲ ASMENYBIŲ KAPŲ

išvakarėse Lietuvos Respub-
likos Prezidento vardu gėlių 

kompozicijas ant iškiliau-
sių asmenybių kapų visoje 

Lietuvoje padėjo Garbės 
sargybos kuopos kariai.

„Kasmet per Vėlines pri-
simename ir pagerbiame 
seniau išėjusius žmones, 
kuriuos tebelaikome svar-
bia savo gyvenimo dalimi. 
Kartu tai puiki proga pri-
siminti tautos patriarchus 
ir stiprios nepriklausomos 
Lietuvos valstybės kūrėjus. 
Branginkime protėvių pali-
kimą ir perduokime jį atei-
nančioms kartoms”, – sakė 
valstybės vadovas.

Vilniuje  gėl ių padėta 
Antakalnio kapinėse ant po-
eto Justino Marcinkevičiaus, 
Adolfo Ramanausko-Vanago, 
Lietuvos Respublikos Pre-
zidento Algirdo Mykolo 
Brazausko kapų, taip pat ant 
Laisvės gynėjų memorialo 
bei Lietuvos kariuomenės 
karių kapų memorialo žuvu-
siems už Tėvynę.

Rasų kapinėse pagerb-

ti dr. Jono Basanavičiaus 
ir Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio kapai, 1863–1864 
m. sukilėlių kapai, taip pat 
Nežinomo kareivio kapas ir 
Lietuvos savanorių kapai, 
žuvusių už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę paminklas.

Kaune gėlės  padėtos 
ant Prezidento Aleksandro 
Stulginskio, Maironio, Dariaus 
ir Girėno, prof. Leonido Donskio 
ir Nežinomo kareivio kapų.

Kudirkos Naumiestyje 
pagerbtas Vinco Kudirkos 
kapas, o Kazlų Rūdos savi-
valdybėje, Salemos kaime, 
– Prezidento Kazio Griniaus.

Alytuje Prezidento var-
du gėlių padėta ant Antano 
Juozapavičiaus,  pirmojo 
Lietuvos kariuomenės ka-
rininko, 1919 m. žuvusio 
Lietuvos nepriklausomybės 
kovose, kapo.

Prezidento komunikacijos 
grupė

www.lrp.lt

2020-11-04
Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Gitanas Nausėda 
laišku kreipėsi į Europos 
Vadovų Tarybos Pirmininką 
Charlesą Michelį ir Europos 
Komisijos vadovę Ursulą 
von der Leyen ragindamas 
ES imtis griežtų priemonių, 
reaguojant į Astravo AE palei-
dimą, ir neįsileisti į ES rinką 
nesaugiai gaminamos Astravo 
AE elektros. Ši pradėta gamin-
ti Astravo AE vakar, lapkričio 
3 dieną.

Laiške Prezidentas pabrėžė 
būtinybę ES ir toliau nuose-
kliai reikalauti Baltarusijos 
įgyvendinti visas ES streso 
testų rekomendacijas bei bran-
duolinės saugos standartus.

„Akivaizdu, kad reikia 
veiksmingesnių ES priemo-

PREZIDENTAS: KVIEČIU ES NEĮSILEISTI NESAUGIAI 
GAMINAMOS ASTRAVO AE ELEKTROS

nių, kad būtų sustabdytas 
nesaugios Astravo AE eks-
ploatavimas ir apsaugota ES 
piliečių sveikata ir gerovė. 
Skubiausia užduotis yra pa-
spartinti ES streso testų re-
komendacijų įgyvendinimo 
klausimą Astravo AE ir pa-
sinaudoti visais svertais, kad 
Baltarusija nutrauktų Astravo 
AE veiklą. Dabar ypač tinka-
mas laikas Europos Sąjungai 
priimti sprendimus, kurie ap-
ribotų elektros patekimą į ES 
rinką iš nesaugių, aukščiausių 
saugos reikalavimų neatitin-
kančių trečiųjų šalių šaltinių. 
Kviečiu ES netoleruoti tarp-
tautinių branduolinės saugos 
ir aplinkosaugos standartų 
nesilaikymo Astravo AE ir 
neįsileisti į ES rinką nesaugiai 
gaminamos šios pavojin-

gos elektrinės elektros, kaip 
tai daro Lietuva”, – teigė 
Prezidentas ir pridūrė, kad dėl 
Lietuvos ir regiono saugumo 
ir toliau sieks aktualizuoti 
Astravo AE grėsmės klausimą 
aukščiausiu ES lygiu.

Pasak šalies vadovo, dabar 
yra tinkamiausias metas ES 
patvirtinti mechanizmą, kuris 
apribotų elektros patekimą į 
ES elektros rinką iš nesaugių, 
aukščiausių saugos reikala-
vimų neatitinkančių trečiųjų 
šalių šaltinių.

Prezidento iniciatyva spa-
lio mėnesį ES lyderiai išreiškė 
bendrą poziciją dėl būtiny-
bės ES elektros gamintojams 
suvienodinti konkurencines 
sąlygas bendrojoje rinkoje 
ir paraginti trečiąsias šalis, 
įskaitant Baltarusiją, laikytis 

Astravo atominė elektrinė (AE).                               Vida Press nuotr.

aukščiausių branduolinių ir 
aplinkosaugos standartų.

ES šalių vadovai taip pat 
akcentavo, kad Astravo AE 
sauga ir saugumas yra priori-
tetinis ES klausimas, nuo kurio 
vykdymo priklausys tolesnė 
ES ir Baltarusijos santykių 
perspektyva.

Taip pat Prezidentas at-
kreipė ES institucijų vadovų 
dėmesį į būtiną greito reaga-

vimo į ekstremalias situacijas 
užtikrinimą, siekiant apsau-
goti ES piliečius nuo galimos 
branduolinės grėsmės. Pasak 
šalies vadovo, šiuo požiūriu 
cheminių, biologinių, radio-
loginių ir branduolinių tyrimų 
centro įsteigimas Lietuvoje pa-
dėtų sustiprinti ES atsparumą 
Astravo AE grėsmėms.

Prezidento komunikacijos 
grupė

Spalio 24 d., šeštadienį 
Vilniuje buvo rengiama JAV 
prezidento Donaldo Trampo 
(Donald Trump) palaikymo ak-
cija, kurios metu ant Gedimino 
kalno iškilo baltos raidės 
„Trump”.

Palaikymo akcija prasidėjo 
dar dieną, kai nedidelis būrys 
žmonių susirinko prie JAV 
ambasados Vilniuje. Atėjusieji 
turėjo D. Trampą simbolizuo-
jančius atributus – kepurėles su 
užrašu „Make America Great 
Again”, ar ženkliukus su prezi-
dento atvaizdu.

Dauguma atėjusiųjų buvo su 
plakatais, ant kurių – palaikymo 
žodžiai D. Trampui. Vėliau, va-
kare, apie 18 val. ant Gedimino 
kalno pasirodė didžiulės, baltos 
raidės „Trump”.

Kaip DELFI teigė Vilniaus 
policijos atstovai, dėl renginio 

VILNIUJE – TRAMPO PALAIKYMO AKCIJA: 
ANT GEDIMINO KALNO IŠKILO JAV PREZIDENTO PAVARDĖ 

į juos kreipėsi keletas žmonių, 
tačiau jis vyko teisėtai, renginiui 
leidimas buvo išduotas.

JAV prezidento rinki-
mai įvyko lapkričio 3 dieną. 

Juose varžėsi respublikonas 
D. Trampas ir demokratas 
Džo Baidenas (Joe Biden). 
Laimėjo Joe Bidenas. 

LRT

Vilniuje, ant Gedimino kalno - D. Trampo palaikymo akcija.    LRT

Lapkričio 6 dieną Lietuvos 
atstovas Feliksas Bakanauskas  
Jungtinių Tautų (JT) Generalinės 
Asamblėjos Penktojo komiteto 
rinkimų metu buvo išrinktas į  
JT Administracinių ir biudžeto 
klausimų patariamąjį komitetą 
trejų metų kadencijai (2021 – 
2023 m.) . F. Bakanauskas tapo 
pirmuoju Lietuvos atstovu, 
išrinktu į šį svarbų ir įtakingą 
JT komitetą.

JT Administracinių ir biu-
džeto klausimų patariamasis 
komitetas nagrinėja ir tei-
kia rekomendacijas dėl JT 
Generalinio  Sekretoriaus 
teikiamų biudžeto projektų, 
įskaitant JT taikos palaiky-
mo ir specialiųjų politinių 
misijų biudžetus, bei vertina 

LIETUVOS ATSTOVAS IŠRINKTAS  
Į JUNGTINIŲ TAUTŲ ADMINISTRACINIŲ 

IR BIUDŽETO KLAUSIMŲ  
PATARIAMĄJĮ KOMITETĄ

anksčiau patvirtintų biudžetų 
įgyvendinimą. Komitetas taip 
pat peržiūri ir teikia rekomen-
dacijas dėl visų svarbiausių 
administracinių JT klausimų.

 F. Bakanauskas 2008 
metais pradėjo diplomatinę 
tarnybą, 2011 – 2014 metais 
dirbo Lietuvos Nuolatinėje 
Atstovybėje Europos Sąjungoje, 
nuo 2017 metų - Lietuvos 
Nuolatinėje Misijoje Jungtinėse 
Tautose Niujorke.

Administracinių ir biudžeto 
klausimų patariamąjį komitetą 
nuo 2021 metų sudarys dvi-
dešimt vienas narys. Komitete 
ekspertai teikia asmeninius 
vertinimus neatstovaudami jų 
kandidatūras iškėlusioms vals-
tybėms.                           LR URM
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Seimo nario,  buvusio 
ambasadoriaus Vašingtone 
Žygimanto Pavilionio nuo-
mone, žinant, kad JAV yra 
bent jau dvi trečiosios visos 
NATO karinės galios, JAV 
karių buvimas Lietuvoje yra 
labai svarbi atgrasos priemo-
nė: „Kaip žinia, Rusija labiau 
baiminasi būtent JAV, o ne tiek 
kitų NATO šalių buvimo mūsų 
teritorijoje. Be abejonės, jų 
visų buvimas yra labai svarbus 
karinis-politinis atgrasymo 
veiksnys, nes Lietuvos gyny-
bos atveju mums reikės visos 
NATO solidarumo. Turime 
siekti, kad Lietuvoje būtų pro-
porcingai tiek pat JAV karių, 
kaip ir Lenkijoje, ir kad jie čia 
būtų ne tik kartais, pratybose, 
bet nuolat. Dėl ko labai tiki-
masi ir JAV lietuvių paramos.”

Pasak JAV lietuvio plk. 
ltn. Kęstučio Eidukonio, tai, 
kad JAV ir NATO pasiruošusi 
Lietuvą ginti, yra nuopel-
nas dabartinės JAV politi-
kos: „Prezidento D. Trumpo 
administracija remia NATO ir 
Lietuvą, bet JAV Prezidentas 
norėjo paspausti NATO, kad 
visi prisidėtų skirdami bent 
2% BVP gynybos išlaidoms. 
2017 m. tiek skyrė tik 5 vals-
tybės, 2019 m. – devynios. 
JAV skyrė 3,42%, Lietuva – 
2,03%, o Vokietija – 1,38%, iš 
visų NATO šalių JAV sumoka 
daugiau kaip 22% gynybos 
išlaidų. Tad kyla klausimas, 
kam kyla didžiausias pavojus 
dėl Putino – JAV ar Europos 

REIKĖS POLITIKOS POKYČIŲ, KURIE PALAIPSNIUI VYKSTA
Jungtinės Valstijos yra tvirtai pasišventusios saugoti savo 

NATO sąjungininkus Europoje ir toliau tęs karių buvimą 
Lietuvoje bei kitose valstybėse, kuris skirtas atgrasyti agresyviai 
besielgiančią Rusiją, neseniai interviu LRT TELEVIZIJAI teigė 
JAV ambasadorė NATO Kay Bailey Hutchison. Savo mintimis ir 
įžvalgomis apie padėtį Lietuvos ir JAV santykiuose šiandieninių 
politinių įvykių kontekste paprašėme pasidalinti LR Seimo nario 
Žygimanto Pavilionio, Europos Parlamento nario Juozo Oleko, 
JAV Baltųjų rūmų visuomeninio patarėjo LR garbės konsulo dr. 
Jono Prunskio ir JAV lietuvio, istoriko, visuomenės veikėjo, 
karininko, plk. lt. Kęstučio Eidukonio.

Sąjungai? Kitas klausimas – 
kodėl taip nevienodai NATO 
šalys moka ir kodėl JAV turi 
tempti tokią didelę dalį? Kaip 
stipriausia valstybė pasaulyje, 
JAV turi apsaugoti nuo blogy-
bių kitas šalis – tai reiškia, kad 
JAV karinės pajėgos yra dau-
giau išsimėčiusios nei Europos 
Sąjungos. JAV yra suvaržyta 
dėl karinių dalinių, kiek karių 
gali būti Lietuvoje visą laiką ir 
kiek ilgai gali būti laikinai. Tai 
kartu yra ir signalas Rusijai dėl 
Baltarusijos.”

Europos Parlamento nario 
Juozo Oleko teigimu, JAV 
karių buvimas Lietuvoje, ben-
dros pratybos su Lietuvos ir 
NATO vienetų kariais yra ne 
tik atgrasymo priemonė – ben-
dros įvairių NATO aljanso ka-
rių pratybos užtikrina skirtingų 
valstybių karių sąveikumą 
(angl. Interoperability) ir pasi-
rengimą krizės atveju efekty-
viai veikti kartu. „Pažymėtina, 
kad teigiamą JAV karių buvi-
mo Lietuvoje aspektą vertinu 
ne tiek mūsų valstybės, kiek 
regioniniu mastu. JAV karių 
buvimas Rytinėje Europos 
dalyje yra garantas, kad bus 
užtikrintas NATO sutarties 5 
straipsnio veikimas, jog JAV į 
bet kokią provokaciją reaguos 
nedelsdama,” – sako buvęs 
Krašto apsaugos ministras.

LR garbės konsulo JAV 
dr. Jono Prunskio nuomone, 
JAV kariuomenės buvimo 
Lietuvoje reikšmė yra di-
džiulė - tai yra aiški žinia tiek 

lietuviams, tiek 
jų sąjunginin-
kams, tiek prie-
šininkams, kad 
puolimas prieš 
Lietuvą būtų tas 
pats, kas išpuolis 
prieš JAV: „Tai, 
jog  Jungt inės 
Valstijos siunčia 
į Lietuvą antrą 
batalioną, kurio 
iš pradžių nebu-
vo numatyta, ir 
kad vietoj to, jog 
kariai išvyktų iki 
šių metų pabai-
gos, kaip buvo iš 
pradžių planuota, 
jie pasiliks iki kitos vasaros 
- yra D. Trumpo adminis-
tracijos palaikymo Lietuvai 
ženklas. Kai tik Baltieji rūmai 
paskelbė, kad jie išvedė karius 
iš Vokietijos, nes Vokietija 
nevykdo NATO reikalavimų, 
susisiekėme su Baltaisiais 
rūmais ir paprašėme, kad jie 
išsiųstų papildomai JAV karių 
į Lietuvą, kur jie bus gerbiami 
ir įvertinti. Keletą kartų ben-
dravome su Baltaisiais rūmais 
šiuo klausimu, iš jų neseniai 
gavau el. laišką, kad JAV siun-
čia antrą kariuomenės batalio-
ną ir pratęsia JAV kariuomenės 
buvimą. Tai pasiekta bendro-
mis JAV ir Lietuvos valdžios 
atstovų pastangomis.”

Buvęs LR Seimo ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės komi-
sijos pirmininkas prisimena, 
kiek buvo dedama bendrų 
pastangų, kad būtų priimtas 
įstatymas dėl Lietuvos įsipa-
reigojimo skirti 2% BVP gyny-
bai: „Prireikė penkerių metų, 
kad būtų priimtas šis teisės 
aktas. Mums pavyko pasiekti, 
kad JAV perduotų Lietuvai 
karines priemones, kurias jie 
traukė iš Afganistano, siųs-
dami per Klaipėdos uostą į 
JAV.” Pasak  dr. J. Prunskio, 
aktyvaus bendradarbiavimo 
su B. Obamos administracija 
rezultatas – Lietuvos oro er-
dvėje vykusios NATO karinių 
oro pajėgų treniruotės. Apie 
NATO naikintuvų nusileidimą 
Vilniuje tuo metu buvo rašoma 
pasaulio žiniasklaidoje, įskai-
tant „Wall Street Journal” 
pirmąjį puslapį.

Ž. Pavilionio nuomone, 
tai, kad Lietuva vykdo savo 
įsipareigojimą NATO dėl gy-
nybos išlaidų, ko nuolat reika-
lauja ir JAV, yra labai svarbus 
veiksnys įtikinant Jungtines 
Valstijas padidinti savo karinį 
buvimą Lietuvoje, tačiau dar 
nepakankamas. Parlamentaro 
nuomone, Lietuva turėtų savo 
karinį biudžetą padidinti iki 
2,5 proc. iki 2025 m., o ne iki 
2030 m., kaip oficialiai yra 
įsipareigojusi. „Be to, turime 
visapusiškai sustiprinti savo 
ryšius su JAV – tiek politinius, 

tiek ekonominius, tiek žmo-
giškuosius, įskaitant su JAV 
lietuvių bendruomene. Tai, 
kad iki šiol neturime Lietuvos 
ambasadoriaus, yra tiesiog 
gėdinga, jeigu nepasakyčiau 
– kvaila ir netoliaregiška”, - 
įsitikinęs buvęs ambasadorius.

J. Olekas neabejoja: „Jeigu 
Lietuva nevykdytų savo įsi-
pareigojimų NATO, vargiai 
galėtume tikėtis tvirtos JAV 
paramos. Tai ypač aiškiai 
yra dėstoma JAV preziden-
to Trumpo pasisakymuose. 
Tačiau yra ir kiti veiksniai – 
Lietuvos sienos kartu yra ir 
NATO aljanso sienos, ir deja 
– su neprognozuojamų dikta-
torių valdomomis valstybėmis. 
Manau, kad JAV politikai ir 
gynybos ekspertai akylai ver-
tina esamą situaciją ir galimas 
grėsmes – dėl to savo karinius 
vienetus ir dislokuoja arčiau 
valstybės, turinčios potencia-
lią karinio konflikto priekinę 
liniją (angl. front-line state).”

K. Eidukonio manymu, 
vien tik faktas, kad Lietuva 
sumoka savo dalį gynybos 
išlaidų, bet ir padeda JAV bei 
NATO kovoti prieš radikalių 
islamistų grupuotes, daro gerą 
įspūdį Jungtinėms Valstijoms. 
„Dabartinis šalies prezidentas 
labai teisingai pasielgė atšauk-
damas dalį JAV karinių dalinių 
iš Vokietijos vien dėl to, kad ši 
valstybė nesilaiko savo paža-
dų ir nesilaiko įsipareigojimų 
NATO. JAV išlaikyti karinius 
dalinius Vokietijoje kainuoja 
daugiau nei $4 milijardus, 
Vokietija prisideda tik 18 
proc. šios sumos, tuo tarpu 
Japonijoje karių išlaikymas 
kainuoja irgi maždaug tiek pat, 
bet ši šalis prisideda 50 proc. 
Kitas aspektas dėl karių ati-
traukimo iš Vokietijos – stra-
tegiškai tie kariai Vokietijoje 
nereikalingi, kadangi Europos 
puolimas vyktų per Suvalkų 
trikampį, o ne per Fulda. Tad 
karinės pajėgos turi būti išdės-
tytos kiek galima priešakyje, 
o ne už tūkstančių kilometrų 
užnugaryje,” – įsitikinęs plk. 
lt. K. Eidukonis.

J. Oleko nuomone, JAV 

ir Lietuvos santykiai visuo-
met buvo tvirti, „mes dešim-
tmečiais sulaukiame įvairios 
paramos mūsų valstybei – 
politinės, diplomatinės, ka-
rinės ir – per įvairius karinių 
įsigijimų projektus – finan-
sinės”. Tačiau, Ž. Pavilionio 
nuomone, Lietuva neišnaudoja 
visų galimybių, nors beveik 
milijonas amerikiečių save 
istoriškai kildina iš Lietuvos, 
nekalbant apie litvakus ar kitas 
grupes JAV, kurios mums yra 
tradiciškai palankios. „Savo 
kadencijos 2010-2015 m. 
Vašingtone metu užmezgiau 
labai glaudžius ryšius ne tik 
su visomis mūsų regionui 
atstovaujančiomis grupėmis, 
bet, pvz., ir su lotynų kilmės 
amerikiečiais, kurių grupė 
JAV Kongrese yra ypatingai 
galinga – dauguma jų – anti-
komunistai, nes yra smarkiai 
veikiami ir net vadovaujami 
Kubos kilmės amerikiečių, 
kurie nekenčia Castro režimo. 
Deja, dabartiniai Lietuvos 
valdantieji pasinaudojo tuo 
oficialioms atakoms prieš šią 
vertybinę sąjungą savo rinki-
minės kampanijos metu. TS-
LKD iniciatyva Seime esame 
vienintelė ES šalis, iki šiol 
blokuojanti ES-komunistinės 
Kubos susitarimą, kuriuo ES 
iš esmės pakeistų buvusią 
Sovietų Sąjungą ir visapu-
siškai pradėtų remti Castro. 
Ši mūsų parama yra ypatin-
gai svarbi ne tik dabartinei 
JAV administracijai, kurios 
Valstybės sekretorius Pompeo 
mums parašė atskirą padėkos 
laišką, bet ir istoriškai visai 
JAV, kuri siekia sugrąžinti de-
mokratiją ir pagarbą žmogaus 
teisėms Kuboje. Valdantieji 
bandė visais būdais minėtą 
sutartį Seime ratifikuoti, bet 
mes sutelkėme visas jėgas ir tai 
sustabdėme Seime, nes mums 
partnerystė su JAV ir mūsų na-
cionaliniai interesai yra daug 
svarbesni nei mirštanti Castro 
diktatūra Kuboje,” – sako par-
lamentaras.

Tą faktą, kad Lietuvos 
kariai treniruojasi Jungtinėse 

JAV Baltųjų rūmų visuomeninis patarėjas LR garbės konsulas dr. Jonas Prunskis.  
                                                                                                            Autorės nuotr.

(Nukelta į 6 psl.)LR Seimo narys Žygimantas Pavilionis.                       Autorės nuotr.
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Valstijose, o JAV kariai atlieka 
pratybas Lietuvoje, teigiamai 
vertina K. Eidukonis: „Esu 
kalbėjęs su JAV karininkais 
ir Lietuvos vyriausiais ka-
riuomenės vadais – jų nuo-
mone, geresnių santykių ne-
gali būti. Lietuva turi net ir 
bendradarbiavimo sutartį su 
Pensilvanijos Nacionaline 
gvardija. Esu su jais dirbęs, 
buvau štabo viršininku tre-
niravimo ir saugumo padali-
nyje Fort Indian Town Gap 
Pennsylvania. Kaip žinome, 
Pensilvanijoje yra labai daug 
lietuvių kilmės gyventojų dar 
nuo caro laikų – tokie dalykai 
tikrai mus jungia. Vienais me-
tais mano sūnus štabo seržan-
tas Jonas Eidukonis susitiko 
su kareiviais iš Lietuvos, kurie 
ten treniravosi, ir jį atpažino 
kaip lietuvį – pamatė jo pavar-
dę ant uniformos.” 

„JAV kariuomenė turi daug 
ginklų, kurių jau jiems nebe-
reikia. Lietuviai pradėjo su-
prasti, kaip tuos ginklus gali-
ma gražiai ‘išprašyti’ Lietuvos 
kariuomenei už dyką arba už 
labai mažą kainą. Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas 
Valdemaras Rupšys, manau, 
tai supranta ir geresnio drau-
go Amerika neras,” – sako 
nemažą patirtį karinėje srityje 
turintis JAV lietuvis.

Visi pašnekovai sutinka, 
kad siekiant šių tikslų Lietuva 
turėtų pasinaudoti JAV lietu-
vių pagalba. „Be jų paramos 
mes nebūtume pasiekę dau-
gelio svarbiausių Lietuvos 
tikslų JAV, - įsitikinęs par-
lamentaras Ž. Pavilionis. – 
Padarykime kartu viską, kad 
JAV Prezidentas, kad ir kuris 
iš kandidatų būtų išrinktas, ne-
delsiant susitiktų su Lietuvos 
ar Baltijos šalių vadovais, 
išklausytų mus, kad po labai 
ilgos pertraukos (2002 m.) 
JAV Prezidentas pagaliau 
apsilankytų Lietuvoje, kad čia 

įkurtų nuolatinę savo karinę 
bazę, kad JAV investicijos 
Lietuvoje ir toliau būtų vienos 
didžiausių, kad vieni geriausių 
pasaulyje JAV universitetai 
susijungtų dar glaudesniais 
bendradarbiavimo saitais su 
Lietuvos aukštosiomis moky-
klomis, kad kiekviena vals-
tija ar svarbiausi miestai, 
uostai turėtų savo partnerius 
Lietuvoje, kad JAV nedvipras-
miškai paremtų mūsų užsienio 
politikos tikslus regione – 
kad baltarusiai kuo greičiau 
galėtų surengti naujus ir de-
mokratiškus rinkimus, kad F. 
Castro primenantis diktatorius 
Lukašenka pasitrauktų, kad 
Kremliaus statomai Vilniaus 
pašonėje atominei elektrinei 
Astrave būtų įvestos pana-
šios JAV sankcijos, kaip ir 
Nord Stream2, kad Ukrainai 
ir Sakartvelui (Gruzijai, kaip 
mes ją anksčiau vadindavo-
me) galų gale būtų uždegta 
žalia šviesa stojimui į NATO 
(patvirtintas Narystės veiks-
mų planas), kad minėtoms 
šalims ir Moldovai iki 2027 m. 
Lietuvos pirmininkavimo ES 
atsivertų ir keliai narystei į ES, 
kad joks JAV Prezidentas dau-
giau nespaustų rankų Putinui.” 

J. Olekas sako, kad JAV 
lietuviai, kaip ir visi užsie-
nyje gyvenantys lietuviai, 
yra Lietuvos ambasadoriai 
– Lietuvos vardo garsintojai, 
kultūros ir tradicijų skleidėjai. 
„JAV lietuviai – mūsų veidas 
JAV. Turime išlaikyti glaudų 
ryšį su užsienyje gyvenančiais 
lietuviais, didinti jų įtraukimą į 
Lietuvos vystymosi procesus’, 
- ragina europarlamentaras.

K. Eidukonis pritaria, kad 
šioje srityje turime dar daug 
neišnaudotų galimybių: „JAV 
lietuviai tikrai dar gerai neiš-
naudoja savo politinės jėgos 
skatinant JAV politikus dar 
stipriau įtakoti JAV valdžią 
daugiau padėti Lietuvai. Mūsų 
šalis yra toje pačioje fronto 
linijoje su JAV prieš Rusiją, 
tad turėtume ieškoti galimy-
bių tai daryti. JAV lietuviai 
turėtų remti ir balsuoti už tą 

kandidatą arba partiją, kuri 
palaiko ir palaikys Lietuvą. 
Galime dirbti su kitomis JAV 
organizacijomis padedant savo 
partijai ar kandidatams, bet 
turime vengti susipriešinimo, 
nesantaikos kurstymo.”

 „JAV lietuviai turėtų ver-
tinti D. Trumpo administraci-
jos paramą stiprinant karinį 
aljansą, kuriam priklauso abi 
šalys. JAV turėdamos daugiau 
karių Lietuvoje, be abejo, siun-
čia signalą ne tik Baltarusijai, 
bet ir kitoms šalims, jog JAV 
ir Lietuvos aljansas yra sti-
prus,” - tokia dr. J. Prunskio 
nuomonė.

Seimo narys Ž. Pavilionis 
nesutinka su kai kurių poli-
tologų nuomone, kad JAV 
karių perkėlimą į Lietuvą 
galima traktuoti kaip spau-
dimą Baltarusijos valdžiai:  
„Lukašenkos režimas kartu 
su Maskva sutartinai žvangina 
ginklais prie pat mūsų sie-
nų, Putinas ruošiasi įvykdyti 
Baltosios Rusios aneksiją. JAV 
niekada nepripažino Baltijos 
šalių okupacijos, negali leisti 
Putinui įvykdyti ir šį nusikal-
timą mūsų kaimynystėje, galų 
gale, Lietuva ir Lenkija šian-
dien atstovauja baltarusių tau-
tai, kuri nekenčia Lukašenkos, 
nenori Kremliaus statomos 
atominės bombos mūsų pa-
sienyje, nenori, kad jų šalis 
prarastų laisvę, nori demokra-
tinių rinkimų, po kurių pati 
baltarusių tauta apsispręstų, 
kas yra jos tikrieji draugai. 
Jeigu JAV stos į Putino ir 
Lukašenkos pusę, mes niekada 
to negalėsime suprasti – jeigu 
atvirai, kol kas esu nusivylęs 
nepakankama JAV parama 
baltarusių laisvei, tikiuosi, kad 
po rinkimų JAV taps žymiai 
aktyvesnė, o kol kas raginu 
JAV lietuvius padėti balta-
rusiams Vašingtone ir kitose 
JAV vietose kelti savo tikslus, 
sujungti savo jėgas su lenkais 
ir ukrainiečiais vardan balta-
rusių laisvės, ieškoti paramos 
baltarusių laisvės bylai visur 
– kaip tai darydavo JAV lietu-
viai mūsų Nepriklausomybės 

kovų sūkuryje. 
JAV buvo, yra ir 
išlieka mūsų są-
monėje kaip pa-
grindinis laisvės 
ir demokratijos 
švyturys pasau-
lyje, toks ir turi 
išlikti, kitaip 
mes būsime di-
desni amerikie-
čiai už pačius 
amerikiečius.”

„ J AV  k a -
riuomenės ro-
tacinių pajėgų 
dislokavimasis 
Lietuvoje nėra 
naujas reiški-
nys, tai vyko ir 
anksčiau. JAV 
kariuomenė turi 

savo treniruočių, pratybų ir 
rotacijų ciklus, taigi nebūtinai 
tas cikliškumas turėtų sutapti 
su politiniais reiškiniais, vyks-
tančiais prie Lietuvos sienų. 
Taigi, aš to netraktuoju kaip 
spaudimo Baltarusijos val-
džiai. Beje, pažymėčiau, kad 
aš šiandien karinės grėsmės iš 
Baltarusijos pusės neįžvelgiu, 
nors be abejo, ten vykstantys 
procesai yra neraminantys,” - 
sako J. Olekas.

„Diplomatinėje tarnyboje 
sakydavo – kartais reikia kam 
nors tik uždėti ranką ant peties 
ir priminti, kad tave domina 
kas nors, o kartais reikia su 
pagaliu trenkti tarp akių, kad 
parodytum, jog tau reikalas 
yra labai svarbus. Kol kas čia 
tik ranka uždėta prie peties, 
o pagalys turėtų ateiti iš ES, 
kadangi viskas vyksta mūsų 
kaimynystėje. Juk jeigu kai-
mynams nerūpi, kodėl turi rū-
pėti tolimam dėdei?” – svarsto 
K. Eidukonis.

Lietuva siekia užtikrin-
ti, kad mūsų sąjungininkų 
amerikiečių karinės pajėgos 
būtų nuolatinės.  Be jokios 
abejonės, to siekiant Lietuvai 
teks atlikti nemažai „namų 
darbų”. „JAV ne tik žodžiais, 
bet ir darbais turi tapti mūsų 
pagrindine sąjungininke, 
turime išrinkti tokią valdžią 
Lietuvoje, kurios lyderiai 
bent jau mokėtų anglų kal-
bą, būtų vakarietiški, o ne 
flirtuotų su įvairiais režimais 
Rytuose, turime paskirti labai 
stiprų Lietuvos ambasado-
rių Vašingtone, padvigu-
binti mūsų ambasadą JAV, 
įpareigoti visas Lietuvos 
ministerijas paskirti bent 
jau po vieną savo atstovą 
Jungtinėse Valstijose, turime 
skirti žymiai daugiau lėšų 
mūsų verslo misijoms JAV, 

kaip ir nuolatiniams ryšiams 
su JAV lietuvių bendruome-
ne, galų gale, turime baigti 
spręsti pilietybės išlaikymo 
klausimą – mums nepavyko 
paskutiniame referendume, 
turime bandyti dar kartą, tik 
šį kartą labai gerai pasiruo-
šiant – iki mūsų visų galuti-
nės pergalės,” - sako buvęs 
ambasadorius Vašingtone Ž. 
Pavilionis.

E u r o p a r l a m e n t a r o  J . 
Oleko nuomone: „Visų pirma 
turime pagerinti priimančio-
sios šalies teikiamos paramos 
kokybę: parengti modernias 
karines bazes, pastatyti rei-
kiamą infrastruktūrą, sukurti 
gerovės paslaugas (angl. wel-
fare). Nors pastaraisiais me-
tais Lietuva investuoja į tokio 
pobūdžio objektų statybą, 
plečia poligonus, įrengia ge-
resnes treniravimosi vietas, 
mano vertinimu, šioje vietoje 
laukia dar daug namų darbų. 
JAV ar kitų NATO valstybių 
sąjungininkių kariai, atvykę 
į mūsų šalį, tarnybos laiko-
tarpiu turi jaustis kaip na-
mie – jų buvimas Lietuvoje 
turi būti patogus, gyvenimo 
sąlygas turime maksimaliai 
priartinti prie gyvenimo na-
muose pojūčio.”  

Lietuvos garbė konsulas 
dr. J. Prunskis sako, kad „sie-
kiant nuolatinio tikro buvimo 
Lietuvoje, svarbiausias pas-
tarasis mūsų pasiekimas yra 
antrojo bataliono siuntimas į 
Lietuvą ir buvimo pratęsimas 
iki kitos vasaros. Lietuva turi 
parodyti pagarbą, dėkingumą 
ir svetingumą JAV kariams. 
Tam taip pat reikės politikos 
pokyčių, kurie palaipsniui 
vyksta - jie ypač svarbūs šiuo 
metu, palaikant ilgalaikį JAV 
karių buvimą Lietuvoje.”

Loreta Timukienė

(Atkelta iš 5 psl.)

REIKĖS POLITIKOS 
POKYČIŲ, KURIE 
PALAIPSNIUI VYKSTA

Europos Parlamento narys Juozas Oleka.                                            Autorės nuotr.

JAV lietuvis, istorikas, visuomenės veikėjas, plk. lt. K. Eidukonis 
(dešinėje) su Lietuvos kariuomenės vadu V. Rupšiu.   Autorės nuotr.
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Spalio 25 d., sekmadie-
nį, nepabūgę vėjuoto oro, 
viename iš Čikagos prie-
miesčių įsikūrusio Old Oak 
County klubo teritorijoje rin-
kosi Čikagos lietuvių Rotary 
klubo sukviesti Haunted 
Oak 5K bėgimo dalyviai. 
Labdaringas renginys, į kurį 
susirenkama pasipuošus 
Helovino kostiumais, vyksta 
jau ketvirtą kartą.

Bėgime dalyvavo bei var-
žėsi suaugusiųjų grupė ir gau-
sus būrelis įvairaus amžiaus 
vaikų, mažieji bėgikai daly-
vavo atskirose varžybose - visi 
pasiekusieji finišą buvo apdo-
vanoti medaliais! Suaugusiųjų 
grupėje greičiausiai atstumą 
įveikė Matas Mikuckas, an-
tras atbėgo Adam Bronbarek, 
trečias - Eimantas Dubauskas, 

ROTARY KLUBAS JAU KETVIRTĄ KARTĄ SUKVIETĖ Į LABDARINGĄ BĖGIMĄ
tarp moterų pirma vieta ati-
teko Calistai Stefaniak, an-
tra - Izabelai Walczak, tre-
čia - Rasai Beresnevičius. 
Negalintys bėgti buvo kvie-
čiami eiti, dalyviai galėjo 
pasivaišinti užkandžiais, ne-
liko pamiršti ir pasipuošusieji 
vienas už kitą įspūdingesniais 
kostiumais - jiems taip pat 
įteikti apdovanojimai! Jau treti 
metai iš eilės originaliausio 
kostiumo apdovanojimas ati-
teko Giedriui Pledai, iš moterų 
- Aušrai Karalienei. 

Dėkojame rudeniško oro 
neišsigandusiems bėgimo da-
lyviams, taip pat mūsų šau-
niems padėjėjams ir dosniems 
rėmėjams. Iki kitų smagių 
susitikimų!

Čikagos lietuvių Rotary 
klubo informacija

Čikagos lietuvių Rotary klubo sukviesti Haunted Oak 5K bėgimo dalyviai.     Sandros Scedrinos nuotr

Spalio 1 d. Lietuvos amba-
sada Dubline ir Airijos švieti-
mo organizacija „Post Primary 
Languages Ireland (PPLI) 
surengė seminarą lietuvių 
kalbos mokytojams Airijoje. 
Seminaro metu buvo pranešta 
puiki naujiena - toliau bus ple-
čiamas ir stiprinamas lietuvių 
kalbos mokymas Airijoje! Jau 
nuo kitų mokslo metų lietuvių 
kalba bus įtraukta į Airijos 
mokyklų mokymo programą 
kaip pasirenkama užsienio 
kalba. Lietuvių kalba įgaus 
tokį patį statusą ir bus dėstoma 
tuo pačiu lygiu, kaip ir kitos 
pasirenkamos užsienio kalbos, 
pavyzdžiui  - prancūzų, vokie-
čių, ispanų ar italų.  Nuo 2022 
metų taip pat bus galimybė lai-
kyti valstybinį lietuvių kalbos 
brandos egzaminą pagrindiniu 
arba aukštesniu lygiu.

Seminare,  kuris vyko 
nuotoliniu būdu, aptartas to-
lesnis lietuvių kalbos mo-
kymas bei lietuvių kalbos 
brandos egzamino rengimas 
Airijoje. Seminare dalyva-
vo 14 mokytojų, dėstančių 
lietuvių kalbą Airijos vidu-
rinėse mokyklose ir lituanis-
tinėse mokyklose Dublino, 
C a v a n ’ o ,  M o n a g h a n ’ o 
Tullamore, Trimo, Mullingaro 

AIRIJOJE PLEČIAMAS IR STIPRINAMAS 
LIETUVIŲ KALBOS MOKYMAS

bei Waterfordo miestuose. 
Seminaro metu mokytojai su-
sipažino su naujais egzamino 
reikalavimais ir pasidalino 
lietuvių kalbos dėstymo pa-
tirtimi.

L i e t u v o s  a m b a s a d o s 
Dubline, Lietuvos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos 
bei užsienio reikalų ministe-
rijos pastangomis, bendradar-
biaujant su Airijos švietimo 
ministerija, lietuvių kalba, 
kaip paveldo kalba, buvo pra-
dėta dėstyti Airijos mokyklose 
nuo 2018/2019 mokslo metų. 
Lietuvių kalbos šiuo metu gali 
mokytis pagrindinės mokyklos 
5-6 klasių mokiniai, lietuvių 
kalba šiais mokslo metais 
dėstoma penkiose Airijos vidu-
rinėse mokyklose, taip pat yra 
nuotolinės klasės.  Šiuo metu 
lietuvių kalbos Airijos mo-
kyklose mokosi daugiau kaip 
150 mokinių. Airijoje taip pat 
veikia devyniolika lituanistinių 
mokyklų, kuriose mokosi dau-
giau kaip 700 įvairaus amžiaus 
lietuvių vaikų ir jaunuolių. 
Dublino „4 vėjų mokykla”, 
kurioje mokosi daugiau kaip 
400 mokinių, yra didžiausia 
ne tik Airijoje, bet ir Europoje 
neformaliojo švietimo litua-
nistinė mokykla.       LR URM

Lietuvos ambasada Dubline ir Airijos švietimo organizacija „Post 
Primary Languages Ireland (PPLI) surengė seminarą lietuvių kalbos 
mokytojams Airijoje. Lietuvių kalba Airijoje įgaus tokį patį statusą ir 
bus dėstoma tuo pačiu lygiu, kaip ir kitos pasirenkamos užsienio kalbos.  
                                                                                                      LR URM

Spalio 17 d., netoli Sofi-
jos  esančioje  sodyboje , 
Bulgarijos lietuviai bei jų 
šeimos nariai susirinko per-
žiūrėti filmą „Nepakartojamas 
Baltijos kelias”, taip sim-
boliškai paminint Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
30-metį.  

Tai buvo pirmasis gyvai 
surengtas lietuvių bendruo-
menės renginys nuo Covid-19 

BULGARIJOS LIETUVIAI PAMINĖJO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-METĮ

Spalio 10 d. Estijos lietuvių 
bendruomenė (ELB) minėjo 
40-ties metų veiklos sukaktį. 
Prieš 40 metų susibūrusių 
visuomeniškų Estijos lietuvių 
noras puoselėti gimtąją kal-
bą, šalies kultūrą, tradicijas 
ir tarpusavio ryšius šiandien 
apima apie 80 aktyvių narių. 
Jubiliejaus proga susirinko 
ELB vadovybė, bendruomenės 
nariai, jų draugai ir garbingi 
svečiai.

Specialiai šia proga į 
Taliną atvykęs Kauno arki-
vyskupas Kęstutis Kėvalas 
pasidalino savo prisimini-
mais, susijusiais su Estija, 
palaimino visus susirinkusius 
bei padovanojo kiekvieno 

ESTIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 40-TASIS JUBILIEJUS

Lietuvos šventinio stalo pa-
puošimą – šakotį.

ELB pirmininkė Rita Kuz-
minienė pasidžiaugė, kad ne-
paisant visų kliūčių šventė 
visgi įvyko, širdingai pasvei-
kino visus garbingo jubiliejaus 
proga ir pristatė lietuvių kelią 
į Estiją bei bendruomenės su-
sibūrimo istoriją.

Estijos lietuvių bendruo-
menę pasveikino ir Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
Estijoje Giedrius Apuokas. 
Jis padėkojo visiems už pa-
sišventimą siekiant išlaikyti 
lietuvybę Estijoje, įteikė ELB 
pirmininkams „Lietuvos am-
basadoriaus” ženkliukus bei 
asmeniškai perdavė Prezidento 

Gitano Nausėdos sveikinimą 
bendruomenei.

Sveikinimo žodžius tarė 
Estijos tautinių mažumų są-
jungos pirmininkė Natalia 
Ermakov. Rita Kuzminienė 
taip pat perskaitė Lietuvos estų 
draugijos bei Pasaulio lietuvių 
bendruomenės sveikinimus. 
Žodį tarė ir buvusieji ELB 
pirmininkai – Milda Marija 
Trinskytė, Cecilija-Rasa Unt 
bei Vaidotas Matulaitis, pasi-
dalinęs didžiuliu srautu svei-
kinimų iš įvairiausių pasaulio 
kampelių socialiniuose tin-
kluose.

Vakarą papuošė Estijos 
violončelių kvarteto C-Jam 
koncertas.                 LR URM

pandemijos pradžios, kuriame 
dalyvavo būrys suaugusiųjų ir 
vaikų. Susitikimas bei  filmo 
peržiūra vyko gryname ore, 
po žvaigždėtu dangumi, iš 
viršaus žvelgiant į milijonus 
Sofijos žiburėlių.

Baltijos kelias surengtas 
1989 m. rugpjūčio 23 d., 
minint 50-ąsias Molotovo-
Ribentropo pakto (Vokietijos 
ir SSRS nepuolimo sutartis 

su slaptaisiais protokolais), 
dėl Europos pasidalinimo 
tarp Vokietijos ir SSRS, me-
tines. Sustojusių ir rankomis 
sukabinusių žmonių gran-
dine, jungusia trijų Sovietų 
sąjungos okupuotų Baltijos 
šalių sostines – Vilnių, Rygą 
ir Taliną, pareikštas protes-
tas dėl Slaptųjų protokolų ir 
Baltijos šalių nepriklausomy-
bės panaikinimo.    LR URM

Estijos lietuvių bendruomenės (ELB) nariai minėjo 40-ties metų veiklos sukaktį.                  LR URM
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Miestuose vyko demonstra-
cijos, daug lietuvių buvo suimta. 
Nežiūrint to, anot Y. Arado, šie 
įvykiai nepakeitė lietuvių po-
žiūrio į žydus. Jis aiškina, jog 
visi lietuviai buvo suinteresuoti 
visišku žydų sunaikinimu, kad 
po Vokietijos pralaimėjimo 
neliktų nei vieno, kurie galėtų 
reikalauti turto sugrąžinimo ir 
kompensacijų už žydų aukas. 
Kaip tuo metu vos 15-16 m. 
jaunuoliui susiformavo tokia 
priešiška nuomonė apie lietu-
vius? Kaip tai atsitiko? 

O sovietų diversantų gau-
jų veikla, artėjant 1943-tie-
siems, Švenčionių apylinkėse 
darėsi vis labiau pastebima. 
Motyvuojant suaktyvėjusia 
sovietų partizanų veikla, vo-
kiečių valdžia pranešė likvi-
duojanti Švenčionių, Ašmenos, 
Mikailiškių bei Salų getus, 
iš jų 6 tūkst. gyventojų per-
keliant į Vilniaus ir Kauno 
getus. Getų perkėlimą paves-
ta atlikti Vilniaus geto poli-
cijai, vadovaujant Jokubui 
Gencui. Lietuviais, pasak Y. 
Arado, nepasitikėta. Kodėl? 
(Y. Aradas, p. 161). Tokie 

vokiečių ketinimai pagreitino 
geto pogrindžio jaunimą bėgti 
į mišką pas sovietų partizanus. 

Miškas ir nežinomybė
Bėgliai - penkiolikmetis 

I. Rudnickis su savo draugų 
grupele galiausiai sėkmingai 
pasprunka iš geto ir įsikuria 
Cirkliškio miške, tačiau surasti 
sovietinių partizanų kurį laiką 
nesiseka. Gyvena už pinigus 
pirkdami iš vietinių ūkininkų 
maistą. Jiems pavyksta užmegz-
ti ryšį su lietuviu miškininku 
Guiga. Šis pasisiūlo pabėgėlius 
globoti, perspėti dėl galimų 
pavojų, jei pasirodytų vokiečiai 
arba lietuviai. Tačiau bėgliai dar 
nežino, jog A. Guiga - senas 
sovietų partizanų rėmėjas, bet 

TARP TIESOS IR MELO – 
ICCHAKO ARADO PRISIMINIMAI, 

KELIAUJANT Į SIONO KALNO 
VIRŠŪNĘ

Violeta Rutkauskienė

ryšio ir pažinčių su sovietų 
partizanais pats miškininkas 
neskuba atskleisti. Nuolatos į 
mišką malkų atvažiuojantys 
aplinkinių kaimų valstiečiai – 
daugiausiai baltarusiai, šiek tiek 
lenkų, keli lietuviai, bet saugotis 
reikia visų, nes tarp jų buvo ne 
vienas kolaborantas. Palyginti 
greitai pabėgėliai apsipranta 
prie miško, susirenčia būstus, o 
gultus iškloja šienu, įsikuria vir-
tuvę, mokosi šaudyti ir treniruo-
jasi kovai su priešu. Užmezga 
artimesnius ryšius su keliais 
vietiniais ūkininkais, kurie re-
mia maistu, teikia informaciją. 
Ilgainiui, pinigams pasibaigus 
ir pasijautus maisto trūkumui, 
pabėgėlių būrys priverstas iš 
ūkininkų maisto reikalauti gra-
sinimais. Pabėgėliai ir sovietų 
partizanai tai vadino „ekono-
minėmis akcijomis”, ūkininkai 
– apiplėšimais, dėl kurių jie 
buvo linkę skųstis vokiečiams, 
pranešdami apie partizanų ir be-
sislepiančių miške žydų gaujas. 
Pirmajai ekonominei akcijai Y. 
Arado būrys pasirinko lietuvio 
ūkį už kokių septynių kilometrų 
nuo Cirkliškio. 

Apie narsų kovotoją, 
kurio neatsimena 

bendražygiai
Rudnickio (Arado) partiza-

navime ne viskas taip paprasta 
ir sklandu. Jo pasakojimas 
gan abstraktus, ne per daug 
sukonkretintas, Y. Aradas, at-
rodo, vengia minėti kai kurių 
partizanų vardus, mini tik jam 
naudingus vardus ar įvykius, 
o visi veiksmai ir gyvenimas 
daugiausiai sukasi tik apie 
patį Y. Aradą, tarsi kitų kovos 
bendražygių ir nebūtų. Laimei, 
apie Y. Arado aprašomus žyg-
darbius galime pasitikrinti 
papildomai paskaitę jo būrio 
vadų išleistus prisiminimus, 
archyvuose išlikusius, kad ir 

negausius sovietų partizanų 
dokumentus bei jau šiais ne-
priklausomos Lietuvos laikais 
leidžiamus istorikų specia-
listų tyrimus. Sprendžiant iš 
istorikų pranešimų, žinių ar 
dokumentų, liudijančių narsų 
Y. Arado-Rudnickio partizani-
nį kelią, yra nedaug. Jo būrio 
vadai sovietų partizanai St. 
Apyvala ir Br. Urbonavičius, 
palikę savo kovų prisimini-
mus, deja apie Y. Aradą niekur 
neužsimena nei žodeliu, nors 
vardindami atliktus sovietų 
diversantų darbus, mini dau-
gybę savo bendražygių, tiek 
lietuvių, rusų, tiek ir žydų tau-
tybės kovos draugų. Keletas 
dokumentų saugoma Lietuvos 
archyvuose, iš kurių matome 
šiokią tokią Y. Arado veiklos 
charakteristiką. 

1943-jų gegužės mėn. Y. 
Aradas su savo pabėgėliais 
draugais vis tik pakliūva pas 
sovietų Baltarusijos miškuose 
veikusius Čiapajevo būrio par-
tizanus. Čia nuo pirmų buvimo 
akimirkų jaunieji kovotojai 
pajuto sovietinių partizanų nu-
sistatymą žydų atžvilgiu. Mus 
diskriminavo tik todėl, kad 
buvome žydai. „Mes dar ne-
žinojome apie antisemitizmą 
daugelyje sovietų partizanų 
būrių ir apie skriaudas, kurias 
žydai patyrė patekę į kai kurių 
jų rankas” (Y. Aradas, p. 173). 
Gan žiauriai sovietų partizanai 
elgėsi ir su netoliese miško 
tankmėje besiglaudžiančiais 

iš geto pabėgusiais žydais 
ir jų šeimomis. Partizanai 
jiems nepadėjo maistu, negynė 
nuo vokiečių apgulties, todėl 
vokiečių puolimo metu par-
tizanai mažomis grupelėmis 
išsislapstydavo ir pabėgdavo, 
palikdami šeimų stovyklas 
likimo valiai ir vokiečių su-
dorojimui. 

duoties ir nesuradęs jo.15 

Atrodytų, kad Rainių žudynių 
budelis D. Rocius ir buvo 
tas asmuo, kurį, sutikęs su 
grupe iš Maskvos nuleistų 
partizanų, lydėjo Y. Aradas 
į bazę. Domas Rocius, kaip 
atrodo, buvo tas žmogus, 
kuris Y. Aradą, kaip Lietuvos 
atstovą iš sovietų baltarusių 
partizanų būrio atsikvietė į 
naujai suformuotą partizanų 
būrį „Žalgiris”. Tad po tru-
putį aiškėja, kodėl rašydamas 
atsiminimus Y. Aradas nutyli 
Rainių žudiko D. Rociaus 
vardą. 

Netrukus I. Rudnickis per-
eina į naujai suformuotą lie-
tuvio komunisto S. Apyvalos 
vadovaujamą sovietų partiza-
nų grupę „Vilnius”. Būrį, anot 
Y. Arado, sudarė 24 partizanai, 
anot to paties būrio partizano 
B. Urbonavičiaus -22, o pa-
gal būrio vado S. Apyvalos 
prisiminimus tik 11 narių. 
„Vilniaus” būryje, kaip ir ki-
tuose sovietų partizanų grupė-
se, netrūko ir visai jaunų žydų 
tautybės kovotojų. „Tai byloja 
Švenčionių žydų geto kalinio 
I. Rudnickio (Arado), gimusio 
1926 m. pavyzdys. 1943-1944 
m. jis, 17-18 m. jaunuolis buvo 
„Vilniaus” būrio partizanas, 
dalyvavo keliose diversinėse 
akcijose sprogdinant Vilniaus-
Daugpilio geležinkelį, minuo-
jant Vilniaus plentą ir kt. Be 
abejonės tokių jaunų partizanų 
vaidmuo buvo pagalbinis, 
ypač vykdant svarbesnes, su-
dėtingesnes diversijas”- rašo 
istorikas R. Zizas, remdamasis 
„Vilniaus” sovietų būrio vadų 
J. Bagdono ir St. Apyvalos 
1943 m. pabaigos I. Rudnickio 
(Arado) charakteristika, sau-
goma Lietuvos Ypatingajame 
Archyve. (R. Zizas, p. 229.)

Du Kunickiai –  
panaši istorija

„Kai tapau „Vilniaus” būrio 
nariu, man buvo pakeistas tiek 
vardas, tiek pavardė” - sako I. 
Rudnickis. Jam pranešta, kad jo 
vardas bus Anatolijus (Tolka), o 
pavardė iš Rudnickio pakeista 
į Kunickį. Sutapimas ar tiesiog 
atsitiktinumas, bet „Vilniaus” 
partizano vado S. Apyvalos 
komandoje, iš Maskvos 1942 
m. atsiųsto diversantų būrio 
sudėtyje buvo ir kitas Kunickis. 
Panašaus amžiaus, 19 metų, 
tik vardu Michailas, žurnalis-
tas, prieš karą dirbęs „Pravda 
Vilenska” redakcijoje. Jis žuvo 
prieš įkuriant Vilniaus būrį, 
dar iki Y. Arado prisijungimo 
prie grupės. Tačiau abu šiuos 
bendrapavardžius Kunickius 
sieja viena, atrodo labai panaši 
istorija. 

(Bus daugiau)

V.
(Pradžia š.m. „Dirvos” rugsėjo 15 d. laidoje)

15. R. Zizas. Sovietiniai 
partizanai Lietuvoje 
1941-1944 m. Vilnius, 
2014. p. 125-126; p. 197-
198.

Susitikimas su 
prosovietiniais lietuviais

1943 m. birželio mėn. 
pabaigoje Y. Aradą ir dar 2 
partizanus Čiapajevo būrio 
vadovybė pasiuntė pasitikti 
prosovietinių lietuvių diver-
santų, parašiutais nusileidusių 
Rytų Baltarusijoje. Jų buvo 
dvylika, gerai automatais 
ginkluotų lietuvių desanti-
ninkų. Y. Aradui buvo pa-
vesta juos nulydėti į bazę. 
Pakeliui kalbėdamasis su 
vadu, Y. Aradas pasipasakoja 
esantis iš Švenčionių ir geto 
pogrindžio, taip pat apie pa-
dėtį Švenčionyse, vietinio 
ir Vilniaus geto pogrindžius 
bei apie lietuvį Kazlauską, 
aktyviai veikiantį pogrindžio 
komunistų partijoje, taip pat 
slėpusį iš Švenčionių geto pa-
bėgusias žydaites (Y. Aradas, 
p. 179-180). Bet Y. Aradas 
kažkodėl pamiršta įvardinti 
atvykusio iš Maskvos lietu-
vių partizanų vadą vardu. 
Y. Arado pasakojimui šioje 

vietoje kiek daugiau aiškumo 
įneša žinomas Lietuvos isto-
rikas dr. Rimantas Zizas kny-
goje „Sovietiniai partizanai 
Lietuvoje 1941-1944 m.”. Jis 
pastebi, kad pirmasis iš sovie-
tų pogrindžio vadovų, kuris 
1943 m. užmezgė ryšius su 
pabėgusiais iš geto Lietuvos 
žydais, buvo Domas Rocius - 
slap. Baškys (Rainių žudynių 
vykdytojas). Jis A. Sniečkui 
rašė, kad tuoj po atvykimo į 
Kazėnų miškus 1943 m. gegu-
žės 20 d. sutiko „vieną jauną 
žyduką”– Iciką Rudnickį, 
pabėgusį iš Vilniaus (turi 
būti - Švenčionių) geto. Šis 
papasakojęs apie geto gy-
venimą, apie tai, kad „per 
kažkokį Kazlauską getas turi 
ryšio su kompartija. D. Rocius 
I. Rudnickį/Aradą pasiuntęs 
susisiekti su V. Kazlausku, 
bet šis grįžo neįvykdęs už-

Sovietų partizanai Baltarusijoje 1943 m.

Rainių žudynių 1941 m. orga-
nizatorius Domas Rocius. Jis  
atsikvietė Y. Aradą į prosovie-
tinių lietuvių diversantų grupę.
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Jis – populiariausias ir skai-
tomiausias savo kartos poetas, jo 
eilių išmokstama atmintinai, jos 
lengvai įsimenamos ir tuo pat 
metu ypatingos, elegiškos, me-
lodingos, suteikiančios tam tikrą 
nuotaiką, galimybę apmąstyti ir 
susimąstyti. Jono Aisčio kūry-
binė pradžia buvo Rumšiškėse.

Būtent toji aplinka jam buvo 
geriausiai pažįstama. Gal todėl 
tokia įvertinta poezija ir kilo iš 
pačios gelmės, iš to taip nuose-
kliai išausto jausmo.

„Jam buvo gera gyventi 
toje aplinkoje, jis čia viską 
žinojo, viską pažinojo. Čia 
buvo sesuo, jie lakstydavo pa-
pravieniais ir matydavo, kaip jį 
stebi bažnyčioje Dievo akys”, 
– kalbėjo muziejininkė Gražina 
Meilutienė.

„Įdomus klausimas, kaip toji 
liūdesio poetika, tokia svarbi 
Jonui Aisčiui, susijusi su krikš-
čionybėje matoma liūdesio 
samprata”, – teigė daktarė Dalia 
Čiočytė.

Vaikystėje jis gerai piešė, 
todėl senelis manė, kad gal 
visai neblogai būtų, jei anūkas 
išsimokslintų architektu. Bėda 
ta, kad tarpukario Lietuvoje ar-
chitektų neruošė, vadinasi, jam 
būtų reikėję važiuoti į užsienį.

Pirmuosius gabumus lite-
ratūrai pastebėjo mokytoja. 
Nuo penkerių metų jau bandė 
raidėles maldaknygėje jungti, 
o tėvo nuolat perkami to meto 
literatūriniai leidiniai iš Šv. 
Kazimiero knygynėlio gulė į 
šeimos archyvą.

Pasak muziejininkės G. 
Meilutienės, Jonas Aistis labai 
vertino visas knygas ir stengda-
vosi visas padovanotas perskai-
tyti, nors kartais jos būdavo jam 
dar ne pagal amžių. Senatvėje 
sakydavo: „Skaitau, skaitau, 
prisimenu, kažkada aš tą knygą 
jau skaičiau...”

Šeimos vaikai paklusdavo 
mamos valiai, kai tuo metu 
tėvas dienų dienas leisdavo 
kalvėje, bandydamas darbu 
pramaitinti gausią šeimą. Dvi 
seserys norėjo eiti į vienuolyną, 
tad reikėjo suruošti solidų krai-
tį, o kur dar silpnos sveikatos 
Jonas, kuriam reikėjo ypatingos 
globos, ir brolis Juozas. Pirmoji 
vaikų raštingumu rūpinosi 
mama.

Jono Aisčio mama net 
nemokėjusi skaityti, tačiau 
liepusi išmokti sūnui. Perėmė 
ir polemikos, ginčo meną, 
savo įsitikinimų laikymosi 
principą. O darbo jis išmoko 
iš tėvelio.

Buvo be galo jautrus. 
Melancholija persmelkta ir jo 
kūryba. Kaip pats sakė – rašė 
širdies krauju. Pirmieji jo eilė-
raščiai pasirodė intelektualaus 
katalikų jaunimo, ateitininkų 
spaudoje. Jonui Aisčiui buvo 
22-eji.

PSEUDONIMUS KEITĘS JONAS AISTIS: DU VIENOS GŪŽTOS SAKALĖLIU,  
EGZILIO PRANAŠYSTĖ IR TRUPUČIUKĄ DŽIAUGSMO SOPULIU SUTEIKTI 

Jono Aisčio tekstai apie reli-
ginį santykį įdomūs, moderniai 
skambantys. „Aš noriu prieš jį 
parkristi ant kelių su visu pa-
tyrimu ir galia. Ir kalbėti taip, 
kaip galima kalbėti su Dievu. 
Aš noriu kalbėti nuogas ir basas, 
nuošaliai”, – rašė Jonas Aistis.

Daktarė D. Čiočytė atkreipia 
dėmesį į eilėse išreikštą derinį 
– nuolankumą ir orumą, žmo-
giškąją savivertę.

Jono Aisčio lyrika – pra-
laiminčio romantiko lyrika. 
Atsidūręs Kaune, kur tuo metu 
futuristinės idėjos pasiglemž-
davo net ir pačius romantiš-
kiausius lyrikus, Jonas Aistis 
liko ištikimas savo elegiškam 
kūrybos stiliui, kurį papildė 
krikščioniškoji pasaulėvoka, 
bibliniai motyvai ir šventųjų 
portretai.

Jono Aisčio kūrybos tauti-
nio religingumo tradicija – tai 
lietuviškosios krikščionybės 
tradicija. Okupuotos Lietuvos 
akivaizdoje, kai asmeninės 
biografijos vingiai ištrėmė toli 
nuo tėvynės, jam Lietuva iki gy-
venimo pabaigos buvo nešanti 
sunkųjį likimo kryžių, lyg Dievo 
motina, stovinti po kryžiumi.

„Varijuodamas šia tema, 
Jonas Aistis sukuria iš tiesų labai 
įtaigios poetinės magijos tekstą 
– tai Mater Dolorosa. Lietuva 
gretinama su Sopulingąja Dievo 

motina”, – teigia daktarė D. 
Čiočytė.

Eilėraštis „Šilainė” para-
šytas dar 1934 metais. Motina 
išleidžia vyresnįjį sūnų už jūrų, 
už marių ir įdeda į škaplierių 
šilainės. O šilainė tai yra tėviš-
kės žemė.

„Eilėraštis nuostabus tuo, 
jog tai tarsi poetinė pranašystė, 
lyg poetas būtų žinojęs, kad jau 
greitai lietuviai ne savo noru 
už tų pačių jūrų vyks, į Vakarų 
tremtį nuo raudonojo teroro 
bėgdami”, – pastebi daktarė D. 
Čiočytė.

Dar iki okupacijos, atsidūrus 
futuristiniame Kaune, „Aušros” 
gimnazijoje, jam raudonojo te-
roro pranašystės veikiau glūdėjo 
maldingoje pasąmonėje. O kol 
kas pažintis ir stipri draugystė 
su kitu poetu Antanu Miškiniu 
augino ateities svajones.

„Jie buvo labai skirtingi. 
Jonas savo eilėraštį gludindavo, 
rašydavo, vėl iš naujo taisyda-
vo... A. Miškinis viską laikyda-
vo galvoje, sėsdavo, surašydavo 
ir jau knyga visa yra”, – teigė 
muziejininkė G. Meilutienė.

Su geriausiu draugu ben-
dramoksliu poetu A. Miškiniu 
dalijosi ne tik maistu, bet ir 
kūrybinėmis idėjomis. Nors šių 
poetų likimai susiklostė skirtin-
gai, kol draugavo, bendrumo 
būta daug.

„A. Miškiniui dažnai sa-
kydavau, kad mudu esava du 
vienos gūžtos sakalėliu. Mudu 
buvome neišskiriamu: vis bū-
davom dviese. Buvome, taip 
sakant, savos rūšies Siamo dvy-
niai. Trejus metus išgyvenome 
viename kambaryje.

Keliolika metų draugavome, 
ir ta draugystė niekad nenutrū-
ko, o progų buvo, nes kai kas 
tos draugystės mums pavydėjo, 
nes kai kam – ir daug kam – rū-
pėjo mudu sukiršinti. Stengtasi 
sukiršinti labai opiu ir taikliu 
būdu: kuris mudviejų yra di-
desnis poetas? Tačiau mudu 
niekad šio klausimo nekėlėme 

ir nediskutavome”, – yra teigęs 
pats Jonas Aistis.

Simpatizuodamas merge-
lėms ir prie savosios pavar-
dės iš jų pirmųjų vardų rai-
džių buvo sau pseudonimą 
sukūręs, kurį laiką pasirašinėjo 
Jonas Aleksandravičius-Kossu. 
Vėliau Aisčio vardas prigijo 
jau gyvenant Amerikoje, kai 
vietiniams pavardė poeto buvo 
pernelyg sudėtinga ištarti.

Ilgėjosi gimtinės, išgyveno 
dėl savo tautos, bet pavergėjui 
galėjo priešintis tik poetiniu 
žodžiu. Būtent per karą poetui 
prigijo Jono Aisčio vardas – taip 
jis norėjo tiesiogiai susieti save 
su tautos istorine lemtimi.

Aistis buvo vienintelis 
Amerikoje, o Kossu – vienin-
telis madingame tarpukario 
Kaune, kuris tuo metu viliote 
viliojo jaunus literatus, kur tuo 
metu virė modernus bohemiškas 
gyvenimas. Kauno gatvėse suti-
ko ir savo vienintelę gyvenimo 
meilę žmoną Aldoną.

Aldoną jis pamatė Laisvės 
alėjoje. Nupasakojo Antanui 
Vaičiulaičiui ir šis iš karto supra-
to, kad tai Aldona Grajauskaitė.

1936 metais Švietimo minis-
terija talentingam poetui skyrė 
finansinę paramą ir jis išvyko 
studijuoti prancūzų kalbos į 
Grenoblio universitetą. Mokslai 
sekėsi kur kas geriau nei Kaune, 
bet prancūziškoji kultūrinė 
aplinka jam tuo metu jokios 
įtakos nepadarė.

Pažinęs garsųjį semiotiką 
Algirdą Julių Greimą, Jonas 
Aistis sulaukė savo kūry-
bos įvertinimo ir iš jo: „Jono 
Aleksandravičiaus-Kossu poe-
tinis pasaulis – tai tuščia vieta, 
kurios centre, kaip išvešėjęs 
jurginas – atvira žaizda.”

Toji atvira žaizda taip ir 
neužsitraukė, išvykdamas į 
Grenoblį iš Lietuvos tarsi nu-
jautė, kad daugiau į tėvynę 
nebegrįš.

Būtent toji egzilinė patirtis 
lėmė gilius dvasinius ir kū-

rybinius išgyvenimus būnant 
toli nuo tėvynės, nuo Lietuvos. 
Poetinės pranašystės stiprėjo, o 
išeivijoje gyvenantys poeto kū-
rybos gerbėjai iš lūpų nepaleis-
davo šilainės škaplieriun įdėtos.

„Jonas Aistis – neoroman-
tikas, jam patinka tokie neoro-
mantiniai triukai: kaukė, ironi-
ja”, – sako daktarė D. Čiočytė. 
Dar pirmojo eilėraščių rinkinio 
prologe jis įspėja skaitytoją, kad 
tai tik teatras, juk scenoje įprasta 
rankas grąžyti. „Mintis tokia, 
kad neverta ieškoti psichologi-
nio išgyvenimo tiesos jo eilėse”, 
– teigia D. Čiočytė.

„Nėra taip, kad poezija 
nėra susijusi su gyvenimu. 
Poezija stengiasi įminti iš-
gyvenimo prasmę, bet tai 
daro savitai. Tai daro ne są-
vokomis, o įvaizdžiais, jų 
sąskambiais, o Jonui Aisčiui 
dar labai svarbu yra melodija. 
Prasmė kuriama per eilėraščio 
skambesį”, – teigė ji.

Bibliją išmanė itin giliai. 
Dar Grenoblyje buvo para-
šęs ir apgynęs disertaciją apie 
Evangelijos vertimus į senąją 
provansalų kalbą. Tas dėme-
singumas prancūziškajai lite-
ratūrai ir jos melodikai vienoje 
dermėje jo eilėraščiuose gilė-
jo kaip Dievo ilgesio raiška. 
Krikščioniškasis Quō vādis 
klausimas „Kur tu eini?” Jono 
Aisčio kūryboje liko vis dažniau 
pasikartojantis motyvas.

„Daug motyvų, kad žmo-
gus yra vienas, kad visas pa-
saulis yra tarsi Dievo apleistas. 
Pagrindinė mintis yra ta, kad 
prašyti tikėjimo yra klausti – o 
ką man daryti? Tikėjimas yra 
dovana, kuri suteikiama tada, 
kai jos prašoma. Dievas negali 
tikėjimo primesti, gerbdamas 
žmogaus laisvę. Įdomios ir 
sąsajos tarp dalelytės „tik” ir 
tikėjimo – tik ėjimas, nežino-
jimas”, – pasakoja daktarė D. 
Čiočytė.

Romantikams labai svarbu 
akcentuoti poeto beveik prily-
gimą Dievui. „Kaip Dievas iš 
nieko kuria žodžiu, taip ir poetas 
žodžiu kuria pasaulius”, – teigia 
D. Čiočytė.

Anot D. Čiočytės, Jonas 
Aistis tiki, kad poeto skausmo 
paaiškinimas gali skaitytojui pa-
lengvinti jo gyvenimą. Vakaras 
Jono Aisčio kūryboje matomas 
kaip saulės mirtis. Ir kartu jam 
svarbu pabrėžti, kad čia vis dėlto 
– tik vakaras.

Poezijoje lyg žaidime – 
skausmo daug, kuris per šven-
tumą, per gilų tikėjimą virsta 
džiaugsmu. Ne veltui ant jo 
kapo iškalta frazė iš gerai žino-
mo poeto eilėraščio „Katarsis”: 
„Trupučiuką džiaugsmo sopuliu 
suteikti...”

Pats poetas identifikavosi 
su krikščioniu, Don Kichotu. 

(Nukelta į 11 psl.)

Jonas Aistis. Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus archyvo nuotr.

Pirmoji Lietuvių rašytojų draugijos valdyba Amerikoje. Iš kairės: Bernardas Brazdžionis, Stasys 
Santvaras, Jonas Aistis, Faustas Kirša, Algirdas Gustaitis. Maironio lietuvių literatūros muziejaus archyvo nuotr.
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Tyrimų centro teisinis pata-
rėjas – advokatas Aleksandras 
Rimas Domanskis, direk-
torius – Rimantas Kunčas-
Žemaitaitis, sunkiosios pra-
monės statybos inžinierius 
(ilgametis Amerikos lietuvių 
inžinierių ir architektų są-
jungos narys), vienas iš tiltų 
Čikagoje projektuotojų, karto-
grafas, sfragistas, Pedagoginio 
lituanistikos instituto Čikagoje 
dėstytojas, Kartografijos sky-
riaus įkūrėjas ir direktorius 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centre, pagrindiniu savo gyve-
nimo uždaviniu laiko atkurti 
tikrąją Valstybinio ženklo 
Vyčio reikšmę ir atsiradimo 
istoriją ir šiuo metu rengia 
leidinį, siekdamas supažin-
dinti akademinę bendruomenę 
JAV ir Lietuvoje su iki šiol 
netyrinėtais Lietuvos valdovų 
antspaudais, jų turinį patei-
kiant lietuvių kalba. Leidinyje, 
remiantis originaliomis ilius-

ĮKURTAS KARTOGRAFIJOS IR SFRAGISTIKOS 
MOKSLINIŲ TYRIMŲ CENTRAS „KULTŪRŲ TILTAI”

tracijomis, bus pateiktas isto-
rinis jų vertinimas pabrėžiant 
Lietuvos valstybės tarptauti-
nį politinį statusą. Rimanto 
Kunčo-Žemaitaičio namuose 
sukaupta didžiulė biblioteka 
ir begalė kitos informacijos 
neleidžia abejoti begaline jo 
meile savo kraštui. Ateityje 
dalį veiklos Rimantas sieja su 
Lietuva – būdamas inžinierius 
kartografas bei ilgametis sfra-
gistas, savo privačioje kolekci-
joje saugo Lietuvos ir Prūsijos 
nuo XV iki XVIII a. žemėlapių 
kolekciją, kurią žada ekspo-
nuoti įkurtame Kartografijos ir 
sfragistikos mokslinių tyrimų 
centre. Analogiški žemėlapiai 
sunkiai prieinami, saugomi 
pasaulio muziejų archyvuose. 
Kartografas tvirtina, jog šią 
kolekciją siektų paversti nuo-
lat publikuojamų žemėlapių 
paroda siejant su kartografinių 
tyrimų studijomis. Šią parodą 
papildys ir antspaudų kolek-

cija (taip pat ir karališkųjų 
Lietuvos antspaudų) bei XIX 
a. kai kurių Lietuvos miestų 
pašto antspaudai (Vilniaus, 
Kauno, Gardino ir t. t.) bei 
Austrovengrijos imperijos, 
Nepriklausomos Lietuvos ir 
Vokietijos (iki 1945 m.) pašto 
ženklai. 

Kartografijos ir sfragisti-
kos mokslinių tyrimų centro 
tikslas – remiantis ilgamete 
patirtimi vykdyti kartogra-
finius, sfragistinius, numiz-
matinius bei filatelistinius 
tyrimus, susijusius su miestų 
kūrimosi, kelių, skirtų karo 
gynybai, pašto ir prekybos 
kelių istorija. Bus pateikia-
mas Vyčio, kaip pagrindinio 
valstybės ženklo, tiksliausiai 
atspindinčio valstybės padėtį 
valdovų antspauduose, ke-
lias nuo valdovo atvaizdo, 
praplečiant reikšmę iki kara-
liaus bei jo tautos, kaip savo 
krašto gynėjo, įvaizdžio. 
Minėtame Tyrimų centre 
bus pristatomas Karališkojo 
Dvigubo kryžiaus, žyminčio 
Lietuvos priklausymą tam 

Rimantas Kunčas-Žemaitaitis, Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Braiso 
kanjono nacionaliniame parke (Bryce Canyon National Park) iškėlęs Lietuvos valstybės vėliavą.
                                                                                      Rimanto Kunčo-Žemaitaičio asmeninio archyvo nuotr.

Š. m. birželio 15 d. Čikagoje įsikūrė Kartografijos ir sfra-
gistikos mokslinių tyrimų centras „Kultūrų tiltai”, jungiantis 
dviejų skirtingų kultūrų istorijas. 

Rimantas Kunčas-Žemaitaitis (dešinėje) Lietuvos Respublikos Seime su Kovo 11-osios Nepriklausomybės 
atkūrimo akto signataru Stasiu Kašausku.                         Rimanto Kunčo-Žemaitaičio asmeninio archyvo nuotr.

Rimantas Kunčas-Žemaitaitis (dešinėje) su Gintaru Linu Grušu – 
katalikų vyskupu, teisėtyrininku kanonistu, kanonų teisės daktaru. 
                                Rimanto Kunčo-Žemaitaičio asmeninio archyvo nuotr.

tikram Europos valstybių 
politiniam vienetui, kaip Šv. 
Jurgio-Slibino ordino žen-
klo, kelias link Vyčio, kaip 
valstybės ženklo, kas iki šiol 
nėra pakankamai atskleistas. 
Bus parodoma Vyčio, kaip 
antraeilio simbolio, reikšmė 
kilmingų šeimų, valstybinių 
įstaigų ar Krikščioniškosios 
Rytų ir Vakarų apeigų baž-
nyčios Lietuvoje heraldikoje 
bei valstybės vėliavoje ir 
valstybinių įstaigų antspau-
duose jų turinį, liudijantį 
Lietuvos valstybės tarptauti-
nį politinį statusą, pateikiant 
lietuvių kalba. Tyrimų cen-
tre bus nagrinėjamas Vyčio 
atsiradimas kitų valstybių 
heraldikoje, pvz., Krokuvos 
universiteto Lenkijoje, įkurto 
1400 m. karaliaus Jogailos, 
kaip savarankiškos Lietuvos 
valstybės švietimo įstaigos, 
antspaude – visa tai nėra 
išsamiau tyrinėta. 

R i m a n t a s  K u n č a s -

„Heraldikos ir kartografijos 
vaidmuo Lietuvos istorijo-
je”, skirtą paminėti Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmetį. 
Rimanto Kunčo-Žemaitaičio 
publikacijas kviečiame skai-
tyti Klivlande (Cleveland) 
leidžiamo laikraščio „Dirva” 
rubrikos „Kartografijos vai-
dmuo pasaulio istorijoje” bei 
Voruta.lt puslapiuose.

Artimiausiu metu Lietuvos 
žemėlapių paroda, susijusi 
su Lietuvos kartografinio 
vaizdavimo istorija bei juo-
se atsispindinčių valstybi-
nių ženklų istorija, keliaus 
į Lietuvą, todėl visus, kurie 
nėra abejingi, prašome pri-
sidėti prie šios ir kitų centro 
įkūrėjų idėjų. Gavėjo sąskaitos 
Nr. 744640897, banko pav.: 
JPMORGAN CHASE BANK 
N.A., 071000013. SWIFT 
kodas (BIC) CHASUS33. 
Veikla, susijusi su mokslu ir 
kultūra, niekada nebuvo ir 
nebus pelninga, jai reikalinga 

Žemaitaitis yra skaitęs pas-
kaitas Lietuvos Edukologijos 
univers i te te ,  Lie tuvoje , 
Jaunimo centre (eksponatais 
prisidėjus Balzeko lietuvių 
kultūros muziejui), Čikagoje, 
ir Pasaulio lietuvių centre 
Lemonte; yra rengęs ne vieną 
parodą ir skaitęs paskaitas 
Mokslo ir kūrybos simpozi-
umų metu bei išleidęs tam 
skirtą katalogą „Lietuvos 
kartografinio vaizdo vysty-
mosi bruožai XVI–XVIII a.”. 
Žemėlapių paroda buvo prista-
toma organizuojant renginius 
Pasaulio lietuvių inžinierių ir 
architektų sąjungai, Lietuvių 
skautų sąjungai bei paskaitų 
metu dėstant Pedagoginiame 
lituanistikos institute. 2018 
metais jis skaitė paskaitų ciklą 

finansinė parama. Rimantas A. 
Kunčas-Žemaitaitis, vykdyda-
mas kultūrinę misiją – minėtas 
publikacijas, nekomercines 
parodas, nemokamus renginius 
bei leidinius rengia savo lėšo-
mis, kas, suprantama, neatsi-
perka. Gautą paramą ir rėmėjus 
autorius skelbs leidžiamuose 
leidiniuose bei garsins žinias-
klaidoje. Jums pageidaujant 
pateiks išsamesnę informaciją 
apie būsimą parodą, publika-
cijas bei rengiamą katalogą, 
atsižvelgs į Jūsų pageidavimus 
ir pastabas bei el. paštu prašo 
suteikti galimybę pareikšti 
padėką už Jūsų paramą riman-
taskuncas@gmail.com . 

„Dirvos” korespondentė 
Živilė Gurauskienė, el. p. 
dirva.press@gmail.com
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

„DIRVOS” 
JUBILIEJUI 
ARTĖJANT

Ilgus metus, nepaisant 
gausių ir veiklių lietuviškų 
organizacijų Clevelando lie-
tuvių telkinyje, lietuviškas 
laikraštis buvo tik svajonė. 
Tačiau ta svajonė tapo tikro-
ve 1915 m. gruodžio 6 d., 
kai sumanus tautinių pažiūrų  
verslininkas Apalonas B. 
Bartoševičius įkūrė „Lietuvių 
spaudos bendrija, Cleveland, 
Ohio” (Ohio Lithuanian 
Publishing Company). Tai 
buvo „Dirvos” gimimo die-
na, tiesa, tada ji vadinosi 
„Santaika” -  švarus lie-
tuviškos tautinės minties 
laikraštis. 

Laikui bėgant, „Dirvos” 
redakcijos patalpos dėl įvai-
rių priežasčių keitėsi. Keitėsi 
ir jos redaktoriai, kurių yra 
buvę vienuolika.  Įvairavo  
ir „Dirvos” leidimo tvarka: 
savaitraštis, triskart į savaitę, 
vėl savaitraštis, o dabar - kas 
antra savaitė.

Negailestingas laikas labai 
išretino mūsų prenumeratorių 
gretas. Mūsų pastangų jas 
papildyti nepakako. Atrodo, 
kad išeivijos jaunimas lietu-
viška tautine mintimi nelabai 
domisi, o naujųjų atvykėlių 
žvilgsnis ir galvosena krypsta 
kažkur kitur. Tai kelia nerimą 
ir baugina, nes „Dirva” gy-
vuoja tik prenumeratorių ir 
duosnių aukotojų dėka, kurių 
eilės, deja, taip pat neišven-
giamai ir sparčiai retėja. Jų 
pavardės su dėkingumu yra 
visada skelbiamos „Dirvos” 
aukotojų sąraše. Nors žodis 
„lietuvybė” išeivijos spau-
doje linksniuojamas dažnai, 
trys finansiškai pajėgūs išei-
vijos lietuvių fondai niekada 
nėra skyrę „Dirvai” paramos. 
Tai keistas, nesuprantamas 
ir neatsakingas elgesys. 105 
metų  jubiliejus – garbi ir 
prasminga sukaktis – ne už 
kalnų. Ar leisime jam tapti 
paskutiniu?

Algirdas V. Matulionis

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

Apaštališkosios peniten-
ciarijos popiežiaus vardu pa-
skelbtame dekrete nurodoma, 
kad visuotiniuos atlaidus, 
kuriuos kasmet galime gauti 
mirusiems Vėlinių aštuondie-
nio dienomis, šiemet galime 
gauti per visą lapkričio mėne-
sį. Tokia galimybė suteikiama 
atsižvelgiant į pandemijos 
nulemtą nepaprastą padėtį, taip 
pat siekiant išvengti didelių 
susibūrimų maldos namuose 
ir kapinėse.

Dekrete taip pat nurodo-
ma, kad visuotinius atlaidus 
mirusiems galės pelnyti ser-
gantieji, seni žmonės bei visi 
kiti, kurie dėl civilinės val-
džios pandemijos sąlygomis 
įvestų apribojimų negali iš-
eiti iš namų. Atlaidams gauti 
jie privalo sukalbėti Vėlinių 
valandų liturgijos Rytmetinę 
arba Vakarinę, arba Rožinį, 
arba Dievo Gailestingumo 
vainikėlį, arba kitas maldas 
už mirusius, vienydamiesi su 
visais tikinčiaisiais, atsiribo-
ję nuo bet kokios nuodėmės 
ir pasiryžę, kai tik galės, 
įvykdyti įprastines atlaidų 
sąlygas.

Apaštališkosios penitencia-
rijos dekrete taip pat primena-
ma prieš daugiau kaip šimtą 
metų – 1915 m. rugpjūčio 15 

d. – popiežiaus Benedikto XV 
paskelbta apaštališkoji kons-
titucija „Incruentum altaris”, 
kuria visi kunigai buvo ragina-
mi Vėlinių dieną po tris kartus 
aukoti Mišias už mirusius.

Ypatingieji atlaidai 
pandemijos metu

Šia proga galima primin-
ti, kad šiemet pavasarį, kai 
daugelyje šalių prasidėjo 
pirmoji pandemijos banga, 
buvo suteikta galimybė gauti 
ypatingus visuotinius atlaidus 
tikintiesiems, sergantiems 
COVID-19 liga, bei medici-
nos darbuotojams, šeimų na-

VĖLINIŲ VISUOTINIAI ATLAIDAI – VISĄ LAPKRITĮ

Kapinės.                                                                                                                                Vatican News

riams ir visiems, kurie kokiu 
nors būdu, taip pat ir malda, 
rūpinasi sergančiaisiais.

Kovo mėnesį Apaštališ-
kosios penitenciarijos pa-
skelbtame dekrete buvo nuro-
dyta, kad visuotiniai atlaidai 
suteikiami ir COVID-19 ser-
gantiems tikintiesiems, kurie 
gydomi ligoninėse arba karan-
tinuoti savo namuose, komu-
nikacijos priemonių pagalba 
dvasiškai jungsis į Šventųjų 
Mišių auką, kalbės Rožinį, 
apmąstys Kryžiaus kelią arba 
bent sukalbės Tikėjimo išpa-
žinimą, „Tėve mūsų” mal-

dą ir maldą į Švenčiausiąją 
Mergelę Mariją, aukodami 
savo išmėginimus Dievu tikė-
jimo ir artimo meilės broliams 
dvasioje, ir, kai tik bus įmano-
ma, atliks išpažintį ir priims 
Komuniją bei melsis Šventojo 
Tėvo intencija. Atlaidus gali 
gauti ir medicinos darbuoto-
jai bei visi, kurie, sekdami 
Gerojo samariečio pavyzdžiu, 
rizikuodami užsikrėsti, slaugo 
sergančiuosius pagal die-
viškojo Išganytojo žodžius: 
„Nėra didesnės meilės, kaip 
gyvybę už draugus atiduoti” 
(Jn 15, 13).      Vatican News

JAV VYSKUPŲ ASAMBLĖJOS DĖMESIO CENTRE – 
MIGRANTAI IR PABĖGĖLIAI

Viena svarbiausių temų, 
kurias nagrinės JAV vyskupų 
konferencija, tai migracijos ir 
pabėgėlių klausimas.

Kasmet lapkritį JAV vysku-
pai susitinka Baltimorėje, kur 
tradiciškai rengiama Vyskupų 
konferencijos generalinė 
asamblėja. Lapkričio 15–19 
dienomis vyksiantis susitiki-
mas bus virtualus dėl korona-
viruso pandemijos. Pavasarį 
pirmą kartą per JAV vyskupų 
konferencijos asamblėjų is-
toriją planuotas susitikimas 
buvo atšauktas dėl grėsmės 
sveikatai. Kadangi statutas nu-
mato, jog asamblėja turi vykti 
bent kartą per metus, lapkričio 

asamblėja vyks virtualiai.
Jos metu turėtų būti ren-

kami aštuonių konferencijos 
komisijų pirmininkai. Tai 
komisijos, kurios atsakingos 
už religijos laisvę, planavi-
mą, prioritetus, katalikišką 
ugdymą, kultūrinę įvairo-
vę Bažnyčioje, doktriną, 
nacionalinius rinkimus, su 
gyvybės gynimu susijusias 
veiklas.

Viena svarbiausių temų, 
kurias nagrinės JAV vyskupų 
konferencija, tai migracijos ir 
pabėgėlių klausimas. Vos prieš 
mėnesį vyskupų konferencijos 
pirmininkas, Los Andželo 
arkivyskupas José H. Gomez 

išreiškė nusivylimą ir neprita-
rimą Kongreso sprendimui su-
mažinti leidimų pabėgėliams 
atvykti į šalį skaičių.

EFE agentūros duomeni-
mis, per praėjusius aštuonis 
mėnesius apie 200 migrantų 
vaikų deportuoti į Meksiką. 
Neseniai buvo skelbta, kad 
545 vaikai,  kurie buvo at-
skirti nuo tėvų kertant sieną 
2017–2018 m., dar nebuvo 
grąžinti į šeimas. (DŽ / Fides)

JAV vyskupų konferencija.                                                                                                                AFP

Krikščionybė tokia ir yra – don-
kichotiška.

Pranašiška, kančia persi-
smelkianti nuojauta. Žinojo, 
kad serga nepagydomai, tačiau 
lemtingai buvo pats sau nubrė-
žęs vėlesnį išėjimo laiką. Išėjo 
metais anksčiau.

„Jis nuo vaikystės buvo 
silpnos sveikatos. Netgi netar-
navo jokioje armijoje. Ir kartais 
jausdavosi toks nevisavertis. 
Bet jis pats manė, kad žmogui 
skirta išgyventi 70 metų, jis 
išgyveno 69 metus”, – pasakoja 
G. Meilutienė.

Išeivijoje Jono Aisčio ir A. 
Grajauskaitės šeima užaugino 
tris vaikus, jiems davė gražius 
lietuviškus vardus: Mindaugas, 
Vakarė ir Margiris. Sirgdamas 
labai kentė skausmus, bet ne-
siliovė dirbęs, nes žinojo, kaip 
bus sunku šeimai likus be jo 
finansinės paramos.

„Aistis yra rašęs – norėčiau 
parvežti į Lietuvą nors Margirį, 
nenorėčiau, kad mano vaikai 
dingtų kaip lietuviai”, – teigė 
G. Meilutienė. 

LRT PLIUS laida „Lite-
ratūros pėdsekys”, LRT.lt

PSEUDONIMUS 
KEITĘS JONAS 
AISTIS: DU VIENOS 
GŪŽTOS SAKALĖLIU, 
EGZILIO PRANAŠYSTĖ 
IR TRUPUČIUKĄ 
DŽIAUGSMO SOPULIU 
SUTEIKTI 

(Atkelta iš 9 psl.)
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Lapkričio 5 d. vakariniame 
Seimo posėdyje dalyvavę 45 
Seimo nariai priėmė dar spalio 
21 dieną septynių dabar jau ka-
denciją baigiančio Seimo narių 
grupės parengtą rezoliucijos 
projektą „Dėl Lietuvos futbolo 
federacijos”. Rezoliucija skati-
na imtis tirti Lietuvos futbolo 
federacijos (LFF) veiklą, gi-
lintis į jos finansus, o futbolo 
bendruomenė net skatinama 
„steigti naują Lietuvos futbo-
lo bendruomenės interesams 
atstovaujančią organizaciją”.

Būtent Vytautas Bakas 
kartu su Laisvės partijos pir-
mininke Aušrine Armonaite, 
Lietuvos liberalų sąjūdžio 
nariu Virgilijumi Alekna bei 
keturiais konservatoriais – 
Arvydu Anušausku, Laurynu 
Kasčiūnu, Sergejumi Jovaiša 
bei Andriumi Kupčinsku – 
pasirašė šią rezoliuciją.

Skaitant tekstą galima nu-
jausti, kad rezoliucijai didelę 
įtaką padarė ir vienas LFF 
viceprezidentų – nusikalstama 
praeitimi garsėjantis Arūnas 
Pukelis-Švinius.

„Nenorėčiau spekuliuoti 
pavardėmis, bet su Futbolo fe-
deracija vienaip ar kitaip susi-
jusi tikrai ne viena personalija. 
Matau atsirandančią tendenci-
ją, kai žmonės, kurie siejami su 
nusikalstamu pasauliu, organi-
zuotu nusikalstamumu, randa 
prieglobą sporto federacijose 
ir užtarimą”, – elektroniniu 
paštu į LRT.lt užduotą klau-
simą apie A. Pukelį atsakė V. 
Bakas.

Anot parlamentaro, nega-
lime leisti, kad sporto federa-
cijos taptų tik siaurų interesų 
grupių reikalu, nes jos visų 
pirma turi tenkinti viešąjį 
interesą.

„Per sportą sprendžiame 
svarbius visuomenės gyveni-
mo kokybės, vaikų ugdymo, 
gyventojų sveikatos, laisvalai-
kio, užimtumo ir kitus uždavi-
nius. Kalbama apie Lietuvos 
įvaizdį pasaulyje bei sporto 
įtaką mūsų visuomenei.

Jei matome, kad nusikals-
tamo pasaulio atstovai daro 

SEIMAS VIENBALSIAI PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ DĖL LFF SKAIDRUMO, FINANSŲ IR 
„APVALYMO” NUO NUSIKALTĖLIŲ

neigiamą įtaką mūsų visų gy-
venimo kokybei, naudoja spor-
tą asmeniniams interesams 
tenkinti, diskredituoja sportą 
arba mažina jo prieinamumą, 
Seimas, valstybės institucijos, 
sporto bendruomenė negali 
likti nuošalyje. Turime veikti, 
kad viešasis interesas būtų 
apgintas. Susirūpinimą ypač 
kelia tai, kam patikime savo 
vaikų ugdymą. Žinau atvejų, 
kai jaunus žmones, vaikus 
ugdo sporto organizacijos, 
kurių vadovai ir (ar) savininkai 
siejami su nusikalstamu pasau-
liu. Tai visiškai nepriimtina ir 
Seimas bei Vyriausybė į tai pri-
valo įsikišti”, – teigė V. Bakas.

Futbolo visuomenėje ga-
jus argumentas, kad politikai 
neturi teisės kištis į Futbolo 
federacijos valdymą, nes to-
kiu atveju UEFA ar FIFA gali 
suspenduoti federaciją, o tai 
reikštų tarptautinių rungtynių 
tiek rinktinei, tiek Lietuvos 
futbolo klubams pabaigą ir 
didžiulę nežinomybę.

V. Bakas tokius argumen-
tus atmeta: „Valstybės įsiki-
šimas į futbolo ar kitų aso-
ciacijų darbą nėra retenybė. 
Prisiminkite FIFA korupcijos 
skandalą, kai buvo atliktos 
kratos jos centrinėje būstinėje, 
taip pat Vokietijos prokurorų 
atliktą UEFA veiklos tyrimą. 
Mūsų siūlymai, kurie išdėstyti 
rezoliucijoje, yra parlamen-
tinės kontrolės klausimas. 
Siekiame, kad sportas gerintų 
mūsų žmonių gyvenimo koky-
bę ir rūpintųsi aukšto meistriš-
kumo sportininkais.”

Be kaltinimų tampant prie-
globsčiu nusikaltėlių pasaulio 
atstovams, LFF sulaukė prie-
kaištų dėl neskaidraus orga-
nizacijos valdymo ir neaiškių 
finansų.

„Mums nepavyko rasti LFF 
ataskaitų, kuriose būtų aiškia 
ir prieinama forma nurodyta 
informacija apie finansus ir 
veiklos rezultatus, sprendi-
mus. Lietuvos futbolo federa-
cija turėtų atverti visuomenei 
savo sprendimus, biudžetą, 
užtikrinti informacijos priei-

Seimo narys Vytautas Bakas.                                                                                     E. Genio / LRT nuotr.

namumą”, – teigė V. Bakas.
Seimo posėdžių salėje pri-

statant rezoliuciją TS-LKD 
partijos narys L. Kasčiūnas 
pažymėjo, kad ši rezoliucija 
gali būti traktuojama kaip tam 
tikrų veiksmų pradžia.

„Gal reikėtų pagalvoti 
apie Lenkijos modelį, kai 
prieš Europos čempionatą 
ten buvo įvestas tiesioginis 
UEFA valdymas”, – kalbėjo 
L. Kasčiūnas ir pridūrė vis dar 
tikintis, jog Lietuvos futbolo 
rinktinė kada nors žais bent jau 
Europos čempionate.

Oficialiame Seimo prane-
šime teigiama, kad „priimtu 
dokumentu Seimas rekomen-
duoja Vyriausybei kreiptis į 
tarptautines futbolo asociaci-
jas (UEFA, FIFA), kad šios 
atliktų tarptautinius auditus ir 
ištirtų visų Lietuvos futbolo 
federacijos gaunamų finansų 
naudojimą;

Vyriausybė taip pat ragina-
ma pradėti intensyvų dialogą 
su tarptautinių futbolo asoci-
acijų (UEFA, FIFA) valdymo 
organais siekiant užtikrinti, 
kad Lietuvos futbolo federa-
cijoje vadovų pareigas eitų 
nepriekaištingos reputacijos 
asmenys.” 

Paulius Cubera, LRT.lt

Lapkričio 6 d. Budapešte 
(Vengrija) surengtos Tarptau-
tinės plaukimo lygos (ISL) an-
trosios septintojo etapo dienos 
varžybos. „Duna” baseine tarp 
trijų lietuvių, atstovaujančių 
„Energy Standart” komandai, 
vėl geriausiai pasirodė Danas 
Rapšys.  

Panevėžietis iškovojo pir-
mąją vietą plaukdamas 200 m 
laisvuoju stiliumi. D. Rapšys 
distanciją įveikė per 1:42.42 min 
ir „Energy Standart” komandai 
pelnė 12 taškų.

Ant rą ją  v ie tą  užėmė 

PUIKŲ GREITĮ PADEMONSTRAVĘS DANAS RAPŠYS 
IŠKOVOJO DAR VIENĄ PERGALĘ BUDAPEŠTE 

Blake`as Pieroni, nuo D. Rapšio 
atsilikęs kiek daugiau nei sekun-
dę. Trečias – Zachas Apple`as.

Lapkričio 5 d., ketvirtadienį 
D. Rapšys triumfavo 400 m 
laisvuoju stiliumi rungtyje, nors 
dar likus 50 m iki distancijos pa-
baigos lietuvis netikėtai sustojo 
baseine, pamanęs, kad jau įveikė 
visą nuotolį.

Lapkričio 6 d., penktadienį 
panevėžietis tokių klaidų nekar-
tojo ir antrojoje 200 m nuotolio 
dalyje, padidinęs tempą, iško-
vojo dar vieną pirmąją vietą 
Budapešte įkurtame varžybų 

„burbule”.
Pirmasis iš Lietuvos atstovų 

pasirodymą lapkričio 6 d. ISL 
varžybose pradėjo Simonas 
Bilis, startavęs 100 m laisvuoju 
stiliumi rung-
tyje. Lietuvis 
distanciją įvei-
kė per 47.79 
sek. ir užėmė 
6-ąją vietą. Už 
tokį pasirody-
mą „Energy 
Standart” S. 
Bilis uždirbo 
3 taškus.  LRT


