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Trečiadienis, rugpjūčio 
30 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė susitiko JAV 
Kongreso narių delegacija. 
Susitikime aptarta saugumo 
padėtis artėjant „Zapad” pra-
tyboms, atsakas į hibridines 
grėsmes, Lietuvos ir JAV 
bendradarbiavimas gynybos, 
energetikos, ekonomikos 
srityse.

P rez iden tės  t e ig imu, 
Lietuva visuomet jautė tvirtą 
JAV Kongreso paramą Baltijos 
šalims ir aiškų mūsų regionui 
kylančių grėsmių supratimą. 
Principinga JAV Kongreso po-
zicija dėl sankcijų Rusijai, ES 
energetinės nepriklausomybės, 
atkirčio propagandai ir kiber-
netinėms atakoms prisideda ir 
prie Lietuvos saugumo.

Artėjant „Zapad” praty-
boms, JAV užtikrintai įgy-
vendina gynybos įsipareigo-
jimus. Lietuvoje dislokuoti 
JAV kariai ir technika, NATO 
oro policijos misija sustiprinta 
papildomais JAV naikintuvais. 
Rudenį Baltijos jūroje laukia-
mi JAV kariniai laivai.

Tačiau, pasak Prezidentės, 
virtualiojoje ir informacinėje 
erdvėje pratybos „Zapad” jau 
prasidėjo. Lietuvai ir visam re-
gionui patiriant kibernetinius 
išpuolius, propagandos atakas 
ir provokacijas, būtinas ir 
glaudesnis bendradarbiavimas 
atremiant hibridines grėsmes. 
Todėl JAV Kongreso išreikšta 

AGRESYVI LIETUVOS KAIMYNYSTĖ – IR JAV KONGRESO AKIRATYJE

parama kovai su priešiška pro-
paganda Europoje – vertinga ir 
itin svarbi.

Susitikime aptarti ir ES 
energetinio saugumo klausi-
mai. Prezidentė pabrėžė, jog 
JAV dėmesys Astravo AE 
keliamoms grėsmėms svarbus 
ne tik Lietuvos, bet ir visos 
Europos saugumui. JAV pra-

dėjus eksportuoti suskystin-
tas gamtines dujas į Europą, 
Lietuvos SGD terminalas 
tapo vartais amerikietiškoms 
dujoms regione. Šalies vado-
vės teigimu, JAV gamtinės 
dujos keičia žaidimo taisykles 
Europos dujų rinkoje. Tai – ga-
limybė Europai atsikratyti pri-
klausomybės nuo „Gazprom” 

ir užsitikrinti saugų, konku-
rencingą bei diversifikuotą 
tiekimą.

L i e t u v o j e  b e s i l a n -
kantys  kongresmenai  – 
Dougas Lambournas (Doug 
Lambourn), Johnas Shimkus 
( J o h n  S h i m ) ,  S t e v e ’ a s 
Cohenas (Steve Cohen), 
Andy’is Barris (Andy Barr)  

ir Earlas Carteris (Earl Carter) 
priklauso parlamentinei JAV 
Atstovų rūmų Baltijos šalių 
grupei, kurios tikslas – sti-
printi JAV bendradarbiavimą 
su Lietuva, Latvija ir Estija. 
Šiame Kongrese Baltijos ša-
lių grupė vienija net 69 JAV 
Atstovų rūmų narius.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos Prezidentūroje JAV Kongreso atstovai (iš kairės) – Steve’as Cohenas (Steve Cohen), Johnas Shimkus (John Shimkus), Earlas 
Carteris (Earl Carter), Andy’is Barris (Andy Barr) ir Dougas Lambournas (Doug Lambourn). Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 
nuotr. / Robertas Dačkus

JAV VALSTYBĖS DEPARTAMENTAS 
PAVIEŠINO SUSKAITMENINTUS 

LIETUVAI SVARBIUS ISTORINIUS 
DOKUMENTUS

JAV Valstybės departa-
mentas pranešė, kad išleidžia 
32 naujai suskaitmenintų do-
kumentų tomus apie JAV 
santykius su užsienio valsty-
bėmis, tarp kurių pateikiami ir 
Lietuvai svarbūs dokumentai. 
Internetinėje platformoje pu-
blikuojamas Valstybės depar-
tamento susirašinėjimas su 
JAV atstovybėmis užsienyje, 
susijęs su įvairiais 1920-1941 
m. laikotarpio tarptautinio 
gyvenimo įvykiais.

Anot URM ambasado-
riaus ypatingiems pavedi-
mams dr.  Vytauto Žalio, 

JAV užsienio politikos do-
kumentų suskaitmeninimas 
labai palengvins tyrinėtojų 
darbą visame pasaulyje ir 
suteiks galimybę dirbti su 
archyvine medžiaga nuoto-
liniu būdu. „Tai yra didelė 
dovana Lietuvos akademinei 
bendruomenei, lobis visiems, 
kurie domisi tarptautiniais 
santykiais”, – kalbėjo amba-
sadorius V. Žalys.

Šie dokumentai pirmą kartą 
buvo paskelbti 1935-1943 me-
tais daugiatomiame leidinyje, 
kuris šiuo metu jau yra tapęs 
didele retenybe.      LR URM

NATO generalinis sekreto-
rius Jensas Stoltenbergas se-
kmadienį pareiškė, kad Šiaurės 
Korėjos branduolinė ir raketų 
programa kelia „pasaulinę 
grėsmę ir reikalauja pasaulinio 
atsako”. 

Tačiau interviu BBC jis 
atsisakė pasakyti, ar išpuolis 
prieš Jungtinėms Valstijoms 
priklausančią Ramiojo van-
denyno teritoriją Guamą akty-
vuotų karinio aljanso bendros 
gynybos straipsnį.

ŠIAURĖS KORĖJA YRA „PASAULINĖ GRĖSMĖ” 
„Neatsakingas Šiaurės 

Korėjos elgesys yra pasaulinė 
grėsmė, reikalaujanti pasau-
linio atsako, ir tai, žinoma, 
taikytina ir NATO, – BBC 
laidai „The Andrew Marr 
Show” sakė J. Stoltenbergas. 
– Raginame Šiaurės Korėją 
nutraukti savo branduolinę 
programą, savo raketų pro-
gramą ir nutraukti raketų ban-
dymus, nes tai yra akivaizdus 
kelių Jungtinių Tautų saugu-
mo rezoliucijų pažeidimas ir 

grėsmė tarptautinei taikai bei 
stabilumui.”

Paklaustas, ar Guamo ant-
puoliui būtų taikoma NATO 
bendros gynybos nuosta-
ta, NATO vadovas atsakė: 
„Nespekuliuosiu apie tai, ar 
penktasis straipsnis šiuo atveju 
būtų taikomas. Tačiau dabar 
galiu pasakyti, kad esame su-
telkę visą savo dėmesį į tai, kaip 
galėtume prisidėti prie taikaus 
konflikto sprendimo”, – sakė J. 
Stoltenbergas.                    LRT

Rumunijos pasienio apsau-
ga Juodojoje jūroje sulaikė du 
žvejybinius laivus, gabenusius 
daugiau nei  200 migrantų, rug-
sėjo 9 d. pranešė šalies pasienio 
policija.

Pasak policijos, vienas iš 
laivų buvo sulaikytas rugsė-
jo 9 d. rytą už jūrmylės nuo 
Bulgarijos pakrantės. Jame 
buvo 97 žmonės: 40 vyrai, 21 
moteris ir 36 vaikai. Migrantai 

JUODOJOJE JŪROJE SULAIKYTI 2 
ŽVEJYBOS LAIVAI SU 200 MIGRANTŲ

sakė esantys Irano ir Irako pilie-
čiai. Pareigūnai tiria, iš kur šis 
laivas atplaukė. 

Nuo rugpjūčio vidurio tai 
jau ketvirtas Juodojoje jūroje 
sulaikytas migrantus gabenęs 
laivas.

Antrasis rumunų pareigūnų 
įtarimą sukėlęs Rumunijos 
link plaukęs žvejybos laivas 
buvo sulaikytas penktadienio 
vakarą. Jame buvo 120 žmonių. 

Rumunijos pasienio apsauga 
neleido šiam laivui pajudėti, 
kol atvyko Turkijos pareigūnai 
ir jį perėmė.

ES narė Rumunija nepri-
klauso Šengeno erdvei ir iki 
šiol išvengė didelio pastarai-
siais metais Europą užplūdusių 
pabėgėlių ir migrantų srauto, 
tačiau Bukareštas baiminasi, 
kad Juodoji jūra gali tapti alter-
natyviu keliu naują gyvenimą 
Europoje siekiantiems pradėti 
užsieniečiams.                   LRT
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Popiežius Pranciškus, at-
vykęs į Kolumbiją su penkių 
dienų vizitu, rugsėjo 9 d. šv. 
Mišias Viljavisensijo mieste 
baigė malda už žemės dre-
bėjimo Meksikoje ir uragano 
Irma aukas. 

„Aš seku naujienas apie 
uraganą Irma, kuris smogė 
Karibų saloms, nusinešęs 
daug gyvybių ir padaręs di-
džiulės materialinės žalos, 
tūkstančius žmonių palikęs 
be pastogės. Nešioju juos 
savo širdyje ir meldžiuosi už 
juos”, – popiežiaus žodžius 
cituoja Šventojo Sosto spau-
dos tarnyba.

Vatikano valstybės vado-
vas paragino visus mišiose 
dalyvaujančius tikinčiuosius 
prisijungti jo maldoje.

Of ic ia l i a i s  duomeni -
mis, per žemės drebėjimą 
Meksikoje, galingiausią per 

Baltarusijos sostinėje rug-
sėjo 8 d. apie 200 žmonių su-
sirinko į nesuderintą su parei-
gūnais demonstraciją prieš kitą 
savaitę prasidėsiančias karines 
pratybas „Zapad 2017”. 

Nors paprastai su pana-
šiomis demonstracijomis 
Baltarusija kovoja gana griež-
tai, į penktadienio mitingą 
policija nesikišo, ir nebuvo 
suimtas nė vienas žmogus.

B e n d r o s  R u s i j o s  i r 
Baltarusijos karinės pratybos 
prasidės rugsėjo 14 dieną. 
Baltarusijos opozicija būgš-
tauja, kad Maskva gali jomis 
pasinaudoti ir palikti šalyje 
savo karines pajėgas.

„Esama didelės tikimy-
bės, kad (Rusija) gali palikti 

POPIEŽIUS SUKALBĖJO MALDĄ UŽ ŽEMĖS DREBĖJIMO 
MEKSIKOJE IR URAGANO IRMA AUKAS

Popiežius Pranciškus Kolumbijoje.                                       AFP

pastarąjį šimtmetį, žuvo 61 
žmogus. Uraganas Irma, ju-
dantis Floridos link, privertė 
evakuotis milijonus žmonių. 
Vykdamas į kelionę rugsėjo 6 

dieną, popiežius Pranciškus 
buvo priverstas pakeisti savo 
specialiojo lėktuvo maršrutą, 
kad išvengtų uragano kirtimo 
zonos.                         ELTA

MINSKE – PROTESTAS PRIEŠ „ZAPAD”

Protestas Minske.                                                                                              Reuters

(Baltarusijoje) savo karių ir 
įrangos, kad vėliau panaudotų 
juos prieš mūsų nepriklauso-
mybę, – per demonstraciją sakė 
opozicijos vadovas Nikolajus 
Statkevičius. – Šiandien jiems 
rodome, kad esame prieš tai 
nusiteikę.”

Karinės pratybos „Zapad 
2017” kelia nerimą Vakarams, 

Lietuvai ir Estijai tvirtinant, kad 
jose gali dalyvauti iki 100 tūkst. 
karių, o NATO generalinis se-
kretorius Jensas Stoltenbergas 
reikalauja skaidrumo iš Rusijos 
ir Baltarusijos.

Šias pratybas Rusija vadina 
„grynai gynybinėmis” ir sako, 
kad jose dalyvaus tik 12 tūkst. 
700 karių.                        LRT

J u n g t i n i ų  Va l s t i j ų 
Kongresas sutiko iki gruodžio 
8 dienos pratęsti vyriausybės 
finansavimą. Taip pat sutarta 
padidinti valstybės skolos 
lubas ir skirti daugiau nei 15 
milijardų dolerių uragano 
Harvio padarinių ir galimos 
uragano Irma žalos šalinimui.   

JAV DIDINA VALSTYBĖS SKOLOS LUBAS 

Dokumentą dar turės pa-
sirašyti prezidentas Donaldas 
Trampas. Dalis respublikonų 
partijos atstovų anksčiau teigė 
griežtai nepritariantys vyriau-
sybės finansavimo pratęsimo 
sąlygoms, nes į jas nebuvo 
įtraukti pažadai mažinti vals-
tybės išlaidas.

JAV Prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) išklauso pranešimo apie uraganą Irma.  Reuters

Tačiau dabar jie sako ne-
turėję kitos išeities, nes reikia 
skubiai padėti nuo stichi-
jų nuketėjusiems žmonėms. 
Skaičiuojama, kad Harvio 
padaryta žala gali siekti 190 
milijardų dolerių, o Floridos 
link slenkanti Irma gali kai-
nuoti dar daugiau.              LRT

Prezidentė Dalia Grybauskaitė, sveikindama į rudens 
sesiją susirinkusį Seimą, linkėjo realių pokyčių, o ne reformų 
imitavimo. „Reikia realių pokyčių, o ne reformų imitavimo. 
Svarbu priimti tokius sprendimus, kurie didintų biudžeto su-
rinkimą, mažintų šešėlinę ekonomiką, korupciją - veiksnius, 
kurie stabdo galimybes žmonėms gyventi geriau savo šalyje. 
Tiek čia gyvenantys žmonės, tiek emigracijoje esantys tautie-
čiai stebi ir laukia ženklų, kurie leistų savo ir vaikų ateitį kurti 
namie. Tai visų mūsų atsakomybė“, - sakoma D. Grybauskaitės 
sveikinime, kurį Seime sekmadienį perskaitė Seimo Pirmininkas 
Viktoras Pranckietis. Anot D. Grybauskaitės, pavasario sesija 
šiai valdančiajai daugumai suteikė ne vieną politinę pamoką, kad 
kalbėjimasis ir kompromisų paieška gali duoti geresnių rezultatų 
nei jėga primesta valia ar buldozeriu prastumti sprendimai.

Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 10 val. parlamentarai susirin-
ko į eilinę Seimo rudens sesiją. Įregistruotame sesijos darbų 
programos projekte įrašyti beveik 530 teisės aktų projektų (be 
lydimųjų). Vyriausybė į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 
per 150, Prezidentė Dalia Grybauskaitė - 7, Seimo nariai (frak-
cijos) - beveik 250 įstatymų projektų (be lydimųjų teisės aktų 
projektų). Vieni svarbiausių sesijos darbų - gyventojų pajamų 
didinimas, skurdo mažinimas, dirbančių žmonių padėties geri-
nimas bei kova su korupcija.

Marijampolės mero-tarybos nario rinkimuose dalyvavo 
24,62 proc. rinkėjų, pranešimų apie pažeidimus nesulaukta. 
Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 20 valandą užsidarius rinkimų 
apylinkėms, savo valią pareiškė 20,52 proc. rinkėjų, dar 4,1 
proc. balsavo iš anksto. Pasak Vyriausiosios rinkimų komisijos 
pirmininkė Laura Matjošaitytės, rinkėjų aktyvumas šiuose rin-
kimuose buvo itin mažas – rinkėjai, pasak jos, 2011-aisiais ar 
2015-aisiais balsavo aktyviau. 

Dėl Marijampolės mero posto rungėsi šeši partijų iškelti 
ir du savarankiški kandidatai: Gediminas Akelaitis (Centro 
partija), Karolis Dvylys (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), 
Irena Lunskienė (Socialdemokratų partija), Dobilas Sinkevičius 
(„Tvarka ir teisingumas”), savarankiškas kandidatas Gintaras 
Skamaročius, Saulius Skinkys (Liberalų sąjūdis), Kęstutis 
Traškevičius (Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokra-
tai), savarankiškai išsikėlęs Algis Žvaliauskas. Nauji rinkimai 
Marijampolėje rengiami, nes kovą mirė savivaldybės meras 
socialdemokratas Vidmantas Brazys.

Lyginant su liepos mėnesio tyrimo rezultatais, labiausiai 
ūgtelėjo gyventojų pasitikėjimas policija (7 procentiniais 
punktais). Per šį laikotarpį 5 procentiniais punktais padaugėjo 
gyventojų, pasitikinčių Lietuvos banku ir savivaldybėmis, 4 
procentiniais punktais pagerėjo Vyriausybės ir komercinių bankų 
vertinimas, o 3 procentiniais punktais pastarąjį mėnesį padidėjo 
pasitikinčių Prezidento institucija, „Sodra“ ir profsąjungomis. 
Labiausiai šalies gyventojai nepasitiki Seimu (nepasitiki 67 
proc.), Vyriausybe (54 proc.) ir teismais (51 proc.). 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ragina griežčiau bausti už 
neteisėtą praturtėjimą, nes šiuo metu galiojantis teisinis regu-
liavimas ir teismų skiriamos minimalios mokestinės baudos 
neužtikrinančios adekvačios atsakomybės už disponavimą 
neaiškios kilmės pajamomis. D. Grybauskaitė rugsėjo 6 d. su 
generaliniu prokuroru Evaldu Pašiliu, Specialiųjų tyrimų tarny-
bos (STT) direktoriumi Sauliumi Urbanavičiumi, Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) viršininke Edita Janušiene ir 
laikinai einančiu pareigas Finansinių nusikaltimų tyrimo tar-
nybos (FNTT) direktoriumi Šarūnu Rameikiu aptarė kovos su 
korupcija situaciją.

Seimo Valstybės istorinės atminties komisija pritarė 
Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo nuostatų 
projektui, kuris artimiausiu metu bus pateiktas Seimo valdybai 
tvirtinti. Patvirtinus Valstybės Nepriklausomybės stipendijos 
skyrimo nuostatus ir sudarius šios stipendijos skyrimo ko-
misiją, stipendija būtų skiriama jau nuo 2018 metų Lietuvai 
minint Valstybės atkūrimo 100-metį. Tai būtų simboliška, nes 
pirmoji Valstybės Nepriklausomybės stipendija įteikta minint 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-metį. Valstybės 
Nepriklausomybės stipendija bus skiriama humanitarinių ir 
socialinių mokslų jauniems mokslininkams, ne vyresniems 
negu 35 metų, už Lietuvos valstybingumo stiprinimui svarbius 
pasiekimus. Laureatai bus atrenkami konkurso būdu. 

Lietuvos Vyriausybė siūlo minimalią mėnesinę algą 
(MMA) nuo kitų metų sausio didinti 20 Eur, iki 400 Eur. 
Tokią Vyriausybės poziciją VŽ patvirtino premjero Sauliaus 
Skvernelio patarėjas ryšiams su visuomene Tomas Beržinskas. 
MMA klausimas buvo svarstomas rugsėjo 5 d. vykusiame 
Trišalės tarybos posėdyje. 
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KOVA NE DĖL STATUSO,  
BET DĖL ĮTAKOS

Vienoje antipuniškoje televizijoje rašytojas disidentas 
Viktoras Suvorovas kalbėjo apie užprogramuotą problemą, kuri 
lėmė V. Putino režimo įsigalėjimą: pasak jo, po Sovietų Sąjungos 
griūties Rusijai nepavyko atlikti liustracijos, o tai reiškė, jog 
milijonai KGB informatorių („stukačių”), dirbusių visose gyve-
nimo srityse, liko nežinomi ir jie bus suinteresuoti tokiais likti. 
V. Putino režimas garantuoja jiems amžiną incognito, taigi tie 
informatoriai padarys viską, kad išsaugotų režimą. Liūdna, bet 
dabar demokratija Rusijoje neįmanoma, teigė rašytojas.

Rusiją ir V. Suvorovą prisiminiau ne atsitiktinai – juk ir mūsų 
šalyje galime įžvelgti panašių niuansų: iš pat pradžių neatlikus 
liustracijos susidarė patogios aplinkybės manipuliuoti tariamu 
ar tikru bendradarbiavimu su KGB, vėliau priimtas sprendimas 
leisti prisipažinusiems KGB informatoriams išlikti incognito 
irgi suveikė dviprasmiškai, nes atsirado reikalaujančių tuos 
prisipažinusius paviešinti, taip atgrasant dar neprisipažinusius... 
Trumpai tariant šis reikalas susijęs su desperatiškais „buvusiųjų” 
bandymais išlaikyti įtaką. 

Įtakai išlaikyti tinka visi būdai. Net vardai, pavadinimai, 
statusai. Naujų mokslo metų proga teko prisiminti keliolikos 
metų senumo istoriją, nutikusią viename Lietuvos miestelyje. O 
nutiko štai kas: vienas vietinis rezistentas (sovietmečiu platino 
Bažnyčios „Kroniką”) ir aktyvus sąjūdininkas pasiūlė vietos 
vidurinei mokyklai suteikti žymaus išeivijos poeto, kilusio iš 
šio miestelio, vardą. Mokyklos senbuviai, o tiksliau „aktyvas”, 
labai susinervino, kad „landsbergistas” kišasi į jų gyvenimą, ir 
rado būdą, kaip užkirsti kelią garsiojo žemiečio poeto vardo įam-
žinimui: „aktyvas” prisiminė, kad prieš karą mokykla vadinosi 
kito žymaus poeto, prieš pusantro amžiaus porą metų gyvenusio 
miestelyje, vardu. Taip švietimo įstaiga tapo to žymaus žmogaus 
vardo mokykla, o „landsbergistas” su savo pasiūlymais buvo 
pravarytas. Tik bėda – tas žymus žmogus buvo vyskupas, o var-
das, kaip sakoma, įpareigoja. „Aktyvas” netrukus ėmė piktintis, 
kad į mokyklos gyvenimą kišasi kunigas... Bet ir čia Brazausko 
gerbėjai (o ką, jūsų manymu, gali dievinti „aktyvas”?) rado išeitį 
– kai mokykla buvo reorganizuojama į gimnaziją, pavadinime 
nebeliko žodžio „vyskupas”. Atrodytų, koks skirtumas, bet ši 
istorija tik dar kartą patvirtina teiginį, kad „buvusieji” jokioje jau 
nepriklausomos Lietuvos srityje nei už ką neužleido ir neužleis 
savo pozicijų. 

Kone kiekvienoje Seimo kadencijoje kyla ginčai, susiję su 
vienu asmeniu ir istorine tiesa: kalbame apie Vytautą Landsbergį. 
Istorinė tiesa yra tai, kad Lietuvai pasukus nepriklausomy-
bės atgavimo keliu, jai vadovavo V. Landsbergis. Būdamas 
Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininku jis 
faktiškai atitiko aukščiausio šalies vadovo rangą – tokį, koks 
dabar yra valstybės Prezidento. Tad kodėl neatiduoti žmogui 
deramos pagarbos ir nepripažinti jam Prezidento statuso? Beje, 
kaip teisingai pastebėjo buvęs Konstitucinio Teismo teisėjas 
Vytautas Sinkevičius, kalba eina apie „pripažinimą”, o ne „su-
teikimą”, ir tai keičia reikalo esmę.

„Tik per mūsų lavonus” – pareiškė „buvusieji” ir prasidėjo... 
Praeitoje Seimo kadencijoje V. Landsbergiui neįtikėtiną pagar-

bą demonstravo Loreta Graužinienė (bet vargu ar kas patikėjo 
jos geranoriškumu), o šįmet dabartinio Seimo Pirmininkas 
Viktoras Pranckietis pareiškė, jog metas pripažinti valstybės 
vadovo statusą V. Landsbergiui. Ir vienu, ir kitu atveju nė per 
nago juodymą nerasime tikro noro žodžius paversti realybe. 
O kad po šiais neva geranoriškais siūlymais slepiasi kas kita, 
galima neabejoti – kaip taikliai pasakė vienas politikas, „ne-
siseka valstiečiams vykdyti pažadus – šekit Landsbergį, tegu 
žmonės pasipiktina juo”. 

Žiniasklaidoje irgi nestigo tendencingų antraščių, pavyzdžiui, 
„į žodžių karą įsivėlė ir sūnus, ir anūkas”. (Keista, negi sūnus ir 
anūkas neturėtų palaikyti senelio? Kita vertus, pavliko marozo-
vo (būtent mažosiomis raidėmis reikėtų rašyti šį komunistinės 
moralės etaloną!) dvasia išauklėti „buvusieji” to ir nepajėgūs 
suprasti.)

Vis dėlto yla iš maišo greitai išlenda. Demonstruodami 
gilią išmintį ir Konstitucijos išmanymą, valdančiosios dau-
gumos lyderiai ėmė aiškinti, kad V. Landsbergiui Prezidento 
statuso negalima suteikti, nes tuo metu tokių pareigų nebuvo. 
Na, nebent „Valstybės vadovo” statusą suteiktume, siūlė 
Seimo Pirmininkas V. Pranckietis, arba privilegijas, anot 
Vyriausybės vadovo Sauliaus Skvernelio. Taip ir norisi su-
šukti: nevarkite, draugai, jūsų interesas – ne deramos pagar-
bos atidavimas žmogui, vadovavusiam Lietuvai atgaunant 
nepriklausomybę, bet pirmojo nepriklausomybę atgavusios 
Lietuvos prezidento Algirdo Mykolo Brazausko pozicijos iš-
saugojimas! Jums ne privilegijas suteikti nesinori, jums gaila 
komunistų su A. Brazausku priešakyje nusigriebtų pozicijų! 

Vadinkime daiktus tikraisiais vardais. Jei pripažinsime V. 
Landsbergiui Prezidento statusą, nebeliks to „pirmojo”, tei-
gusio, kad „nepriklausomos Lietuvos idėja nereali”, nebeliks 
Lietuvos istorijoje komunistų, neva „ir tada dirbusių Lietuvai”, 
teigiamos padėties. O kalbos apie privilegijas ir pensijas tėra 
raudonas skuduras buliui – liaudies masėms, virkaujančioms, 
kaip gerai buvo „prie ruso” ir koks baisus Landsbergis, sugrio-
vęs kolūkius. Ko gero, toms masėms nei šilta nei šalta, bus 
pripažintas Prezidento statusas V. Landsbergiui ar nebus, o 
va privilegijos, pensijos – tai jau ne! Tiesą sakant, būtų įdomu 
pamatyti, kaip reaguotų masės ir ką suoktų neokomunistiniai 
propagandistai, jei su statuso pripažinimu nebūtų jokių pri-
vilegijų?

Todėl aišku kaip dieną – „brazauskistai” siekia legitimi-
zuoti savąjį vaidmenį Lietuvai atgaunant nepriklausomybę, 
parodyti save kaip atsidavusius kovotojus už mūsų šalies 
nepriklausomybę ir suklestėjimą. Žinoma, tai skirta ateities 
kartoms, nes šiandien dar per daug žmonių, menančių, kaip 
komunistai trukdė atkurti mūsų valstybę „smetoninės Lietuvos” 
pavyzdžiu, kaip jie prichvatizavo valstybės ir kolūkių turtą. 
Galų gale net ir šiandien išlenda visokie basčiai ir skardžiai, 
dirbantys Maskvos naudai. 

Kęstutis Šilkūnas
(Nukelta į 4 psl.)

Užsienio šalių imigracijos 
duomenimis, emigrantų iš 
Lietuvos veikiausiai daugėjo 
mažiau, nei skelbiama. Tačiau 
net ir tokiu atveju emigracijos 
problema yra didelė ir kelia 
rimtų iššūkių darbo rinkai, mo-
kesčių ir pensijų sistemoms.

Pagal oficialią statistiką, 
emigracija iš Lietuvos porą 
pastarųjų metų vėl didėja, nors 
po 2009–2010 m. ekonomikos 
krizės ketverius metus iš eilės 
oficialių emigrantų kasmet 
mažėdavo. Kyla klausimas: 
kodėl mūsų šalyje atlygini-
mams pastaruoju metu viduti-
niškai augant beveik 10 proc., 
o nedarbui pasiekus 2005 m. 
pabaigoje buvusį itin žemą ro-
diklį, nemažėja laimės svetur 
ieškančių gyventojų?

Dauguma sutiks, kad emi-
gracija siejama pirmiausia 
su ekonominiais motyvais, 
vienas pagrindinių – žemas 

LIETUVOS EMIGRACIJA NEAUGA TAIP SPARČIAI, 
KAIP SAKO STATISTIKA

pragyvenimo lygis mūsų ša-
lyje, palyginti su ES šalimis 
senbuvėmis. Tačiau įdomu 
tai, kad pastarųjų metų emi-
gracijos duomenis veikė ne 
tik ekonominės, bet ir teisinės 
bei administracinės priežastys.

Statistika rodo, kad 2015 
m. emigrantų padaugėjo penk-
tadaliu, arba 7,9 tūkst. Toks 
augimas tikrai nemenkas. 
Tačiau iš tikrųjų Lietuvos 
piliečių išvykimas lėmė tik 
pusę šio prieaugio. Likusi 
emigracijos padidėjimo dalis 
daugiausia susijusi su išvy-
kusiais iš mūsų šalies 3,1 
tūkst. Rusijos, Ukrainos ir 
Baltarusijos piliečių. Jų išvy-
kimą iš dalies galėjo paskatinti 
sugriežtintos nuostatos dėl 
leidimų užsieniečiams laikinai 
gyventi Lietuvoje išdavimo. 
Jos sietinos su mūsų šalies 
institucijų siekiu veiksmingiau 
kontroliuoti nelegalią migra-

ciją, ypač – ribojant teisėtą, 
bet fiktyvią veiklą Lietuvos 
Respublikoje.

Kitas veiksnys, galintis 
padidinti skirtumą tarp rea-
laus ir skelbiamo pastarųjų 
metų emigracijos tempo, yra 
aktyvus „Sodros” raginimas 
pasitikrinti, ar gyventojai 
nėra skolingi už privalomąjį 
draudimą. Vengdami skolos 
socialinio draudimo sistemai, 
piliečiai suskubo deklaruo-
ti išvykimą tuo metu, kai 
„Sodra” ėmėsi aktyvesnių 
veiksmų, t. y. 2016–2017 m., 
nors iš tikrųjų jie galėjo būti 
emigravę seniau, pavyzdžiui, 
2011–2015 m. 

Taigi tikrasis emigracijos 
didėjimo tempas pastaraisiais 
metais veikiausiai buvo lėtes-
nis, nei rodo statistika. Nors 
tai ir nekeičia nuo 2011 m. 
gyventojų surašymo emigra-
vusių asmenų bendrojo skai-
čiaus, bet rodo, kad nebūtinai 
reikalai toliau prastėja tiek, 
kiek skelbiama. Dabar statis-
tika veikiausiai rodo didesnį 
emigrantų skaičių, nei jis yra 
iš tikrųjų, o 2012–2014 m. ji tą 
skaičių rodė mažesnį.

Kad nebūtinai reikalai 
prastėja tokiais gąsdinan-
čiais tempais, rodo ir už-
sienio statistika, apimanti 
duomenis apie atvykstančius 
Lietuvos piliečius. Pavyzdžiui, 
Lietuvos gyventojo išvykimas 
į Norvegiją patenka ne tik į 
Lietuvos emigracijos, bet ir 
Norvegijos imigracijos statis-
tiką. Kai kurios šalys skelbia 
panašius duomenis apie socia-
linio draudimo numerį suteikti 
prašančius Lietuvos piliečius.

Tai padeda įvertinti, kiek 
Lietuvos gyventojų išvyko 
pagrindinėmis emigraci-
jos kryptimis – į Jungtinę 
Karalystę, Norvegiją, Airiją, 
Švediją, Daniją, Nyderlandus 
ir Ispaniją (šios šalys api-
ma 71,4 proc. emigracijos iš 
Lietuvos). Tiesa, šie skaičia-
vimai turi ir trūkumų, pavyz-
džiui, Norvegijoje gyvenančio 
lietuvio emigracija į Jungtinę 
Karalystę vis tiek būtų ver-
tinama kaip emigracija iš 
Lietuvos. 

Vis dėlto užsienio šalių 
imigracijos ir socialinio drau-
dimo duomenys rodo, kad 
emigracija iš Lietuvos į šias 
šalis per pastaruosius dvejus 
metus veikiausiai nedidėjo. 
Priešingai, 2015 m. ji galėjo 
išaugti tik 1 proc., o 2016 m. – 
net 3 proc. sumažėti. Lietuvos 
emigracijos duomenys rodo 
kitokias tendencijas: emigra-
cija į tas šalis 2015 ir 2016 m. 
išaugo gana smarkiai – atitin-
kamai 14 ir 26 proc.

Nors norėtųsi pasidžiaugti, 
kad emigracija per pastaruo-
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sius dvejus metus veikiausiai 
didėjo mažiau, nei rodo ofi-
cialioji statistika, tai negali 
mažinti nerimo dėl vienos 
svarbiausių ekonomikos pro-
blemų. Net patikslinus duo-
menis grynoji emigracija, 
tenkanti tūkstančiui Lietuvos 
gyventojų, vis tiek būtų viena 
didžiausių ES. 

Europos Komisijos skaičia-
vimai, atlikti padarius prielai-
dą, kad su emigracija glaudžiai 
susijusi šalies socialinė ir eko-
nominė politika nesikeis, ne-
teikia optimizmo: numatoma, 
kad per ateinančius 30 metų 
Lietuvos gyventojų skaičius 
sumažės iki 2 milijonų. Tokie 
galimi demografiniai poky-
čiai neabejotinai yra ir toliau 
bus rimtas iššūkis Lietuvos 
darbo rinkai, mokesčių ir so-
cialinės apsaugos sistemoms. 
Dėl to būtina nedelsiant imtis 
struktūrinių reformų – per-
tvarkyti švietimo, mokesčių ir 
socialinės apsaugos sistemas, 
efektyviau kovoti su korupcija, 
pajamų nelygybe ir sociali-
ne atskirtimi. Tų problemų 
sprendimas galėtų paspartinti 
pragyvenimo lygio, vienos 
pagrindinių emigracijos prie-
žasčių, augimą Lietuvoje.

Tomas Šiaudvytis, Lietuvos 
banko Makroekonomikos ir 
prognozavimo skyriaus vyres-
nysis ekonomistas

LIETUVOS EMIGRACIJA 
NEAUGA TAIP SPARČIAI, 
KAIP SAKO STATISTIKA

(Atkelta iš 3 psl.)

Vilnius, rugsėjo 10 d. 
(ELTA). Seimas, sekmadienį 
susirinkęs į rudens sesiją, ke-
tina priimti teisės aktus, kurie 
sudarytų galimybes gyvento-
jams didinti pajamas, mažintų 
socialinę atskirtį, gerintų dir-
bančių žmonių padėtį, kovotų 
su korupcija.

Tai sekmadienį Seime pa-
žymėjo Seimo Pirmininkas 
Viktoras Pranckietis.

Rudens sesijoje bus spren-
džiamos socialiai labiausiai 
pažeidžiamų visuomenės narių 
problemos. Seimas sieks sti-
printi šeimas, plės finansines 
paskatas ir paslaugas jaunoms 
bei vaikus auginančioms šei-
moms, bus tęsiama vaiko 
teisių apsaugos sistemos per-
tvarka, neįgaliųjų poreikių, 
sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybės užtikrinimas, bus 
mažinamos vaistų kainos ir 
skatinama sveika gyvensena.

„Vaiko teisių apsaugos pa-
grindų įstatymo pataisomis 
siekiama gerinti vaiko teisių 
apsaugą, suteikiant vaikui rei-
kalingą efektyvią pagalbą ir 
sudarant jo visapusiškai raidai 
tinkamą aplinką. Aktualus 
Vaikų išlaikymo fondo įstaty-
mo projektas, kuriuo siūloma 
tikslinti išmokų, skirtų vaikams 
išlaikyti, skyrimo ir mokėjimo 

SEIMAS RUDENS SESIJOJE SIEKS SUMAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ
teisinį reguliavi-
mą. Socialinių 
įmonių įstatymo 
pakeitimais siūlo-
ma tobulinti vals-
tybės paramą įdar-
binant socialinėse 
įmonėse neįgalius 
ir kitoms pažei-
džiamoms asmenų 
grupėms priklau-
sančius asmenis. 
Farmacijos įstaty-
mo pakeitimo pro-
jektu bus siekiama 
nuosekliai mažinti 
vaistų kainas gy-
ventojams, ska-
tinti vaistinių kon-
kurenciją ir gerinti 
vaistų prieinamu-
mą”, - svarbiau-
sius sesijos dar-
bus pristatė Seimo 
Pirmininkas V. 
Pranckietis.

Vardindamas 
prasidedančios sesijos darbus 
Seimo Pirmininkas sakė, kad 
kartu su ypatingos svarbos 
teisės akto - 2018 metų vals-
tybės biudžeto ir savivaldybių 
biudžetų finansinių rodiklių 
patvirtinimo įstatymo projektu 
ir jo lydimaisiais teisės aktais 
bus svarstomi įstatymų projek-
tai, kuriais siekiama socialinės 
gerovės.

Pristatydamas Vyriausybės 
teikiamus įstatymų projektus, 
Ministras Pirmininkas Saulius 
Skvernelis sakė, kad gyventojų 
pajamų didinimas yra svar-
biausias Vyriausybės tikslas, ir 
jis aiškiai atsispindi siūlomuo-
se teisės aktuose - daugiau nei 
600 mln. eurų siūloma skirti 
kovai su skurdu, šeimų para-
mai, pensijų didinimui, soci-
alinės atskirties mažinimui. 
„Tai rekordinė suma tiems, 
apie kuriuos ilgą laiką buvome 
pamiršę”, - sakė Premjeras.

Sesijos metu didelis dėme-
sys bus skiriamas ir valstybės 
saugumui - tarp prioritetinių 
Seimo darbų - ilgalaikė krašto 
apsaugos sistemos plėtra ir 
šalies kibernetinis saugumas, 
Nacionalinės energetinės ne-
priklausomybės strategijos 
įgyvendinimas ir energetikos 
politikos tikslai ir gairės iki 

2050 metų. 
Seimo nutarimo „Dėl kraš-

to apsaugos sistemos plėtros 
programos patvirtinimo” pa-
keitimo projektu siekiama už-
tikrinti didesnį krašto apsaugos 
sistemos įsigijimų panaudoji-
mo skaidrumą ir efektyvumą, 
konkretizuoti planuojamus 
plėtoti karinius pajėgumus, 
terminus bei kaštus, užtikrinti 
efektyvesnę kibernetinio sau-
gumo sistemos pertvarką, ypač 
didinti karių motyvaciją ir 
užtikrinti standartus atitinkantį 
karių aprūpinimą.

Švietimo, kultūros ir moks-
lo srityse Seimas sieks koky-
bės bei efektyvumo. Čia ypa-
tingas dėmesys bus skiriamas 
profesiniam mokymui ir šios 
sistemos pertvarkai.

„Reikšmingos Respublikos 
P rez iden tės  in ic i juo tos 
Profesinio mokymo įstatymo 
pakeitimo įstatymo pataisos ir 
jas lydintieji projektai. Tikslas 
- profesinio mokymo sistemos 
orientavimas į valstybės ir 
verslo poreikius, efektyvus sis-
temos finansavimo, valdymo ir 
veiklos skaidrumo didinimas”, 
- sakė V. Pranckietis.

Pasak S. Skvernelio, iki 
gruodžio mėnesio Vyriausybė 
Seimo pavedimu turi pareng-
ti įstatymų projektus, užti-

krinsiančius tolesnį aukštojo 
mokslo reformos įgyvendi-
nimą, kalbant apie vidurinį 
mokslą, neatsisakoma keti-
nimų nuo 2018 m. rugsėjo 1 
d. įvesti etatinį apmokėjimą, 
lėšos tam yra numatytos.

Seimo Pirmininkas V. 
Pranckietis taip pat įvardijo 
kitus, ne mažiau svarbius se-
sijos darbų programos punk-
tus: „Dvigubos pilietybės 
reglamentavimas, taip pat 
šią sesiją būtų svarbu ir pras-
minga pagaliau apsispręsti 
dėl asmenvardžių rašymo. 
Aktualus Valstybės tarnybos 
įstatymo naujos redakcijos 
projektas, sudarysiantis prie-
laidas efektyvesniam valsty-
bės tarnybos valdymui. Taip 
pat aktualus Organizuoto 
nusikalstamumo užkardymo 
ir kontrolės įstatymo projek-
tas, kurio tikslas - sumažinti 
organizuoto nusikalstamumo 
grėsmės mastą. Atsiskaitymų 
grynaisiais pinigais ribojimo 
įstatymo projektu siekiama 
mažinti prielaidas šešėlinei 
ekonomikai”.

Prasidėjusioje Seimo se-
sijoje taip pat tikimasi svars-
tyti ir priimti darbo grupės 
parengtą Seimo narių teisių, 
pareigų ir veiklos garan-
tijų įstatymo projektą bei 
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lydimuosius teisės aktus. 
Iniciatyvos tikslas - aiškiai ir 
be galimybių interpretacijoms 
apibrėžti parlamentarų teises, 
pareigas ir atsakomybę.

Rudens sesijos progra-
ma sudaryta atsižvelgiant į 
Vyriausybės, Seimo komite-
tų, frakcijų bei Seimo narių 
pasiūlymus. Įregistruotame 
sesijos darbų programos pro-
jekte įrašyti beveik 530 teisės 
aktų projektų (be lydimųjų). 
Vyriausybė į sesijos darbų pro-
gramą pasiūlė įrašyti per 150, 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
- 7, Seimo nariai (frakcijos) - 
beveik 250 įstatymų projektų 
(be lydimųjų teisės aktų pro-
jektų).

Po pateikimo sesijos darbų 
programos projektui pritarė 85 
Seimo nariai, nė vieno nebuvo 
prieš, 24 susilaikė. Projektą 
apsvarsčius Seimo komitetams 
ir frakcijoms, rugsėjo 14 d. 
numatytas jo svarstymas ple-
nariniame posėdyje. 

Seimas kasmet renkasi į 
dvi eilines pavasario ir rudens 
sesijas. Pavasario sesija prasi-
deda kovo 10 dieną ir baigiasi 
birželio 30 dieną. Rudens se-
sija prasideda rugsėjo 10 dieną 
ir baigiasi gruodžio 23 dieną. 
Seimo nariai į eilines sesijas 
renkasi be atskiro kvietimo.

Vilnius ,  rug-
sėjo 9 d. (ELTA). 
Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos ambasa-
doriai  Paryžiuje 
nusiuntė laišką vy-
riausiajam prancū-
zų laikraščio „Le 
Monde” redaktoriui 
Liukui Bronerui 
(Luc Bronner) su 
prašymu nebeva-
dinti jų valstybių 
„buvusiomis sovie-

tinėmis respublikomis”.
D i p l o m a t a i  D a l i u s 

Čekuolis, Imantas Liegis 
ir Alaras Streimanas (Alar 
Streimann) savo kreipimesi 
pažymėjo, kad jų šalys įstojo 
į Sovietų Sąjungą 1940 metais 
ne savo noru - buvo į ją įtrauk-
tos po karinės aneksijos.

Diplomatai taip pat pri-
dūrė, kad trys Baltijos šalys 
po Sovietų Sąjungos griūties 
nebuvo sukurtos nuo nulio, 
šios valstybės atkūrė savo 

nepriklausomybę.
Laiškas buvo parašytas dėl 

neseniai leidinyje išspausdin-
to žemėlapio, kuriame trys 
Baltijos šalys buvo pavadintos 
„buvusiomis sovietinėmis res-
publikomis”.

Laikraštis „Le Monde” kol 
kas nekomentavo šio diploma-
tų prašymo. 

Šių metų pradžioje pa-
našų kreipimąsi diplomatai 
išsiuntė Vokietijos portalui 
„Zeit Online”, kuris publikavo 
informaciją apie jų valstybes 
rubrikoje „Sovietų Sąjungos 
paveldas”.

BALTIJOS ŠALYS PRAŠO ŽINIASKLAIDOS NEBEVADINTI JŲ 
„BUVUSIOMIS SOVIETINĖMIS RESPUBLIKOMIS„
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LIETUVA IR PASAULIS

Penktadienis ,  rugsė -
jo 1 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė susitiko su 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
pajėgų vadavietės (EUCOM) 
sausumos pajėgų vadu gene-
rolu leitenantu Benu Hodgesu.

Susitikime aptarta sau-
gumo padėtis Baltijos šaly-
se, dvišalis Lietuvos ir JAV 
karinis bendradarbiavimas, 
NATO gynybos ir atgrasymo 
stiprinimas.

Pasak Prezidentės, JAV dė-
mesys Baltijos šalių saugumui, 
ypač šiuo metu, kai rugsėjo vi-
duryje Rusijoje ir Baltarusijoje 

BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMUI – JAV DĖMESYS

Prezidentė susitinka su Jungtinių Amerikos Valstijų pajėgų vada-
vietės sausumos pajėgų vadu generolu leitenantu Benu Hodgesu. 
         Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

prasidės plataus masto puola-
mosios pratybos „Zapad 2017”, 
yra labai svarbus.

Šalies vadovė padėkojo 
generolui už tvirtą JAV paramą 
ir asmeninį jo indėlį stiprinant 
Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
saugumą 2014 m., kai Rusija 
pradėjo agresiją prieš Ukrainą 
ir okupavo Krymą. Generolas 
Benas Hodgesas taip pat vie-
nas pirmųjų atkreipė dėmesį 
į „Suvalkų koridoriaus” pro-
blemą ir skiria didelį dėmesį 
jo gynybos stiprinimui.

Įvertinus dabartinę įtemptą 
saugumo padėtį ir artėjan-
čias „Zapad 2017” pratybas, 

Baltijos oro policijos misiją 
perėmė didelę patirtį turin-
čios JAV karinės oro pajėgos. 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
oro erdvę saugo dvigubai 
daugiau nei įprasta naikintu-
vų. Į Lietuvą taip pat atvyko 
rotacinė JAV karių kuopa su 
karine technika.

Kalbėdama apie tolesnį 
Baltijos šalių saugumo ir gy-
nybos stiprinimą, Prezidentė 
pabrėžė, jog JAV lyderystė 
užtikrinant nuolatinį karių bu-
vimą ir regioninę oro gynybą 
yra itin svarbi. Šalies vadovės 
teigimu, didelę patirtį turinčios 
JAV pajėgos ir moderni gin-
kluotė regione yra geriausias 
atgrasymas.

Valstybės vadovė taip pat 
pabrėžė, jog tolesnis rytinio 
NATO flango gynybos sti-
prinimas yra viso Aljanso 
saugumo klausimas. Todėl 
būtina parengti nuolatos at-
naujinamus gynybos planus 
su priskirtais pajėgumais, 
kuriuose taip pat būtų numa-
tytos priemonės užkirsti kelią 
galimai Baltijos šalių karinei 
izoliacijai. Taip pat greitinti 
sprendimų priėmimą, dau-
giau galių perduodant karinei 
vadovybei. Atsižvelgiant į 
kylančias grėsmes atitinkamai 
geografiškai perdislokuoti 
karines pajėgas.

Prezidentės spaudos tarnyba

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis nusprendė ne-
vykti į Tarparlamentinės Sąjungos Asamblėją, kuri šiemet spalio 
mėnesį rengiama Rusijos mieste Sankt Peterburge. „Seimo 
pirmininkas nevyks į Sankt Peterburge vyksiančią sesiją. Jis 
buvo apsisprendęs ir tą apsisprendimą sustiprino jo praėjusios 
savaitės vizitas Ukrainoje, kai pirmininkas lankėsi prie Krymo”, 
– žiniasklaidai sprendimo motyvus paaiškino Seimo pirminin-
ko atstovė spaudai Dalia Vencevičienė. V. Pranckiečio atstovė 
patvirtino, kad Seimo vadovas atsisako kvietimo atvykti būtent 
dėl vietos, kurioje šiemet organizuojama Asamblėja.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius 
rugsėjo 9 dieną pasveikino Tadžikistano užsienio reikalų minis-
trą Sirodjidiną Aslovą Tadžikistano Nepriklausomybės dienos 
proga.

Rugsėjo 8 dieną Lietuvos Respublikos nepaprastasis ir įga-
liotasis ambasadorius Italijos Respublikoje Ričardas Šlepavičius 
įteikė skiriamuosius raštus Italijos Respublikos Prezidentui 
Sergio Mattarellai.

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Neris Germanas 
rugsėjo 7 dieną Vilniuje susitiko su Lietuvoje viešinčia Japonijos 
Gifu prefektūros delegacija, vadovaujama gubernatoriaus 
Hajime Furutos. Beveik dvidešimties narių delegacija dalyva-
vo šią savaitę Kaune vykstančioje Chiune Sugiharos savaitėje,  
skirtoje įamžinti žymiojo Japonijos diplomato  atminimą.

Rugsėjo 6 dieną Lietuvos nuolatinis atstovas prie Cheminio 
ginklo uždraudimo organizacijos ambasadorius Vidmantas 
Purlys įteikė skiriamuosius raštus šios organizacijos Techninio 
sekretoriato generaliniam direktoriui Ahmet Üzümcü. 

Lietuvos ambasadorius Nyderlanduose Vidmantas Purlys 
rugsėjo 6 dieną įteikė skiriamuosius raštus Nyderlandų karaliui 
Vilemui-Aleksanderiui. 

Rugsėjo 5 dieną skiriamuosius raštus Estijos Prezidentei 
Kersti Kaljulaid įteikė naujasis Lietuvos Respublikos ambasa-
dorius Estijos Respublikoje Giedrius Apuokas.

Baltarusija atsisakė išduoti vizas šešiems Lietuvos Seimo 
nariams. Tarp jų – Audronius Ažubalis, Rasa Juknevičienė, 
Gintaras Steponavičius, Laurynas Kasčiūnas, Rimantė 
Šalaševičiūtė ir Egidijus Vareikis. Baltarusijos Jungtinės pilie-
čių partijos pirmininko Anatolijaus Lebedko kvietimu Seimo 
nariai rugsėjo 10 d. turėjo vykti į Baltarusiją ir dalyvauti Minske 
vyksiančioje tarptautinėje saugumo konferencijoje. Lietuviai 
konferencijoje turėjo dalyvauti su atstovai iš Latvijos, Lenkijos 
bei Ukrainos.

ES Tarybai pirmininkaujančios Estijos sostinėje Taline 
vykstančio neformalaus ES užsienio reikalų ministrų susiti-
kimo metu ministras Linas Linkevičius susitiko su Jungtinės 
Karalystės užsienio reikalų sekretoriumi Boris Johnson bei 
Vengrijos užsienio reikalų ministru Peter Szijjártó.

Lietuvos pasieniečiai sulaikė Rusijos pareigūną, kuris ne-
teisėtai kirto valstybės sieną. 15min.lt šaltinių žiniomis, rusas 
perplaukė Šešupės upę ir išlipo Lietuvos teritorijoje. Sulaikytasis 
buvo išgėręs, aiškino, kad pasiklydo. Teismas Rusijos pilietį 
leido suimti mėnesiui.

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Darius Skusevičius 
Londone rugsėjo 4 dieną dalyvavo Šiaurės ir Baltijos šalių 
(NB8) bei Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministrų ben-
drame susitikime, kuriame buvo aptarti aktualūs transatlantinių 
santykių regiono saugumo klausimai, situacija Šiaurės Korėjoje 
ir Artimuosiuose Rytuose, JAV ir Europos santykių ateitis, 
didelis dėmesys buvo skirtas Rusijos ir Baltarusijos plataus 
masto karinėms pratyboms „Zapad 2017”. Taip pat svarstytos 
galimybės siekti labiau koordinuoto atsako į strateginius iššūkius 
ir hibridines grėsmes.

Rugsėjo 1 dieną Austrijos Respublikos Karintijos fede-
ralinės žemės sostinėje Klagenfurte buvo atidarytas Lietuvos 
garbės konsulatas, kuriam vadovauja advokatas Ulrich Salburg.

Lietuvos ambasadorė Loreta Zakarevičienė atidarymo 
ceremonijos Klagenfurto Europos namuose metu pabrėžė, kad 
naujas garbės konsulas padės geriau pažinti Lietuvą Karintijoje, 
skatins politinį bendradarbiavimą ir verslo bei prekybos partne-
rystę, akademinį bendradarbiavimą ir rems kultūrinius mainus 
tarp Lietuvos ir pietinės Austrijos federalinės žemės. Konsulato 
atidarymo ceremonijoje dalyvavo Karintijos federalinės žemės 
antrasis Landtago (parlamento) pirmininkas Rudolf Schober, 
Klagenfurto miesto tarybos pirmininko pavaduotoja Ruth 
Feistritzer, Karintijos Rotary klubo prezidentas Arno Kronhofer, 
Karintijos žemės pramonės rūmų, bažnyčios ir lietuvių ben-
druomenės atstovai. Konsulato atidarymo proga Klagenfurto 
Europos namuose demonstruojama nuotraukų paroda, pristatanti 
UNESCO pasaulio paveldo objektus Lietuvoje.

LR URM, LRT

Rugsėjo 5 dieną Lietuvos 
nuolatinė atstovė Jungtinėse 
Tautose ambasadorė Audra 
Plepytė kartu su Latvijos ir 
Estijos ambasadoriais Jungtinių 
Tautų pastate Niujorke atidarė 
parodą, skirtą BATUN (angl. 
Baltic Appeal to the United 
Nations) judėjimui. Latvijos 
okupacijos muziejaus pareng-
toje parodoje pristatoma šios 
Baltijos šalių okupacijos metais 
veikusios visuomeninės orga-
nizacijos veikla nuo 1966 iki 
1991 metų.

Dėkodama į parodą susirin-
kusiems svečiams, tarp kurių 
buvo ir BATUN narių, Lietuvos 

JUNGTINĖSE TAUTOSE ATIDARYTA PARODA APIE BATUN 
JUDĖJIMĄ IR PRISIMINTA BALTIJOS ŠALIŲ KOVA UŽ LAISVĘ

nuolatinė atstovė pabrėžė šio ju-
dėjimo svarbą siekiant Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
atkūrimo ir narystės Jungtinėse 
Tautose. „Okupacijos metais 
BATUN nariai palaikė Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
klausimo gyvybę Jungtinėse 
Tautose, o ją atkūrus padėjo 
sklandžiai pereiti nuo „piliečių 
diplomatijos” prie pilnateisio 
valstybių atstovavimo. Be jūsų 
pastangų mūsų nepriklausomy-
bės siekis nebūtų tapęs realybe 
ir mūsų vėliavos šiandien neka-
bėtų greta kitų Jungtinių Tautų 
narių”, –  sakė ambasadorė A. 
Plepytė.

BATUN judėjimo ištakos 
siekia praėjusio amžiaus sep-
tintąjį dešimtmetį, kai Komiteto 
už Lietuvos nepriklausomybę 
pirmininko Antano Mažeikos 
ir garbės pirmininko monsin-
joro Jono Balkūno iniciatyva 
1965 metų lapkričio 13 dieną 
Niujorko Medisono aikštės sode 
į mitingą prieš Baltijos valstybių 
okupaciją susirinko apie 14 
tūkstančių lietuvių, latvių ir estų. 
BATUN judėjimas aktyviai kėlė 
Baltijos valstybių nepriklau-
somybės klausimą Jungtinėse 
Tautose iki pat jos atkūrimo ir 
jų tapimo visateisėmis Jungtinių 
Tautų narėmis.           LR URM

Informacinis stendas JT Niujorke pasakoja apie Baltijos šalių kovą už laisvę.                        LR URM
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Krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis  rugsėjo 
1d. susitiko su JAV sausumos 
pajėgų Europoje vadu gen. ltn. 
Ben Hodges, su kuriuo aptarė 
saugumo situaciją regione, 
tolesnę JAV ir Lietuvos par-
tnerystę saugumo ir gynybos 
srityje bei JAV indėlį Lietuvos 
kariuomenės infrastruktūros 
modernizavimo projektuose.

Ministras su generolu apta-
rė tolesnius planus dėl NATO 
atgrasymo priemonių įgyven-
dinimo regione, NATO prie-
šakinių pajėgų dislokavimo 
ir karinio rengimo klausimus. 
„NATO priešakinių pajėgų ba-
talionas (EFP) yra didi Aljanso 
sėkmės istorija, parodanti 
kaip, esant būtinybei, greitai 
ir efektyviai NATO gali priimti 
ir įgyvendinti sprendimą nuo 
saugumo užtikrinimo pereiti 
prie atgrasymo”, – sakė gen. 
ltn. B. Hodges. Jis akcentavo, 
jog Lietuva kartu su Vokietija, 
kuri vadovauja Rukloje dislo-
kuojamam NATO priešakinių 
pajėgų batalionui, yra puikus 
sąjungininkių bendradarbiavi-
mo pavyzdys. Generolas taip 
pat pabrėžė, kad JAV yra ne-
abejotinai įsipareigojusi remti 
sąjungininkes ir užtikrinti 
saugumą Lietuvoje ir visame 
regione. „Mūsų pajėgos daly-
vaus ir treniruosis visur, kur 
bus ir Lietuvos kariai – ne-
svarbu, būsime čia kaip rota-
cinė kuopa, ar kaip batalionas 
pratybų metu”, - sakė gen.ltn. 
B. Hodges.

JAV GENEROLAS BEN HODGES: „MŪSŲ PAJĖGOS DALYVAUS IR 
TRENIRUOSIS VISUR, KUR BUS IR LIETUVOS KARIAI”

Aptariant rugsėjo mėnesį 
vyksiančias bendras Rusijos ir 
Baltarusijos karines pratybas, 
tiek ministras, tiek gen. ltn. B. 
Hodges didžiausia jų grėsme 
įvardijo skaidrumo stoką. 
B. Hodges pabrėžė, jog JAV 
ir kitų NATO šalių taikoma 
praktika kviesti žiniasklaidos 
visuomeninių organizacijų 
atstovus, politikus, ekspertus 
stebėti pratybas padeda užti-
krinti skaidrumą, ir panašią 
praktiką turėtų taikyti Rusija 
bei Baltarusija.

Ministras pasidžiaugė in-
tensyvėjančiu darbu ir pa-
siektais rezultatais Lietuvos 
ir JAV gynybos planavimo 
srityje. Generolas savo ruožtu 

JAV sausumos pajėgų Europoje vadas gen. ltn. Ben Hodges.                                                  LR KAM

padėkojo Lietuvai už labai 
rimtą požiūrį derinat gynybos 
planus su JAV ir kitais NATO 
sąjungininkais ir demons-
truojamą norą kartu spręsti 
kylančius iššūkius. „Noriu 
padėkoti Lietuvai už dideles 
pastangas, jog mūsų gynybos 
planavimas vestų link bendrų 
sprendimų, iškilus būtinybei. 
Suvalkų koridoriaus klausimas 
yra svarbus sprendinys mums 
visiems. Kalbamės su Lietuvos 
kariuomene, asmeniškai kal-
bėsiuosi ir su Lenkijos vado-
vybe šiuo klausimu ir tikiu, 
kad bendromis pastangomis 
būsime pasirengę šį iššūkį 
spręsti”, – susitikime sakė gen. 
ltn. B. Hodges.

„Lietuva labai vertina JAV 
finansinę paramą mūsų kari-
nės infrastruktūros gerinimo 
projektams. Tai labai pagrei-
tino mūsų karinės infrastruk-
tūros modernizaciją, pageri-
no sąlygas sąjungininkams 
treniruotis Lietuvoje”, - sakė 
R. Karoblis, kalbėdamas apie 
sėkmingą JAV ir Lietuvos 
finansinių resursų panaudoji-
mą kituose projektuose. JAV 
pagal Europos saugumo užti-
krinimo iniciatyvą (European 
Reassurance  In i t ia t ive , 
ERI, nuo šių metų vadina-
mą European Deterence 
Inivitaive) Lietuvos kariuo-
menės infrastruktūros plėtrai 
2017–2019 m. yra numačiusi 

skirti per 37 mln. eurų. Gen. 
B. Hodges patikino, jog JAV 
ir toliau teiks paramą Lietuvos 
kariuomenės karinės inf-
rastruktūros atnaujinimui: 
„Norime treniruotis kartu su 
Lietuvos kariais, tad būtina 
užtikrinti, jog čia turime tam 
tinkamas sąlygas”.

Lt. gen. B. Hodges yra di-
delis Lietuvos ir viso regiono 
saugumo interesų rėmėjas. 
Nuo 2014 m lapkričio mėn. 
jam perėmus vadovavimą JAV 
sausumos pajėgų vadavietei 
Europoje, Lietuva sulaukė 
ypatingai didelio JAV pa-
laikymo stiprinti atgrasymo 
priemones ir didinti atsparumą 
galimoms grėsmėms. Stipri B. 
Hodges parama lėmė, kad JAV 
į Lietuvą atsiuntė rotacines 
kuopas, ėmė glaudžiau bendra-
darbiauti gynybos planavime 
ir kartu rengtis galimoms 
grėsmėms.

Generolas į Lietuvą atvy-
ko norėdamas atsisveikinti 
su Lietuvos aukščiausiaisiais 
pareigūnais, su kuriais ne 
kartą buvo susitikęs eida-
mas dabartines pareigas ir 
kartu dėjo visas pastangas, 
jog JAV ir Lietuvos karinis 
bendradarbiavimas taptų 
kaip niekada glaudus ir abi-
pusiai naudingas. Generolas, 
kaip JAV sausumos pajėgų 
vadavietės Europoje vadas, 
į Lietuvą bene paskutiniam 
kartui ketina atvykti spalio 
mėnesį stebėti NATO prie-
šakinių pajėgų bataliono 
ir  Lietuvos kariuomenės 
brigados „Geležinis Vilkas” 
pratybų.                  LR KAM

Ik i  rugsė jo  15-os ios 
Raseinių rajone, Šiluvoje, tęsis 
didieji Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo atlaidai, rugsėjo 6 d., 
trečiadienį prasidėję tikinčiųjų 
procesija su Švč. Sakramentu.

Anot Kauno arkivyskupi-
jos, Šiluvos piligriminę šven-
tovę Dievo Motinos gimtadie-
nio proga ir šiemet aplankys 
dešimtys tūkstančių piligrimų, 
„nuo savo kasdienybės atitrūk-
dami į žmogui būtiną Dievo 
garbinimo aplinką, pasisem-
dami džiaugsmo ir vilties savo 
gyvenimo bei darbų atnauji-
nimui, melsdami Viešpaties 
gailestingumo kenčiantiems, 
nutolusiems, paklydusiems”.

Šiluvą šiemet aplankys ir 
ypatingas piligrimas - palai-
mintasis Teofilius Matulionis, 
tapsiantis dar vienu maldų 
Šiluvoje užtarėju iš arti prisi-
liečiant prie čia atkeliavusių jo 
relikvijų. Birželio 25-ąją palai-
mintuoju paskelbtas Teofilius 
Matulionis į Šiluvą atkeliauja 
didžiajame relikvijoriuje, prie 
kurio vyko ir beatifikacijos 
Mišios Vilniuje.

Š i a i s ,  P a l a i m i n t o j o 

ŠILUVOJE - DIDIEJI ŠVČ. MERGELĖS 
MARIJOS GIMIMO ATLAIDAI

Teofiliaus metais, pagrindinį 
atlaidų sekmadienį, rugsėjo 
10-ąją, su Teofiliu ir Lietuvos 
vyskupais tikintieji melsis už 
visus lietuvius pasaulyje, kad 
kiekvienas geriau suvoktų 
savo atsakomybę gimtinei.

Rugsėjo 8-ąją, penkta-
dienį, Ligonių ir medicinos 
darbuotojų dieną, Šiluvoje 
vakare vyko Vidinio išgydy-
mo pamaldos su misionieriais 
iš Lenkijos. Šeštadienį, pave-
dant šeimas ir jaunimą palai-
mintojo Teofiliaus užtarimui, 
buvo meldžiama dvasinio 
atsinaujinimo. Šeimų laukė 
įdomus susitikimas su misio-
nieriumi iš Slovakijos, kunigu 
redemptoristu t. Rastislavu 
Dluhiu (Dluhy) C.Ss.R. 
Vakare Šiluvą apjuosė Žiburių 
procesija su Švenčiausiuoju 
Sakramentu.

Įkvėpimo bei pagalbos 
buvo prašoma kunigams 
(Kunigų dieną, rugsėjo 13-
ąją), meldžiamasi, „prisime-
nant tėvišką kunigo ir vyskupo 
Teofiliaus širdį, kuri buvo 
pasirengusi nuolat patarnauti 
žmonėms, nepaisant konfesijų, 

tautų ar sienų...„
Jaunimas pratęsė šimtme-

čių tradiciją į atlaidus keliauti 
pėsčiomis - vyko moksleivių, 
studentų piligriminiai žy-
giai į Šiluvą. Į ją pėsčiomis, 
kaip ir kasmet, atkeliavo pi-
ligrimai nuo Kryžių kalno. 
Arkivyskupijos Caritas ir šie-
met kvietė į „Susitikimų pa-
lapinę” .

Kauno arkivyskupijos ga-
nytojai, kunigai, diakonai, se-

minaristai, vienuoliai, jaunieji 
savanoriai, choristai iš įvairių 
Lietuvos kraštų, Šiluvos para-
pija ir visi atlaidų rengėjai bei 
talkininkai laukė piligrimų ir 
buvo pasirengę jiems kuo nuo-
širdžiausiai pasitarnauti - prie 
altoriaus, klausyklos, aikštėje 
prie palapinės, pavadintos 
„Turiu tau laiko”.

„Be kita ko, palaimintojo 
Teofiliaus kančią, kentėtą 
kartu su Jėzumi, atminsime 

apmąstydami Kryžiaus kelią, 
kuris kasdien 9.30 val. prasi-
dės nuo Šiluvos šilo ir tęsis 
iki Apsireiškimo koplyčios. 
Vakarinės pamaldos gausiai 
lankomos atlaiduose, šiemet 
prasidės vėliau, tai yra 19 val., 
idant daugiau žmonių po darbo 
galėtų suspėti į jas atvykti (po 
vakaro šv. Mišių vyksta vaikų 
palaiminimas)”, - praneša 
Kauno arkivyskupija.

ELTA

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai Šiluvoje.                                                                      etaplius.lt
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PRIMINIMAS
„Dirvos” loterijos bilietų traukimas įvyks 2017 m. lapkri-

čio mėn. 1 d. Malonėkite grąžinti užpildytas loterijos bilietų 
šakneles su atitinkamu mokesčiu. Jūs turėsite progą dalyvauti 
loterijoje ir išbandyti savo laimę.

 „Vilties” d-jos valdyba

Š. m. rugpjūčio 27 d. 
Klivlando kultūros darželiuo-
se (The Cleveland Cultural 
Gardens) įvyko 72-oji  Vieno 
pasaulio diena (One World 

A R G E N T I N A

Argentinos lietuvių 
draugija „Nemunas” 

paminėjo savojo 108-ųjų 
metinių sukaktį

Lietuvių savišalpos ir kul-
tūros draugija „Nemunas” 
paminėjo savojo 108-ųjų meti-
nių sukaktį. Ši draugija yra se-
niausia lietuvių institucija Pietų 
Amerikoje ir pirmauja tarp kitų 
tautų Berisso mieste.”Nemuno” 
draugija buvo įkurta 1909 me-
tais. Per šventę Berisso mieste, 
į kurią susirinko daugiau nei 
200 žmonių, Buenos Airių pro-
vincijos lietuvių bendruomenė 
išrinko savo karalienę, kuri 
atstovaus visai bendruomenei 
„Imigrantų” mugėje ir šventėje. 

Šventės pradžioje buvo iš-
keltos Argentinos ir Lietuvos 
valstybinės vėliavos, vadovai 
ir žiūrovai giedojo Argentinos 
bei Lietuvos himnus. Nuo pa-
kylos žodį tarė Jorge Nedela-
Berisso miesto savivaldybės 
meras, kuris maloniai visus 
pasveikino, palinkėjo sėkmės 
ir darbingo jubiliejaus. Taip pat 
kalbėjo Susivienijimo lietuvių 

VIENO PASAULIO DIENA
knygelėje buvo gausu įdomios 
informacijos. Joje tilpo ir 
įvarių politikų proklamacijos, 
darželių prezidentės Sheilos 
M. Crawford sveikinimas, 

buvo išvardinti 
šios dienos ren-
gėjų komiteto na-
riai, įrašytos 106 
savanorių pavar-
dės. Knygelėje 
buvo ir renginių 
tvarkaraštis, tau-
tybių pasirodymų 
vietos ir atlikėjai. 
Džiugino ir smul-
kmeniškas rengi-
nių planas, nuro-
dantis renginius, 
paslaugų vietas, 
autobusus, lėtai 
vežančius lanky-
tojus pro tautybių 
darželius iš auto-
mobilių aikštelių 
ir atgal. Knygelė 
buvo kupina įvai-
rių tautybių darže-
lių nuotraukų, ta-

malonu matyti daugiau stalų, 
apkrautų suvenyrais, maisto 
gaminiais (taip pat lietuvių). 
Buvo smagu juos apžiūrėti ir 
įsigyti norimų dalykų. Vokiečių 
darželyje atvykusius linksmino 
tradicinis orkestras, o Pakistano 
darželio vietoje (jis dar neireng-
tas) buvo gausu įvairių plakatų, 
o norintieji galėjo rankas pa-
puošti Pakistanui 
būdingais pieši-
niais.

Straipsnio au-
torius turėjo pro-
gos pasivaikščioti 
visų tautybių dar-
želiuose, išsky-
rus kinų, nes jis 
buvo gana nuo-
šaliai. Aplankyti 
visus darželius 
ir pasigardžiuoti 
viliojančiais ska-
numynais reikėtų 
mažiausiai dviejų 
su puse valandos. 
Nors vienos televi-
zijos stoties teigi-
mu šventėje buvo 
tikimasi 20,000 

Vokiečių orkestras linksmino visus jų darželio svečius (vyrai apsirengę „le-
dershosen”).

Lietuvių darželyje buvo parduodami mūsų tradiciniai karšti patiekalai.

Įsitaisęs ant viršutinės Lietuvių darželių 
aikštelės Dainius Dunduras prižiūrėjo stalą, 
apkrautą lietuviška spauda, taip pat lankyto-
jams teikė informaciją apie Lietuvą.

Estijos stalas neužmiršo svečių, einančių prie 
Estijos paminklo, pavaišinti gaiviaisiais gė-
rimais.                       A.V.Matulionio nuotraukos

Day). Ji buvo ypač 
gerai suorganizuo-
ta. Dalyvių saugu-
mas buvo užtikrin-
tas ir akivaizdus. 
Pagrindinės gatvės 
buvo uždarytos ma-
siniam eismui, kai 
kurių gatvių įvažia-
vimai užstatyti sun-
kvežimiais. Policijos 
buvo daug, kai kurie 
policininkai važinė-
jo dviračiais, matė-
si net ir Cuyahoga 
apskrities „deputy 
sheriffs”.

Dvidešimt aštuo-
nių puslapių šventės 

čiau vienos tautybės 
darželio nuotrauka 
buvo tokia neryški 
ir tamsi, kad reikėjo 
padidinamo stiklo jį 
atpažinti.

Dienos  šven -
tė prasidėjo 12:00 
val. po p. tautybių 
(tarp jų ir lietuvių) 
vėliavų paradu. Jis 
baigėsi sugiedojus 
JAV himną. Po to ėjo 
jau minėtos darželių 
pirmininkės Sheilos 
M. Crawford sveiki-
nimas, įvairių politi-
kų kalbos ir garbės 
svečių pristatymas. Laikantis 
tradicijos, šiais metais 26 įvai-
rių tautybių asmenys tapo JAV 
piliečiais. Pilietybės gavimo 
apeigoms vadovavo United 
States District Court Judge 
Solomon Oliver Jr., o jas už-
baigė Hawken School moki-
niai, sukalbėdami „Pledge of 
Allegiance”. Po to buvo sugie-
dota „America the Beautiful”. 
Šiemet šioje šventėje buvo 

lankytojų, straipsnio autorius 
šio teiginio patvirtinti negali, 
tačiau įvairių tautybių jaunimo 
šventėje buvo tikrai daug. Už 
šios šventės pasisekimą padėka 
priklauso Klivlando kultū-
ros darželių federacijai („The 
Cleveland Cultural Gardens 
Federation”).

Algirdas V. Matulionis

Argentinoje (SLA) valdybos at-
stovas Raul Stalioraitis, Lietuvių 
katalikų kultūros ir savišalpos 
draugijos „Mindaugas” val-
dybos vicepirmininkas Adrian 
Glemza, Buenos Airių provin-
cijos lietuvių bendruomenės 
karalienė Marianela Siperka 
ir vaikų karalienė Anabela 
Camilion Daskus. Lietuvių 
draugija „Nemunas” gavo spe-
cialius sveikinimus iš Lietuvos 
Respublikos Užsienio reikalų 
departamento generalinio di-
rektoriaus Vytauto Pinkaus, 
Pasaulio lietuvių bendruo-
menės valdybos pirmininkės 
Dalios Henkės, Kultūros centro 
Panevėžio bendruomenių rūmų 
šokių ansamblių „Grandinėlė” 
ir „Miestelėnai” meno vadovės 
Lietuvos kultūros žymūnės 
Zitos Rimkuvienės, tautiškos 
kapelijos „Sutaras”, Lietuvos 
vyskupų konferencijos dele-
gato užsienio lietuvių sielova-
dos reikalams, PLB Valdybos 
Sielovados reikalų ir Pietų 
Amerikos reikalų komisijų 
pirmininko prelato Edmundo J. 
Putrimo. Koncertą pradėjo vai-
kų šokių grupė „Skaidra”, kuriai 

vadovauja Romina Fourment 
Kalvelis (Kalvelyte), Marianela 
Siperka (Siperkaitė), Mailen 
Machado. Ši grupė buvo įkurta 
1971 metais, o joje šoka daugiau 
nei 20 vaikų nuo 2 iki 12 metų. 
Su Džiaugsmu ir entuziazmu 
spindintys vaikai pasirodė sė-
kmingai. 

Vėliau koncertavo veteranų 
šokių grupė „Pipiras”  ir jaunųjų 
šokių grupė „Nemunas”. Jie 
šoko naujus šokius. „Nemunas” 
yra šokęs visoje Argentinoje, 
taip pat Kanadoje 2000-ai-
siais metais per Pasaulio šokių 
šventę. Ansambliui vadovauja 
Analia Dulkė ir Juan Ignacio 
Fourment Kalvelis. Žiūrovai 
dėkojo šokėjams už gražius 
tautinius šokius. 

Per vakarienę koncer-
tavo Senjorų kolektyvas 
„Griaustinis”. Po koncerto ir 
pasisakymų Alfredo Dulkė 
„Nemuno” draugijos valdybos 
vardu tarė atsveikinimo žodį. 
„Nemuno” gimtadienis baigėsi 
visiems stovint ir dainuojant 
„Ilgiausių metų”. 

Naują lietuvių bendruome-
nės karalienę per „Nemuno” 

lietuvių draugijos sukaktuves 
Argentinos lietuvių kolonija 
išsirinko savo karalienę. Ja 
tapo Melina Radziunas. Melina 
Radziunas atstovaus lietu-
vių bendruomenei „Imigrantų 
šventėje”. Berisso yra Buenos 
Airių provincijos imigran-
tų sostinė, čia kasmet rug-

sėjį švenčiama „Imigrantų 
šventė” (Fiesta Provincial del 
Inmigrante), kurioje Berisso 
mieste gyvenančios tautos pri-
stato savo kultūrą. „Imigrantų 
šventėje” bus galima išvysti 23 
tautų pasirodymą.

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

Argentinos lietuvių draugijos „Nemunas” 108 metų sukaktuvėse. 
                                                                               Organizatorių nuotr. 
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Krašto apsaugos ministras 
Raimundas Karoblis rugsėjo 
6-7 dienomis dalyvavo Taline 
vykusiame Europos Sąjungos 
(ES) gynybos ministrų pasita-
rime, kuriame aptarė naująsias 
ES gynybos iniciatyvas ir 
praktinius bendradarbiavimo 
projektus.

LIETUVA ES VALSTYBĖMS SIŪLO KURTI KARINĮ ŠENGENĄ IR GLAUDŽIAU 
BENDRADARBIAUTI KIBERNETINĖS GYNYBOS SRITYJE

Bendroje sesijoje su užsie-
nio reikalų ministrais daugiau-
sia dėmesio skirta nuolatinio 
struktūruoto bendradarbia-
vimo (PESCO) kūrimui ir 
Europos gynybos fondo stei-
gimui (EDF).

„Lietuva remia glaudesnį 
ES bendradarbiavimą gynybos 

Europos Sąjungos (ES) gynybos ministrų pasitarimo Taline dalyviai.                                        LR KAM

srityje, nuolatinis struktūruotas 
bendradarbiavimas gynybos 
srityje turi prisidėti prie gy-
nybos išlaidų ES didėjimo 
ir realių gynybos pajėgumų 
Europoje kūrimo. Tikimės, kad 
PESCO dalyvaus kuo platesnis 
valstybių ratas”, – per susitiki-
mą akcentavo R.Karoblis.

Ministro teigimu, Lietuva 
svarsto praktinius dalyvavimo 
būdus, yra pasiūliusi kelis pro-
jektus. „Kartu su Beneliukso 
valstybėmis, Suomija ir Estija 
siūlome PESCO rėmuose plė-
toti karinio Šengeno projektą, 
kuris palengvintų karinių 
pajėgų judėjimą Europoje. 
Tai apima tiek procedūrų su-
paprastinimą, tiek investicijas 
į infrastruktūrą. Šį projektą 
remia daug valstybių, jo prak-
tinis įgyvendinimas svarbus 
tiek ES, tiek NATO”, - po su-
sitikimo sakė krašto apsaugos 
ministras.

„ES valstybėms taip pat 
pasiūlėme glaudžiau bendra-

darbiauti kibernetinės gynybos 
srityje. Siūlome stiprinti kiber-
netinės gynybos pajėgumus 
bei kolektyvinį atsaką į kiber-
netinis atakas, PESCO tam 
suteikia gerą politinį formatą, 
o Europos gynybos fondas gali 
prisidėti finansiškai. Tai sritis, 
kur būtinas ir glaudus ES ir 
NATO bendradarbiavimas”, – 

sakė R. Karoblis.
Taline ES gynybos minis-

trai taip pat dalyvavo strate-
ginėse stalo pratybose „EU 
CYBRID 2017”, kurių metu 
buvo tikrinamas ES atsako 
mechanizmas reaguojant į 
atakas, nukreiptas prieš karinę 
ES infrastruktūrą. Pratybose 
dalyvavo ir NATO generalinis 
sekretorius Jens Stoltenberg.

Galimybė steigti PESCO 
yra numatyta Lisabonos su-
tartyje. Pastaruoju metu ES 
valstybės aktyviai svarsto, 
kokius įsipareigojimus gy-
nybos srityje turės prisiimti 
valstybės, norinčios dalyvauti 
glaudesniame bendradarbia-
vime, taip pat siūlo praktinius 
bendradarbiavimo projektus.

Europos Komisija (EK) 
yra pasiūliusi steigti Europos 
gynybos fondą, iš kurio galėtų 
būti kofinansuojami gynybos 
pajėgumų vystymo projektai. 
Iki 2020 metų gynybai EK yra 
numačiusi skirti 500 mln. eurų.

LR KAM

IŠPLUKDYTI PIRMIEJI NAUJOJO DERLIAUS LIETUVIŠKI GRŪDAI
Klaipėda, rug-

pjūčio 22 d. (ELTA). 
Iš Klaipėdos jūrų 
uosto į Saudo Arabiją 
išplukdyta pirmo-
ji šių metų derliaus 
lietuviškų kviečių 
siunta.

Ją sukaupė ir, vyk-
dydamos išanksti-
nius įsipareigojimus, 
išgabeno Lietuvos 
grūdų prekybos bei 
eksporto įmonės AB 
„Kauno grūdai” ir 
UAB „Agrospelta”. 
Iš viso prie Klaipėdos 
jūrų krovinių kompanijos 
„Bega” universalaus žemės ūkio 
produktų eksporto-importo ter-
minalo krantinės į „Panamax” 
tipo laivą „CSK Unity” buvo 
pakrauta 65 tūkst. tonų kviečių.

„Vėluojanti javapjūtė lėmė, 
kad beveik visos pagrindinės 
Lietuvoje auginamos kultūros 
supirkimo punktus pasiekė 
vienu metu. Tai verčia būti 
lanksčiais ir kaip įmanoma ope-
ratyviau eksportuoti derlių, kad 
galėtume maksimaliai patenkin-
ti visų klientų poreikius ir jiems 
nereikėtų daug laiko sugaišti 
parduodant užaugintą produk-
ciją. Bendromis pastangomis 
pasiekta, kad pirmasis laivas 
išplaukė praėjus vos 10 dienų 
nuo javapjūtės pradžios”, - sako 
UAB „Agrospelta” direktorius 
Augustinas Pukys.

Pasak Klaipėdos uoste grū-
dus ir kitą žemės ūkio produk-
ciją perkraunančios kompanijos 
„Bega” generalinio direktoriaus 
Laimono Rimkaus, atsižvelg-
dama į kasmet didėjančius 
Lietuvos grūdų eksportuotojų 

Laivas Klaipėdos uoste.                                                                     etaplius.lt

poreikius, šį sezoną „Bega” 
pastatė ir pradėjo eksploatuoti 
naujas 60 tūkst. kub. m silosų 
tipo talpyklas bei papildomus 
grūdų iškrovimo iš geležinkelio 
vagonų ir automašinų pajėgu-
mus. 

Iš viso vienu metu šioje 
krovos kompanijoje galima 
sukaupti per 300 tūkst. kub. 
m eksportinių grūdų, t. y. apie 
pusė viso Klaipėdos uosto pa-
jėgumų šiame segmente. Be to, 
„Begoje” jau ketvirtą sezoną 
veikia kartu su AB „Kauno grū-
dai” pastatyta pirmoji Klaipėdos 
uoste grūdų valdymo ir džio-
vinimo įranga, kuri leidžia 
grūdus priimti tiesiai iš laukų, 
išvengiant tarpinių elevatorių. 

„Pagal pristatomo derliaus 
parametrus galima tikėtis, kad 
grūdų kokybė šiemet bus ge-
resnė nei pernai. Vyrauja antros, 
trečios bei ekstra klasės grūdai, 
tuo metu pernai pusė prikultų 
kviečių buvo pašariniai. Ar tai 
reiškia ir aukštesnes supirkimo 
kainas, šiuo metu dar sunku 
pasakyti, kol nėra aiškus pasau-

linis kviečių kokybės balansas. 
Tačiau didelis grūdų kiekis, 
kuliamas kituose regionuose, 
jau dabar pradėjo daryti didelį 
spaudimą grūdų kainoms”, 
- sako AB „Kauno grūdai” ge-
neralinis direktorius Tautvydas 
Barštys. Jo vadovaujama ben-
drovė kasmet iš ūkininkų su-
perka apie 600 tūkst. t grūdų, 
iš jų daugiau kaip 50 proc. yra 
eksportuojama. 

„Vasaros pradžioje gana 
atsargiai prognozavome būsimą 
derlių, bet pirmieji rezultatai 
lūkesčius pranoko ir panašu, 
kad šiemet galime tikėtis jeigu 
ne rekordinio, tai bent jau arti-
mo jam derliaus”, - teigia UAB 
„Agrospelta” vadovas A. Pukys.

Pagrindinėmis lietuviškų 
grūdų eksporto rinkomis turėtų 
išlikti Saudo Arabija, Turkija, 
taip pat nuo sausros nukentėjusi 
Ispanija, Vakarų ir Pietų Afrikos 
šalys.

2016 m. Lietuvoje buvo 
prikulta 5,7 mln. grūdų, iš jų 2,8 
mln. buvo eksportuota laivais 
per Klaipėdos uostą. 

Č. SUGIHAROS ATMINIMAS STIPRINA 
LIETUVOS IR JAPONIJOS RYŠIUS 

Ūkio ministras Mindaugas 
Sinkevič ius  sus i t iko  su 
Lietuvoje viešinčiu Japonijos 
Gifu prefektūros gubernato-
riumi Hajime Furuta ir jo va-
dovaujama delegacija, rašoma 
pranešime spaudai. Susitikimo 
metu aptarta iniciatyva įam-
žinti vienos ryškiausių XX 
amžiaus Japonijos asmenybių 
Lietuvoje, itin prisidėjusios 
prie Lietuvos žydų gelbėji-
mo Antrojo pasaulinio karo 
metais, Čijunės Sugiharos 
veiklą Jungtinių Tautų švieti-
mo, mokslo ir kultūros orga-
nizacijos (UNESCO) registre 
„Pasaulio atmintis”. 

„Japonija vis labiau pas-
tebima Lietuvoje. Kasmet 
užmezgame vis daugiau naujų 
verslo ryšių, auga abipusių 
turistų skaičius, įgyvendi-
nami įvairūs kultūriniai pro-
jektai. Vienas iš jų – Čijunės 
Sugiharos veiklos, kuria jis 
rizikavo savo ir artimųjų gyvy-
be, siekdamas padėti kitiems, 
įamžinimas UNESCO registre 
„Pasaulio atmintis”, – susitiki-
me kalbėjo ūkio ministras M. 
Sinkevičius.

Japonija 2016 metų gegu-

žės 30 dieną UNESCO pateikė 
nominavimo dokumentus, 
Lietuva nuosekliai rėmė šią 
iniciatyvą. Šiuo metu vyksta 
vertinimo procesas, kurio re-
zultatų tikimasi šių metų spalį.

Pasak gubernatoriaus, 
Čijunės Sugiharos atminimas 
– vienas iš veiksnių, lemiančių 
augantį atvykstamąjį ir išvyks-
tamąjį turizmą tiek Lietuvoje, 
tiek Japonijoje.

„Jeigu „Sugiharos sąrašas” 
patektų į šį registrą, turistų 
srautai iš Japonijos į Lietuvą 
ženkliai išaugtų”, – sakė H. 
Furuta. 

Susitikimo metu guber-
natorius H. Furuta pristatė 
kandidatą į Lietuvos garbės 
konsulus Yokio Murase, kuris 
šiuo metu eina Gifu prefektū-
ros prekybos ir pramonės rūmų 
pirmininko ir didžiausio šioje 
Japonijos teritorijoje banko 
„The Juroku Bank LTD” pre-
zidento pareigas.

Y. Murase teigė, kad svar-
biausias jo tikslas, tapus gar-
bės konsulu, bus prekybinių 
ir ekonominių ryšių stiprini-
mas tarp Gifu prefektūros ir 
Lietuvos.                         LRT

Youtube.com stop kadras
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Miesto pakraštyje gyve-
no dievdirbys Jeronimas, ku-
riam ilgainiui prigijo liaudies 
skulptoriaus vardas. Jis buvo 
plačiai žinomas dėl daugybės 
jo medžio dirbinių, pradedant 
gausiai ornamentuotais kryžiais 
prie daugelio sodybų ir baigiant 
gausybe šventųjų, giminai-
čių bei pažįstamų portretais, 
antkapiais ir išradingiausiais 
žaisliukais vaikams. Tai buvo 
jo talento, garbės ir pripažinimo 
liudininkai. Jis pats ypač verti-
no dviejų šventųjų statulėles. 
Tai Nukryžiuotojo ir Motinos 
sopulingosios. Pastaroji buvo 
apipilta saulės spindulių – virš 
jos galvos spindėjo žvaigždė! 
Pastarųjų darbų Jeronimas 
niekam nedovanojo, nors ne 
viena sodyba  norėjo jas įsigyti. 
O šeimininkas savo dirbtuvėje 
padarė ant sienos specialią 
lentyną, nudažė ją auksine 
spalva ir ten įkėlė tuos abu savo 
kūrinius. 

Kai pirmą kartą tuos meis-
tro kūrinius pamatė kaimyno 
komivojažeriaus sūnus Irenijus 
(jis tuomet mokėsi paskutinė-
je gimnazijos klasėje), tarsi 
neteko amo. Jam tarsi kažkas 
surakino smegenis, o tie karšti 
spinduliai virš Nukryžiuotojo 
ir Motinos sopulingosios kaip 

Aleksandras Guobys

TAI BENT GYVENIMAS!
NOVELĖ

gyvi, atrodė, liejosi ir virš jo 
galvos...

Irenijus šias dirbtuves lan-
kydavo ir anksčiau. Bet nieko 
panašaus nebuvo pastebėjęs. 
Gal tų dirbinių iš viso nebu-
vo? Juk jis visuomet naujus 
meistro darbus atidžiai ap-
žiūrėdavo, klausdavo kaip, 
kuriuo peiliu, kaltu ar grąžtu 
tą ar kitą skulptūrą, jos detales 
patogiau išdrožti, paryškinti jo 
turinį, suteikti prasmę. Meistrui 
padedant, jis mėgo ir pats 
drožti įvairias lėlytes, žaislus, 
angeliukus. Pastariesiems jis 
išdroždavo sparnus, „apreng-
davo” kailiniais, ant galvos 
išpjaustydavo plaukus. Būtinai 
garbanotus. Aiškindavo, kad 
angelo galva turi būti panaši 
į dievdirbio: plaukai nugriuvę 
ant šono, akys didelės, rankos 
būtinai ištiestos į priekį, lyg 
laiminančios žmogų...

Irenijaus tėvas buvo labai 
linksmas, amžiną jam atilsį! 
Jis dirbo krovininių automobi-
lių tolimųjų reisų vairuotoju. 
Komivojažeriaus vardu žmonės 
jį ėmė vadinti, kai dramos tea-
tras Vilniuje pastatė A. Milerio 
to paties pavadinimo spektaklį. 
Pagrindinį vaidmenį vaidino  
aktorius A. Radzevičius. Po 
spektaklio Irenijaus artimieji  

nutarė, kad šis herojus kaip du 
vandens lašai panašus į jo tėvą: 
šiek tiek pakumpęs, labai my-
lintis šeimą žmogus. Irenijus tą 
spektaklį taip pat matė. Tuomet 
jis žiūrėjo dar sėdėdamas moti-
nai ant kelių...

O tėvas, kaip tuo metu gal-
vojo Irenijus, su savo sunkve-
žimiu dundėjo visais raudono-
sios Rusijos keliais. Mat tose 
kelionėse jis užtrukdavo po 
kelis mėnesius. Bet už tai kai 
atbildėdavo jo sunkvežimis!.. 
Kelias dienas namuose žydė-
davo pavasaris, nors ir grįždavo 
viduržiemy.

Bet iš vienos kelionės tėvas 
negrįžo. Artimieji ir kaimynai 
apgailestavo, kad jo automobi-
lis nuo kažkokių apirusių kalnų 
Kryme nusirito į jūra. Žmonės, 
kaip tokiais atvejais pasitaiko, 
paleido nežabotą fantaziją: 
„Kelias, kaip voratinklis, prili-
pęs prie stačių uolų, vingiuoja 
tai aukštyn, tai žemyn... O jis 
krito nuo kilometrų aukščio... 
Sprogo dešiniojo priekinio 
rato padanga, žaibišku grei-
čiu nusviesdama furgoną į 
Juodosios jūros bangas. Kiti 
dar paryškino:„Lėkdamas į 
bedugnę, automobilis vartėsi, 
iš jo byrėjo konteineriai, pilni 
prekių, dundėjo visas kalnas ir 
uolos...”

Bet nebėra , tai ir nebėra. 
Irenijus liko vienas su mama. 
Sulaukė užuojautos iš kaimy-

nų ir ypač brangią užuojautą 
išreiškė dievdirbys Jeronimas, 
pastatęs prie jų namo žmogaus 
dydžio postamentą, nuo kurio 
tarsi į dausas lekiantis žmogus 
už automobilio vairo... Tą pos-
tamentą Jeronimas išdrožė su 
įvairiausiais žemės ir dangaus 
ženklais, o per vidurį – žuvu-
siojo vardą. Motina prisodino 
plačią gėlių juostą, kad žydėtų, 
kad visuomet namai būtų pilni 
jo žingsnių ir aido...

Gal tėvo mirtis, gal motinos 
liūdesys, o gal tas nepaprastas 
paminklas tėvui Irenijų tiesiog 
traukė į dievdirbio Jeronimo 
dirbtuves. Jis čia išmoko drožti 
iš medžio simpatiškas lėlytes, 
mažas angeliukų figūras. Jam 
nuoširdžiai talkininkavo pats 
dirbtuvių šeimininkas: mokė, 
kaip reikia dirbti su peiliu, 
kaltu, grąžtu, pjūklu... O dar 
labiau Irenijus džiaugėsi, kad 
dabar žymiai dėmesingesnė 
tapo Jeronimo duktė Izabėlė, 
Dailės instituto studentė. Kai 
tik Irenijus atsidurdavo tėvo 
dirbtuvėse, tuoj pat prisistaty-
davo ir jinai.

- O, mano profesorė!.. – 
linksmai sveikindavosi Irenijus. 

- Peržiūrėjau tavo vaka-
rykštį „Angelą sargą”, - tąsyk 
kalbėjo Izabėlė, kurios vardą 
Irenijus greit pakeitė Izute.

- Visai neblogas sumany-
mas. Tiktai norėčiau, kad jam 
surastum ryškesnį savo mo-

tinos gilaus tikėjimo dvasinį 
sąlytį, kuris tave lydi ir saugo...

Ilgai, labai ilgai Irenijus ieš-
kojo to „dvasinio sąlyčio”... Kai 
jis atsisėsdavo prie tos figūros, 
dažnai negalėdavo pradėti dar-
bo, kol nepasirodydavo Izutė. 
Bet ir tada, paėmęs į rankas 
peilį ar kaltą, laukdavo, kol ji 
palies savo rankomis tą medžio 
gabalą, arba patars, kaip ir nuo 
kurios vietos pradėti drožti an-
gelo veido bruožus, akis, lūpas... 
Kartais ji paimdavo viena ranka 
drožinio instrumentą, o kita – jo 
ranką ir švelniai pastumdavo 
figūros pusėn... Irenijus kasdien 
vis daugiau ir giliau ėmė jausti 
jos rankas, šiltą kvėpavimą, 
gniuždantį akių žvilgsnį ir nepa-
prastą rankų švelnumą...

Bet angelas, lyg kažko bi-
jodamas, labai pamažu „bro-
vėsi” iš medžio. Tik būdamas 
paskutiniame universiteto tei-
sės fakulteto kurse Irenijus 
pagaliau baigė tą skulptūrą ir, 
gavęs Jeronimo sutikimą, jo 
dirbtuvėje tą savo kūrinį  įrengė 
šalia Jeronimo „Motinos palai-
mintosos” ir „Nukryžiuotojo”. 
Kai tik atidarai duris – į or-
namentuotą sieną atsirėmęs, 
didžiuliais sparnais pasitinka 
Irenijaus Angelas, kuris vienoje 
rankoje laiko kryžių, kitoje – 
maldaknygę... Prie to Angelo 
kojų jis įrengė nedidelį staliuką, 
o prie jo dvi kėdes. 

(Bus daugiau)

Vizualaus meno kūrėja 
lietuvė Laura Guokė į pro-
jektą „BP Portrait Awards” 
Nacionalinėje portretų gale-
rijoje Londone buvo atrinkta 
iš 2580 menininkų iš daugiau 
nei 80-ies pasaulio šalių. „BP 
Portrait Awards” – kasmet 
vykstantis portretų konkursas, 
remiamas britų naftos kom-
panijos „British Petroleum”.

Praeitais metais konkursui 
„BP Portrait Award 2016” 
menininkė pateikė savo kūrinį 
„Petras”, kuris nugalėjo „Travel 
Award 2016” kategorijoje. Tarp 
laimėtojus atrenkančių komi-
sijos narių buvo žymus britų 

LIETUVIŲ MENININKĖS LAUROS GUOKĖS DARBAI 
PRISTATOMI LONDONE

Laura Guokė vizualaus meno kūrėja projekte „BP-Travel-Award-2016”.                                  LR KM

menininkas Michale Landy ir 
BBC žurnalistė Kirsty Wark, 
atvirai pasisakanti feministinė-
mis temomis.

L. Guokės kūrinys ir iš-
skirtinis jos meninio projekto 
pateikimas leido menininkei 
nugalėti kitus 50 finalistų ir 
iškovoti 6000 svarų sterlingų 
prizą. Prizas buvo skirtas me-
nininkės kūrybinei kelionei į 
pabėgėlių stovyklą Graikijoje. 
Stovykloje jauna menininkė 
kūrė pabėgėlių iš Sirijos ir 
stovyklos savanorių didelio 
formato portretus.

Pabėgėlių stovykloje meni-
ninkė sukūrė darbus „Monika” 

ir „Rima and Muhammed 
Ahmed”. Šie portretai tapo 
„BP Portrait Award 2017” 
ekspozicijos dalimi.

L. Guokės darbai taip pat bus 
pristatyti Edinburge, Škotijoje 
2017 m. gruodžio mėnesį.

Justė Kostikovaitė, Kul-
tūros atašė, Lietuvos Res-
publikos ambasada Jungtinėje 
Didžiosios Britanijos ir Šiau-
rės Airijos Karalystėje

Lietuvos kino centras infor-
mavo, kad sprendimą absoliučia 
balsų dauguma rugsėjo 7 d. 
priėmė „Oskaro” komitetas 
Lietuvoje. Dėl teisės kandida-
tuoti į prestižinį apdovanojimą 
geriausio filmo užsienio kalba 
kategorijoje naujausia Š. Barto 
kino juosta „Šerkšnas” varžėsi 
su kitais dviem pretendentais 
– Andriaus Blaževičiaus reži-
suotu filmu „Šventasis” ir Linos 
Lužytės „Amžinai kartu”.

„Man tai svarbu, ir ne tik 
dėl to, kad tai mano filmas. 
Manau, kad tai yra svarbu ne 
tik Lietuvai. Kartais realybė ir 
išgalvota istorija yra labai arti 
viena kitos, bet realybė – daug 
žiauresnė, ir apie tai reikia kal-
bėti”, – pranešime cituojamas 
Š. Bartas.

Pasaulinė filmo „Šerkšnas” 
premjera įvyko šiemet gegužę, 
70-ojo tarptautinio Kanų kino 
festivalio programoje „Dvi 
režisierių savaitės”. Filmas jau 
spėjo apkeliauti keletą kitų svar-
bių kino industrijai festivalių – 
tarptautinius Lokarno ir Odesos 
kino festivalius.

LIETUVA „OSKARAMS” 
DELEGUOJA Š. BARTO „ŠERKŠNĄ” 

Prie fronto linijos Ukrainos 
rytuose filmuotas „Šerkšnas” 
pasakoja apie Ingą ir Roką, 
gabenančius humanitarinę pa-
galbą iš Vilniaus į Ukrainą. 
Jaunuoliams, kurie užaugo 
nepriklausomoje, karo nepaty-
rusioje Lietuvoje, atsidūrus prie 
fronto linijos Donecke tenka 
suvokti, ką iš tiesų patiria žmo-
nės kare neapykantos, agresijos, 
smurto ir supančių griuvėsių 
akivaizdoje.

Filme vaidina debiutuo-
jantys jauni lietuvių aktoriai 
Mantas Jančiauskas ir Lyja 
Maknavičiūtė, prancūzų kino 
ikona Vanessa Paradis, garsus 
lenkų aktorius Andrzejus Chyra 
ir kiti. Tai bendros gamybos 
Lietuvos, Ukrainos, Prancūzijos 
ir Lenkijos kino kūrėjų filmas, 
jį iš dalies finansavo Lietuvos 
kino centras.

Jubiliejinė 90-oji „Oskarų” 
premijų įteikimo ceremonija 
numatyta kitų metų kovo 4-ąją. 
Sausį JAV Kino akademijos 
komitetų nariai rinks geriausiųjų 
užsienio filmų devintuką, vėliau 
– finalinį penketuką, kuris ir 
pretenduos į apdovanojimą ge-
riausio filmo užsienio kalba ka-
tegorijoje. Šiemet į Akademiją 
pakviestų 774 naujų narių są-
raše – ir 94 metų sulaukęs kino 
menininkas Jonas Mekas. LRT
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Atsakymą į šį klausimą duo-
da www.lrytas.lt 2017.08.12 
laidoje. Jis yra Ludovikas 
Lazarus Zamenhofas (angl. 
Ludwik Lejzer Zamenhof), 
gimęs Lietuvos žydų šei-
moje Baltstogėje, gyveno ir 
Lietuvoje. Lietuvos nacio-
nalinėje UNESCO galerijoje 
Lenkijos institutas Vilniuje 
kartu su Lietuvos nacionaline 
UNESCO komisija ir Lietuvos 
esperantininkų sąjunga pristatė 
parodą „Liudvikas Zamenhofas 
– esperantų kalbos kūrėjas”. 
Paroda skiriama L. Zamenhofo 
100-osioms mirties metinėms. 
Joje lankytojai yra supažindi-
nami su garsiojo litvako ir jo 
šeimos gyvenimu Balastogėje. 
Parodoje pasakojama apie es-
peranto kalbos atsiradimą ir 
augantį populiarumą. 2017-uo-
sius UNESCO paskelbė L. 
Zamenhof metais. 2014 metais 
Lenkijos kultūros ir naciona-
linio paveldo ministerija espe-
ranto kalbą įtraukė į nacionalinį 
nematerialiojo kultūros paveldo 
sąrašą.

Kurdamas Esperanto kalbą 
Zemenhof norėjo, kad ją būtų 
galima lengvai išmokti ir kad ji 
taptu pagalbinė tarptautinė kal-
ba, antrąja kalba visiems pasau-
lyje. Jis nenorėjo, kad ji pakeistų 
kitas kalbas, o tik palegvintų 
bendravimą tarp kalbančių 
skirtingomis kalbomis. Šiandien 
esperanto kalbos žodynuose 
esama 15,000-20,000 šaknų, 
iš kurių galima sudaryti šim-
tus tūkstančių žodžių. Įdomu, 
kad ši kalba buvo uždrausta 
ir jos vartotojai persekiojami 
Stalino ir Hitlerio, nes jos kū-

Ludovikas Lazarus Zamenhofas
(1859.12.15–1917.04.14)

KAS YRA GARSIAUSIAS PASAULIO LITVAKAS, 
GYVENĘS IR LIETUVOJE?

rėjas buvo žydas. 
1954 m. UNESCO 
Generalinė asem-
blėja pripažino, kad 
esperanto kalbos 
pasiekimai atitinka 
tos organizacijos 
tikslus bei idealus. 

Įdomi esperan-
to kalbos kūrėjo 
biografija. Jis gimė 
1859 m. Lenkijoje, 
tuo metu buvusioje 
Rusijos imperijoje. 
L. Zemenhof baigė 
studijas Varšuvos 
universitete, įgijo 
daktaro laipsnį. 
Jis buvo akių dak-
taras ir filologas. 
Kadangi Lietuvoje, 
Veisiejuose, gyve-
no jo vyriausioji sesuo Fani, 
jis persikėlė pas ją gyventi. 
Veisiejuose jis baigė kurti espe-
ranto kalbą. Pirmąją esperanto 
kalbos knygą išspausdino 1887 
m. Gydyojo dabas Veisiejuose 
nebuvo labai pelningas, tad jis 
nutarė tapti akių gydytoju ir 
išvažiavo dirbti į Plocką, vėliau 
į Vieną. 1863 m. Kaune gimė 
Klara Zilbenik, jo būsima zmo-
na. Kurį laiką jis pats gyveno 
Kaune ir turėjo savo namą. Mirė 
1917 m. Varšuvoje. Kaune yra 
gatvė su jo pavarde. Varšuvos 
miesto valdžia 1931 m. nuspren-
dė gatvės, kurioje Zemenhof 
šeima gyveno, pavadinima pa-
keisti į Dr. Liudvik Zamenhof.

Prisiminkime kas yra li-
tvakai.  Įdomų atsakymą 
duoda Vitalijus Karakorskis 
„XXI amžiaus horizontuo-
se” (2009.09.02) žurnalistui 

Gintarui Visockui: „Jei mes 
manome, kad žydai yra net ne 
tauta, o civilizacija, tai negalė-
tume apseiti ir be sąvokų aske-
nazi bei sefardai. Prie askenzi 
priskiriami tie žydai, kuriuos 
pavadintume Centrinės Europos 
žydais, o sefardai – tai tokie 
žydai, kurie gyvena Ispanijoje, 
Italijoje, Šiaurės Afrikoje. Aš, 
be abejo, esu askenazis. Tiksliau 
sakant, aš priskiriamas prie 
europietiškų žydų, kurių bran-
duolys formavosi Vokietijoje. 
Žydai litvakai – tai tokie žydai, 
kurie šimtmečiais gyveno LDK 
teritorijoje. Prisimenu, kažkas 
iš mūsiškių yra net pajuokavęs, 
kad žydai skirstomi į žydus 
litvakus ir visus kitus, kurie 
pavydi litvakams”.

Yra paskelbta visa eilė są-
rašų apie garsiuosius litva-
kus ir jų palikuonis. Litvakais 

skaitomi asmenys, turintys 
savo šaknis buvusioje Didžioje 
Lietuvos Kunigaikštijoje (da-
bartinėje Lietuvos, Baltarusijos, 
Ukrainos, Latvijos ir Suvalkų 
(Lenkijoje) teritorijoje. Viename 
sąraše išvardinti Menachem 
Begin, Irving Berlin, Shimon 
Peres, Louis L. Meyer, Michael 
Marks, Isaac Levitan, Eliezer 
Ben-Yehuda, Marc Chagall. 
Šios pavardės duodamos 
Andre Wilson knygoje – „The 
Last European Dictatorship in 
Europe” (Yale University Press, 
2011). Kitame sąraše (www.
VilNews, 2017.09.02) dar mini-
mi Benjamin Netanyahu, Ehud 
Barak, Aharon Barak, Michael 
Bloomberg, Eli Broad, Charles 
Bronson, Aaron Copland, Bob 
Dylan, Lawrence Harvey, 
Walter Matthau, Ariel Sharon 
ir kt. Sąrašą seka pastaba, kad 
Lietuvoje gyveno ir kūrė daug 
žydų kilmės žmonių. „Žydai 
padarė didelį kultūrinį ir eko-
nominį indėlį tiek žydams, tiek 
lietuviams”. Kituose šaltiniuose 
apie litvakus dar radau Abba 
Eban, Daniel Kahneman ir 
kitus. 

Dabar Lietuvoje priskaičiuo-
jama apie 5,000 žydų ir veikia 
Lietuvos žydų litvakų bendruo-
menė. Jos tinklalapyje radau 
š.m. rugsėjo mėnesį pramatytų 
renginių bei švenčių sąrašą. 
Rugsėjo 2-3 d. vyko žydų suva-
žiavimas; rugs. 3 d. – Europos 
žydų kultūros diena; rugs. 5 d. 
– Arkadijaus Gotesmano vaka-
ras ir t.t. Rugs. 20 – Roš A-šana 
išvakarės – žvakių įžiebimas; 
rugs. 21-22 – Roš A-šana – žydų 
Naujųjų metų šventė rugs. 25 
- konferencija Lietuvos žydų 
Genocido aukų atminimo die-
nai, o vėliau ir kiti minėjimai. 

Tą patį mėnesį Lietuvos 
Užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius turėjo oficialų vi-
zitą Izraelyje. Vizito progra-
moje numatyti susitikimai su 
Izraelio valstybės Prezidentu 
Reuvenu Rivlinu, ministru pir-
mininku Benjaminu Natanyahu, 
Kneseto pirmininku Yuli-Yoeltu 
Edelseinu ir Lietuvos-Izraelio 
Parlamentinės draugystės gru-
pe, gynybos ministru Avigdoru 
Libermanu, užsienio reikalų 
viceministre Tzipi Hotovely ir 
kt. Susitikimų metu aptartos 
Lietuvos ir Izraelio tolimesnio 
bendradarbiavimo perspekty-
vos, ryšių aukštųjų technologijų 
sektoriuose plėtojimo poten-
cialas, pristatyti žydų paveldo 
įamžinimo Lietuvoje projektai, 
apsikeista nuomonėmis apie 
bendradarbavimą tarptautinėse 
organizacijose, aptarta saugumo 
situacija Lietuvos ir Izraelio kai-
mynystėje, bendradarbiavimas 
kovojant su terorizmo grėsme.

Ministras Linas Linkevičius 
taip pat skaitė paskaitą Pasaulio 
žydų kongreso renginyje 
Jeruzalėje, dalyvavo susitiki-
muose su litvakų organizacijų 
nariais ir Izraelio lietuvių ben-
druomene „Nerija”. Šiais metais 
minimos 25-osios Lietuvos ir 
Izraelio diplomatinių santykių 
užmezgimo metinės. Užsienio 
reikalų ministerijos pranešime 
sakoma, kad pastarieji metai 
pasižymi teigiamomis augimo 
tendencijomis įvairiose dvišalio 
ekonominio bendradarbiavimo 
srityse. Auga prekybos apim-
tys ir turizmo srautai, sparčiai 
vystomas bendradarbiavimas 
su Izraeliu gynybos pramonės 
srityje, sėkmingai bendradar-
biaujama mokslo srityje.

Romualdas Kriaučiūnas

Daiktų interneto įrenginiai 
baigia užkariauti kasdienį gy-
venimą – nuo lėlių Barbių iki 
kavos aparatų ar išmaniųjų šal-
dytuvų. Daugelis šių prietaisų 
gali būti valdomi mobiliaisiais 
telefonais. Tai itin patogu varto-
tojams, tačiau retas susimąsto, 
kad išmaniųjų telefonų saugu-
mo pažeidžiamumai gali būti 
panaudoti atakuojant daiktų 
interneto įrenginius. Saugumo 
ekspertai atkreipia dėmesį į 
kelias sritis, į kurias dažniausiai 
taikosi programišiai.

Nuo fizinės būklės iki 
banko sąskaitos

Pastaruoju metu itin popu-
liaru naudojantis išmaniaisiais 
laikrodžiais ar apyrankėmis 
stebėti savo sveikatą ir fizinę 
būklę. Tereikia įrenginio valdy-
mui skirtoje mobilioje progra-
mėlėje suvesti fizinius duome-
nis ir sekti norimus pokyčius. 
Deja, ši konfidenciali vartotojų 
informacija dažniausiai tampa 
programišių taikiniu.

KAIP DAIKTŲ INTERNETAS MASINA 
PROGRAMIŠIUS

„Daiktų interneto pagrindas 
– išmaniuosiuose įrenginiuose 
įmontuoti jutikliai ir įrenginių 
valdymui naudojamos pro-
gramėlės. Problema kyla dėl 
to, kad vis dar nėra sukurta 
infrastruktūra, kuri palaikytų ir 
sustiprintų duomenų saugumą, 
kai jie keliauja iš išmaniojo 
įrenginio į telefoną. Atrodytų, 
tai tik įprasti medicininiai duo-
menys, tačiau pasinaudojus jais 
galima įsilaužti į sudėtingesnes 
sistemas, pavyzdžiui, prisijung-
ti prie vartotojo elektroninės 
bankininkystės paskyros”, - 
komentuoja ESET saugumo 
sprendimus platinančios įmo-
nės „Baltimax” pardavimų 
vadovas Deividas Pelenis.

Išmanieji miestai
Atsiradus išmaniesiems 

prietaisams ir aplikacijoms, ne 
tik kasdienybė, bet ir miestų 
infrastruktūra tampa kur kas 
patogesnė. Tarnybos, valstybi-
nės institucijos gali paprasčiau 
apdoroti didesnį duomenų 

kiekį, apskaičiuoti energijos 
sanaudas, sustiprinti visuome-
nės saugumą ar informuoti apie 
ekstremalias situacijas.

Kita vertus, kuo labiau iš-
vystyta miesto infrastruktūra, 
tuo miestas labiau kompiute-
rizuotas ir paprasčiau prieiti 
prie sistemų, kuriose saugu-
mi konfidencialūs duomenys. 
Problema ta, kad diegiant kai 
kurias viešojo ir paslaugų sek-
torių programėles nėra prašoma 
leidimo naudotis mobiliojo 
telefono jutikliais. Tad į įren-
ginį patekusios kenksmingos 
programos gali nevaržomos 
slapta klausytis pokalbių ir 
vogti asmeninę informaciją.

Vien mobiliajame telefone 
gali būti net 25 skirtingi juti-
kliai, įskaitant GPS, kamerą, 
mikrofonus ir artimojo lauko 
ryšį (NFC). Į kai kurių jų nau-
dojimą mobiliose programėlėse 
vartotojai neatkreipia dėmesio.

Nuolat stebimi
Praėjusiais metais pa-

saulį užkariavęs žaidimas 
„Pokemon GO”, kaip ir dau-
gelis kitų mobiliųjų aplikaci-

jų, reikalauja įjungti GPS – 
antraip programėlė neveikia. 
Būtent duomenys, kurioje 
vietoje medžiojamas „poke-
monas”, išduoda išmaniojo 
įrenginio savininko buvimo 
vietą, taip pat – kur jis lankėsi 
anksčiau.

„Mobiliosios aplikacijos 
vis dažniau reikalauja įsijung-
ti GPS. Tai jau tampa kasdie-
nybe ir atrodo visai nekaltas 
veiksmas. Tačiau pasinaudo-
jus buvimo vietos koordina-
tėmis, gali būti pasikėsinta į 
asmeninį turtą. Dėl šios prie-
žasties vartotojams patariama 
būti apdairiems ir nesinaudoti 
neaiškiomis programėlėmis”, 
- teigia D.Pelenis.
Išmanioji infrastruktūra

Išmanieji įrenginiai kelia 
riziką ir įmonėms. Jei pro-
gramišiai įsilaužtų į gamybos 
tinklus, gali būti padaryta 
milžiniška žala verslui. Ypač 
žinant faktą, kad išmanioji 
gamyba plečiasi ir bendra-
darbiavimas tarp žmogaus ir 
mašinų dažnėja.

Gamybos procesai yra nuo-

lat optimizuojami, pajungia-
mos įvairios IT sistemos ir nau-
dojami efektyvumo matavimo 
įrankiai, siekiant diagnozuoti 
procesus realiu laiku ir greitai 
reaguoti į iškilusias problemas.

Įmonių jungtys, jungian-
čios daiktų interneto prietai-
sus prie tinklų, dažniausiai 
yra saugios, kaip ir prietaisai. 
Tačiau problemų kyla tada, 
kai prie įmonės sistemos 
darbuotojai prisijungia su as-
meniniais išmaniaisiais įren-
giniais, kurie nėra apsaugoti ir 
neturi tokių pat įmonės saugos 
įgaliojimų bei nuostatų.

Praėjusiais metais didžiau-
sias daiktų interneto prietaisų 
trūkumas, pasak vartotojų, 
buvo jų kaina: net 62 proc. 
respondentų jie buvo per 
brangūs. Tačiau šių įrenginių 
kiekis sparčiai auga – pro-
gnozuojama, kas iki 2020 
metų daiktų interneto prie-
taisų skaičius išaugs iki 20 
milijardų.

Sigita Macanko, Viešųjų 
ry š ių  spec ia l i s t ė ,  UAB 
„Baltimax”
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

S.Valiukėnas, 
Springfield, IL .................500
R.Zinas, 
Bethlehem, PA ...................45
B.Dzenkaitis,
Glendale, CA .....................30
D.Armonas, 
Mentor, OH .......................25
V.Leger, 
N. Olmsted, OH ................20
D.Puškorienė,
Willoughby Hills, OH .......10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS
RUGSĖJO 19 d. antradienį 7 val. v. autorės Rūtos 
Šepetys novelės „SALT TO THE SEA” pristatymas Parma-
Snow Cuyahoga County Public Library, kuri yra 2121 Snow Rd 
(skersai gatvės nuo McDonald’s restorano). Bus proga įsigyti 
novelę.   Rengia Cuyahoga Cty Parma-Snow Rd. knygynas.

„Dirvos” inf.

SPALIO 21 d., šeštadienį 6 val. v. septintasis Šv. 
Kazimiero parapijos rudens lėšų telkimo renginys (Clambake/
Steak Roast/Rudens loterija), į kurį kviečiame visus dalyvauti ir 
paremti mūsų parapiją. Reikia iš anksto užsakyti maisto bilietus 
ir nurodyti Jūsų pasirinkimą. Parapijos tel. 1(216)481-3157. 
Rengia Šv. Kazimiero parapijos komitetas.

„Dirvos” inf.

Knygos pavadinimas su-
sietas su leitenanto Povilo 
Skardžiaus atsiminimais jam 
būnant Lietuvos Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos 
apsaugos karininku 1938-1939 
m. Prezidento vasaros reziden-
cijoje, Užugirio kieme. Knyga 
apima jo kelionę iš Lietuvos, 
gyvenimą Vokietijoje ir bai-
giasi jo mirtimi 1992 m., 
Amerikoje, Klivlande, OH. 

Knygą 2017 m. išleido 
„Versus aureus” leidykla. Ji 
yra kietais viršeliais, 222 pus-
lapių ir talpina 85 nuotraukas, 
kitas iliustracijas bei laiškų 
kopijas. Knygos pagrindiniai 
recenzentai: doc. dr. Dalia 
Bukelevičiūtė (Vilniaus uni-
versitetas) ir prof. dr. Jonas 
Vaičenonis (Vytauto Didžiojo 
universitetas). Ši įdomi kny-
ga susideda iš penkių da-
lių. Jų autoriai yra: Ingrida 
Jakubavičienė (knygos sudary-
toja), Povilas Skardžius, Sofija 

Sveikatos specialistų teigi-
mu, bėgimas yra viena labiau-
siai savijautą gerinti padedančių 
sporto šakų – mažina stresą, 
stiprina imunitetą, skatina pro-
tinę veiklą ir kūrybingumą bei 
gerina atmintį. Šių metų rugpjū-
čio pradžioje „Eurovaistinės” 
užsakymu tyrimų bendrovės 
„Synopticom” atlikto tyrimo 
duomenimis, bent kartą per 
mėnesį bėgiojantys teigia 42 
procentai apklaustųjų, o 16 proc. 
iš jų teigia bėgiojantys kelis 
kartus per savaitę. Pasiteiravus, 
kokia pagrindinė jų bėgioji-
mo priežastis, penktadalis (22 
proc.) teigia, kad bėga, nes nori 
numesti svorio. Specialistams 
labiausiai kelia nerimą, kad net 
65 proc. bėgiojančių žmonių 
bėgant skauda kurią nors kūno 
vietą.
Labiausiai skauda kojas

Rugpjūtį atliktos apklausos 
duomenimis, 35 proc. bėgant 
neskauda jokios kūno dalies. 
26 proc. teigia, kad skauda 
kojas, 12 proc. – nugarą, 14 
proc. – įvairias kūno vietas. 
Tarp išvardintų minimos pėdos 
ir pilvas. Lietuvos lengvaatletė, 
ilgų nuotolių bėgikė Diana 
Lobačevskė komentuodama 
tyrimo rezultatus sako, kad 
skausmas bėgant yra normalus 
dalykas.

„Pradedantis bėgioti žmogus 
yra fiziškai silpnas, todėl yra 
normalu, kad jam viską skauda. 
Derėtų suklusti ir atskirti sąnarių 
ir raumenų skausmus. Tai yra du 
skirtingi dalykai. Jei bėgiojant 
skauda sausgysles ar sąnarius, 
vadinasi, žmogus daro kažką ne 
taip, tačiau raumenų skausmo 
nereikia bijoti. Tai nėra trauma, 
atvirkščiai, sakoma, kad jei tau 
skauda raumenis, treniruotė 
buvo labai gera”, – pasakoja 

profesionali sportininkė.
Anot jos, kiekvienam bė-

giojančiam būtina įsiklausyti į 
kūno siunčiamus signalus, ir jei 
skausmas toks, kad net negalite 
paeiti, tai ženklas, jog kuriam 
laikui privalote sustoti.

„Man ir pačiai neretai tenka 
susidurti su skausmu, nes turiu 
tokią ydą, kad nemėgstu ilsėtis. 
Mano kūnas dirba du kartus 
per dieną ir kai staiga man sako 
sustoti ir savaitę kūnui neduoti 
jokio krūvio, būna labai sudė-
tinga. Tada bėgiojimą iškeičiu 
į kitą sportą – plaukimą ar 
važinėjimą dviračiu. Poilsiui 
renkuosi ir masažus, tai puikus 
būdas atstatyti pavargusius rau-
menis”, - patirtimi dalinasi D. 
Lobačevskė.

Bėgimo renginius jau keletą 
metų remiančio vaistinių tinklo 
„Eurovaistinė” užsakymu atlik-
to tyrimo duomenimis, apklau-
sos dalyviai jėgas po bėgimo at-
gauna tiesiog eidami į dušą (taip 
teigia 50 proc. dalyvių), 29 proc. 
teigia pagulintys, pasiilsintys, 
yra tokių, kurie naudoja tepalus 
raumenų skausmui malšinti ar 
net vaistus nuo skausmo.
Skausmo malšinimui gali 

padėti ir šaltis
Vaistininkė sako, kad po 

treniruotės juntamas skausmas 
rodo, kad raumuo atsistato. 
Dažniausiai tai treniruotės metu 
atsiradusių mikroskopinių įtrū-
kimų raumenyje ir aplinkiniuose 
jungiamuosiuose audiniuose 
rezultatas.

„Šių įtrūkimų vietose prasi-
deda nedidelis uždegiminis pro-
cesas, kuris ir tampa skausmo, 
maudimo ir tempimo priežas-
timi. Simptomams palengvin-
ti galima reikiamą sritį tepti 
geliu ar tepalu nuo skausmo, 
turinčiu skausmą ir uždegimą 

malšinančių veikliųjų medžia-
gų – NVNU (nesteroidinių 
vaistų nuo uždegimo)”, - pataria 
„Eurovaistinės” vaistininkė 
Regina Razulevičiūtė.

Anot sveikatos specialistės, 
vaistai mažina dėl uždegimo 
atsiradusį patinimą, paraudi-
mą, karščiavimą ir skausmą. 
Lokaliai vartojamas (įtrinant 
į odą aplink pažeistą vietą) 
preparatas prasiskverbia per 
odą ir veikia uždegimo apimtus 
skaudamus audinius, o veiklio-
sios medžiagos koncentracija 
kraujyje išlieka nedidelė.

Tačiau skausmą galima mal-
šinti ne tik tepalais. Vaistininkė 
teigia, kad yra ir kitų veiks-
mingų priemonių. „Vienas pa-
prasčiausių būdų sumažinti po 
bėgimo ar kitos fizinės veiklos 
juntamą skausmą – masažas. 
Padėti jums gali ir vyšnių sultys, 
imbieras, ciberžolė – tai natū-
ralios uždegiminius procesus 
slopinančios priemonės. Arbūzo 
sulčių gėrimas ar arnikos te-
palas raumenims gali suteikti 
palengvėjimo jausmą”, - sako 
R. Razulevičiūtė.

Šaltis taip pat mažina audi-
nių patinimą ir uždegiminį at-
saką. Ledo kompresai tiesiogiai 
veikia taškus, kuriuose telkiasi 
skausmas. Įvyniotą į rankšluostį 
leduką ant skaudumų vietų 
rekomenduojama laikyti 15-20 
minučių.

„Šildyti raumenį rekomen-
duojama tik tuomet, kai pažei-
dimas nėra rimtas – be tinimo 
ir uždegimo požymių. Jei rau-
menis tiesiog maudžia, tuomet 
šildymo procedūra, kartojama 
kelis kartus per dieną po 20 
minučių, pagerins kraujotaką, 
atpalaiduos raumenis ir taip 
sumažins nemalonius pojūčius”, 
- sako vaistininkė.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

PREZIDENTO SARGYBOJE

Smetonienė (laiškai), Povilo 
Skardžiaus duktė Ina Kozel 
ir jo sūnus Jonas Skardis. 
Knygoje taip pat nurodoma, 
kad „Leidinio bibliografinė in-
formacija pateikiama Lietuvos 
Martyno Mažvydo bibliotekos 
Nacionalinės bibliografijos 
duomenų banke (NBDB). 
Knygą galima įsigyti interne-
tu: humanitas.lt; pagalba@hu-
manitas lt; info@humanitas lt.

„Dirvos” inf.

Svorio metimas – tinkama 
priežastis bėgioti

Pasiteiravus, dėl kokios prie-
žasties žmonės bėgioja, beveik 
pusė (49 proc.) teigia, kad nori 
jaustis geriau, 22 proc. sako 
bėgiojantys tam, kad numestų 
svorio, 16 proc., nes nori atro-
dyti gražiau.

Diana Lobačevskė teigiamai 
vertina tokius rezultatus ir sako, 
kad svorio metimas yra tinkama 
priežastis bėgti. Pasak jos, svar-
biausia bėgiojant turėti tikslą, 
nes kai jis yra, atsiranda ir noras 
kažką daryti.

„Numesti svorio – puiki mo-
tyvacija. Manau, kad daugelis su 
manimi sutiktų, kad pats geriau-
sias būdas, padėsiantis atrodyti 
geriau, yra bėgimas. Žmogus, 
matydamas savo rezultatą ir to-
bulėjimą, dar labiau užsiveda ir 
dar atkakliau pradeda siekti savo 
tikslo”, – tikina sportininkė.

Profesionalo patarimas 
– neskubėkite

Pernai Meksike (Meksika) 
maratoną laimėjusi profesionali 
sportininkė D. Lobačevskė pra-
dedantiesiems bėgikams pataria 
neskubėti.

„Reikia pradėti po truputį, 
o nebandyti siekti rezultato 
maksimaliai, nes po trijų dienų 
ar savaitės, patikėkite manimi, 
jūs nenorėsite žiūrėti į bėgimą. 
Rezultatų niekada nepamatysite 
greitai, jų reikia išlaukti”, - tei-
gia garsi Lietuvos lengvaatletė.

Neprofesionaliai sportuo-
jantiems vaistininkė rekomen-

duoja nepamiršti tempimo bei 
apšilimo pratimų, kurie padeda 
išvengti rimtesnių bei sunkes-
nių traumų, fizinį krūvį didinti 
palaipsniui, nepersistengti ir 
nepervargti.

„Padarius pertrauką prie 
įprastinio fizinio krūvio reikėtų 
grįžti pamažu, nesukeliant stre-
so organizmui. Svarbu stebėti 
ir savo savijautą kitą dieną po 
intensyvesnio fizinio krūvio. 
Kad fizinis krūvis buvo per 
didelis, rodo prastas miegas, 
dusulys, raumenų skausmas, 
padažnėjęs pulsas. Kai savijauta 
po sporto nėra maloni, nesinori 
ir toliau reguliariai sportuoti, dėl 
to rekomenduojama pasirinkti 
treniruotės intensyvumą indi-
vidualiai”, - patarimais dalijasi 
„Eurovaistinės” farmacininkė 
R. Razulevičiūtė.

Pasak specialisčių, pats 
tinkamiausias laikas sportuoti 
yra tarp 17 ir 20 valandos, 
nes organizmas geriausiai 
prisitaiko fiziniam aktyvumui, 
o tai daryti reiktų tris kartus 
per savaitę. Nepamirškite ir 
sveikos gyvensenos įpročių, 
reguliarios ir subalansuotos 
mitybos bei tinkamos ir pa-
togios aprangos bei avalynės. 
Visas šis kompleksas padės 
pasiekti rezultatų.

Tyrimų bendrovė „Synop-
ticom” internetinė apklausa 
atlikta 2017 m. rugpjūčio mėn. 
Apklausoje dalyvavo 1269 18-
65 m. tyrimo dalyviai. 

Laura Bielskė

SVEIKATOS TEIGIMAS
Tyrimas: 65 proc. žmonių bėgant skauda kurią nors 

kūno vietą
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LIETUVOS KREPŠININKAI NEPATEKO Į EUROPOS ČEMPIONATO KETVIRTFINALĮ

6 tritaškius iš 24 (25 proc.). 
Ketvirtfinalyje Graikijos 

komanda žais su Kroatijos ir 
Rusijos poros nugalėtoja. 

Lietuvos rinktinė paskutinį 

kartą į ketvirtfinalį Europos 
čempionate nepateko 2009 
metais. 2013 ir 2015 metais 
lietuviai iškovojo sidabro 
medalius.

Su kamuoliu - Lietuvos krepšininkas Mindaugas Kuzminskas.                                      EPA-ELTA nuotr.

Burusis (Ioannis Bourousis). 
Lietuvos krepšininkai lai-

mėjo kovą dėl atšokusių ka-
muolių 37-31, bet padarė dau-
giau klaidų (13-7) ir pataikė tik 

Stambulas, rugsėjo 9 d. 
(ELTA). Lietuvos rinktinė 
nepateko į Europos vyrų krep-
šinio čempionato ketvirtfi-
nalį. Turnyro aštuntfinalyje 
šeštadienį lietuviai Stambule 
(Turkija) 64:77 (17:25, 13:12, 
18:24, 16:16) pralaimėjo 
Graikijos komandai. 

Lietuvos rinktinė pirmojo 
etapo B grupėje buvo pirma, o 
graikai A grupėje liko ketvirti. 

Lietuviai pirmieji pelnė 
taškus ir pirmavo 4:0, bet vė-
liau graikai perėmė iniciatyvą 
ir įgijo dviženklį pranašumą 
(25:14). Antrajame kėlinyje 
po Jono Valančiūno dvitaškio 
Lietuvos krepšininkai priartėjo 
iki 3 taškų (17:30), bet paskuti-
nes minutes prieš didžiąją per-
trauką geriau sužaidę varžovai 
susigrąžino 7 taškų persvarą. 

Tr e č i a j a m e  k ė l i n y j e 
Graikijos rinktinė vėl padidino 
pranašumą ir 28-ąją mačo mi-

nutę pirmavo 57:40. Lietuvos 
krepšininkai tuomet ėmė ma-
žinti atsilikimą, o įpusėjus 
ketvirtam kėliniui varžovų 
persvarą sumažino iki 4 taškų 
(59:63). Vis dėlto tuomet grai-
kai vėl pataikė keletą metimų 
ir užtikrintai baigė rungtynes. 

Lietuvos komandai 20 taškų 
pelnė Mindaugas Kuzminskas, 
13 - Jonas Valančiūnas (15 atk. 
kam.), 11 - Mantas Kalnietis 
(7 rez. perd.), po 7 - Edgaras 
Ulanovas ir Marius Grigonis, 5 
- Jonas Mačiulis (7 atk. kam.), 1 
- Donatas Motiejūnas. Artūras 
Gudaitis, Martynas Gecevičius, 
Adas Juškevičius ir Artūras 
Milaknis taškų nepelnė. 

Graikijos ekipoje 21 taš-
ką surinko Kostas Slukas 
(Kostas Sloukas, tritaškiai 
5/7), 14 - Nikas Kalatesas 
(Nick Calathes), po 11 - 
Kostas Papanikolau (Kostas 
Papanikolaou) i r  Joanis 

Varšuva, rugsėjo 9 d. 
(ELTA). Šeštadienį Lenkijoje 

pasibaigusia-
me ketvir ta -
jame Europos 
moterų karšto 
o r o  b a l i o n ų 
č e m p i o n a t e 
lietuvė Agnė 
Simonavičiūtė 
iškovojo sida-
bro medalį.

Kaunas ,  rugsėjo 8 d. 
(ELTA). Sekmadienį Kauno S. 
Dariaus ir S. Girėno stadione 
vyks pirmasis amerikietiškojo 
futbolo mačas miesto istorijoje. 
Draugiškoje akistatoje susi-
rungs mišrios iš Vilniaus „Iron 
Wolves” bei Kauno „Dukes” 
žaidėjų suformuotos komandos.

Nors nė vienas lietuvis NFL 
lygos durų kol kas neatvė-
rė, tačiau tautiečius galima 
rasti Suomijos, Vokietijos, 
Didžiosios Britanijos lygose.

Nors į Lietuvą atkeliauti 
amerikietiškasis futbolas užtru-
ko, prieš pusantrų metų grupė 
entuziastų Vilniuje įkūrė „Iron 
Wolves” ekipą, kuri šiemet jau 
spėjo dalyvauti tarptautiniame 
„Monte Clark Cup 2017” tur-
nyre ir net paragauti pergalės 
skonio, kai namuose palaužė 
svečius iš Kaliningrado.

Amerikietiškas futbolas ne-
liko tik vilniečių hobis. 2017 
metais prasidėjo aktyvios ir re-
guliarios treniruotės Kaune, kur 
šiam sportui neabejingų žmonių 
dėka įsikūrė Kauno „Dukes” 
komanda. Šį sekmadienį pasi-
kvietę į svečius sostinės „Iron 
Wolves” atstovus, kauniečiai 

KAUNE – AMERIKIETIŠKASIS FUTBOLAS
S. Dariaus ir S. Girėno stadi-
one surengs mišrių komandų 
draugiškas rungtynes. Mačas 
prasidės 11 val.

Vienas iš Kauno „Dukes” 
klubo įkūrėjų, amerikietiško-
jo futbolo mėgėjas Vytenis 
Navickas pasakojo, kad sufor-
muoti gimtojo miesto koman-
dą paskatino noras treniruotis 
Kaune, o ne važinėti 100 kilo-
metrų į Vilnų.

„Šio sporto žavesys yra jo 
universalume, kiekvienas gali 
rasti savo poziciją, nesvarbu ar 
esi žemas ar aukštas, sunkus ar 
lengvas. Taktinė žaidimo pusė 
taip pat suteikia daug malonu-
mo - profesionalų komandos 
turi šimtus derinių, o mėgėjų 
čempionatuose laimi ne fiziškai 
stipriausia, tačiau geriausiai 
susižaidusi komanda”, - apie 
žaidimo ypatybes pasakojo V. 
Navickas.

Amerikietiškas futbolas 
Lietuvoje plinta ir į kitus mies-
tus. Pirmoji treniruotė jau vyko 
ir Šiauliuose. Vėliau ten pat 
surengtos parodomosios rung-
tynės tarp Vilniaus bei Rygos 
„Lions” (Latvija) komandų. 
Tuo tarpu Klaipėdoje pavasarį 

rinkosi „Flag” futbolo mėgėjai.
Lietuvių bendruomenės pa-

stangos neliko nepastebėtos 
- liepos mėnesį Kaune svečia-
vosi Tarptautinės amerikietiš-
ko futbolo federacijos (IFAF) 
prezidentas Tomis Vikingas 
(Tommy Wiking). Buvo aptarti 
planai dėl federacijos įsteigimo, 
prisijungimo prie tarptautinės 
bendruomenės bei šio sporto 
stovyklų Lietuvoje.

S. Dariaus ir S. Girėno sporto 
centre rugsėjo mėnesio sekma-
dieniais organizuojamos veiklos 
leis miestiečiams susipažinti su 
netradicinėmis sporto šakomis.

„Norime plėsti žmonių aki-
ratį, todėl kartu su partneriais 
nusprendėme suorganizuoti 
netradicinių sporto šakų sa-
vaitgalius, kuriuose bus galima 
susipažinti su amerikietiš-
ku futbolu, beisbolu, golfu. 
Stadionas yra erdvė, pirmiau-
siai skirta būtent miestiečiams. 
Čia nuolat vyksta mankštos, 
bėgimo treniruotės, skatinamas 
miestiečių fizinis aktyvumas, 
įsitraukimas į bendruomenės 
veiklą”, - sakė S. Dariaus ir S. 
Girėno sporto centro vadovas 
Giedrius Bielskus.

OREIVĖ A. SIMONAVIČIŪTĖ - EUROPOS VICEČEMPIONĖ
Lietuvos oreivė per 18 už-

duočių surinko 14 026 taškus.
Aukso medalis atiteko 

lenkei Beatai Chomai (14 
127 tšk.), bronzos - austrei 
Elizabet Kinderan (Elisabeth 
Kindermann, 12 177 tšk.).

Ta rp  12  pa j ėg i aus ių 
Senojo žemyno oreivių pate-
ko dar net trys lietuvės. Daiva 
Rakauskaitė (11 617 tšk.) 
užėmė penktąją vietą, Miglė 

Vaitulevičiūtė (11 169 tšk.) - 
šeštąją, Renata Narbutė (10 
330 tšk.) - 12-ąją.

Dar viena lietuvė Ieva 
Šuopytė (7365 tšk.) liko 23-ia 
tarp 28 dalyvių.

A. Simonavičiūtė 2014 
metais Europos moterų čempi-
onate iškovojo bronzos apdo-
vanojimą. 2012 ir 2015 metų 
pirmenybėse sidabru džiaugėsi 
Daiva Rakauskaitė.


