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Šventiniai renginiai, skirti „Baltijos kelio” 30-mečiui, nuvilnijo per pasaulį. Nuotraukoje – šventinė eisena Klivlande, OH. Apie tai – 6, 7 ir 8 laikraščio puslapiuose.   
                                                                                                                                                                                                                                    Aleksandros Kudukytės nuotr.

Ketvirtadienis, rugsė-
jo 5 d. (Briuselis). Lietuvos 
Respublikos Prezidentas 
Gitanas Nausėda susitiko su 
Europos Vadovų Tarybos (EVT) 
Pirmininku Donaldu Tusku ir 
aptarė ES strateginės darbo-
tvarkės, daugiametės finansi-
nės perspektyvos, „Brexito”, 
globalios politikos, energetinio 
saugumo, įskaitant Astravo AE, 
klausimus.

Šalies vadovo teigimu, svar-
bu efektyviai ieškotų sprendimų 
ES susiduriant su naujais glo-
baliais iššūkiais, tokiais kaip 
klimato kaita, prekybos karai, 
migracija, naujųjų technologijų 
kūrimas ir rizikų suvaldymas. 
„Svarbu, kad būtų tęsiami visai 

LIETUVOS PREZIDENTO DĖMESYS  
ES STRATEGINEI DARBOTVARKEI

ES svarbūs mūsų regioniniai 
energetikos ir transporto pro-
jektai, išlaikomas dėmesys 
vidaus rinkos, ypač paslaugų 
srityje, funkcionavimui ir toliau 
stiprinama sanglauda, – sakė 
Prezidentas.

Valstybės vadovas pažy-
mėjo, kad Lietuvos valstybės 
institucijos, verslas ir akademi-
nė bendruomenė yra pasiruošę 
aktyviau įsitraukti į Briuselyje 
vykstančias diskusijas tvaraus 
augimo ir inovacijų temomis.

„Norėdami vystyti gerovės 
valstybę ir aukštą pridėtinę vertę 
kuriančius sektorius, turime ne 
tik aktyviai domėtis naujau-
siomis tendencijomis mokslo 
ir inovacijų srityje, bet ir tapti 

inovatyvių paslaugų ir produktų 
kūrimo laboratorija”, – teigė 
Prezidentas.

Su EVT Pirmininku taip pat 
kalbėta apie galimus „Brexito” 
scenarijus, Rytų partnerystės 
perspektyvą, ES santykius su 
JAV.

„Svarbu siekti ilgalaikių ir 
tvarių santykių su mūsų strategi-
ne partnere JAV, kurti ambicingą 
darbotvarkę su labiausiai pažen-
gusiomis Rytų partnerystės šali-
mis, o sankcijos Rusijai turi būti 
tęsiamos tol, kol Rusija nenu-
trauks agresijos prieš Ukrainą”, 
– pabrėžė šalies vadovas.

Vėliau šalies vadovas su-
sitiko su išrinktuoju Europos 
Vadovų Tarybos Pirmininku 
Charles Micheliu.

Prezidento komunikacijos 
grupė

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Europos Vadovų Tarybos Pirmininku 
Donaldu Tusku.                                       Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

Lietuvos Užsienio reika-
lų ministerija sveikina ne-
teisėtai Rusijos sulaikytų ir 
įkalintų Ukrainos piliečių 
grįžimą namo. Tarp jų - 2018 
metų Sacharovo premijos 
už minties laisvę laureatas 
režisierius Olehas Sencovas, 
Krymo totorių aktyvistas 
Edemas Bekirovas ir kiti po-
litiniai kaliniai, taip pat po 
2018 metų agresyvių Rusijos 
veiksmų Kerčės sąsiauryje 
sulaikyti 24 Ukrainos jūreiviai. 
Džiaugiamės kartu su sugrį-
žusiųjų šeimomis ir linkime 
jiems kuo greičiau atgauti 
jėgas.

Kartu pažymime, kad 
šių metų gegužės 25 dieną 
Tarptautinio jūrų teisės tri-

LIETUVOS UŽSIENIO REIKALŲ 
MINISTERIJOS PAREIŠKIMAS  
DĖL APSIKEITIMO KALINIAIS  
TARP UKRAINOS IR RUSIJOS

bunolo nutartis, įpareigoju-
si Rusiją nedelsiant paleisti 
dvidešimt keturis Ukrainos 
karinių jūrų pajėgų jūreivius ir 
tris Ukrainos laivus, neteisėtai 
sulaikytus Kerčės sąsiauryje, 
liko neįgyvendinta, jūreiviams 
tapus mainų dalimi.

Raginame Rusiją besąly-
giškai išlaisvinti kitus Rusijos 
Federacijos teritorijoje ne-
teisėtai laikomus Ukrainos 
piliečius. Tikimės, kad įvykęs 
apsikeitimas kaliniais nepa-
kenks Malaizijos avialinijų 
lėktuvo, skridusio reisu MH17 
virš Ukrainos, tragiškos ka-
tastrofos tyrimui, kaltininkų 
nustatymui ir patraukimui 
baudžiamojon atsakomybėn.

LR URM

Rugsėjo 4 dieną Paryžiaus 
politikos mokslų institute 
(Science Po) vyko „Baltijos 
kelio” 30 metų sukakčiai skir-
ta konferencija, pavadinta 
„Baltijos kelias: iš TSRS atgal 
į euroatlantinę bendruomenę”. 
Konferencija organizuota ben-
dromis Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ambasadų Paryžiuje 
pastangomis, ja atidarytas 
naujas Paryžiaus politikos 
mokslų institucijos akademi-
nis sezonas.

PARYŽIUJE PRISTATYTA  
„BALTIJOS KELIO” PATIRTIS

Renginy je  da lyvavu -
si europarlamentarė Rasa 
Juknevičienė savo pasisakyme 
pabrėžė optimistiškai nutei-
kiančias Baltijos šalių ir indi-
vidualias „Baltijos kelio” daly-
vių patirtis, teigė, jog Europą 
saugantis transatlantinis ryšys 
išliks tvirtas. Renginyje taip 
pat pasisakė buvęs Latvijos 
prezidentas Valdis Zatleris ir 
Estijos europarlamentaras, bu-
vęs užsienio reikalų ministras 
Urmas Paetas.           LR URM
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Rugsėjo 2 dieną į LR Užsienio reikalų ministeriją iškviestas 
Kinijos Liaudies Respublikos ambasadorius Lietuvoje Zhifei Shen, 
kuriam įteikta nota dėl šių metų rugpjūčio 23 dieną Katedros aikš-
tėje Vilniuje įvykusio incidento, nukreipto prieš pilietinės akcijos 
dalyvius.

Itin intensyvios smarvės pietinėje Klaipėdos dalyje neapsiken-
tę klaipėdiečiai surengė pilietinę akciją. Eitynėse „Už teisę gyventi 
be smarvės” į gatves išėjo per tūkstantį klaipėdiečių, nemažai pa-
laikytojų atvyko ir iš kitų miestų, kuriuose žmonės taip pat kenčia 
nuo taršos. Aplinkos ministerija Seimo rudens sesijai pateikusi 
projektą, kuris griežtintų taršos normas, taip pat numatyta, kad tris 
kartus aplinkosaugininkų nurodymų nevykdančių įmonių veiklą 
bus galima stabdyti. Tikimasi pažaboti ne tik kvapus, bet ir taršą 
kietosiomis dalelėmis.

„Vilniuje turtingų šeimų skaičiaus augimas yra vienas 
sparčiausių Europoje”, – LRT RADIJUI teigia ekonomistas 
Marius Budnikovas. Pasak jo, tokia tendencija yra geras atsa-
kymas regionuose gyvenantiems tautiečiams, sprendžiantiems 
dilemą: vykti į Londoną, Oslą, ar važiuoti į miestą, kur pasitu-
rinčiųjų skaičius auga kaip ant mielių. Strateginių rinkos tyrimų 
„Euromonitor International” (EI) duomenimis, stulbinamai auga 
pasiturinčiųjų skaičius Lietuvoje – per penkerius metus tokių 
asmenų Vilniuje padaugėjo net 45 proc. Pasiturinčiųjų augimas 
fiksuotas ir kituose Lietuvos miestuose. Kaune nuo 2013-ųjų 
turtingųjų daugėjo 36 proc. ir 2018-aisiais jų skaičius pasiekė 
1,5 tūkst. namų ūkių, uostamiestyje – 33 proc. iki 800 namų 
ūkių, Panevėžyje – 33 proc. iki 400. Tik Šiauliuose turtuolių 
gretos neaugo – tiek 2013-aisiais, tiek 2018-aisiais Saulės mieste 
gyveno 400 pasiturinčių šeimų. Tyrimo metu pasiturinčia buvo 
laikoma šeima gaunanti pajamas 150 tūkst. dol. (135 tūkst. eur.) 
atskaičius mokesčius.

Per rugsėjo 8 d., sekmadienį vykstančius rinkimus į laisvas 
Seimo narių vietas Žirmūnų, Gargždų ir Žiemgalos rinkimų 
apygardose valią pareiškė 19,95 proc. rinkėjų. Preliminariais 
Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, antrajame 
rinkimų ture Žirmūnų apygardoje dėl Seimo kėdės varžysis 
socialdemokratų vadovas Ginatautas Paluckas ir konservatorė 
Paulė Kuzmickienė, Gargždų rinkimų apygardoje - Lietuvos 
centro partijos iškeltas kandidatas Kristupas Krivickas ir 
konservatorė Rasa Petrauskienė. Tuo tarpu Žiemgalos rin-
kimų apygardoje kovą dėl Seimo nario mandato tęs Lietuvos 
centro partijos bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kelta 
kandidatė Rūta Janutienė ir Lietuvos socialdemokratų partijai 
atstovaujantis Liudas Jonaitis.

Aukštųjų mokyklų jungtuvės, regis, patiria fiasko. 
Mykolo Romerio universitetas (MRU) nenori „ištirpti” Vilniaus 
Gedimino technikos universiteto (VGTU) įtakoje, o Šiaulių 
universiteto (ŠU) prijungimas prie Vilniaus universiteto (VU) 
sustojo. Lietuvos sporto universitetas (LSU) ir Klaipėdos uni-
versitetas (KU) yra išreiškę norą išsaugoti autonomiškumą. 
Pirmosios aukštųjų mokyklų jungtuvės įvyko beveik prieš 
dešimtmetį – 2011 metais Kaune. Tuomet Kauno medicinos 
universitetas (KMU) ir Lietuvos veterinarijos akademija (LVA) 
susijungė į naują aukštojo mokslo instituciją šalyje – Lietuvos 
sveikatos mokslų universitetą (LSMU). Šiuo metu tai – didžiau-
sia biomedicinos studijų srities universitetinė aukštoji mokykla 
Lietuvoje.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) vadas 
Ramūnas Karbauskis sako, kad jo vadovaujama politinė jėga 
negalėtų jungtis prie Europos žaliųjų partijos dėl besiskiriančių 
požiūrių į šeimą ir lesbiečių, gėjų, biseksualų bei transseksualų 
(LGBT) bendruomenę. Jis pabrėžė, kad „valstiečiai” su šia parti-
ja toliau bendradarbiaus ir dirbs frakcijoje Europos Parlamente. 
Europos žaliesiems priklauso Latvijos ir Estijos žaliųjų partijos. 
Lietuvoje jiems nepriklauso nė viena partija.

Seimo narys Arūnas Gumuliauskas rugsėjo 7 d. paragino 
Lietuvos ir Lenkijos politikus skatinti valstybių istorikus dirbti 
kartu, kad abi šalys pamirštų istorinius nesutarimus. Pasak 
Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos 
vadovo, Rusija informaciniame kare išnaudoja iki šiol likusius 
nesutarimus dėl tarpukario ar Antrojo pasaulinio karo įvykių.

Kaip ir pernai, „Danske Bank Vilniaus maratono” vyrų 
ir moterų bėgimų nugalėtojų taurės iškeliauja ne tik į tą pačią 
valstybę, tačiau ir į tuos pačius namus. Mat vyrų maratone 
greičiausiu buvęs Bogdan Semenovych ir moterų maratono 
nugalėtoja Nataliia Semenovych – vyras ir žmona iš Ukrainos, 
rašoma pranešime spaudai. Iš viso įveikti maratono distanciją 
šių metų „Danske Bank Vilniaus maratone” pasiryžo daugiau 
nei 1100 bėgikų.

Per Ukrainos preziden-
to Volodymyro Zelenskio ir 
JAV viceprezidento Mike’o 
Pence’o susitikimą buvo aptar-
ta taikos grąžinimo į Ukrainą 
„pakopė strategija”, reformų 
šalyje įgyvendinimas, būsi-
mas V. Zelenskio susitikimas 
su JAV prezidentu Donaldu 
Trampu (Donald Trump)
Vašingtone, JAV suskystintų 
gamtinių dujų (SGD) teikimas 
Ukrainai, pranešė Ukrainos 
prezidentūra.

Susitikimas vyko rugsėjo 1 
d. Varšuvoje, minint Antrojo 
pasaulinio karo pradžios 
80-ąsias metines.

Anot Ukrainos preziden-
tūros spaudos tarnybos prane-
šimo, M. Pence’as patikino, 
kad JAV nepakeis pozicijos dėl 
Ukrainos teritorinio vientisu-
mo ir suvereniteto užtikrinimo. 
Susitikime daugiausia dėmesio 
skirta JAV karinės-techninės 

APTARTA TAIKOS UKRAINOJE STRATEGIJA, 
REFORMAS, SGD TIEKIMAS 

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV viceprezidento Mike’o Pence’o susitikimas.  AP

pagalbos teikimo Ukrainai 
aktualijoms.

JAV viceprezidentas tei-
ravosi Ukrainos naujosios 
vyriausybės planų dėl reformų 
ir kovos su korupcija.

V. Zelenskis pabrėžė, kad 
naujoji Ukrainos vyriausybė 
ketina imtis „esminių refor-
mų”, kurių šalies gyventojai 
tikisi jau pirmaisiais jos darbo 
metais.

„Kalbant sąžiningai, nesi-
nori laukti penkerių metų. Mes 
norime pradėti visas esmines 
reformas, kurių Ukrainos vi-
suomenė tikisi pirmaisiais 
mūsų valdžios metais”, – 
susitikimo metu kalbėjo V. 
Zelenskis.

„Mes ne tik kovosime su 
korupcija, bet ir privalome 
ją nugalėti. Mes įkūrėme 
Antikorupcijos teismą, ku-
ris veiklą pradės jau rugsėjo 
5-ąją. Iš naujo formuojame dvi 

kovos su korupcija įstaigas, 
pakeitėme Ukrainos saugumo 
tarnybos vadovą, turime naują 
generalinį prokurorą ir naują 
jauną vyriausybę. Mes išties 
esame įsipareigoję suteikti 
verslui plėtros, ekonomikai – 
augimo galimybes”, – tikino 
Ukrainos valstybės vadovas.

Šalys taip pat aptarė ben-
dradarbiavimą energetikos 
sektoriuje, akcentuodamos 
pasirašyto Ukrainos, Lenkijos 
ir JAV susitarimo memoran-
dumo dėl JAV suskystintų 
gamtinių dujų (SGD) tiekimo 
Ukrainai svarbą.

M. Pence’as pabrėžė JAV 
paramą Ukrainos energetinei 
nepriklausomybei.

Susitikime taip pat aptartas 
būsimas Ukrainos prezidento 
vizitas į Jungtines Valstijas ir 
jo susitikimas su prezidentu 
D. Trampu Baltuosiuose rū-
muose.                           LRT

Jung t inės  Kara lys tės 
Lordų Rūmai rugsėjo 6 d. pri-
tarė įstatymui, kuriuo siekia-
ma užkirsti kelią „Brexitui” 
be sutarties scenarijui, su-
duodami dar vieną smūgį 
premjero Boriso Johnsono 
vyriausybei.

Įstatymo projektą, kuris 
įpareigos B. Johnsoną pra-
šyti Europos Sąjungos trims 
mėnesiams atidėti „Brexitą”, 
jei jam nepavyks iki spalio 
19-osios sudaryti susitarimo 
su ES, dabar turės patvirtinti 
karalienė Elžbieta II.
Nori pirmalaikių rinkimų

Jungtinės Karalystės mi-
nistras pirmininkas Borisas 
Johnsonas rugsėjo 6 d. bandė 
susigrąžinti savo politinę įta-
ką baigiantis sunkiai savaitei, 
sudaužiusiai jo žūtbūtinio 
„Brexit” strategiją į šipulius.

B. Johnsonas nori pirma-
laikių rinkimų, kurie galėtų 

LORDŲ RŪMAI PRITARĖ ĮSTATYMUI, TURINČIAM UŽKIRSTI 
KELIĄ „BREXITUI” BE SUTARTIES

suteikti jam mandatą spa-
lio 31 dieną išvesti JK iš 
Europos Sąjungos su skyrybų 
sutartimi arba be jos.

Rugsėjo 6 d., penktadie-
nio rytą premjeras praleido 
Škotijoje, kur susitiko su 
tvirtai už „Brexit” 2016 metų 
referendume pasisakiusiais 
žvejais.

Naujų jėgų jam suteikė 
Londono Aukštojo Teismo 
sprendimas atmesti teisinį 
skundą dėl jo sprendimo nuo 
kitos savaitės įšaldyti parla-
mento darbą.

Vis dėlto teismas lei-
do š į  ieškin į  nus iųs t i  į 
Aukščiausiąjį Teismą, kur 
atitinkama apeliacija bus na-
grinėjama rugsėjo 17 dieną.

„Mano teisinė komanda ir 
aš neatsisakysime kovos už 
demokratiją”, – sakė proeu-
ropietiškų pažiūrų aktyvistė 
Gina Miller (Džina Miler) 

žurnalistams.
Lordų Rūmai penktadienį 

patvirtino įstatymą, įparei-
gosiantį B. Johnsoną pra-
šyti, kad Briuselis atidėtų 
„Brexit”, nebent kitą mėnesį 
vyksiančiame ES viršūnių su-
sitikime jam pavyktų sudary-
ti skyrybų sutartį su Bendrija.

B. Johnsonas šį įstatymo 
projektą pavadino „kapi-
tuliacija”, leisiančia kitų 
27 ES valstybių vadovams 
diktuoti sąlygas, kuriomis 
JK paliks savo artimiausias 
kaimynes po 46 metų narys-
tės Bendrijoje.

J i s  p a š a l i n o  i š 
K o n s e r v a t o r i ų  p a r t i j o s 
21 maištininką, balsavusį 
už šio įstatymo priėmimą 
Bendruomenių Rūmuose rug-
sėjo 3 d. Dėl šio sprendimo jo 
vyriausybė neteko daugumos 
palaikymo parlamente.

LRT
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DAR VIENAS REIKŠMINGAS 
PROVERŽIS

Visa Lietuva svarbiausiu mėnesio įvykiu neabejotinai laiko 
mokslo metų pradžią, tad ir kalbos šiuo metu sukasi apie rei-
kalus, susijusius su švietimu: apie mažėjantį mokinių skaičių, 
uždaromas kaimo mokyklas, apie mokytojų trūkumą ir, žinoma, 
jų algas. Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda pastaruoju klau-
simu irgi išsakė savo nuomonę, pareikšdamas, kad atlyginimus 
mokytojams reikėtų kelti sparčiau, o tam reikia ne tik prašyti 
papildomų lėšų, bet ir ieškant vidinių resursų, kurių tikrai atsi-
rastų racionaliau panaudojant turimus finansus. 

Negali nesutikti su Prezidento mintimi apie esamus vidi-
nius resursus. Jokia naujiena, kad su valstybės turtu ne visada 
elgiamasi racionaliai ar net sąžiningai, nepažeidžiant įstatymų. 
Deja, bet Lietuvoje dar gaji nuostata, kad „yra įstatymas, yra ir 
apstatymas”. Kai kada – prisidengiant vaikais.

Reikia pavyzdžių? Prašom – „Vyjūnėlės dvaro” istorija: pa-
statytas draudžiamoje vietoje „Vijūnėlės dvaras”, sukėlęs daug 
triukšmo ir pasipiktinimo dėl oligarchėlių savivalės, teismo 
sprendimu pagaliau bus nugriautas (rašoma, kad tai bus pradėta 
spalio mėnesį). Tačiau būta bandymų apeiti teismo verdiktą – 
siūlyta pastatą perimti valstybės žinion ir įsteigti jame vaikų 
dailės mokyklą. Kai įsiklausai į šį siūlymą, negali atsistebėti 
jo autorių cinišku spekuliavimu vaikais. Tiesą sakant, jokio 
skirtumo – vaikais ar seneliais, faktas tas, kad bandyta apeiti 
teismo nutarimą, negana to, neteisėto statinio savininkas dar ir 
uždirbtų, mat jam valstybė sumokėtų už pastatą...

Bet įdomiausia šioje istorijoje žmonių reakcija, geriausiai 
atsispindinti socialiniuose tinkluose. Kol vieni džiaugėsi, kad 
nugalėjo įstatymas, kiti priekaištavo, kad, girdi, prasilenkiama 
su sveiku protu, nes bus griaunamas statinys, kurį buvo galima 
panaudoti mokymo tikslams, kad tai labai gražus namas ir pan. O 
kad su įstatymu prasilenkiama, tokiems „apeliuotojams į sveiką 
protą” neužkliuvo. Dar kiti piktinosi išdavusiais leidimus staty-
boms ir mano, kad būtent jie turi atsakyti ir apmokėti griovimo 
kaštus. Jų pasiklausius, atrodo, kad pastato savininkui užteko 
ateiti į statybos inspekciją ir be niekur nieko gauti leidimą statyti 
pastatą ten, kur tokios statybos draudžiamos. O kas galėtų pa-
neigti, kad statybas prižiūrinčių institucijų specialistai leidimus 
išdavė už tam tikrą atlygį, kad buvo klasikinis korupcijos atvejis 

„duodu-imi-duodi”? Va ir turime situaciją, kai visi norime, kad 
kitas laikytųsi įstatymų (o įstatymas mus gintų), bet patys nelabai 
linkę daryti tą patį...

Nors vasara jau baigėsi, turizmo sezonas tęsiasi. Neseniai 
Rusija supaprastino įvažiavimo į Karaliaučiaus kraštą (dabar 
Kaliningrado sritis) tvarką, todėl nebereikia minti ambasados 
slenksčio, kad gautum vizą – užtenka jos paprašyti elektroni-
niu būdu. Savaime suprantama, buvusi izoliuota teritorija yra 
tikras masalas egzotikos ištroškusiems turistams, tad pamatyti 
Kaliningradą norinčių netrūksta, o žiniasklaidos priemonėse 
atsirado jau apsilankiusiųjų komentarai ir vertinimai. Kaip 
visuomet, juos seka tuos straipsnius skaičiusiųjų komentarai 
socialiniuose tinkluose. Iš karto į akis krenta vienas dalykas 

– Kremliaus propagandistų gausa, užsipuolanti bent kiek kritiš-
kesnį pasakymą apie Kaliningradą. Negali nepastebėti ir dės-

ningumo, kad palankiau kelionę į šią sritį vertina prosovietinių 
pažiūrų ar menko išsilavinimo tautiečiai, kuriems svarbiausias 
kriterijus – „ten pigiau”. 

O ką mes žinome apie kitame Lietuvos krašte esantį kai-
myną, su kuriuo Lietuva turi ne tik ilgiausią sieną, bet ir gar-
bingą bendos valstybės istoriją? Nors ji nėra tokia uždara, kaip 
Rusijos militarizuotas Karaliaučiaus kraštas, visgi į Baltarusiją 
irgi nenuvažiuosi vos užsinorėjęs – vizos į ją irgi reikia. Bet jei 
jau sėkmingai kirtai budrių pasieniečių ir muitininkų saugomą 
sieną, gali mėgautis nuo Lietuvos nesiskiriančiu peizažu (na, 
nebent kai kur daugiau nei pas mus mėlynos spalvos), jo fone 
kyšančiais katalikiškų bažnyčių bokštais ir laukuose besiganan-
čiomis karvių bandomis (turbūt baltarusių vaikai geriau žino, 
iš kur atsiranda pienas...). Palyginti švaru, pakelės nušienautos, 
tiesa, kelias nors ir be duobių, bet krato dėl „lopas ant lopo” 
nelygumų. Deja, idiliją greitai sudrumsčia tolumoje boluojantys 
du monstrai – Astravo atominės elektrinės aušinimo bokštai... 
Štai tada mintys nuo gražių peizažų pereina prie svarstymų, kas 
būtų, jeigu ta atominė išlėktų į orą, kaip kažkada Černobilis? 
Ir, žinoma, kam reikėtų „padėkoti” už tai, jog ši tiksinti bomba 
atsirado Lietuvos pasienyje? Ar ne tam, kas organizavo refe-
rendumą, jog Lietuva nestatytų naujausiomis japoniškomis 
technologijomis grįstos Visagino atominės elektrinės? Jei kam 
kyla klausimų, kas tas organizatorius, priminsime vieną pernai 
metų liepą vykusią politikų diskusiją, kurią publikavo BNS: 

„Premjeras tiesiog sako visišką netiesą, o liaudiškai tariant, tai 
meluoja. Mes dėjome didžiules pastangas, kad Astravo elektrinė 
nebūtų statoma. Bandėme suvilioti baltarusius savo planus per-
kelti į Lietuvą, siūlėme jiems dalyvauti Visagino AE statyboje, 
kad nestatytų Astravo, o kai jie pradėjo vis tiek statyti Astravą 
ir kai paaiškėjo, kad jis statomas, tai mes buvome vienintelė 
Vyriausybė, kuri kreipėmės į visas tarptautines organizacijas, 
aiškiai deklaruodami, kad elektrinė statoma pažeidžiant visas 
tarptautines konvencijas, ir tai buvo vėlesniu laiku įrodyta tose 
tarptautinėse organizacijose”, – sakė A. Kubilius. Pasak jo, kai 
kurie dabartiniai valdantieji turėtų prisiimti atsakomybę dėl 
žlugusio Visagino AE projekto, turėjusio sutrukdyti Astravo 
AE statyboms. „Mes iš tikrųjų kovojome, mes siekėme pastatyti 
Visagino elektrinę tam, kad nebūtų Astravo elektrinės, bet, deja, 
dabartinis pono S. Skvernelio politinis vadovas R. Karbauskis 
intensyviai organizavo referendumą prieš Visagino atominę 
elektrinę,” – sakė A.Kubilius.

Kodėl A. Kubiliui tenka teisintis? Ogi todėl, kad valdančioji 
dauguma, pajutusi, jog gali tekti atsakyti už šią politinę išdavystę, 
bando suversti kaltę būtent tiems, kas dėjo visas pastangas, siek-
dami neleisti prie Lietuvos sienos atsirasti tiksinčiai bombai. Bet 
blogiausia, kad pas mus pilna manančių, jog nepirkti iš Astravo 
atominės elektrinės pagamintos energijos yra neracionalu, nepro-
tinga, neekonomiška... Skamba panašiai, kaip pasiūlymas pirkti 
plėšikų parduodamą jų grobį. Kol kas tarp tokį kelią siūlančiųjų 
nesimato konkrečių politikų, bet galime neabejoti – jų seniai 
yra, tik momentas neatėjo.                                Kęstutis Šilkūnas

(Nukelta į 4 psl.)

Popiežius  Pranciškus 
paminėdamas 80 metų nuo 
Antrojo pasaulinio karo pra-
džios, kai nacistinė Vokietija 
1939 metų rugsėjo 1 dieną 
užpuolė Lenkiją, užtikrino, 
kad šią dieną „visi melsimės už 
taiką, kad daugiau nesikartotų 
tragiški neapykantos sukurs-
tyti įvykiai, atnešę tiek daug 
griuvėsių, kančios ir mirties”.

Vis i  popiežia i  –  nuo 
Benedikto XV iki Pijaus XII 
– perspėjo pasaulio valstybes 
dėl pasaulinių karų pavo-
jaus, tačiau valstybių vadovai 
nesiklausė popiežių taikos 
raginimų.

„Taika žmonijai yra aukš-
čiausias gėris, tačiau jis trapus, 
priklauso nuo permainingų ir 
sudėtingų faktorių, kuriuos 
žmonija laisvai ir atsakingai 
nulemia. Todėl taika niekuo-
met nėra iki galo stabili ir sau-

ANTROJO PASAULINIO KARO PRADŽIOS METINĖS. 
TAIKA TRAPI, JĄ REIKIA NUOLAT KURTI

gi. Ji kiekvienu momentu 
turi būti permąstyta ir vėl 
sukuriama. Ji greitai nu-
silpsta ir praeina, jei nebūna 
nuolat prisimenami didieji 
principai, kurie vieninteliai 
gali ją sukurti ir palaikyti.”

Taip kalbėjo popiežius 
šv. Paulius VI, minėdamas 
Pirmojo pasaulinio karo 
50-ąsias ir Antrojo pasauli-
nio karo 25-ąsias metines. 
1964 metų rugpjūčio 26 
dieną Paulius VI prisiminė, 
kaip jis, Antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse vienas iš 
popiežiaus padėjėjų, buvo 
prie Pijaus XII 1939 metų 
rugpjūčio 24 dieną, kai pas-
tarasis per radijo transliaciją 
„Dievo pranašo ir pasaulio 
tėvo balsu” įspėjo:

„Šiandien, kai įtampos 
laipsnis pasiekęs tokį mo-
mentą, jog galima sakyti, 

kad tuojau kils baisus karo 
audros sūkurys, dar kartą ir dar 
karščiau tėviškai kreipiamės į 
valdančiuosius ir į valstybes: 
teisingumas kuriamas proto, 
ne ginklų galia. Dievas nelai-
mina neteisingumu paremtų 
karinių galių. Nuo moralės 
išsivadavusi politika išduoda 
tuos, kurie to trokšta. Pavojus 
čia pat! Tačiau dar yra laiko. 
Nieko nepralaimėsime kurda-
mi taiką. Su karu galime viską 
pražudyti. Reikia susipratimo. 
Reikia derybų!”

„Po savaitės prasidėjo 
Antrasis pasaulinis karas. 
Reiškia, mūsų nieko neišmo-
kė Pirmasis pasaulinis karas, 
kainavęs milijonus žmonių 
gyvybių, palikęs sužalotų, 
sužeistų, našlaičių ir sukėlęs 
beribį niokojimą!”, – sakė 
Paulius VI, beje, su popie-
žiumi Pijumi XII išgyvenęs 
Romos bombardavimą 1943 
metais, pareikalavusį beveik 
tūkstančio gyvybių.

Šv. Jonas Paulius II, len-
kas, Antrąjį pasaulinį karą nuo 
pradžios iki galo išgyvenęs 
Krokuvoje, paminėjo 50-ąsias 
jo pradžios metines 1989 me-
tais paskelbtu apaštališkuoju 
laišku. Pasaulis nepaklausė 
Pijaus XII minėtojo įspėjimo ir 
prasidėjo „viena iš didžiausių ir 
bene skaudžiausia žmonijos ka-
tastrofa”: „Kai Europa tebuvo 
priblokšta Austrijos aneksijos, 
Čekoslovakijos padalijimo ir 
Albanijos užkariavimo, 1939 
metų rugsėjo 1 dieną Lenkija 
buvo užpulta vokiečių karių iš 
Vakarų, o to paties mėnesio 17 
dieną – Raudonosios Armijos 
iš Rytų. Lenkijos kariuomenės 
sutriuškinimas ir jos tautos 
kankinystė tebuvo preliudija 
to, ką dar turėjo išgyventi dau-
gelis kitų Europos valstybių, o 
kiek vėliau – ir kitos valstybės 
daugumoje penkių žemynų. 
Pradedant 1940 metus, vo-
kiečiai okupavo Norvegiją, 
Daniją, Olandiją, Belgiją ir 
pusę Prancūzijos. Tuo metu 
Sovietų Sąjunga, jau išplėtu-
si savo ribas užimdama dalį 
Lenkijos, aneksavo Estiją, 
Latviją ir Lietuvą, atskyrė 
Besarabiją nuo Rumunijos ir 
kai kurias Suomijos teritorijas.”

Lenkas popiežius laiške 
tęsė karo, kuris, kaip visa nai-
kinantis gaisras persirito per 
pasaulį iki atominės bombos 
sprogimų Japonijoje 1945 
metais, analizę. Jis norėjo, kad 
visi vyskupai, dvasininkai ir 
visa žmonija susimąstytų apie 
tai, kas nulėmė konfliktą „iki 
nežmoniškumo ir beprasmy-
bės gelmių”, „ypač suplanuotą 
barbarizmą prieš žydų tautą”. 
Jonas Paulius II kvietė atmin-
ti, kad priešiškumas žydams 
ir neapykanta jiems visiškai 
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prieštarauja krikščioniškai 
žmogaus orumo vizijai.

Popiežius Jonas Paulius II 
priminė, kad JTO įsikūrė po 
Antrojo pasaulinio karo kaip 
dialogo ir taikos įrankis, pa-
remtas pagarba tautų lygybės 
teisei, kad nusiginklavimas 
yra viena iš svarbiausių tautų 
sugyvenimo sąlygų ir kad 
Europa, kuri buvo paskendusi 
karo liepsnose, gali ir turi 
visiems aiškiai priminti, kad 
tikroji civilizacija nėra galėti 
panaudoti jėgą. Jos pergalės 
vaisiai – kai įstengiame įveikti 
save, neteisingumo jėgas, ego-
izmą ir neapykantą, galinčius 
suluošinti žmogų.

„Prašykime Dievą, kad tai-
ka viešpatautų žmonių širdyse, 
šeimose, visuomenėse ir tarp 
tautų”, – paragino popiežius 
Pranciškus, paminėdamas 
Antrojo pasaulinio karo pra-
džios 80-ąsias metines (SAK / 
Vatican News)

Lietuvos Vyriausybės rū-
muose pasveikinti programos 
„Kurk Lietuvai” aštuntosios 
kartos dalyviai ir pasidžiaug-
ta itin rezultatyviais pro-
gramos septintosios kartos 
dalyvių rezultatais.

„Aš ir kiti Vyriausybės 
nariai kasmet džiaugiamės 
programos dalyvių rezulta-
tyvumu. Man tai yra akivaiz-
dus įrodymas, kad, kurdami 
Tėvynės labui, net ir dirbda-
mi labai nedidelėse koman-
dose galime pasiekti ambi-
cingų rezultatų. Jau ne vienus 
metus iš labai arti stebėdamas 
programos veiklą, įsitikinau, 
kad tai yra būtent tos lyde-
rystės pavyzdys, iš kurio 
gali mokytis tiek viešasis, 
tiek ir privatus sektorius”, – 
sakė Ministras Pirmininkas  
Saulius Skvernelis.

Nuo praėjusių metų rug-
sėjo programos dalyviai įgy-
vendino 29 projektus. Tarp jų 
– įsteigta viešosios politikos 
laboratorija ir valstybės iš-
šūkiams spręsti skirta viešąjį 
sektorių su startuolių pasauliu 
sujungsianti GovTech labora-
torija. Sukurtas ir išbandytas 
pirmas įrankis anoniminiam 
pranešimui apie patyčias – 
„Patyčių dėžutė” ir platforma 
„Reaguok.lt”, padėsianti pe-
dagogams tinkamai reaguoti 
į patyčias ir užkirsti joms 
kelią. Alytuje įsteigtas pirma-
sis Lietuvoje vieno langelio 
principu veikiantis profe-
sinio orientavimo centras 
„Karjeras”, taip pat netrukus 
pradės veikti Panevėžio eko-

IŠ UŽSIENIO GRĮŽTANTYS PROFESIONALAI KURS LIETUVAI
nominės plėtros agentūra. 
Pakeista valstybės valdomų 
įmonių vertinimo metodika – į 
ją įtraukti ir darnaus vystymo-
si principai. Parengti pasiūly-
mai dėl teisės aktų pakeitimų, 
kurie leistų ateityje sumažinti 
psichikos sveikatos stigmą. 
Sukurtas mokyklų tinklas, 
padėsiantis integruotis iš už-
sienio grįžtantiems ar atvyks-
tantiems vaikams, ir daug kitų 
projektų, kurie neabejotinai 
prisideda prie mūsų šalies 
konkurencingumo didinimo.

„Jeigu prieš metus kas 
nors man būtų papasakojęs 
apie pasaulyje veikiančias 
GovTech laboratorijas, bū-
čiau tik pasvajojusi, kad 
būtų nuostabu tokią turėti 
Lietuvoje. Dabar vis dar 
sunku patikėti, kad mums 
su komanda pavyko įtikinti 
ekonomikos ir inovacijų mi-
nistrą, kad galime būti šioje 
srityje ambicingi ir netgi 
lyderiauti regione. Vos per 
kelis mėnesius nuo idėjos 
atsiradimo jau vykdome pir-
muosius GovTech Lab iššū-
kius ir padedame spręsti pro-
blemas energetikos, turizmo, 
kultūros ir kitose srityse”, 
–  teigia šią savaitę programą 
„Kurk Lietuvai” baigianti 
Arūnė Matelytė. Mergina vos 
prieš metus grįžo į Lietuvą, 
nusprendusi palikti darbą 
Londono finansų ir konsul-
tavimo sektoriuje. Ji svarsto 
likti viešajame sektoriuje 
ir toliau kartu su projekto 
kolegomis vystyti sukurtą 
technologijų laboratoriją.

Lietuvos Vyriausybės rūmuose programos „Kurk Lietuvai” aptarimas.                                          LRV

Kol vieni programos da-
lyviai džiaugėsi per me-
tus, praleistus programoje, 
pasiektais rezultatais, 26 
tarptautinę patirtį įgiję profe-
sionalai jau pradėjo įgyven-
dinti naujus projektus. Savo 
tarptautinę darbo ar studijų 
patirtį, kurią kaupė beveik 
30-yje skirtingų pasaulio ša-
lių nuo JAV ar Meksikos iki 
Kinijos ar Švedijos, naujieji 
dalyviai ateinantį pusmetį 
sieks pritaikyti gilindamiesi 
į klausimus, susijusius su 
skaitmenine ekonomika ir 
psichologinės pagalbos tei-
kimu, vystys regioniniuose 
parkuose įsteigtas gamtos 
mokyklas, prisidės prie šešė-
linės ekonomikos mažinimo, 
religinio turizmo ar užsienio 
investicijų gamybos srityje 
skatinimo, ieškos būdų, kaip 
efektyviau valdyti migracijos 

procesus, prisidės prie lygių 
galimybių užtikrinimo ir kitų 
itin aktualių Lietuvai temų. 
Pirmą kartą nuo programos 
„Kurk Lietuvai” veiklos pra-
džios (2012 m.) jos dalyviai 
vykdys projektą Žemės ūkio 
ministerijoje.

„Jau buvome susitikę su 
naujuoju žemės ūkio ministru. 
Džiaugiuosi, kad su kolege 
ne tik sulaukėme palaikymo 
mūsų pasiūlymui dėl ūkininkų 
kooperavimosi skatinimo, bet 
ir aptarėme nemažai papildo-
mų idėjų, kurios itin aktualios 
keliant žemės ūkio inovacijų 
lygį bei didinant konkuren-
cingumą”, – sakė vos prieš 
kelias savaites po magistro 
studijų Švedijos žemės ūkio 
mokslų universitete grįžęs 
Tomas Jankus.

VšĮ „Investuok Lietuvoje” 
įgyvendinamoje programoje 

„Kurk Lietuvai” iki šiol daly-
vavo beveik 160 tarptautinę 
patirtį turinčių profesionalų. 
Pasak „Kurk Lietuvai” va-
dovės Agilos Barzdienės, 
kasmet artėjant rudeniui ir 
skaičiuojant paskutines die-
nas programoje nekantriai 
laukiama statistikos, kiek da-
lyvių nuspręs likti Lietuvoje 
ir kiek iš jų pasirinks viešąjį 
sektorių.

„Labai džiaugiamės, kad 
daugiau nei 90 procentų šios 
kartos dalyvių planuoja likti 
Lietuvoje ir beveik pusė jų 
šiuo metu svarsto konkrečius 
pasiūlymus likti ir dirbti vie-
šajame sektoriuje. Vos keli 
išvykstantieji pasirinko tęsti 
aukštesnės pakopos studijas, 
bet ateityje turi Lietuvą savo 
horizontuose”, – rezultatais 
džiaugėsi A. Barzdienė.

 LRV

Rugsėjo 8 d. Vilniuje, 
ant Vilniaus gynybinės sie-
nos bastėjos, dar vadinamos 
Barbakanu, kalno, Lietuvos 
n a c i o n a l i n i s  m u z i e j u s , 
Laisvės TV ir Lietuvos ka-
riuomenė pakvietė vilnie-
čius ir miesto svečius minėti 
Oršos mūšio pergalę. Prieš 
505 metus tarp Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
ir Maskvos didžiosios ku-

VILNIUJE VYKO KONCERTAI IR GRIAUDĖJO SENOVINIAI PABŪKLAI 
nigaikštystės kariuomenių 
įvykusios ir lietuvių pergale 
pasibaigusios legendinės ko-
vos atminimui buvo rengia-
mos ginkluotės ekspozicijos, 
diskusijos, koncertai, aidėjo 
senovinių pabūklų salvės ir 
specialūs fejerverkai.

 „Oršos mūšis atsklei-
dė  Lie tuvos  Didž ios ios 
Kunigaikštystės karinį poten-
cialą, išryškino karinio ben-

Oršos mūšis.                                                                Varšuvos nacionalinis muziejus, XVI a. nežinomas dailininkas

dradarbiavimo su Lenkijos 
Karalyste perspektyvas ir 
buvo reikšmingas karo meno 
istorijai: jo metu pirmą kar-
tą kartu kovėsi įvairios ka-
riuomenės rūšys – kavale-
rija, pėstininkai ir artilerija 
– tai leido pasiekti reikšmingą 
tarptautinį rezonansą sukė-
lusią pergalę 1514 metais”, 
– sako Lietuvos krašto ap-
saugos ministras Raimundas 

Karoblis, dalyvaudamas ir 
sveikindamas susirinkusiuo-
sius prie Barbakano minėti 
vienos didžiausių Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės 
ginklo pergalių prieš Maskvos 
kunigaikštystės kariuomenę.

Istoriniuose šaltiniuose 
apie 1514 m. rugsėjo 8 d. 
vykusį Oršo mūšį pabrėžia-
ma, kad artilerija suvaidino 
esminį vaidmenį mūšio eigo-
je. Minint pergalę iš istorinių 
pabūklų buvo atliktas 21 
šūvis, o šiuolaikinės kariuo-
menės parodoje dominavo 
artileriniai pabūklai ir mi-
nosvaidžiai.

Prisimenant Lietuvos di-
džiųjų kunigaikščių iškil-
mingų įžygiuotuvių į Vilnių 
tradicijas, nuo Aušros vartų 
iki Barbakano kalno šventinę 
eiseną vedė Lietuvos kariuo-
menės orkestras. Pergalei 
paminėti skirto renginio metu 
taip pat vyko diskusijos, grojo 
Lietuvos kariuomenės orkes-
tras, koncertavo grupės „Bix” 
ir „Žalvarinis”, Lietuvos kraš-
to apsaugos savanorių pajėgų 
bigbendas su solistu Jurgiu 
Brūzga.                   LR KAM
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Popiežius Pranciškus rug-
sėjo 1 d., sekmadienį po vi-
dudienio maldos pranešė, 
kad spalio 5 dieną sušauktoje 
konsistorijoje į Kardinolų 
kolegiją priims trylika naujų 
kardinolų. Tarp jų – Kauno 
arkivyskupas emeritas Sigitas 
Tamkevičius SJ.

Šventasis Tėvas paskelbė 
naujų kardinolų vardus:

M i g u e l  A n g e l 
Ayuso Guixot ,  MCCJ – 
Popiežiškosios tarpreliginio 
dialogo tarybos pirmininkas

José Tolentino Medonça – 
Šventosios Romos Bažnyčios 
archyvistas ir bibliotekininkas

I g n a t i u s  S u h a r y o 
Hardjoatmodjo – Džakartos 
arkivyskupas

Juan de la Caridad García 
Rodríguez – San Cristóbal de 
la Habana arkivyskupas.

F r i d o l i n  A m b o n g o 
Besungu, O.F.M. CAP – 
Kinšasos arkivyskupas

Jean-Claude Höllerich, SJ 
–Liuksemburgo arkivyskupas

Alvaro L. Ramazzini Imeri 

SIGITAS TAMKEVIČIUS SJ SKIRIAMAS KARDINOLU
– Huehuetenamgo vyskupas

Matteo Zuppi – Bolonijos 
arkivyskupas

Cristóbal López Romero, 
SDB – Rabato arkivyskupas

Michael Czerny, SJ – 
Tarnavimo integraliai žmo-
gaus pažangai dikasterijos 
Migrantų skyriaus pasekre-
toris

Du arkivyskupai ir vienas 
vyskupas skiriami kardino-
lais už nuopelnus tarnaujant 
Bažnyčiai:

Michael Louis Fitzgerald – 
Neptės arkivyskupas emeritas

Sigitas Tamkevičius, SJ – 
Kauno arkivyskupas emeritas

Eugenio Dal Corso, PSDP 
– Benguela vyskupas emeritas

„Melskime už naujuosius 
kardinolus, kad, patvirtinda-
mi savo priklausymą Kristui, 
padėtų jam vykdyti Romos 
vyskupo tarnystę dėl visos iš-
tikimos Dievo tautos gerovės”, 
– pasakė popiežius Pranciškus 
rugsėjo 1 d., sekmadienį po 
Vidudienio maldos Šv. Petro 
aikštėje. (SAK / Vatican News)

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ.                                                                                      lvk.lcn.lt

Šiluvos šventovėje ir visoje 
Lietuvoje švenčiamą Mergelės 
Marijos gimimo šventę pami-
nėjo ir Romos lietuviai.

Sekmadienio rytą  šv. 
Mišias Vatikano bazilikos 
kriptos Aušros Vartų Marijai 
dedikuotoje koplyčioje auko-
jo Lietuvos vyskupų konfe-

ŠILUVOS MARIJOS ŠVENTĖ ROMOJE
rencijos delegatas užsienyje 
gyvenančių lietuvių sielova-
dai prel. Edmundas Putrimas, 
koncelebravo Šventojo Sosto 
valstybės sekretoriato admi-
nistracinio departamento 
vadovas mons. Rolandas 
Makrickas, taip pat Romos 
Šv. Kazimiero lietuvių kole-

gijos rektorius kun. Audrius 
Arštikaitis bei kolegijos ku-
nigai studentai.

Pre la tas  Put r imas  su 
Romos lietuviais taip pat 
paminėjo savo 60 metų su-
kaktį. Jis gimė Toronte 1959 
m. rugsėjo 3 d.

  (JM / VaticanNews)

Sekmadienio ryto šv. Mišios Vatikano bazilikos lietuvių koplyčioje.                                 VaticanNews

Lietuvos Vyriausybės 
kanclerio pirmasis pavaduo-
tojas Deividas Matulionis 
susitiko su Japonijos bioin-
dustrijų asociacijos preziden-
tu Osamu Nagayama.

Per susitikimą pirmiausia 
pabrėžta, kad Japonija yra 
viena svarbiausių Lietuvos 
e k o n o m i n i ų  p a r t n e r i ų 

JAPONIJA – SVARBIAUSIA LIETUVOS 
PARTNERĖ AZIJOJE

Azijoje: nuo 2010 m. preky-
ba tarp šalių išaugo daugiau 
kaip 10 kartų (nuo 355,2 mln. 
eurų 2010 metais iki  38,82 
mln. eurų 2018 metais). Be 
to, šias valstybes sieja pa-
našus požiūris į vertybes ir 
globalių problemų sprendi-
mą. Tęsiami per prieš metus 
vykusį premjero Sauliaus 

Skvernelio vizitą Japonijoje 
ir istorinį Japonijos Ministro 
Pirmininko Šinzo Abės vizitą 

Lietuvoje 2018 
m., pradėti dar-
bai. Tikimasi, 
kad šiemet įsi-
galiojęs ES ir 
Japonijos eko-
nominės  par-
tnerystės susi-
tarimas (EPA) 
padės dar labiau 
išplėtoti dviša-
lę  prekybą ir 
a tneš  naudos 
tiek Lietuvos, 
tiek Japonijos 
gamintojams ir 
vartotojams.

Didelis dė-
mesys skirtas 
L i e t u v o s  i r 
Japonijos par-

tnerystės plėtrai mokslo sri-
tyje. Pasak D. Matulionio, 
Japonija tapo viena pagrin-
dinių Lietuvos partnerių pa-
saulyje mokslo, technologijų 
ir inovacijų srityje.

„Ir toliau sieksime glau-
daus bendradarbiavimo, ska-
tinant bendras iniciatyvas, 
kurios prisidėtų prie spartes-
nės mokslo ir technologijų 
raidos, aktyvesnio bendra-
darbiavimo tarp industrijų, 
siekiant spręsti aktualiausius 
visuomenės senėjimo ir žmo-
nių gerovės iššūkius”, – sakė 
Vyriausybės kanclerio pirma-
sis pavaduotojas.

V i c e k a n c l e r i s  D . 
Matulionis taip pat padė-
kojo už bendradarbiavimą 
keičiantis delegacijomis gy-
vybės mokslų konferenci-
jose „BioJapan” Japonijoje 

ir „Life Sciences Baltics” 
Vilniuje. Svečias ir asociaci-
jos nariai pakviesti atvykti į 
„Life Sciences Baltics 2020” 
forumą, kuris vyks kitų metų 
rugsėjo 30 – spalio 1 d. 
Vilniuje. Neabejojama, kad 
dalyvavimas „BioJapan” 
ir „Life Sciences Baltics” 
parodose prisideda prie glau-
desnio dvišalio bendradarbia-
vimo gyvybės mokslų srityje.

Lietuvos gyvybės moks-
lo sektorius kasmet išauga 
beveik po 19 proc., ypa-
tingas dėmesys skiriamas 
biotechnologijų, farmacijos 
ir medicinos prietaisų ga-
mybai ir tyrimams. Daugelis 
Lietuvoje sukurtų produktų 
skirti tarptautinėms rinkoms, 
90 proc. visų gyvybės mokslų 
produktų ir paslaugų ekspor-
tuojama į visą pasaulį. LRV

Lietuvos Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Deividas Matulionis susiti-
ko su Japonijos bioindustrijų asociacijos prezidentu Osamu Nagayama.                LRV

Šiluvoje vyksta didie-
ji Švč. Mergelės Marijos 
gimimo – Šilinių atlaidai. 
Tūkstančiai tikinčiųjų ir pili-
grimų rugsėjo 8 d., sekmadie-
nį, pagrindinę atlaidų dieną, 
vyskupų vadovaujamose 
iškilmėse meldėsi už šeimas, 
dvasinį jų atsinaujinimą, už 
tuos, kurie priglaudžia bei 
augina našlaičius, beglobius 
vaikus.

Atlaidų tradicija Šiluvoje 

ŠILUVOJE – ŠILINIŲ ATLAIDAI
siekia 15-ąjį amžių. Kasmet 
čia apsilanko iki 100 tūkst. 
piligrimų iš visos Lietuvos 
bei užsienio.

Per aštuonias dienas vyks-
tančius atlaidus prašoma 
taikos pasauliui, prisime-
nami visi bendram gėriui 
tarnaujantys įvairių profesijų 
žmonės –policija, pasienie-
čiai, ugniagesiai gelbėtojai, 
medikai, laisvės kovų da- 
lyviai.                              LRT
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R u g p j ū č i o  2 5  d i e n ą 
Čikagoje, Grant parke, prie 
legendinio Buckingham fon-
tano, rankomis susikibo per 
1000 į renginį atvykusių lie-
tuvių, latvių ir estų prisiminti 
prieš 80 metų, 1939 m. rug-
pjūčio 23 dieną, Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos atstovams, 
vykdant Hitlerio ir Stalino 
nurodymus, pasirašytą su-
tartį, vadinamąjį Molotovo-
Ribentropo paktą, Baltijos 
šalis ištrynusį iš pasaulio 
žemėlapio, praradus joms 
nepriklausomybę. Prieš 30 
metų, 1989 m. rugpjūčio 
23–iąją, minint šios sukakties 
50–metį, į gyvą 620 kilome-
trų nusidriekusią grandinę 
nuo Gedimino pilies bokšto 
Vilniuje iki Tompėjos bokš-
to Taline sustoję Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmonės 
visam pasauliui priminė ilgus 
metus puoselėtą siekį – būti 
laisviems ir savarankiškai 
kurti savo valstybes.

Renginį moderavo ir iš-
kilmingą minėjimą įžangi-
niu žodžiu pradėjo Baltijos 
kelias – Embrace freedom 
the Baltic Way organiza-
cinio komiteto pirmininkė 
Regina Butkus, pasveikinusi 
Čikagos lietuvių bėgimo 
klubo atstovus. Lietuvos 
šaulių sąjungos Baltijos jūrų 
šauliu kuopos nariui Jonui 
Platakiui ir Lituanistikos 
tyrimo centro tarybos pir-
mininkui dr. Robertui Vitui 
priminus Baltijos kelio isto-
riją ir ją lėmusias aplinky-
bes nuskambėjo JAV ir trijų 
Baltijos valstybių – Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos – himnai. 
Sveikinimo žodį taręs LR ge-
neralinis konsulas Čikagoje 
Mantvydas Bekešius pabrė-
žė, jog šiandien čia jaučiasi 
tarsi namuose ir visus ren-
ginio dalyvius pasveikino 
su švente ir dėkojo visiems, 
susirinkusiems paminėti šią 
gražią sukaktį. Sveikinimo 
ka lbas  pasakė  La tv i jos 
generalinis konsulas Eric 

PRIE BUCKINGHAM FONTANO SKAMBĖJO BALTIJOS KELIO HIMNAS

lietuvių kultūros muziejų. 
Vytautas su šeima buvo pa-
sipuošęs marškinėliais su šiai 
progai paties kurtu piešiniu 
bei užrašu Baltijos kelias 30 
metų ir mielai dalijosi prisi-
minimais, kaip prieš 30 metų 
Baltijos kelyje stovėjo ties 
Panevėžiu. „O šiandien, šalia 

Grant parke rankomis susikibo per 1000 į renginį atvykusių dalyvių..                                                                  Živilės Gurauskienės nuotr.

Inžinierius Rimantas Kunčas–Žemaitaitis ir pilotas, lėktuvų mo-
deliuotojas Antanas Mataitis.                      Živilės Gurauskienės nuotr.

Skambant Baltijos kelio himnui gyva susikibusiųjų rankomis grandinė nuvilnijo per Grant parką. 
Viduryje – LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius.                  Živilės Gurauskienės nuotr.

Kalnins ir Estijos viceprezi-
dentas Aarne Elias (Chicago 
Estonian House), Brighton 
parko 15 apygardos atstovas 
Raymond Lopez–Alderman 
sveikinimo kalboje akcenta-
vo susižavėjimą Baltijos ša-
lių gebėjimu vienytis siekiant 
bendro tikslo. Į susirinkusius 
renginio dalyvius Jungtinio 
Amerikos pabaltiečių komi-
teto (JBANC) vardu krei-
pėsi Saulius Kuprys, buvo 
pristatyta Grace Graunke 
– press assistant congres-
sman Daniel Lipinski bei 
šventės svečiams perskaity-
tas Čikagos merės Lori E. 
Lighfoot sveikinimas, po 
kurio  organizacinio komiteto 
pirmininkė Regina Butkus 
ir Lituanistikos tyrimo cen-
tro tarybos pirmininkas dr. 
Robertas Vitas Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos atstovams 
įteikė atminimo medalius 
„Baltijos keliui –  30”. 

Šventės dalyvių dėmesį 
traukė Vytauto Geštauto su-
kurta dekoracija – mediniai 
stovai su trijų Baltijos vals-
tybių vėliavomis, prie kurių 
po renginio  daugelis norėjo 
įsiamžinti. Autoriaus žmona 
Zita šventės metu akcentavo, 
jog vyrui labai svarbi lietuvy-
bės dvasia ir viską, ką sumąs-
to, kuria savo lėšomis, o jo 
sukurta Vytis puošia Balzeko 

kelio himnui „Bunda jau 
Baltija”, susitelkę jaudinan-
čiai akimirkai gyva grandine 
nuvilnijo per Grant parką. 

„Ši diena niekada neišblės 
mano gyvenimo puslapiuose, 
– po renginio mintimis su 
„Dirvos” skaitytojais dalijosi 
Baltijos kelias – Embrace 

sulo Čikagoje Mantvydo 
Bekešiaus. Džiugu, kad su-
sirinko per 1000 dalyvių – 
tai neįtikėtina! Sulaukėme 
svečių iš Belgijos, Kanados, 
Vokietijos, tikriausiai ir iš 
kitų šalių, kurie įsiliejo į 
mūsų gretas! Ačiū mano ben-
dražygiams: Jonui Platakiui, 
Robertui Vitui,  Svajonei 
Kerelis, Sauliui Kupriui, 
A lg iman tu i  Barn i šk iu i , 
Arvydui Reneckiui, Juozui 
P o l i k a i č i u i  i r  R i m a i 
Žiūraitis! Ačiū visiems, ku-
rie buvote su mumis prie 
trykštančio fontano! Ačiū 
Lietuvos Respublikos gene-
raliniam konsului Čikagoje 
Mantvydui Bekešiui! Budi 
mūsų Baltija!”

Baltijos kelio komitetas: 
pirmininkė – Lietuvos šaulių 
sąjungos Baltijos jūrų šau-
liu kuopos vadas – Regina 
Butkus, komiteto pirmininkės 
pavaduotojas – Lituanistikos 
tyrimo centro tarybos pirmi-
ninkas dr. Robertas Vitas, 
iždininkė – Svajonė Kerelis; 
Lietuvos šaulių sąjungos 
išeivijoje vadas Julius R. 
Butkus kontaktavo su Kauno 
Sąjūdžio grupe, kurie pa-
gamino Baltijos kelio at-
minimo medalius ir padėjo 
juos įsigyti, Baltijos keliui 
skirtais plakatais bei atribu-
tika rūpinosi Jonas Platakis, 
teisiniais bei organizaciniais 
klausimais patarė Saulius 
Kuprys ir Juozas Polikaitis, 
„Draugo” redakcija prisidėjo 
prie informacijos platinimo, 
Arvydas Reneckis rūpinosi 
vaizdo įrašais, Algimantas 
Barniškis – garso. Rima 
Žiūraitis administravo socia-
linio tinklo Facebook puslapį 
Embrace Freedom the Baltic 
Way.  

Živilė Gurauskienė

ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

Buckingham fontano, minint 
Baltijos kelio 30–metį, mes 
patys sulaukėme svečių iš 
Panevėžio”, – pasakojo me-
nininkas.

Baigiantis renginiui visi 
šventės dalyviai susikibo ran-
komis ir, skambant Baltijos 

freedom the Baltic Way or-
ganizacinio komiteto pirmi-
ninkė Regina Butkus, – gal 
dėl to ir mūsų gimtadieniai 
beveik sutapo: Baltijos kelio 
ir mano, o gal todėl, kad ilgai 
jaučiausi kalta, kad 1989 m., 
kuomet vyko Baltijos ke-
lio akcija, buvau Kanadoje. 
Matydama tokią gausybę 
žmonių čia, Čikagoje, ne-
galėjau patikėti savo akims, 
nors, dėl renginio finansavi-
mo, buvome susidūrę su di-
delėmis organizacinėmis pro-
blemomis – rinkome aukas, 
iš kurių galėjome padengti 
tik Park District aplikacją ir 
draudimus. Daugiausiai pa-
galbos sulaukėme iš Lietuvos 
Respublikos generalinio kon-
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LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

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

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

Trys Baltijos šalys ir visame 
pasaulyje išeivijoje gyvenantys 
lietuviai šventė „Baltijos kelio” 
30-metį. Per milijoną žmonių 
subūręs Baltijos kelias nuo 
Vilniaus iki Talino tapo pasau-
lyje nesmurtinio pasipriešinimo 
simboliu. Susikibusių rankomis 
žmonių grandinė išreiškė vie-
ningumą siekti laisvės Lietuvai, 
Latvijai, Estijai. 

Sekmadienį, rugpjūčio 25 
d. Rokfelerio parke Klivlando 
kultūrinių darželių alėjoje vyko 
40-ties pasaulio tautybių eisena. 
„Parade of Flags” subūrė šimtus 
žmonių pristatyti savo šalį ir 
parodyti solidarumą vienybei, 
stiprybei, draugystei. Ši šventė 
pavadinta „One World Day”.

Kultūrinių darželių federaci-
ja padovanojo dovaną Klivlando 
lietuviams, latviams ir estams, 
paminėdama šį Baltijos šalių 
istorinį įvykį. Andrius Dunduras 
šia proga apie „Baltijos kelią” 
parengė specialų lankstinuką, 
kuris buvo išdalintas dalyviams. 

Pirmieji Baltijos šalių ben-
druomenių atstovai, nešini vals-
tybių vėliavomis, pradėjo iškil-
mingą eiseną. Plakatas „Baltijos 
keliui 30” suteikė spalvingesnę 
šio istorinio įvykio reikšmę. 

Pražygiavusi visa alėja, ei-
sena sustojo prie organizatorių 
tribūnos. Visus susirinkusiuo-
sius pasveikino 19 televizi-
jos kanalo pranešėjas Chris 
Tanaka.

Į šventės dalyvius ir svečius 
kreipėsi Lietuvos Respublikos 
garbės generalinė konsulė 
Ingrida Bublienė. Ji  supa-
žindino su „Baltijos kelio” 
istorija ir jo istorine reikšme. 
Ji paprašė visus susikibti ran-
komis ir, skambant „Bunda jau 
Baltija”, prisiminti jubiliejų, 
simbolizuojantį laisvę, vieny-
bę, brolybę. Tribūnoje taip pat 
dalyvavo Estijos Respublikos 
garbės konsulė Mary Nippert 
ir buvusi Kultūrinių darželių 
federacijos pirmininkė Sheila 
Crawford.

„BALTIJOS KELIO” JUBILIEJUS KLIVLANDE, OH

Virtinė, sudaryta iš įvairių 
tautybių žmonių, nusitęsė mylių 
mylias. „Baltijos kelio” paminė-
jimas įvairių tautų turbūt buvo 
vienintelis visoje Amerikoje. 
Šventėje taip pat dalyvavo 
Klivlando miesto meras Frank 
Jackson ir daug kitų pareigūnų. 
Šis įvykis buvo transliuojamas 
per Klivlando 19 ir 5 televizijos 
kanalus.

Prieš 30 metų trys mažos 
Baltijos šalys parodė pasauliui 
koks didelis ir stiprus siekis yra 

Susikabinusių rankomis įvairių tautybių žmonių, gyvenančių Klivlande, JAV, grandinė minint „Baltijos kelio” 30-metį.     Miles Andonov nuotr.

Šventės plakatą laiko (iš kairės) Jonas Muliolis ir lietuvių Kultūrinių 
darželių pirmininkas Augis Dicevičius.              Miles Andonov nuotr.

Šventės tribūnoje susikabinę rankomis (iš kairės): 19 televizijos 
kanalo pranešėjas  Chris Tanaka, Lietuvos Respublikos garbės 
generaline konsulė Ingrida Bublienė, Estijos Respublikos garbės 
Konsule Mary Nippert, buvusi Kultūrinių darželių federacijos 
pirmininkė Sheila Crawford.                              Miles Andonov nuotr.

Lietuvaičiai (iš kairės) Dinas Steponavičius ir Lukas Milevičius 
laukia eisenos pradžios.                           Aleksandros Kudukytės nuotr.

Dalis pabaltiečių su vėliavomis „Baltijos kelio” 30-mečio šventėje.                  Aleksandros Kudukytes nuotr.

kova už savo tautos laisvę. 
Įdomu, kad šia gražia se-

kmadienio popiete Klivlande 
trijų šalių - Lietuvos, Latvijos, 
Estijos - bendruomenės ir vėl 
parodė pasaulio tautoms, jog 
žmonių, susikibusių rankomis, 
grandinė - tai jėga. Jėga, kuri 
visus mus daro stipresniais, ryž-
tingesniais saugojant pasauliui 
politinę ramybę.

JAV LB Ohio apygar-
dos pirmininkė Nomeda Vu-
čianienė
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Rugpjūčio 30 dieną užsie-
nio reikalų ministras Linas 
Linkevičius Lietuvos amba-
sadoje Suomijoje pasveiki-
no Šiaurės šalių ir Jungtinės 
Karalystės lietuvių jaunimo 
organizacijų atstovus, ku-
rie susirinko į Helsinkyje 
tris dienas vyksiantį sąskrydį 
„Šiaurės Sriuba’19”.

Sveikindamas sąskry-
džio dalyvius, ministras L. 
Linkevičius akcentavo, kad 
tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 
gyvenantys lietuviai yra viena 
tauta, ir paragino aktyviau vie-
šinti užsienyje gyvenančių lie-

Rugsėjo 5 d. Lietuvos 
Respublikos ambasadoje 
Vašingtone buvo pristatyta 
knyga „Aš esu Vanagas”. 
Knygą pristatė istorikas, vi-
suomenės veikėjas, LR Seimo 
narys Arvydas Anušauskas.

„Aš esu Vanagas”- tai kny-
ga apie legendinį Lietuvos par-
tizanų vadą, Lietuvos valstybės 
vadovą Adolfą Ramanauską-
Vanagą. Knygoje atskleidžia-
mos sovietinio okupacinio rė-
žimo represinių struktūrų ope-
racijų, brutalaus kankinimo, 
dokumentų apie jį klastojimo 
bei nužudymo faktai. Knygoje 
taip pat pasakojama Vanago 
žmonos Birutės Mažeikaitės- 
Ramanauskienės istorija.

2019 m. rugsėjo 5 d. 
Vilniuje  S. Daukanto aikštėje 
vyko pilietinis mitingas-akcija 
„Laisvės kovų atminties tryni-
mui ir šliaužiančiai okupacijai 
– NE!”.  

Vėliau mitingo dalyviai 
prie Lietuvos mokslų akade-
mijos Vrublevskių bibliotekos   
pagerbė J. Noreikos-Generolo 
Vėtros ir visų kovojusių ir 
žuvusių už Lietuvos laisvę di-
dvyrių atminimą. Skanduojant 
„Lietuva, Lietuva, Lietuva” ir 
dainuojant Lietuvos partizani-
nes dainas, naują J. Noreikos-
Generolo Vėtros  memorialinę 
lentą atidengė partizano Juozo 

TEGUL ŽYDI LAISVĖ ĮAMŽINTI 
LIETUVOS DIDVYRIŲ ATMINIMĄ!

Jakavonio-Tigro dukra Angelė 
Jakavonytė. Po to atminimo 
lentą iškilmingai pašventino 
Panevėžio vyskupas emeritas 
Jonas Kauneckas. 

Renginį organizavo patri-
otinio jaunimo sambūris „Pro 
Patria”, Nevyriausybinių orga-
nizacijų, padedančių stiprinti 
Lietuvos gynybinius pajė-
gumus, koordinacinė taryba, 
Lietuvos sąjūdis, Lietuvos 
laisvės kovotojų sąjunga ir ki-
tos organizacijos. Kelios nuo-
traukos iš renginio Vilniuje.

Tegul žydi laisvė įamžinti 
Lietuvos didvyrių atminimą!

Raimundas KaminskasAtminimo lentą J.Noreikai-Generolui Vėtrai iškilmingai pašventino Panevėžio vyskupas emeritas 
Jonas Kauneckas.                                                                                                  Raimundo Kaminsko nuotr.

LIETUVOS AMBASADOJE VAŠINGTONE PRISTATYTA KNYGA 
APIE LEGENDINĮ PARTIZANŲ VADĄ  
ADOLFĄ RAMANAUSKĄ-VANAGĄ

„Aš esu Vanagas” knygą pristatė istorikas, visuomenės veikėjas, LR Seimo narys Arvydas Anušauskas 
(kairėje), renginį vedė gynybos patarėjas Vaidotas Urbelis.                                         LR URM nuotr.

Anot A.Anušausko, ši kny-
ga- tai tyrimas ir mėginimas 
atskleisti tiek Vanago žmogiš-
kąjį veidą, tiek vestą kovą, tiek 
ir išgyvenimus, kuriuos jam 
teko patirti patekus į KGB ran-
kas. Vykdant tyrimą ir rašant 
knygą autorius konsultavosi su 
įvairių sričių specialistais, me-
dicinos ekspertais, grafologais 
ir kt.; papasakojo, kaip buvo 
renkami istoriniai duomenys.

„Lietuvą ir savo šeimą be 
galo mylėjusio A.Ramanausko 
Vanago istorija yra be galo 
įkvepianti ir drąsinanti, iš 
kurios tiek mes, tiek ir ateinan-
čios kartos semsis stiprybės. 
Ne veltui okupacinis rėžimas 
siekė ištrinti šios istorijos ir 
visos Lietuvos partizanų kovos 
istorijos puslapius. Esame dė-
kingi istorikams, tyrinėtojams 
ir liudininkams, kurie išsau-
gojo Lietuvos laisvės kovos 
atsiminimus, apie juos kalba 
ir perduoda ateities kartoms,” 
ambasador iaus  Rolando 

Kriščiūno vardu sveikindamas 
susirinkusius sakė laikinai am-
basados vadovo pareigas ei-
nantis Kęstutis Vaškelevičius.

Diskusijoje, kurią mo-
deravo gynybos patarėjas 
Vaidotas Urbelis, taip pat daly-
vavo Vašingtone besilankantys 
Trakų, Tauragės ir Kaišiadorių 
mera i  Edi ta  Rudel ienė , 
Dovydas Kaminskas, Vytenis 
Tomkus, bei Šiaulių mero pa-
dėjėja Vita Kušleikienė.

Renginys organizuotas 
kartu su JAV Lietuvių ben-
druomene. Renginio rėmėjai: 
Lietuvių Fondas ir JAV LB 
Kultūros Taryba.

A.Anušausko knygos pri-
statymai taip pat vyko (arba 
vyks): Čikagoje, Filadelfijoje, 
C e n t r i n i a m e  D ž e r s y j e , 
Niujorke, Hartforde.

Lietuvos Respublikos am-
basados Jungtinėse Amerikos 
Vals t i jo se  i r  Meks ikos 
Jungtinėms Valstijoms infor-
macija

HELSINKYJE – ŠIAURĖS ŠALIŲ IR 
JUNGTINĖS KARALYSTĖS LIETUVIŲ 

JAUNIMO ORGANIZACIJŲ SĄSKRYDIS
tuvių pasiekimus bei garsinti 
Lietuvos vardą. Ministras taip 
pat padėkojo susirinkusių jau-
nimo organizacijų atstovams 
už vienybės jausmo išlaikymą, 
tautinio identiteto stiprinimą 
ir priminė, kad vienybės jėga 
buvo ypatingai svarbi prieš 30 
metų trijų Baltijos valstybių 
žmonėms, stojusiems į istorinį 
Baltijos kelią.

Sąskrydžio metu lietuvių 
jaunimas aptars modernios lie-
tuvybės klausimus ir jaunimo 
aktualijas Šiaurės šalyse bei 
visame pasaulyje.

LR URM

Rugpjūčio 19 d. Helsinkyje 
minėdamos Baltijos kelio 30-
metį Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
ambasados Suomijoje surengė 
dokumentinių filmų peržiūrą, 
kurios metu buvo pristatyti trys 
Baltijos kelio tematikai skirti 
dokumentiniai filmai: estų re-
žisieriaus Ants Vill „Balti tee” 
(liet. Baltijos kelias), latvių reži-
sieriaus Juris Podnieks režisuo-
tas „Krustceļš” (liet. Gimtinė) 
ir „Nepakartojamas Baltijos 
kelias” – specialiai šiai progai 
sukurtas trumpo metro lietu-
vės režisierės Lauros Paukštės 
filmas.

Renginio atidarymo metu 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos am-
basadoriai pasveikino į renginį 
susirinkusius dalyvius ir savo 
kalbose pabrėžė ne tik Baltijos 
kelio reikšmę trims Baltijos 
valstybėms nepriklausomybės 
atkūrimo kelyje, dalinosi savo 
asmeniniais prisiminimais apie 
dalyvavimą Baltijos kelyje prieš 
30 metų, bet ir priminė apie prieš 
80 metų pasirašyto Ribentropo 
- Molotovo pakto politines ir is-
torines pasekmes Baltijos šalims 
ir visai Europai.  Lietuvos amba-

LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTIJOS 
AMBASADOS SUOMIJOJE KARTU 
PAMINĖJO BALTIJOS KELIO 30-ĄJĮ 

JUBILIEJŲ
sadorius Suomijoje Valdemaras 
Sarapinas sveikino tuometinę 
Baltijos šalių vienybę: „Dar 
prieš 30 metų okupuotų trijų 
Baltijos valstybių laisvės troš-
kimas ir grįžimo į demokratinės 
Europos bendruomenę siekimas 
suvienijo mūsų tris tautas į ga-
lingą ir vieningą jėgą, subūrusią 
2 milijonus žmonių kelyje nuo 
Vilniaus iki Rygos ir Talino ir 
taikiai pademonstravusią ne-
priklausomybės siekimo tikslą. 
Tikiu, kad šis tvirtas vienybės 
jausmas mūsų neapleis ir ateity-
je, ypač šiuo metu susiduriant su 
įvairiais geopolitiniais saugumo 
iššūkiais”.

Helsinkio universiteto po-
litikos mokslų profesorius bei 
buvęs Suomijos diplomatas ir 
Vytauto  Didžiojo universiteto 
vizituojantis profesorius Alpo 
Rusi savo kalboje pristatė po-
litinį ir istorinį  įvykių prieš 
Baltijos kelią kontekstą, dalinosi 
savo įžvalgomis apie tuometines 
Suomijos viešas reakcijas į įvy-
kius Baltijos šalyse  ir Baltijos 
kelio įtaką bei svarbą tolesniam 
Suomijos politiniam gyvenimui.

Renginyje gausiai dalyva-

vo  diplomatinių atstovybių, 
Suomijos užsienio reikalų mi-
nisterijos ir kitų Suomijos vals-
tybinių institucijų atstovai, vi-
suomenės veikėjai, trijų Baltijos 
šalių draugijų ir bendruomenių 
nariai bei kiti svečiai. LR URM
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K U L T ŪR A

Miuziklo „Šnekučiai” idė-
ja gimė daugiau nei prieš 
ketverius metus. Renginių 
organizatorius ir prodiuse-
ris, gyvenantis Čikagoje, 
Žygis Janus išgirdo Liudo 
Mikalausko ir Deivio Norvilo 
duetą. Tuomet ir kilo mintis 
šį duetą pakviesti į JAV, 
kad išeivijos lietuviai galėtų 
pasigerėti šiais unikaliais 
balsais. Režisuoti miuziklą 
sutiko Nerijus Petrokas, ir jo 
kūribingumo ir profesiona-
lumo pastangomis idėja tapo 
dviejų dalių miuziklu.

P.  C v i r k o s  k ū r i n y j e 
„Meisteris ir sūnus” vaiz-
džiai atsispindi dvidešimto 
amžiaus pradžios Lietuvos 
gyvenimas. Aprašoma caro 
valdžios priespauda, lie-
tuviško rašto draudimas, 
žmonių noras būti laisviems. 
Miuzikle tai ir yra parodoma, 
kad kiekvieno lietuvio širdis 
visais laikais troško gyventi 
laisvoje, nepriklausomoje 
Lietuvoje.

Statant tokios apimties 
miuziklą sunkumų visuomet 
pasitaiko. Pirmiausia reika-
linga išnuomoti tinkamą salę, 
kur maksimalus žiūrovų skai-
čius galėtų renginį pamatyti. 
Kad scena būtų pakankamai 
erdvi sutalpinti dainininkus, 
šokėjus ir dekoracijas vienu 
metu. Net septyni miuziklo 
solistai gyvena Lietuvoje, o 
šokėjai ir choro dainininkai 
Čikagoje, todėl reikia derinti, 

KVIEČIAME Į LIETUVIŠKĄ 
MIUZIKLĄ KLIVLANDE, OH 

kad atlikimas butų neprie-
kaištingas. Organizuojant to-
kio masto renginius visuomet 
tenka susidurti su įvairiais 
keblumais organizuojant 
transportą, nakvynę, maiti-
nimą ir t. t.

Miuziklo Klivlende metu 
prie dainavimo prisijungs 
ir pavieniai vietiniai daini-
ninkai, tačiau tai nebus viso 
choro pasirodymas.

Pag r ind inė  miuz ik lo 
„Šnekučiai” mintis yra pa-
rodyti žiūrovui, kokia svarbi 
mums buvo ir yra meilė 
Lietuvai ir laisvei, kaip lie-
tuvių tauta visada saugojo 
savo raštą ir kultūrą. Kad ne-
paisydami įvairių okupacijų, 
mes visada mokame išlikti 
savimi, sugebame pozityviai 
vertinti bet kokią situaciją.

Miuziklas „Šnekučiai” 
bus rodomas  paskutinį 
kartą rugsėjo 29 d. 2 val. 
po pietų Klivlende, todėl 
kviečiu pasinaudoti unikalia 
galimybe pamatyti šį puikų 
renginį. Bilietai jau prekybo-
je internetu www.eventbrite.
com, nuoroda (Snekuciai), 
Lietuvių klube Klivlende, ir 
Šv. Kazimiero parapijojos 
svetainėje po sekmadienio 
lietuviškų šv. Mišių. Dėl pa-
pildomos informacijos prašo-
me kreiptis tel. 216 466 1633.

Apie miuziklą „Šnekučiai” 
Klivlande, OH mums pasako-
jo Eugenijus Dicevičius.

„Dirvos” informacija

Rugsėjo 5 dieną Miuncheno 
menininkų galerijoje (Galerie 
der Künstler) atidaryta paroda 
„Debutantinnen 2019”, kurio-
je eksponuojami perspekty-
viausių šių metų menininkų 
– Neringos Vasiliauskaitės, 
Adriano Sölcho ir Maxo 
Weisthoffo darbai. Miuncheno 
meno kuratorių komisija kas-

MENININKEI  
NERINGAI VASILIAUSKAITEI – 

SVARBUS MIUNCHENO ĮVERTINIMAS
met nominuoja talentingiau-
sius karjeros pradžioje esan-
čius kūrėjus, skiria premijas jų 
parodai bei katalogams.

N. Vasiliauskaitė pristatė 
meno objektus „Skins” ir ins-
taliaciją „watcher”, taip pat 
išleistas meno darbų katalogas 
„Seductive skins” (tekstas 
Danielio Milneso). Menininkė 

instaliacijai pasitelkė įvairias 
medžiagas ir paviršius: sili-
koną, granitą. Netikėti pasirin-
kimai darbuose atveria naujas 
reikšmių plotmes.

„Debutantinnen 2019” yra 
vienas svarbiausių Miuncheno 
šiuolaikinio meno srities apdo-
vanojimų, suteikiantis galimy-
bę jauniesiems menininkams 

pristatyti darbus Miuncheno 
menininkų galerijoje, todėl 
labai džiaugiuosi tokiu įverti-
nimu”, – mintimis dalijasi N. 
Vasiliauskaitė.  

Parodą remia Bavarijos 
federacinė žemė ir  LfA 
Förderbank Bayern. Projekto 
partneris – Lietuvos kultūros 
institutas. Paroda veiks iki 
spalio 2 dienos.

N. Vasiliauskaitė (g. 1984) 
gyvena ir kuria Miunchene. 
2018 m. baigė laisvųjų menų 
stiklo ir keramikos studijas 
Miuncheno vaizduojamųjų 
menų akademijoje. Dalyvavo 
parodose ir tarptautiniuose 
projektuose ne tik Vokietijoje, 
bet ir už jos ribų. 2018 m. 
laimėjo Bavarijos Kultūros 
ministerijos stipendiją me-
nininkų rezidencijai „Villa 
Concordia”. 2017 m. apdova-
nota Art Karlsruhe meno pre-
mija. Menininkės darbus yra 
įsigijusios galerijos „Villingen 
Schwenningen”, „Karlsruhe”, 
FER kolekcija, Alexander 
Tutsek fondas bei privatūs 
kolekcininkai.             LR KMLR KM nuotr.

PAMINKLAS 
LĖLININKUI, KURIO 

MARIONETĖS  
JAV PATENTŲ 

BIURO 
PRIPAŽINTOS 

IŠRADIMU 
Pakruojo rajone ketina-

ma pastatyti paminklą, skir-
tą vienam žymiausių šalies 
menininkų – vitražistui, lė-
lininkui, scenografui Stasiui 
Ušinskui įamžinti. Skulptorius 
Danielius Sodeika ketina iš be-
tono išlieti vieną iš jo sukurtų 
marionečių. Būtent jos ir išgar-
sino S. Ušinską visame pasau-
lyje. Patentuotos marionetės 
ir dar prieškariu pastatytas 
filmas „Storulio sapnas” nese-
niai buvo įtraukti į UNESCO 
programos „Pasaulio atmintis” 
nacionalinį registrą.

N e d i d e l i s  a k m u o 
Akmenėlių dvare žymi vietą, 
kurioje bus pastatytas pa-
minklas iš Pakruojo kilusiam 
lėlininkui, S. Ušinskui atminti. 

(Nukelta į 10 psl.)
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BISTRAMPOLIO DVARE PRISIMINTAS  

VIENAS DIDŽIAUSIŲ 1863 M. SUKILIMO MŪŠIŲ

Š.m. rugpjūčio  3 d., šeš-
tadienį Panevėžio rajone, 
Bistrampolio dvare, buvo mini-
ma tradicinė Bistrampolio die-
na, kurios metu buvo rekons-
truotas 1863-iųjų sukilimas.

„Bistrampolio dvaro sta-
tytojo sūnus Vladislavas 
Bistramas taip pat buvo suki-
lėlis, vieno iš sukilimo vadų 
Zigmanto Sierakausko adju-
tantas. Tad dvaras aktyviai 
dalyvavo sukilime”, – sakė 

Kunigas Antanas Mackevičius

Kitąmet, minint 115-ąsias 
menininko gimimo metines, 
skulptorius D. Sodeika prista-
tys iš betono išlietą vieną iš S. 
Ušinsko marionečių. Paminklo 
idėja kilo dvaro savininkams.

„Pasirinkau objektu S. 
Ušinsko marionetę – arkliuką. 
Tas arkliukas turėtų būti ponio 
dydžio”, – sako skulptorius.

Akmenėlių dvaro savininkė 
Edita Aperavičienė sako, kad 
skulptūra lankytojams suteiks 
skirtingus džiaugsmus: „Jis 
suteiks džiaugsmą žmonėms, 
žinojimo džiaugsmą. Vaikams 
suteiks žaidimo džiaugsmą, 
nes jis bus naudojamas, joja-
mas. Gražu, kad skulptorius D. 
Sodeika sugalvojo tokį naudo-
jamą daiktą, kad atspindėtų tą 
pačią S. Ušinsko esmę.”

S. Ušinskas praėjusio 
amžiaus viduryje išgarsėjo 
savo vitražais ir lėlėmis. Jas 

Jungtinių Amerikos Valstijų 
patentų biuras pripažino išra-
dimu. Marionečių konstrukci-
jų brėžiniai ir 1938 metais su-
kurtas garsinis filmas „Storulio 
sapnas” prieš kelis mėnesius 
buvo įtrauktas į UNESCO 
programos „Pasaulio atmintis” 
nacionalinį registrą.

Pasak menotyrininkų, dau-
geliu talentų išsiskyręs S. 
Ušinskas laikomas vienu bran-
džiausių ir novatoriškiausių 
Lietuvos menininkų.

„Jis išsiskyrė savo origina-
lumu, unikalumu ir drąsa, nes 
gal vienas iš pirmųjų Europos 
lėlininkų atmetė iliuzijos kū-
rimą per lėles, kad marionečių 
teatras turi kartoti dramos 
teatrą, kokia buvo mada. Jis 
pradėjo atvirai demonstruoti 
kūrybinę lėlių kilmę”, – teigia 
Lėlių teatro režisierius Rimas 
Driežis.

Didžioji S. Ušinsko kūry-
bos dalis – 15 jo marionečių 
ir daugiau kaip 300 scenogra-
fijos eskizų – saugoma Teatro, 
muzikos ir kino muziejuje 
Vilniuje.  Aina Mizgirdė, LRT

Stop kadras.                                                                                                                                      LRT

dvaro vadovas kunigas dr. 
Rimantas Gudelis.

1863 m. įvykius buvo gali-
ma pamatyti istorinėje rekons-
trukcijoje. Po jos įvyko dvaro 
valdytojų palikuonio Tadeušo 
Bistramo čia kurto ir filmuo-
to dokumentinio filmo apie 
Antaną Mackevičių premjerą.

„Kauno pavieto laisvieji 
šauliai” įkūrė sukilėlių sto-
vyklą jos istorinėje vietoje, 
o lankytojai galėjo papildyti 
laisvės kovotojų gretas: išmė-
ginti jų ginklus, drabužius ir 
daugiau sužinoti apie vieną iš 
sukilimo vadų – kunigą Antaną 
Mackevičių.

Bistrampolio diena prasi-
dėjo tradicinėmis tapusiomiss 
žirgų konkūro varžybomis 
„Bistrampolio taurė”. Jose da-
lyvavo per 50 žirgų ir raitelių, 
trys iš žirgų – Bistrampolio 
žirgyno gyventojai.

„Vyko sukilėlių pasirody-
mai, pratybos, kuriose buvo 
galima pamatyti, kaip prieš 
150 metų lietuviai ir lenkai 

prie sukilimo.
Anot kun. dr. R. Gudelio, 

Palėvėnės vienuolyne vienuo-
lis ruošė maistą sukilėliams, 
bet prieš pat prasidedant suki-
limui buvo suimtas, ir tuomet 
Palėvėnės vienuolynas buvo 
uždarytas.

Sekmadienį 400 metų se-
numo bažnyčioje buvo laiko-
mos šv. Mišios, vėliau – rodo-
mas filmas apie sukilimą, ten 
taip pat vyko sukilėlių pratybų 

rekonstrukcija.
1863–1864 metų sukili-

mas – buvusio Abiejų Tautų 
Respublikos tautų nacionalinio 
ir socialinio išsivadavimo su-
kilimas prieš Rusijos imperijos 
valdžią. Laisvės kovos vyko 
Rusijos imperijos okupuo-
tose Lenkijoje ir Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje 
bei jų etnografinėse dalyse – 
Baltarusijoje ir Ukrainoje.

LRT

su savo ištiesintais dalgiais, 
kuriuos naudojo kaip iečių 
antgalius, ruošėsi mūšiams”, 
– sakė dr. R. Gudelis.

Sekmadienį, rugpjūčio 4 
d. Bistrampolio diena buvo 
minima Palėvėnės bažnyčioje. 
Iš šios bažnyčios prieš dau-
giau kaip 150 metų kunigas 
A. Mackevičius išėjo prisidėti 

Pirmojo garsinio lėlių filmo Lietuvoje „Storulio sapnas” (1938 m.) 
stop kadras.                                                                     youtube.com .

(Atkelta iš 9 psl.)

PAMINKLAS LĖLININKUI, 
KURIO MARIONETĖS  
JAV PATENTŲ BIURO 
PRIPAŽINTOS IŠRADIMU 

R u g p j ū č i o 
11–17 dienomis 
Niujorke vyko 
jau 38-asis šiuo-
laikinio šokio fes-
tivalis „Battery 
Dance Festival”. 
Pirmą kartą šio 
festivalio ren-
gėjai pakvietė 
dalyvauti ir kū-
rėją iš Lietuvos. 
C h o r e o g r a f ė 
ir šokėja Ema 
Senkuvienė šia-
me festivalyje 
pristatė šiuolai-
kinio šokio spek-
taklį „X ir ateities 
X”, kurtą ir atlie-
kamą su choreografu ir šokėju 
iš JAV Blake’u Seideliu.

„Didžioji dalis festivalio 
pasirodymų vyksta žemuti-
niame Manhetene esančia-
me Battery parke, atviroje 
erdvėje, tad juos pamatyti 
galėjo visi norintieji. Tai 
atspindi vieną pagrindinių 
festivalio tikslų – plėsti vie-
tinės bendruomenės supra-
timą apie šiuolaikinį šokį”, 
– pasakoja E. Senkuvienė. 
Į Niujorke rengiamą fes-
tivalį savo darbus atvežė 
trupės iš įvairių JAV miestų, 
taip pat kitų pasaulio šalių. 
Šiemet festivalis pristatė 
28 šokio kompanijas, devy-
nios iš jų – tarptautinės: iš 
Indijos, Argentinos, Turkijos, 
Nyderlandų, Irako, Austrijos, 
Prancūzijos, Šri Lankos ir 
Lietuvos. Programos sudary-
tojai siūlė ne tik šiuolaikinio 
šokio pasirodymus, bet ir 

LIETUVIŲ KŪRĖJOS DARBAS – PIRMĄ KARTĄ ŠIUOLAIKINIO 
ŠOKIO FESTIVALYJE NIUJORKE

įvairius nemokamus semi-
narus apie šiuolaikinį šokį 
tiek šokio profesionalams, 
tiek žiūrovams. Pasak E. 
Senkuvienės, tai dar vienas 
būdas suteikti galimybę susi-
pažinti su šokio menu, galbūt 
jį pamilti.

„Mes – tikri žmonės su 
tikrais išgyvenimais. Mes 
įstrigom. Mes patys esame 
problema. Būkit atidūs, nes 
mes esame jūs”, – taip pri-
statomas šokio spektaklis 
„X ir ateities X”, kuris buvo 
parodytas net du kartus. E. 
Senkuvienės ir B. Seidelio 
šiuolaikinio šokio spektaklio 
ištrauka rugpjūčio 14 d. buvo 
rodoma pagrindinėje Battery 
parko scenoje. Rugpjūčio 17 
d. per festivalio uždarymą 
vienas iš penkių atliekamų 
šiuolaikinio šokio pasirody-
mų buvo pilna „X ir ateities 
X” spektaklio versija.

Pristatyti savo darbus 
festivalyje „Battery Dance” 
pretendavo daug šokėjų. 
Atranka atvira, tačiau pakliū-
ti į festivalį gana sudėtinga. 
Tad Lietuvos vardo atsira-
dimą galima laikyti nemažu 
pasiekimu. Jauniems atli-
kėjams ir pradedantiesiems 
choreografams tai ir didelis 
asmeninis įvertinimas.

K a s m e t  f e s t i v a l y j e 
„Battery Dance” apsilanko 
daugiau nei 12 tūkstančių 
žiūrovų. 

Prie E. Senkuvienės ir B. 
Seidelio dalyvavimo festiva-
lyje „Battery Dance” prisidė-
jo Lietuvos kultūros institu-
tas, Lietuvos kultūros atašė 
JAV Gražina Michnevičiūtė, 
Lietuvos šokio informacijos 
centras ir JAV–Baltijos pre-
kybos rūmų valdybos narys 
Viktoras Sidabras.

LR KM

Choreografės ir šokėjos Emos Senkuvienės šiuolaikinio šokio spektaklis „X ir 
ateities X”, kurtas ir atliekamas su choreografu ir šokėju iš JAV Blake’u Seideliu. 
                                                                                                                    LR KM
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RENGINIŲ KALENDORIUS
Rugsėjo 15 d., sekmadienį nuo 11:30 val. r. iki 4:00 val. po 
p. vyks „Korp! Giedros” narių MENO PARODA - Lietuvių 
namų viršutinėje salėje. Bus eksponuojami įvairūs dailės kū-
riniai. Veiks keltuvas, skirtas pasikelti į antrą aukštą. Maloniai 
kviečiame dalyvauti įdomioje parodoje.

Istoriniuose šaltiniuose 
atrandami dviejų brolių - 
kunigaikščių Florijano ir 
Jaroslavo Giedraičių, dar 
XVI a. išvykusių į Ukrainą 
ir prisijungusių prie kazoko 
Severino Nalivaikos suki-
limo, pėdsakai. Sukilimas 
buvo apėmęs Kijevo, Brest-
L i tovsko ,  Ms t i s l avsko , 
Volynės, Podolės, Minsko 
žemes. Nuo 1596 m. sausio 
iki 1596 m. rugsėjo pabai-
gos kunigaikštis Florijanas 
pats rengė ir dalyvavo ka-
rinėse operacijose. Tą pa-
tvirtina Zaporožės kazokų 
istorijos tyrinėtojas Dmitrij 
Jaronickij, teigiantis, kad bro-
liai Florijanas ir Jaroslavas 
vadovavo kazokų būriams, 
o pakliuvę į Lenkijos kara-
liaus nelaisvę buvo nubausti 
mirtimi Varšuvoje 1597 m. 
balandžio 11 d. 

Kiti du broliai – kuni-
gaikščio Antonijaus Juzefo 
Giedraičio sūnūs Mykolas 
Mikalojus Giedraitis ir jo 
brolis Viktoras. Mykolas 
Mikalojus Giedraitis buvo 
Rusijos – Turkijos karo da-
lyvis, tarnavęs Rusijos karo 
laivyne. Vėliau jis studijavo 
Sankt -Peterburgo Meno 
akademijoje, bičiuliavosi su 
garsiuoju Rusijos dailininku 
Ilja Repinu. Naudodamasis 
savo artimais ryšiais su caro 
aplinka organizavo vadina-

Infomuojame, kad nuo 
2019 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos 
Respublikos diplomatinei at-
stovybei arba konsulinei įstaigai 
dokumentus dėl Leidimų laiki-
nai gyventi Lietuvoje galės pa-
teikti tik šių kategorijų piliečiai:

a) kurie turi teisę atkurti 
Lietuvos Respublikos pilie-
tybę Lietuvos Respublikos 
pilietybės įstatymo nustatyta 
tvarka;

b) kurie yra lietuvių kilmės;
c) kurie perkeliami įmonės 

viduje pagal Įstatymo 442 
straipsnio nuostatas.

KEIČIASI LEIDIMŲ GYVENTI LIETUVOJE IŠDAVIMO TVARKA
Pažymime, kad 

nurodytų kategori-
jų asmenims priė-
mimo taisyklės ne-
sikeičia ir jie toliau 
priimami vadovau-
jantis šiuo metu 
galiojančiu tvarkos 
aprašu. Visi kiti 
užsieniečiai dėl Leidimo gy-
venti išdavimo turėtų kreiptis 
tik Lietuvoje, į Migracijos 
departamentą.

Norėtume atkreipti dėmesį 
į tai, kad LR diplomatinės 
atstovybės daugiau dėl leidi-

mų laikinai gyventi išdavimo 
užsieniečiams netarpininkaus 
(išskyrus minėtas išimtis), o 
išduos tik vizas.

Daugiau informacijos: 
www.migraci ja . l t / index.
php?177756764       LR URM

mųjų dailininkų peredvižnikų 
judėjimą. Šie dailininkai ke-
liaudavo po Rusiją, piešdami 
paveikslus. Vėliau jie įkur-
davo muziejus, palikdami 
kelias dešimtis savo kūrinių 
pirmajai muziejaus ekspozi-
cijai. 1912 m. toks dailės mu-
ziejus buvo įkurtas Chersone, 
1913 m. – Mariupolyje, 1914 
m. – Nikolajeve. Mykolas 
Mikalojus Giedraitis nuo 
1918 m. iki 1933 m. gy-
veno nedidel iame name 
prie Charkovo universiteto. 
Revoliucijos ir pilietinio 
karo suirutės metu daugybė 
namų su vertingais meno 
kūriniais liko be šeiminin-
kų, tad Mykolas Mikalojus 
Giedraitis buvo tas asmuo, 
kuriam buvo patikėta nu-
statyti šių kūrinių meninę 
vertę. Asmeninėmis Mykolo 
Mikalojaus Giedraičio pa-
stangomis buvo įkurtas meno 
muziejus Slume 1921 m., 
jau valdant bolševikams. Jo 
padedamas kazokų istorijos 
tyrinėtojas Dmitrij Jaronickij 
baigė Dnepropetrovsko isto-
rijos muziejaus statybas. Šis 
muziejus yra Kairo muzie-
jaus kopija. 

1 9 2 8  m .  M y k o l a s 
Mikalojus Giedraitis ėmė-
si dailininko Iljos Repino 
namo – muziejaus statybos 
Čiugujeve, netoli Charkovo. 
1930 m. jį areštavo NKVD, 

visas jo turtas buvo konfis-
kuotas. Mykolas Mikalojus 
Giedraitis mirė skurde, tačiau 
jo – Ukrainos meno puoselė-
tojo ir patrioto – atminimas 
gyvas Ukrainoje iki šiol. 
Ukrainos prezidento įsaku 
Mykolas Giedraitis buvo 
reabilituotas. 

Viktoras Giedraitis buvo 
dailininkas marinistas, su-
rengęs  daugybę  parodų 
Paryžiuje. Jis mirė Odesoje 
iš bado 1920 m. 

Gydytoja Vera, kunigaikš-
čio Ignaco Giedraičio du-
kra – dar viena labai įdomi 
Giedraičių atšakos Ukrainoje 
atstovė. Ji  buvo pirmoji 
Rusijos imperijos istorijoje 
moteris chirurgė, karo gy-
dytoja, sukūrusi metodiką 
karo žaizdų gydymui, įkūrusi 
mokyklą, padėjusią žmo-
nėms išgyventi karo metu. Ji 
buvo asmeninė caro šeimos 
chirurgė, per stebuklą iš-
vengusi sušaudymo kartu su 
caro šeima Jekaterinburge. Ji 
liko gyva, kadangi tuo metu 
gydėsi sužeidimą ligoninė-
je. Ji buvo poetė, rašytoja, 
artimai bendravusi su poe-
tais Nikolajumi Gumiliovu, 
Sergejumi Jeseninu. Beje, S. 
Jeseninas jos vadovaujamoje 
ligoninėje dirbo sanitaru. 

Gydytojos Veros atlikta 
operacija išgelbėjo gyvybę 
vienam Japonijos imperato-
riškosios šeimos nariui. O 
su tuo susijusi ir komiška is-
torija. Kadangi daktarė Vera 
buvo neįprastai aukšto ūgio 
– kone dviejų metrų aukščio, 
visoje Japonijoje nebuvo 

įmanoma rasti jai tinkamo ki-
mono. Tuomet imperatoriaus 
šeima padovanojo kimono, 
pasiūtą specialiai jai.

Pirmojo pasaulinio karo 
metais ji vadovavo impera-
toriškosioms Carskoje Selo 
ligoninėms. Šiose ligoninė-
se sanitarėmis dirbo, mo-
kydamosi slaugyti sužeis-
tuosius, pati imperatorienė 
Aleksandra ir jos dukros. 
Daktarė Vera buvo labai 
griežta ir nevengdavo išbarti 
netgi imperatoriškųjų perso-
nų. Kadangi jos kaip medikės 
autoritetas buvo nepajudina-
mas, jokio nepasitenkinimo 
tokiu griežtu elgesiu caro 
šeima nereiškė. 

Vera studijavo mediciną 
Šveicarijoje, tačiau grįžo į 
Rusiją. Sovietiniais laikais 
jos buvęs mokytojas atsiun-
tė jai kvietimą vadovauti jo 
ligoninei ir katedrai. Deja, 
tai buvo 1930-ieji metai, ir 
ji negalėjo išvykti iš Kijevo. 
Nuo 1918 m. gydytoja gy-
veno Kijeve, dėstė Kijevo 
Medicinos institute. Keletą 
kartų ji buvo areštuota, o 
1930 m. dėl netinkamos kil-
mės galiausiai išvyta iš dar-
bo. Bet ir tuomet ji nenuleido 
rankų: išvykusi į kaimą nusi-
pirko nedidelį namelį, įsigijo 
karvę ir išmoko ją melžti. 
Tai, be jokios abejonės, buvo 
didelis žygdarbis kunigaikš-
tytei. Ji mirė 1933 m. sausio 
mėnesį, palaidota Kijeve. 
Jos kapą prižiūri Aleksandro 
Giedraičio šeima. 

Dar  v iena  įdomi  as -
menybė – Konstantinas, 

Kajetano Giedraičio, impe-
ratoriškosios armijos medi-
cinos tarnybos pulkininko, 
sūnus. Konstantinas gimė 
Moldovoje, mokėsi Kijeve, 
Šv. Valdimiro kadetų korpu-
se, kurį baigė aukso medaliu, 
tačiau dėl prastos sveikatos 
turėjo atsisakyti karinės tar-
nybos. Su pagyrimu baigęs 
Sankt – Peterburgo Miškų 
institutą, vėliau įstojo į Sankt 
– Peterburgo universitetą, 
studijavo žemės (dirvos) 
cheminę sudėtį. Nuo 1911 iki 
1932 m. jis dirbo Černigovo 
apskrityje, įkūrė laborato-
riją, kurioje tyrinėjo dirvos 
derlingumą. Tapo Sovietų 
sąjungos Mokslų akademijos 
nariu ir buvo pirmasis, kurį 
už nuopelnus sovietų valdžia 
apdovanojo Lenino premija. 
Stalino laikais lietuvių ir 
lenkų kilmės kunigaikščių 
giminės atstovo apdovanoji-
mas Lenino premija prilygo 
stebuklui. Tačiau 1932 m. 
jis buvo represuotas, mirė 
Maskvoje. 

Kito Giedraičių giminės 
atstovo, Michalo Giedraičio, 
Vladislavo Giedraičio sū-
naus, likimas susiklostė tra-
giškai. Jis buvo karinin-
kas, tapęs karinės diktatūros 
auka 1920-aisiais metais. 
Pirmojo pasaulinio karo 
metais Michalas Giedraitis 
tarnavo praporščiku Austro 
- Vengrijos imperijoje vei-
kusiame Belogaraisko pul-
ke. Pakliuvęs į  nelaisvę 
Charkove netrukus buvo 
paleistas ir vėliau dirbo kro-
viku. Raudonosios armijos 
kontržvalgyba jį areštavo ir 
sušaudė. Giedraičiams iki 
šiol nepavyksta pasiekti šio 
asmens reabilitacijos. 

U k r a i n o s  G i e d r a i č i ų 
atšakos palikuonys buvo 
šviesūs žmonės, šios ša-
lies patriotai ir mecenatai. 
Ne vienas jų nukentėjo per 
Stalino represijas, tame tar-
pe ir Aleksandro Giedraičio 
tėvas. Aleksandras tikisi, 
kad pasikeitusi Ukrainos 
valdžia galiausiai reabilituos 
ir įamžins nukentėjusių nuo 
stalininio režimo Giedraičių 
atminimą.        Bernardinai.lt

Mykolas Giedraitis, Videniškių bažnyčia.                     V. Žuko nuotr.

PAL. MYKOLO GIEDRAIČIO GIMINAIČIŲ 
PĖDSAKAI UKRAINOJE

Garsios kunigaikščių Giedraičių giminės atstovas Mykolas 
Giedraitis, paskelbtas palaimintuoju 2018 m. lapkričio 8 d. 
Krokuvoje, buvo kilęs iš Videniškių. Š.m. gegužės 4 d., mi-
nint 534-ąsias metines po pal. Mykolo Giedraičio mirties, 
Videniškių vienuolyno muziejuje buvo surengta konferencija, 
į kurią suvažiavo Giedraičių giminės atstovai iš įvairiausių 
pasaulio kampelių. Iš Didžiosios Britanijos atvyko Giedraičių 
giminės palikuonio aeronautikos inžinieriaus, istoriko Mykolo 
Henriko Giedraičio dukros– televizijos režisierė Marie Rose 
(Coky) Giedroyć bei aktorė, TV laidų vedėja Melanie Giedroyć 
iš Anglijos. Iš Vilniaus atvyko aktorius Rimantas Giedraitis, iš 
Ukrainos – Aleksandras Giedraitis, rinkosi ir kiti Giedraičių 
giminės atstovai. Konferencijoje dalyvavo garsaus Giedraičių 
giminės atstovo politologo ir publicisto Jerzy Giedroyć dialogo 
ir bendradarbiavimo forumo valdybos pirmininkas Alvydas 
Nikžentaitis, pranešimus skaitė istorikai.

Konferencijoje apie Giedraičių giminės pėdsakus Ukrainoje 
pasakojo konferencijos svečias iš Ukrainos Aleksandras 
Giedraitis. Siūlome kiek sutrumpintą Aleksandro Giedraičio 
pasakojimą. 
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FIBA pripažino arbitrų 
klaidą – Lietuvos rinktinei 
turėjo būti įskaitytas taš-
kas paskutinėmis mačo su 
Prancūzija sekundėmis. Vis 
dėlto tai rungtynių rezultato 
jau nebepakeis.

FIBA rugsėjo 8 d., sek-
madienį ryte paskelbė, jog 
epizodas, kai iki susitikimo 
pabaigos likus 30 sek. Rudy 
Gobertas liesdamas lanką nuo 
jo numušė Jono Valančiūno 
baudos metimą, turėjo būti 
traktuojamas kaip taiklus lie-
tuvio metimas.

Vis dėlto teisėjų švilpukai 
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė.                                                                                         FIBA nuotr.

FIBA PRIPAŽINO ARBITRŲ 
KLAIDĄ – LIETUVOS RINKTINEI 

RUNGTYNES SUGADINĘ TEISĖJAI 
NEBEDIRBS ŠIAME ČEMPIONATE 

tylėjo ir Lietuvos krepšininkai 
pralaimėjo rungtynes.

Po susitikimo oficialų pro-
testą parašiusi Lietuvos rink-
tinė gavo atsaką, jog teisėjų 
klaidos nėra nagrinėjamos 
pagal reglamentą.

Vis dėlto teisėjams, dalyva-
vusiems mače, skirtos sankci-
jos. Jie daugiau nebeteisėjaus 
šiame čempionate.

Lietuvos ir Prancūzijos 
rungtynėms teisėjavo ispanas 
Antonio Conde, venesuelietis 
Danielis Garcia Nievesas ir ar-
gentinietis Leandro Lezcano.

 LRT

Lietuvos aštuo-
niolikmečiai rug-
sėjo 8 d. triumfavo 
Gruzijoje, Tbilisyje, 
vykusiame Europos 
jaunių (U18) 3x3 
krepšinio čempiona-
te. Jie finale 21:14 
nukovė bendramžius 
iš Prancūzijos.

Tai pirmas tokio 
rango šio sporto me-
dalis Lietuvos isto-
rijoje.

Finale Adomas 
Sidarevičius pelnė 
9 taškus, Aristidas 
Končius pridėjo 5, 
Gabrielius Čelka pa-
sižymėjo 5 taškais, o Gytis 
Nemeikša prisidėjo dar 3.

LRT.lt primena, jog 2020-
ųjų metų olimpinėse žaidynėse 
Tokijuje 3x3 krepšinis bus 

LIETUVOS JAUNIŲ 3X3 KREPŠINIO RINKTINĖ IŠKOVOJO 
AUKSO MEDALIUS 

Lietuvos U18 3x3 krepšinio rinktinė.                             FIBA nuotr.

olimpinė sporto šaka.
Kvalifikacinėse varžybose 

lietuviai 16:12 nugalėjo rusus 
ir 21:8 sumindė Vengrijos 
atletus.

Turnyro ketvirtfinalyje 
mūsų tautiečiai paskutinę se-
kundę 15:14 nukovė Estijos 
atstovus. Pusfinalyje 13:10 
buvo įveikti ukrainiečiai. LRT

Tarptautinės irklavimo fede-
racijos (FISA) kongreso metu 
buvo paskelbta, kad 2021-aisiais 
metais Trakuose vyks antrasis 
pasaulio taurės etapas. Lietuvos 
irklavimo federacijos (LIF) 
prezidentas Dainius Pavilionis 
tikina, kad vasarį turėtų paaiš-
kėti ir 2024-ųjų metų Europos 
čempionato šeimininkai. Yra 
didelė tikimybė, kad jais taps 
Trakų miestas, rašoma LIF pra-
nešime spaudai.

„Šios naujienos džiugina, bet 
tuo pačiu ir verčia susimąstyti, 
nes norėjome, kad Trakuose 
2023-ais metais vyktų suaugu-

siųjų pasaulio 
čempionatas, 
– kalbėjo D. 
Pavilionis. – 
Taip pat lauk-
sime vasario 
mėnesio, kada 
turėtų galuti-
nai paaiškėti, 
ar 2024-aisias 
Trakuose vyks 

LIETUVOS LAIMĖJIMAS: 2021 M. TRAKUOSE VYKS 
PASAULIO TAURĖS VARŽYBŲ ANTRASIS ETAPAS

Europos irklavimo čempiona-
tas”.

D. Pavilionio teigimu, ne-
trukus reikės pradėti ruošti 
namų darbus prieš pasaulio 
taurės varžybas. „Labai didelės 
diskusijos buvo dėl salos – dėl 
salos sutvarkymo ir tilto staty-
bos, bet projektas jau pajudėjo 
– Kultūros ministerijoje yra 
sudaryta darbo grupė, kurios 
pirmasis posėdis jau įvyko, 
– kalbėjo LIF prezidentas. – 
Džiaugiuosi, kad į mūsų norus 
yra žiūrima pozityviai. Tikime, 
kad galime padaryti, kad žiūro-
vams būtų kur kas paprasčiau 
stebėti irklavimo varžybas”.

LIF prezidentas pabrėžė, kad 
reikėtų pagalvoti ir apie ežero 
valymo darbus. „Jau buvome 
išsivalę, tačiau dabar ežeras yra 
nusekęs, kažkur žolių prižėlė, – 
kalbėjo D. Pavilionis. – Taip pat 
planuojame padaryti naujus tar-
pinių finišų bokštelius. Esame 
numatę visus kasdienius darbus 
ir po truputį judame į priekį”.

Planuojama, kad Trakuose 
bus pastatytas ir naujas ketu-
riasdešimties vietų viešbutis. 
„Be to, dedame visas pastangas 
dėl Trakų irklavimo centro pas-
tato renovacijos, – priminė D. 
Pavilionis. – Pastatas yra šiek 
tiek pavargęs, viešbutis paskuti-
nį kartą renovuotas 2001-aisiais. 
Jeigu ruošiamės čia priimti 
užsieniečius, reikia apsitvarkyti, 
kad nebūtų gėda”.

Pasak D. Paviliono, pasau-
lio taurės etapo varžybos bus 
pirmasis rimtas išbandymas. 
„Esame organizavę jaunių, jau-
nimo, studentų, meistrų tarptau-
tines varžybas, tačiau suaugu-
siųjų varžybų dar nevykdėme. 
Turime suprasti, kad į pasaulio 
taurės varžybas suvažiuoja visas 
elitas, tai bus tarsi mini pasaulio 
čempionatas. Tai yra prestižas, 
tai yra didžiulė reklama šaliai. 
Be abejo, tai bus mums egza-
minas prieš rengiant pasaulio ir 
Europos čempionatus ateityje”.

LRT


