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Latvijos premjerė: „Santarvės 
centro” pergalė rinkimuose gali 
kelti grėsmę šalies nepriklauso-
mybei.                EPA-ELTA nuotr.

Ryga, spalio 4 d. (LETA-
ELTA). Prorusiškos partijos 
„Santarvės centras” perga-
lė 12-uosiuose parlamento 
rinkimuose gali kelti grės-
mę Latvijos nepriklausomy-
bei, mano šalies premjerė 
Laimduota Straujuma, atsto-
vaujanti partijai „Vienybė”. 

„Esu susirūpinusi. „San-
tarvės centras” keliavo į JAV, 
Briuselį, bet taip pat buvo ir 
Maskvoje”, - žurnalistams sakė 
Latvijos ministrė pirmininkė, 
šeštadienį atidavusi savo balsą 
vykstančiuose rinkimuose. 

Pasak L. Straujumos, jai ne-

Pone Pirmininke, 
Ponios ir ponai,
šiandien ginkluoti konflik-

tai ir nestabilumas pasaulyje 
verčia mus grįžti prie pagrin-
dinio Jungtinių Tautų tikslo: 
palaikyti tarptautinę taiką 
ir saugumą. Mes, Jungtinių 
Tautų valstybės narės, esame 
įsipareigojusios laikytis šio 
esminio principo.

Terorizmo ir karo išpliti-
mo po visą pasaulį grėsmės 
akivaizdoje dabar tinkamas 
metas stabtelėti, permąstyti 
savo veiksmus ir padaryti vis-
ką, kas įmanoma, kad liautųsi 
mirtinos kovos, kad ir kur jos 
vyktų: jūsų gimtojoje šalyje, 
kaimyninėse valstybėse ar jūsų 
regione.

1. Globalinio saugumo 
pobūdis stipriai pasikeitė. 
Matome, kaip „nevalstybiniai” 
veikėjai, religiniai fundamen-
talistai ir nusikalstamos su-
kilėlių grupuotės terorizuoja 
pasaulį ir kelia grėsmę taikių 
žmonių saugumui.

Liūdna, bet kai kurios vals-
tybės remia teroristus ir yra 
tapusios augančio smurto epi-
centru ir prieglobsčiu.

Tačiau šiandien teroro ir 
karo priemonės yra daugiau 
nei tradicinė ginkluotos ko-
vos samprata. Kad ir kokios 
terorizmo priemonės būtų 
naudojamos, jų tikslas vieno-
das - įbauginti žmones, šalis, 
o tam tikrais atvejais - ir visą 
pasaulį.

2. Valstybių ir visuomenių 
taikus ir tvarus sambūvis jau 
nebėra savaime suprantamas 
dalykas.

Bendros pastangos, ryžtas 
ir nacionaliniai įsipareigoji-
mai yra būtini, siekiant mums 
visiems užtikrinti tvarią ateitį.

Mūsų kaip tautų grupės 
bendra užduotis - išlaikyti ne-
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dalomą saugumą. Turime dėti 
visas pastangas, kad sustab-
dytume ISIS ir „Al-Qaedą”, 
palaikytume taiką ir saugumą 
Artimuosiuose Rytuose, bet 
tiek pat mūsų pastangų reika-
lauja ir geopolitiniai iššūkiai 
Rytų Europoje.

Mūsų pareiga - remti taiką 
Ukrainoje, jos suverenitetą 
ir teritorinį vientisumą. Kuo 
skubiau turime padėti Ukrainai 
susidoroti su jai kylančiomis 
grėsmėmis.

3. Jungtinės Tautos kartu 
su NATO, Europos Sąjunga, 
kitomis regioninėmis organi-
zacijomis ir savo valstybėmis 
narėmis turi vykdyti savo 
pareigas ir padaryti viską, kas 
įmanoma, siekiant sustabdyti 
ginkluotus konfliktus, suvere-
nių valstybių sienų perbraižy-

mą ir įšaldytų konfliktų kūrimą 
vieną po kito.

Turime veikti kartu - kaip 
grupė kaimynų, grupė valsty-
bių, kurioms rūpi tarptautinės 
bendruomenės ateitis, ateitis 
pasaulio, kuriame gyvename.

Labai svarbu užgniaužti 
konfliktą pačioje jo užuo-
mazgoje, suardyti terorizmui 
palankią terpę.

4. Bet, visų svarbiausia, 
niekada neturėtume atsisakyti 
mus vienijančių vertybių: 
pagarbos žmogaus teisėms 
ir pagrindiniams valstybės 
suverenumo ir teritorinio vien-
tisumo principams.

Kai reikia ginti šiuos pa-
grindinius principus, tarptautinė 
bendruomenė turi būti vieninga 
ir duoti atsaką bet kokiam šių 
bendrų principų pažeidimui.

Tai, kad vis dar saugome 
šias esmines vertybes, patvir-
tina balsavimo Jungtinių Tautų 
Generalinėje Asamblėjoje dėl 
ginkluoto konflikto Ukrainoje 
rezultatai.

Šimtas valstybių išreiškė 
paramą Ukrainai ir pasmerkė 
Rusijos Federacijos įvykdytą 
Krymo okupaciją.

Didžioji dauguma šios 
Asamblėjos niekuomet ne-
pripažins neteisėtų agresijos 
veiksmų.

5. Jeigu mums nepavyks 
ir smurtas, agresija ir teroras 
laimės, rizikuojame vieną rytą 
prabudę atrasti visus kovo-
jančius tarpusavyje ir tvyrantį 
chaosą.

Viskas, dėl ko dirbome, 
viskas, ką sukūrėme, pasau-
lis, kuriame gyvename, bus 

sugriauta.
Tarptautinės bendruome-

nės atsaku negali būti tylus 
pritarimas tokioms brutalioms 
agresijos formoms.

Gerbiami delegatai, ponios 
ir ponai,

kad išvengtume dar niūres-
nės ateities, kviečiu neleisti 
apgaulei, melui, manipulia-
cijoms ir abejingumui prasi-
skverbti į mūsų teritorijas ir 
išniekinti mūsų vertybes.

Privalome grįžti prie pa-
grindinio Jungtinių Tautų prin-
cipo - palaikyti taiką visame 
pasaulyje.

Mūsų nedalomas dėmesys 
turi būti sutelktas nedalomam 
saugumui išlaikyti.

2014-09-26, 
Dalia Grybauskaitė, Lie-

tuvos Respublikos Prezidentė

priimtina tai, kad „Santarvės 
centras” neslepia bendra-
darbiaujantis su Rusijos 
prezidento Vladimiro Putino 
partija ir skelbia, kad V. 
Putinas yra tinkamiausias 
prezidentas Rusijai. 

Latvijos premjerė išreiškė 
viltį, kad jos partija „Vienybė” 
nugalės prorusiškai nusiteiku-
sius varžovus. 

„Vienybės” tikslas yra iško-
voti daugiau mandatų nei per 
praėjusius Seimo rinkimus”, 
- teigė Latvijos politikė. Per 
praėjusius rinkimus jos partija 
gavo 20 vietų parlamente. 

Paliaubos Ukrainoje sutei-
kia vilties, tačiau Rusija vis 
dar turi galių destabilizuoti 
padėtį šalyje, spalio 1 d. pa-
reiškė NATO naujasis ge-
neralinis sekretorius Jensas 
Stoltenbergas.

„Paliaubos Ukrainoje su-
teikia galimybę, bet Rusija 
išsaugojo savo gebėjimą desta-
bilizuoti Ukrainą. Rusija toliau 
pažeidžia tarptautinę teisę”, – 
sakė J. Stoltenbergas spaudos 
konferencijoje, kurioje kaip 
Aljanso vadovas dalyvavo 
pirmą kartą.

J. Stoltenbergas vis tik 

NAUJASIS NATO VADOVAS – RUSIJA VIS DAR 
GALI DESTABILIZUOTI UKRAINĄ

ištiesė alyvmedžio šakelę 
Rusijai, pareikšdamas, kad 
jis nemato prieštaravimų tarp 
konstruktyvių santykių su 
Rusija siekimo ir pasisakymo 
už stiprų NATO.

Be kita ko, jis dar užtikrino, 
kad NATO padės ir Turkijai, 
jeigu ji būtų užpulta.

„Mūsų atsakomybė, svar-
biausia esminė atsakomybė 
yra ginti, ir turi būti labai 
aišku, kad ginsime Turkiją, 
kad 5-asis kolektyvinės gy-
nybos straipsnis taikytinas ir 
Turkijai, jeigu ji būtų užpulta”, 
– sakė jis.                             LRT

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kalba iš Jungtinių Tautų tribūnos.                                                              www.lrp.lt
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Lietuvos gynybos biudžetas kitąmet turėtų būti trečdaliu 
didesnis nei šiemet, rodo paskelbtas kitų metų valstybės biudžeto 
projektas. Pagal projektą, asignavimai Krašto apsaugos ministe-
rijai 2015 metais sieks 424,5 mln. eurų, arba 1 mlrd. 465,7 mln. 
litų. Šių metų asignavimai siekia 1 mlrd. 110,5 mln. litų. Krašto 
apsaugos ministerijos atstovė spaudai sakė, kad pagal dabartinius 
skaičiavimus Krašto apsaugos ministerijos biudžetas kitąmet 
sudarytų 1,11 proc. šalies bendrojo vidaus produkto. Tai vis dar 
gerokai mažiau nei NATO užsibrėžtas 2 proc. rodiklis.

Biudžeto projekto preambulėje rašoma, kad kitų metų vals-
tybės biudžetas parengtas reaguojant „į kintančią geopolitinę ir 
saugumo padėtį Europoje ir poreikį vykdyti narystės NATO įsi-
pareigojimus”. Lietuvos politikai dėl gynybos biudžeto didinimo 
apsisprendė reaguodami į Rusijos veiksmus Ukrainoje. Politinės 
partijos šiemet pasirašė susitarimą, kad išlaidos gynybai 2 proc. 
BVP pasiektų 2020 metais.

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas sakė, kad Lietuva 
„turi vykdyti papildomas priemones dėl savo šalies saugumo 
ir tarptautinius įsipareigojimus NATO aljansui”. „Pagrindinės 
kryptys yra mūsų karinių padalinių geresnis užpildymas kariais, 
kariuomenės modernizacija, priešlėktuviniai ir prieštankiniai 
ginklai, pėstininkų kovos mašinos, infrastruktūros pagerinimas ir 
priimančios šalies funkcijų užtikrinimas, kad atvykę sąjungininkai 
galėtų deramai treniruotis ir mokytis”, – kalbėjo ministras.

2014 metais pirminis patvirtintas Lietuvos gynybos biu-
džetas sudarė 980,5 mln. litų. Metų viduryje jis buvo padidintas 
130 milijonų litų, iš jų 85 mln. litų biudžeto lėšų ir 45 mln. litų 
Privatizavimo fondų lėšų. Visos šios gynybos lėšos sudarė 0,89 
proc. BVP.

Lietuvos Vyriausybė svarsto įkurti instituciją, kuri būtų at-
sakinga už Lietuvos kultūros pristatymą užsienyje. Šis klausimas 
aptartas Vyriausybės strateginio komiteto posėdyje. „Nuspręsta 
sukurti tarpinstitucinę darbo grupę, kuri pateiks pasiūlymus 
šiuo klausimu ir išnagrinės, kuris variantas geriausias”, – sakė 
Vyriausybės Spaudos ir komunikacijos skyriaus vedėjas Antanas 
Martusevičius. Anot jo, darbinis šios institucijos pavadinimas – 
„Lietuvos institutas”. Jeigu būtų įkurta, ji taptų „Lietuvos kultūros 
pristatymo pasaulyje koordinatoriumi”.

Šalčininkų rajone pakeistos dvikalbės gatvių pavadinimų 
lentelės, pranešė Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje 
Audrius Skaistys. Pasak jo, administracijos direktorius teismui 
pateikė pakeistų gatvių nuotraukas, jos su antspaudais. Į rajoną 
nuvykęs A. Skaistys sakė, kad kai kuriuos buvusius dvikalbius 
užrašus rado uždažytus, kiti nukabinti. Dabar byloje iki spalio 
30 dienos paskelbta pertrauka. Pasak A. Skaičio, byla turbūt bus 
nutraukta. Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyba ketina 
aiškintis, ar dvikalbės lentelės panaikintos ir kitose vietovėse. 
„Kas lėmė jų sprendimą? Matyt, patirtis, kad neverta ginčytis, 
kur yra akivaizdūs pažeidimai – beliko gauti baudą arba paša-
linti pažeidimus. Nereikia būti dideliu teisininku, kad suprasti, 
kad tos dvikalbės lentelės neatitinka įstatymų. (..).Rezultatyvus 
antstolio darbas gali privesti prie tokio rezultato”, – mano A. 
Skaistys.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė įstatymo pataisas, 
kurios įteisino ritualinį gyvulių skerdimą pagal musulmonų ir 
judėjų papročius, žiniasklaidai patvirtino prezidentės atstovas 
spaudai Modestas Naudžius.

Vilniaus įgulos karininkų ramovėje įteikti pažymėjimai 
asmenims, kuriems už žydų gelbėjimą nuo Holokausto suteiktas 
Laisvės kovų dalyvių statusas.  Statusas suteiktas 73 asmenims.  
Per Antrąjį pasaulinį karą naciai, talkinami vietos kolaborantų, 
išžudė apie 90 proc. iš daugiau kaip 200 tūkst. Lietuvos žydų. 
Išgelbėta buvo apie 8 tūkst., dar maždaug tiek pat spėjo pasitraukti 
į Sovietų Sąjungos gilumą. Izraelyje įsikūręs Holokausto studijų 
centras už žydų gelbėjimą pasaulio teisuoliais yra pripažinęs 
beveik 900 lietuvių.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Seimui teikė Civilinio kodekso 
pataisas, kuriomis siekiama sumažinti vaikų, patenkančių į globos 
namus, skaičių ir paskatinti įvaikinimą. Prezidentės pataisomis siū-
loma riboti vaikų iki 3 metų amžiaus patekimą į globos namus. Patys 
mažiausieji į globos institucijas patektų tik išskirtiniais atvejais, kai 
yra būtina specializuota sveikatos priežiūra ar slauga. Taip pat jei 
vaiko šeima negali užtikrinti tinkamos globos, o bendruomeninės 
paslaugos savivaldybėje nėra išplėtotos. Jungtinių Tautų Vaiko 
teisių komitetas, vertinantis, kaip valstybės įgyvendina Jungtinių 
Tautų Vaiko teisių konvenciją, yra pareiškęs, jog Lietuva turi suma-
žinti didelį iš tėvų paimamų ir institucijose apgyvendinamų vaikų 
skaičių, ypač vaikų iki 3 metų amžiaus. Lietuvoje vaikų globos 
sistema yra viena problematiškiausių Europos Sąjungoje. Šalyje 
veikia daugiau nei 100 vaikų globos institucijų, o tai neatitinka 
tarptautinės praktikos.                                                       LRT, ELTA

A t s i s t a t y d i n o  J AV 
Slaptosios tarnybos vadovė 
Julia Pierson. Ji  prisiėmė atsa-
komybę už saugumo spragas, 
kai neseniai peiliu ginkluotas 

Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel spalio 2 d. telefonu kal-
bėdamasi su Rusijos prezidentu 
Vladimiru Putinu pabrėžė, kad 
Maskva turi pareigą sutram-
dyti prorusiškus separatistus 
Ukrainoje, sakė Vokietijos 
vyriausybės atstovas.

„Vokietijos kanclerė pa-
brėžė Rusijos atsakomybę 
daryti nuosaikumą didinančią 
įtaką prorusiškiems separa-
tistams. Ji sakė, kad suderėtą 
ugnies nutraukimą pagaliau 
reikia gerbti visa apimtimi”, 
– sakoma Steffeno Seiberto 
pareiškime.

Atstovas sakė, jog lyderiai 
išreiškė susirūpinimą dėl to, 
kad smurtas Ukrainoje tebėra 
kasdienis reiškinys.

Kremliaus pareiškime sako-

Rusijos užsienio reikalų 
ministras Sergejus Lavrovas, 
telefonu kalbėdamasis su JAV 
valstybės sekretoriumi Johnu 
Kerry, pabrėžė būtinybę laiky-
tis paliaubų Ukrainos rytuose, 
nurodoma Rusijos užsienio 
reikalų ministerijos (URM) 
pranešime.

„Spalio 3 dieną, amerikie-
čių iniciatyva, įvyko Rusijos 
užsienio reikalų ministro S. 
Lavrovo pokalbis su JAV 

JAV valstybės sekretorius Johnu Kerry ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. AFP

S. LAVROVAS TELEFONU KALBĖJOSI SU J. KERRY

valstybės sekretoriumi J. 
Kerry. Kalbėta apie padėtį 
Ukrainoje”, – sakoma pra-
nešime, paskelbtame URM 
tinklalapyje.

Rusijos diplomatijos vado-
vas „pabrėžė būtinybę konf-
likto šalims griežtai laikytis 
Minsko susitarimų dėl pa-
liaubų, atitraukti sunkiąją 
ginkluotę ir užtikrinti padėties 
stebėseną ESBO pajėgomis”.

„S. Lavrovas pažymėjo, 

kad svarbu nedelsiant nutraukti 
gyvenamųjų Donecko rajonų 
apšaudymą, kurio aukomis tapo 
taikūs gyventojai ir Tarptautinio 
Raudonojo Kryžiaus Komiteto 
atstovas”, – sakoma Rusijos 
URM pranešime.

Jame dar pažymima, kad 
S. Lavrovas ir J. Kerry suta-
rė palaikyti glaudų ryšį, kad 
būtų galima aptarti aktualius 
tarptautinės ir dvišalės dieno-
tvarkės klausimus.            LRT

Julia Pierson.                                                                                 AFP

IŠ PAREIGŲ PASITRAUKĖ JAV SLAPTOSIOS TARNYBOS VADOVĖ
asmuo įsiveržė į Baltuosius 
rūmus. 

Dieną prieš tai J. Pierson 
sulaukė ne menkos kriti-
kos Kongrese dėl saugumo 

Baltuosiuose rūmuose.
Incidentas įvyko rugsė-

jo 19-ąją  ginkluotam vy-
rui  peršokus Baltųjų rūmų 
komplekso tvorą ir įbėgus 
į ceremonijoms naudojamą 
Rytų kambarį, esantį aukštu 
žemiau prezidento asmeninės 
rezidencijos.

J. Pierson buvo pirmoji 
moteris, vadovavusi Amerikos 
slaptajai tarnybai. Prezidentas 
Barackas Obama ją paskyrė 
2013-ujų pavasarį. 

Slaptoji tarnyba tiria fi-
nansinius nusikaltimus, saugo 
JAV prezidentą ir jo šeimą.

 LRT

MASKVA TURI SUTRAMDYTI SEPARATISTUS UKRAINOJE
ma, kad to telefoninio pokalbio, 
kurį inicijavo Vokietija, metu 
lyderiai kalbėjosi apie abiejų 
konflikto šalių sunkiosios gin-
kluotės atitraukimo svarbą.

„Vladimiras Putinas pa-
brėžė būtinybę užkirsti kelią 
ukrainiečių padalinių toles-
nėms atakoms prieš civilinius 
objektus Ukrainos pietry-
čiuose”, – sakoma Kremliaus 
pareiškime.

A. Merkel sakė, kad sieną 
tarp Ukrainos ir Rusijos reikia 
stebėti ir kad didelį vaidmenį 
šiuo klausimu turi Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Organizacija (ESBO).

Kanclerė nurodė, kad 
Vokietija toliau rems ESBO 
misiją Ukrainoje ir kad ši or-
ganizacija gali vaidinti svarbų 

vaidmenį per planuojamus 
vietos valdžios rinkimus re-
gionuose aplink Donecką ir 
Luhanską.

Pasak Kremliaus, abu va-
dovai taip pat paragino greitai 
išspręsti „Ukrainos dujų pro-
blemą”.                             LRT

Angela Merkel.                Reuters
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RUSIJOS DEMOKRATO ŽODŽIAI
Keista girdėti žinią apie tai, kad Maskvoje įvyko pro-

testo mitingas. Keista todėl, kad protestuotojai pasisakė 
prieš Rusijos agresiją, kurią šiandien tenka kentėti Ukrainai. 
Neįtikėtina, bet tiesa, tačiau visvien kyla įtarimas, kad ir šis 
protestas yra naudingas Putinui, yra su juo suderintas ir jo 

„palaimintas”. Juk po to visam pasauliui bus galima trimituoti, 
kad Rusijoje niekas nedraudžia pasisakyti prieš oficialiąją 
valdžios politiką. Kaip bebūtų, reikia atiduoti deramą pa-
garbą rusams, išdrįsusiems viešumoje protestuoti prieš 
Ukrainos užpuolimą. Yra Rusijoje demokratiškai, Vakarų 
pasaulio vertybėmis besivadovaujančių žmonių. Šiandien 
jiems ypatingai sunku, nes tenka atlaikyti mirtinai pavojingą 
putinistų neapykantą ir, deja, nešti nepelnytą paniekos, kurią 
pasaulyje jų šaliai pajuto galybė žmonių, naštą. 

Vienas iš tokių žmonių – rusų žurnalistas, teatro režisierius 
ir visuomenės veikėjas Matvejus Jurjevičius Ganapolskis. 
Štai kokią nedviprasmišką nuomonę jis drįso paskleisti 
internete.

„Paklausykite, o juk istorija apie humanitarinį konvo-
jų yra visai ne apie konvojų. Pažvelkite, - Rusija atplėšė 
Krymą. Nesvarbu, kodėl – svarbu, kad nusprendė: reikia 
atimti. Ir atėmė. Jai sakoma – tu pažeidei visas įmanomas 
tarptautines normas, niekais pavertei sienų neliečiamumo 
principą ir t. t. O Rusija atsako – žinote, aš taip nuspren-
džiau, vadinasi, taip ir bus. Ir tuoj pat nusprendžia „sukurti” 
Donecko ir Luhansko „liaudies respublikas”. Dabar ne-
svarbu, kodėl ji taip nusprendė. Svarbu, kad ji nusprendė 
ir įvykdė sprendimą.Prasidėjo karas, ėmė žūti žmonės. Dar 
kartą kartoju – šitas karas prasidėjo dėl to, kad to panoro 
Rusija. Na, gerai – Vakarai įvedė sankcijas. Kaip jos veikia 
– matome. Paskui – numušamas lėktuvas (Malaizijos oro 
linijų). Sankcijos griežtinamos, tačiau Rusija ne tik neslepia 
remianti Luhansko separatistus, bet į ten jau atvirai siunčia 
karinę techniką ir žmones.

Paskui Rusija sugalvojo „humanitarinį konvojų”. 
Nesvarbu, kodėl ji jį sugalvojo – svarbu tai, kad štai ji taip 
sugalvojo ir kad konvojus įvažiuos į Ukrainos teritoriją, ne-
paisant to, kad jūs protestuosite iki nudvėsimo. Ir ji (Rusija) 
įveda savo „baltąjį konvojų” ne tik be Ukrainos sutikimo, bet 
ir be tarptautinio Raudonojo Kryžiaus pritarimo. Taigi, per 
Ukrainos teritoriją važiuoja neaiškios paskirties sunkvežimiai, 
neaiškus ir jų tikslas. Daug sunkvežimių važiuoja... Visas 
pasaulis spėlioja, kas bus toliau – ar karo veiksmai paaštrės, ar 
konvojus įvažiuos ir išvažiuos? Klausykite, - noriu paklausti. 
Man visiškai tas pats, kokiu tikslu tie bepročiai organizuoja 
šitą spektaklį ir kokius pasiteisinimus šneka jų svita. Mano 
klausimas skirtas visai ne šiems bepročiams. Mano klausimas 
skirtas tarptautinėms instancijoms, Merkel, Obamai. Taigi 
klausiu – ar tai reiškia, kad yra tokia išskirtinė šalis Rusija, ir 
jai leidžiama VISKAS? Ar tai reiškia, kad jai (Rusijai) kaž-
kodėl negalioja jokios tarptautinės taisyklės, kad jai galima 
pažeidinėti bet kokius tarptautinius įstatymus, beje, visiškai 
nebaudžiamai? [...] Trumpai tariant, reikalingas atsakymas. 
Reikalingas tiesiog čia ir dabar”.

Kęstutis Šilkūnas

Sunku šiandien likti abe-
jingu tam, kas vyksta Lietuvos 
kaimynystėje.

Rusijos agresijos akivaiz-
doje nuolatos galvoju ne tik 
apie šalies ateitį, bet ir jos pra-
eitį. Kaip ir daugelis lietuvių, 
giminėje menam garbingą par-
tizinio pasipriešinimo istoriją. 
Nepaprastai gerbiu Lietuvos 
patriotų auką už laisvę ir ne-
priklausomą tėvynę.

Tačiau noriu, kad lietu-
viams niekada daugiau ne-
reikėtų būti partizanais. Esu 
įsitikinęs, kad Rusijos nebi-
josime, jeigu būsime vieningi 
ir pasiruošę susitelkti visose 
srityse. Mes turime stiprinti 
Lietuvos kariuomenę, pilie-
čių palaikymą kariuomenei, 
daryti kitus namų darbus, 
kurie priverstų susimąstyti 
bet kurį agresorių.

Laisvi ir be baimės –  
tik tinkamai pasirengę

1944 m. Sovietų Sąjungai 
antrą kartą okupavus Lietuvą, 
dešimtys tūkstančių Lietuvos 
patriotų stojo į kovą su oku-
pantais. Partizano kelias 
daugeliui buvo sąmoningas 
pasirinkimas, pasiryžimas 
kovoti tol, kol bus atkurta ne-
priklausoma Lietuvos valsty-
bė. Per dešimtį rezistencijos 
metų aktyviai ginkluotame 
pasipriešinime dalyvavo ne 
mažiau kaip 50 tūkst. žmo-
nių, dar daugiau jų buvo įsi-
traukę į pogrindinį judėjimą. 
Partizaninė kova išsiskyrė 
nepalankiu jėgų santykiu, 
minimalia ginkluote, nebu-
vo užsienio šalių paramos. 
Šiame kare žuvo daugiau nei 
trečdalis aktyviai kovojusių. 

Tėvynės gynimo dva-
sia ir pasipriešinimas agre-
soriui buvo man artima ir 
skaudi tema dar vaikystė-
je. Mano močiutės brolis, 
garsus Lietuvos partizanas, 
pulkininkas Juozas Paliūnas 
- Rytas pašventė savo gyveni-
mą Lietuvai. Pokario teroras 
mano giminei, visai šaliai pa-

AR EISIME PARTIZANŲ KELIU?
liko siaubingus išgyvenimus. 

Aš noriu, kad Lietuvoje 
niekada istorija nesikartotų ir 
agresorius niekada nealsuotų 
į veidą. O mums ir mūsų vai-
kams niekada nereikėtų išeiti 
į mišką. 

Šiandien mes turime ne-
palyginamai didesnes gy-
nybos galimybes, galingus 
strateginius partnerius ir 
laisvės kelio patirtį atgrasyti 
agresorių ar apginti Lietuvą. 
Tačiau tik tinkamai pasirengę 
nejausime baimės dėl mūsų 
krašto likimo. 

Paremkime kariuomenę

Man labai svarbu, kad 
Lietuva priklauso stripriau-
siai pasaulyje saugumo ben-
druomenei – NATO. Narystė 
NATO yra ir lieka vienu 
geriausių Lietuvos saugu-
mo užtikrinimo sprendimų. 
Tačiau turime ne vien laukti 
partnerių veiksmų. Privalome 
visomis jėgomis stiprinti 
Lietuvos kariuomenę, skirti 
jai tinkamą finansavimą, 
aprūpinti moderniausiomis 
technologijomis. Esu įsitiki-
nęs, kad 2 proc. finansavimą 
gynybai turime pasiekti kur 
kas greičiau nei dabar nu-
matyta. Ne tik valdžia, bet 
ir kiekvienas pilietis gali 
prisidėti prie šalies gynybos 
finansavimo užtikrinimo. 

Partizaninė giminės patir-
tis man yra labai stiprus sti-
mulas imtis iniciatyvos. Dar 
pavasarį skyriau paramos lėšų 
kariuomenei. Kariuomenę 
remsiu finansiškai ir toliau. 
Tai laikau ne tik savo pareiga, 
todėl kasdien kviečiu savo 
draugus, verslo partnerius, 
kitus Lietuvos ateičiai nea-
bejingus žmones palaikyti 
iniciatyvą ir prisidėti prie 
kariuomenės finansavimo. 

Turime investuoti į ka-
riuomenę, visapusiškai pa-
siruošti ne tik tiesioginiams 
agresoriaus veiksmams, bet 
ir hibridinio ar informacinio 
karo atakoms. Pažvelkime, į 

ką galime lygiuotis, iš kokių 
šalių galime mokytis. Neinant 
į diskusijas dėl šalies dy-
džio bei kaimynystės, Danijos 
kariuomenės technologinis 
pasirengimas, bendradarbia-
vimas su piliečiais gali būti 
naudinga patirtis sprendimų 
priėmėjams. Mes būsime kaip 
tauta ar valstybė laisvi tik tada, 
jeigu būdami laisvi savo laisvę 
stiprinsime, o ne guldysime 
galvas nelygioje kovoje.

Stiprinkime pilietinės 
gynybos iniciatyvas

Atidžiai stebiu piliečių 
ir organizacijų inciatyvas 
padėti kariuomenei. Rimtai 
vertinu kolegos Remigijaus 
Šimašiaus ir kitų piliečių 
prisijungimą prie Šaulių są-
jungos, taip pat „Žalgiriečių” 
ir kitų šalies ateičiai neabe-
jingų prisijungimą prie ka-
riuomenės savanorių pajėgų. 
Tai yra įkvepiantys ir realūs 
pavyzdžiai, kuriais ketinu 
pats pasekti. 

Noriu, kad kariuomenė 
visuomenėje įgytų itin didelį 
pasitikėjimą. Neabejoju, jog 
Lietuvoje šiandien įmanoma 
sukurti aukščiausio lygio pilie-
tinės gynybos mechanizmus. 
Kiekvienas vaikinas ar mergi-
na gali, o tikiu ir nori, prisidėti 
prie krašto gynybos iniciatyvų. 

Tik būdami vieningi at-
grasysime agresorius nuo 
minčių pulti Lietuvą. Turime 
kiekvieną dieną savo veiks-
mais, pasirengimu ir ryžtu 
demonstruoti, kad nesitaiks-
tome su grasinimais. Būdami 
laisvos šalies žmonėmis pri-
valome išnaudoti savo resur-
sus bei laiką šalies saugumo 
užtikrinimui. Tuomet partiza-
ninis pasipriešinimas netaps 
mūsų ateitimi. Tikiu, kad mes 
išmokome istorijos pamokas 
ir gebam kurti laisvą, saugią 
bei klestinčią Lietuvą viso-
mis savo jėgomis.

Antanas Guoga, Europos 
Parlamento narys, Liberalų 
sąjūdis

Pietų Afrikos Respublikai 
atsisakius išduoti vizą Dalai 
Lamai, Nobelio taikos premijos 
laureatai iš viso pasaulio atšaukė 
čia planuotą savo susitikimą. 
Dabar konferencijai ieškoma 
kitos vietos, pareiškė Keiptauno 
vadovė Patricia de Lille.

 P. de Lille, kuri priklauso 
didžiausiai šalies opozicinei 
partijai „Demokratinis aljan-
sas” (DA), apkaltino vyriau-
sybę „apgailėtinu elgesiu” 
su Tibeto dvasiniu vadovu 
ir 1989 metų Nobelio taikos 
premijos laureatu. Taip ji esą 
laidoja Pietų Afrikos tarptau-
tinį autoritetą.

Keiptaune spalio 13–15 

PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKA  
SUKĖLĖ SKANDALĄ

dienomis turėjo vykti 14-
asis Nobelio taikos premijos 
laureatų susitikimas. Jis būtų 
pirmasis, surengtas Afrikos 
žemyne. Taip siekta pagerbti 
2013 metų gruodžio 5-ąją mi-
rusio PAR kovotojo už laisvę 
Nelsono Mandelos atminimą.

Nepaisant 14 laureatų 
kreipimosi į Pietų Afrikos 
prezidentą Jacobą Zumą, 
Pretorija atsisakė išduoti vizą 
Dalai Lamai. Tai jau trečias 
kartas per penkerius metus, 
kai tibetietis nesėkmingai 
mėgino gauti PAR vizą.

Pats Dalai Lama spalio 
2 d. Daramsaloje, Indijoje, 
kur gyvena, padėkojo už 

kitų Nobelio taikos premijos 
laureatų paramą.

Ypač aštriai Pretorijos pozi-
ciją sukritikavo Pietų Afrikos 
arkivyskupas Desmondas 
Tutu. „Man gėda šią padlaižių 
krūvą vadinti savo vyriausy-
be”, – sakė 1984 metų Nobelio 
taikos premijos laureatas.

Pekinas tuo tarpu pasvei-
kino PAR vadovybę. „Kinija 
sveikina Pietų Afrikos vy-
riausybės paramą Kinijos su-
verenumui ir teritoriniam in-
tegralumui”, – sakė Užsienio 
reikalų ministerijos atstovas.

Pekinas kalt ina Dalai 
Lamą siekiant Tibeto nepri-
klausomybės. Šis tuo tarpu 
teigia tik norintis autonomijos 
tibetiečiams.                    LRT
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Klaipėdoje Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius apžiūrėjo ir išbandė vieną moderniausių 
Europoje navigacinį laivo valdymo treniruoklį.                                                                              LRV

PREMJERAS KLAIPĖDOJE DOMĖJOSI SGD TERMINALO PROJEKTO EIGA

Klaipėdoje, kur dalyvavo 
Suskystintųjų gamtinių dujų 
(SGD) terminalo projekto 

įgyvendinimo komisijos po-
sėdyje ir apžiūrėjo terminalo 
statybos darbų eigą.

Posėdžio metu aptartas 
krantinės ir dujotiekio sta-
tybos užbaigimo veiksmų 
planas. Premjeras buvo infor-
muotas, kad SGD terminalo 
projekto įgyvendinimo dar-
bai vykdomi 7 dienas per sa-
vaitę, ir rangovai deda visas 
pastangas, vykdydami darbus 
lygiagrečiai ir netrukdydami 
vienas kitam. 

Lankydamasis Klaipėdoje 
premjeras taip pat apžiūrėjo 
ir išbandė vieną moderniau-
sių Europoje navigacinį laivo 
valdymo treniruoklį. Rugsėjo 
pabaigoje jau vyko SGD 
dujovežio, SGD laivo-sau-
gyklos valdymo, manevra-
vimo treniruoklio pratybos, 
kuriose dalyvavo Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto di-
rekcijos atstovai, locmanai, 
vilkikų kapitonai, SGD lai-
vo-saugyklos operatoriaus 
„Hoeg LNG”, SGD terminalo 
atstovai. Treniruoklyje kapi-

tonai, vyr. kapitono padėjėjai 
virtualiai vedė SGD dujovežį 
ir įprastomis, ir sudėtingo-
mis hidrometeorologinėmis 
sąlygomis, praktiškai susipa-
žino su uosto navigaciniais, 
Klaipėdos uosto locmanų 
darbo ypatumais. 

„Simuliatoriuje turėjome 
galimybę pamatyti, kaip į 
Klaipėdos uostą bus „veda-
mas” SGD dujovežis, kaip 
manevruos uoste, tai svarbūs 
paskutinieji žingsniai, sie-
kiant užtikrinti sklandų laivo 
„Independence” atvykimą ir 
projekto įgyvendinimo už-
baigimą”, – teigė premjeras.

SGD terminalo projektas 
turi būti baigtas iki šių metų 
pabaigos. Terminalas bus svar-
biausia priemonė, užtikrinanti 
energijos išteklių tiekimo di-
versifikavimą ir realų alterna-
tyvių gamtinių dujų tiekimo 
šaltinį.                           

      LRV

Šiais laikais, kai Putinas 
agresyviai veržiasi į Ukrainą, 
y ra  da lykų ,  už  kur iuos 
Lietuvoje mes turime būti 
dėkingi tam pačiam Putinui.

Kas prieš metus galėjo 
įsivaizduoti, jog libertaras R. 
Valatka kritikuos politikus už 
tai, kad jie dar neįsteigė trijų 
naujų karinių divizijų? Kas 
galėjo įsivaizduoti, kad soci-
aldemokrato A. Butkevičiaus 
Vyriausybė 2015 metų biu-
džete numatys skirti papildo-
mus 400 m. litų gynybai? Kas 
galėjo numatyti, kad dabar 
jau darbietis A. Paulauskas 
viešai kvies sugrąžinti priva-
lomąją karinę tarnybą, taikin-
gieji liberalai masiškai stos 
į šaulių gretas, o Prezidentė 
Washington Post laikraštyje 
drąsiai dės lygybės ženklą 
tarp Rusijos agresijos ir is-
lamistų terorizmo Irake bei 
Sirijoje?

Prieš metus net konser-
vatoriai taip drąsiai nekal-
bėjo, ir tai visi juos vadi-
no isteriškais rusofobais. 
Dabar visi kalba vienodai.

Liūdnai juokaudami už 
visa tai galime iš tikrųjų 

APIE RUSIJOS ŽLUGIMĄ IR MUS – PAFRONTĖS VALSTYBĘ

dėkoti Rusijos Prezidentui 
V. Putinui, kurio agresija 
Ukrainoje taip radikaliai pa-
keitė politinio peizažo orien-
tyrus Lietuvoje.

Nemirtingasis Ronaldas 
Reaganas sakydavo – ne-
bijok matyti tai, ką matai. 
Gerai, kad daugelis politikų 
Lietuvoje pagaliau prabudo, 
pramerkė akis ir pamatė. 
Gerai, kad didžioji dalis pra-
budusių politikų Lietuvoje 
nepabijojo pamatyti Putino 
agresijos sukeltos grėsmės 
čia pat – už mūsų vartų. Kai 
solidžiosios pasaulio spau-
dos puslapiai mirga straips-
niais, skelbiančiais, kad kitas 
Putino taikinys bus Baltijos 
va l s tybės ,  r e ik šmingus 
Lietuvos politikus pagaliau 
suvienijo aiškiai suvokiama 
ir reali Rusijos grėsmė.

Šiandien Lietuvoje galime 
daug diskutuoti ir ginčytis 
apie tai, kaip neatidėliojant 
reikėtų stiprinti Lietuvos gy-
nybinius pajėgumus ar apie 
tai, kaip Lietuva galėtų pa-
dėti Ukrainai atremti Rusijos 
agresiją, tačiau viena aišku – 
didelių partinių skirtumų šio-

je diskusijoje nebėra. Rusijos 
agresija „suplokštino” visą 
Lietuvos politinį lauką: pa-
sirinkimas tik vienas – arba 
tu su agresiją kenčiančia 
Ukraina, arba – su agresore 
Maskva.

Todėl šiandien tikrai nebe-
reikia įrodinėti, kad Rusijos 
agresija tampa realiu pavo-
jumi ir Lietuvai. Prieš metus 
niekas netikėjome, kad vos 
po metų matysime Rusiją 
Donecke ir netikėjome, kad 
svarstysime realią Rusijos 
invazijos į Baltijos valsty-
bes perspektyvą. Galima tik 
spėlioti, ką svarstysime dar 
po metų, bet akivaizdu, kad 
Rusijai tokiais tempais des-
tabilizuojant visą regioną, o 
Vakarams nerandant prieš-
nuodžių tokiam agresyviam 
elgesiui, kiti metai gali būti 
dar sunkiau prognozuojami.

Ir štai tokiomis audrin-
gomis aplinkybėmis siūlau 
kalbėtis ne tik apie radikalų 
Lietuvos gynybos nuo agre-
syvios Rusijos stiprinimą, 
bet stabtelėti tam, kad ramiai 
suvoktume tokio agresyvaus 
Rusijos elgesio pamatinę 
priežastį bei adekvačiai pro-
jektuotume savo ilgalaikę 
laikyseną ir strategiją.

Ramiai savivokai siūlau 
esminę tezę – Rusija yra 
griūvanti imperija. Vis dar 
imperija, ir vis dar griūvanti. 
Šios imperijos griūtis prasi-
dėjo 1990-aisiais, kai pradėjo 
byrėti Sovietų Sąjunga, o 
šiais metais imperija patyrė 
dar vieną galingą smūgį, kai 
V. Putinui ir V. Janukovyčiui 
teko pripažinti skausmingą 
pralaimėjimą Maidane. 

Pralaiminti ir griūvanti 
imperija kaip sužeistas žvė-
ris draskosi ir kandžiojasi, 

gali būti mirtinai pavojinga 
tiems, kurie patenka į vis dar 
aštrius nagus, tačiau niekas 
nebegali tokios imperijos at-
gaivinti ir jos griūties proceso 
sustabdyti. Kiek ilgai gali už-
trukti toks skausmingo žlugi-
mo procesas, kuo jis baigsis, 
kur yra neimperinės Rusijos 
sienos – šiandien sunku at-
sakyti, tačiau Putino agresija 
visus šiuos griūties procesus 
spartina bei greitina atsakymų 
paiešką pačioje Rusijoje.

Nepaisant to, kad lyginant 
su Boriso Jelcino laikais, 
Putino Rusija ekonomine 
ir karine prasme yra susti-
prėjusi, bet globalia prasme 
Rusija yra silpnas, sunkiai 
karščiuojantis ligonis, ran-
kose laikantis raudoną bran-
duolinio ginklo mygtuką. Tai 
jos karščiavimą ir daro ypač 
pavojingą. Kaip patys rusai 
karčiai juokauja socialiniuo-
se tinkluose, – Rusija tapo 
panaši į laukinę bezdžionę su 
branduoline bomba rankose.

Tokia šalis XXI amžiuje 
neturi ilgalaikės perspek-
tyvos. Putinas spartina „to-
kios Rusijos” žlugimą, bet 
kartu jis yra ir garantas, kad 
„tokia Rusija” laikysis tol, 
kol Kremlių valdys Putino 
režimas. 

„Tokia Rusija” ir toliau 
nervingai trukdys Ukrainai 
suartėti su Vakarais, ir to-
liau gąsdins Kazachstaną, 
ir toliau mus provokuos bei 
bandys kelti abejones dėl 
NATO patikimumo. 

Toks elgesys yra ir bus 
nulemtas Kremliaus režimo 
suvokto Rusijos silpnumo, o 
ne Rusijos stiprumo pasekmė. 
Rusijos silpnumas ilgainiui 
nesustabdys nei Ukrainos, nei 
labai išgąsdins Kazachstaną 
ar tuo labiau NATO, tačiau 

pačioje Rusijoje režimui pa-
kaks jėgų užgniaužti bet ko-
kius demokratijos ir permainų 
daigelius.

Todėl negalime turėti jo-
kių iliuzijų dėl Kremliaus 
politikos tol, kol Rusijai 
vadovauja V. Putinas. Jo 
sąmonę valdo viduje gerai 
suvokta valstybės silpnumo 
ir asmeninio pažeidžiamumo 
paradigma. Nesunku atspėti, 
kad jis, nepaisant visų Rusijos 
Konstitucijos apribojimų, 
vadovaus Kremliui iki savo 
gyvos galvos, tai yra dar 20-
25 metus. Šiuo laikotarpiu 
Rusijoje nebus jokių realių 
rinkimų, o jų imitacijai ilgai-
niui bus skiriama vis mažiau 
dėmesio. Taip yra Kuboje, 
Baltarusi joje  ar  Šiaurės 
Korėjoje, ir Putino Rusija 
sparčiai eina šiuo keliu.

Rusija, izoliuodama save 
nuo Vakarų, vis labiau silps 
ekonomiškai, bet tai ne-
stabdys jos agresyvumo už 
savo sienų. Priešingai, kuo 
labiau ji silps, tuo darysis 
agresyvesnė. 

Tai suvokdami mes turime 
ne tik susirūpinti savo gyny-
bos sustiprinimu, kad į bet 
kokias griūvančios imperijos 
konvulsines provokacijas 
būtų atsakyta efektyviai ir 
ryžtingai. Tai suvokdami, 
mes turime suprasti ir tai, kad 
tampame Rusijos kariaujamų 
hibridinių karų „pafrontės 
valstybe”.

Ką tai reiškia? Tai reiš-
kia, kad ateinančius 20 metų 
gyvensime ne tik padidintos 
karinės rizikos zonoje, ne tik 
didelių informacinių karų 
zonoje, kurioje reikia pir-
miausia pasirūpinti kariniu 
ir informaciniu saugumu, 
bet gyvensime regione, į 

Andrius Kubilius.                                                     Facebook nuotr.

(Nukelta į 11 psl.)
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Panevėžio prokuroras 
siūlo šešerių su puse metų 
įkalinti pirmąjį Lietuvos 
vidaus reikalų ministrą po 
nepriklausomybės atkūrimo 
Marijoną Misiukonį, ku-
ris teisiamas dėl paskutiniu 

Lietuvos partizanu vadinamo 
Antano Kraujelio-Siaubūno 
žūties.

Ilgus metus KGB dirbusį 
M.Misiukonį siūloma pripa-
žinti kaltu dėl genocido.

Panevėžio apygardos pro-

Vilniaus apygardos teismas 
paskelbė nuosprendį 87 m. šir-
vintiškiui J. B., kuris kaltintas 
okupuotos valstybės civilių 
trėmimu, rašoma teismo pra-
nešime.

J. B. 1951 m., būdamas so-
vietų okupacinės valdžios re-
presinės struktūros pareigūnu, 
vykdė Lietuvos SSR Ministrų 
tarybos nutarimą „Dėl buožių 
ir jų šeimų iškeldinimo iš 
Lietuvos TSR teritorijos” ir iš 
Vilniaus srities Smėlių rajone 
esančio Gursčių kaimo į SSRS 
teritoriją, Tomsko sritį, ištrėmė 
K. V. šeimą.

Taip pat 1952 m. J. B., 
vykdydamas tą patį Lietuvos 
SSRS Ministrų tarybos nutari-
mą, iš Vilniaus srities Smėlių 
rajone esančio Gailiūnų kai-
mo prievarta išvarė iš namų 
N. A., B. A. ir tą pačią dieną 
pristatė jas į Lentvario gele-
žinkelio stotį, iš kurios trau-
kiniu buvo prievarta išvežtos 
į SSRS Krosnojarsko kraštą. 
Ingašsko srities Revučij gy-
venvietėje pastarosios pri-
verstinai gyveno iki 1956 m. 
lapkričio.

Teismo nuosprendyje tei-
giama, kad J. B. kaltu prisi-
pažino iš dalies. Nurodė, kad 
dirbo LSSR VSM Vilniaus 
srities Smėlių rajono skyriaus 
darbuotoju, tačiau nepamena, 
ar dalyvavo tremiant minėtas 
dvi šeimas.

Byloje surinkti įrodymai 
– dokumentai, rašysenos spe-
cialisto tyrimo išvada – pa-
tvirtina, kad kaltinamasis J. B. 

LIETUVOS PROKURATŪRA SIŪLO ĮKALINTI  
BUVUSĮ MINISTRĄ M. MISIUKONĮ  

DĖL A. KRAUJELIO-SIAUBŪNO ŽŪTIES

Lietuvos prokuratūra siūlo įkalinti buvusį ministrą Marijoną Misiukonį (teismo salės nuotraukoje – 
pirmas iš kairės, kiti kaltinamieji jau mirę) dėl A. Kraujelio-Siaubūno žūties.            „Sekundės” nuotr.

kuratūros atstovė spaudai 
Rasa Stundžienė sakė, kad 
bylos nagrinėjimas bus tęsia-
mas spalio 13 dieną, tada pa-
sisakys kaltinamojo gynėjas.

75 metų M.Misiukonis 
yra vienintelis baudžiamo-

joje byloje gyvas likęs kal-
t inamasis.  Teismui buvo 
perduoti dar trys asmenys, 
tačiau jie mirė proceso metu. 
M.Misiukoniui yra paskirta 
kardomoji priemonė - rašy-
tinis pasižadėjimas neišvykti.

By la  ke l e r iu s  me tus 
buvo sustabdyta laukiant 
Konstitucinio Teismo išaiš-
kinimo dėl genocido apibrė-
žimo.

Šiemet kovą Konstitucinis 
Teismas paskelbė, kad so-
vietų vykdytus trėmimus ir 
represijas vykstant partizani-
niam karui Lietuvos teismai 
gali prilyginti genocidui, įro-
džius, kad šiais nusikaltimais 
buvo siekiama sunaikinti 
reikšmingą lietuvių tautos 
dalį.

Anot Konstitucinio Teis-
mo, už sovietmečiu vykdytas 
žudynes socialiniu ar politi-
niu pagrindu, jei tai nekėlė 
grėsmės lietuvių tautos išliki-
mui, negalima bausti kaip už 
genocidą, tačiau teismai turi 
įvertinti, ar tai nebuvo kiti 
nusikaltimai žmoniškumui.

Panevėžio teisėsauga buvo 
nustačiusi 10 asmenų, ku-
rie prisidėjo prie partizano 
A.Kraujelio žūties, devyni iš 
jų yra mirę.

M.Misiukonis vidaus rei-
kalų ministro pareigas ėjo 
1990-1992 metais. Jis teisme 
yra sakęs, kad sovietų parei-
gūnai A.Kraujelio ieškojo 
kaip kriminalinio nusikal-
tėlio.

2000 metais tuometinis 
prezidentas Valdas Adamkus 
M.Misiukonį apdovanojo 
Didžiojo Lietuvos kunigaikš-
čio Gedimino 3-iojo laipsnio 
ordinu. Tuomet prezidentas 
teigė, kad apdovanojimas 
skirtas už tarnybą pirmaisiais 
nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo metais. Šis spren-
dimas sulaukė prieštaringų 
vertinimų.

A.Kraujelis buvo vienas 
iš paskutinių su sovietų oku-
pacija kovojusių Lietuvos 
partizanų. Jis aktyviai veikė 
iki 1965 metų kovo, kai sau-
gumiečiams apsupus namus, 
kuriuose slapstėsi, neno-
rėdamas pasiduoti gyvas, 
nusišovė.

1997 metais Lietuvos par-
tizanui A.Kraujeliui suteiktas 
teisinis kario savanorio statu-
sas, 1998 metais - vyresniojo 
leitenanto laipsnis, 1998 metų 
gegužės 19 dieną jis apdo-
vanotas Vyčio Kryžiaus III 
laipsnio ordinu.                 LRT

pasirašė pažymą, raportą apie 
minėtų šeimų ištrėmimą.

Teismas, įvertinęs byloje 
surinktus įrodymus, J. B. pri-
pažino kaltu dėl dviejų šeimų 
ištrėmimo ir taikant bausmių 
dalinio sudėjimo būdą pa-
skyrė kaltinamajam galutinę 
subendrintą bausmę – laisvės 
apribojimą dvejiems metams, 
įpareigojant J. B. nuo 23 val. 
iki 6 val. būti namuose.

Teismas, skirdamas baus-
mę, atsižvelgė į tai, kad J. B. 
padarė labai sunkų nusikalti-
mą žmogiškumui. Taip pat į 
tai, kad jis anksčiau nebuvo 
teistas, administracine tvarka 
nebaustas ir gerai charakteri-
zuojamas.

Be to, nuteistasis J. B. yra 
87 metų amžiaus, serga ir ne-
gali savarankiškai judėti, o nuo 
nusikaltimo padarymo praėjo 
daugiau kaip 60 metų.

Nuosprendyje pabrėžiama, 
kad įgyvendinant teisingumo 
principą, siejamą ne tik su as-
mens, kurio atžvilgiu priima-
mas nuosprendis, nubaudimu, 
bet ir su šio asmens padarytos 
veikos įvertinimu, pripažįstant 
ją nusikalstama, ir tuo pačiu 
jos ir ją padariusio asmens pa-
smerkimu, todėl atsižvelgiant 
į išdėstytas aplinkybes, skirti 
J. B. realią laisvės atlikimo 
bausmę netikslinga.

Nuosprendis per 20 dienų 
nuo paskelbimo dienos gali 
būti skundžiamas apeliaciniu 
skundu Lietuvos apeliaciniam 
teismui per Vilniaus apygardos 
teismą.                              LRT

BAUSMĖ PASIVIJO NET IR PO 60 METŲ
Spalio 2 d. sukako 63-eji 

metai nuo 1951 metais spalio 
2–3 dieną vykdytų trėmimų. 
Tai buvo ypatingas trėmimas 
– Sovietų Lietuvos Ministrų 
tarybos nutarime „dėl buožių 
iškeldinimo iš Lietuvos SSR 
teritorijos” persistengiant buvo 
pridėtas žodis „amžinai”. 

Trėmimui vykdyti buvo 
pasitelkta daugiau nei 15 
tūkst. valstybės saugumo 
ministerijos darbuotojų, ka-
reivių, karininkų, milicininkų 
ir stribų, 8 tūkst. sovietinių 
aktyvistų.

Okupantai šiuos trėmimus 
pavadino „Rudens operacija”. 
Per ją iš Lietuvos buvo iš-
tremta daugiau kaip 16 tūkst. 

Slapta fotografuotas trėmimo momentas. Fotografavo Stasys 
Kavoliūnas. www.lnm.lt

Tremiami žmonės suvaryti į surinkimo punktą buvusioje Juknaičių parapijos bažnyčioje. Tauragės 
r., 1951 m.                                                                                                                                www.lnm.lt

MINIMOS SKAUDŽIOS „RUDENS OPERACIJOS” METINĖS

žmonių, daugiau nei trečdalis 
tremtinių buvo vaikai iki 16 
metų.

Spalio 2 d. buvo pagerbtos 

ne tik šių trėmimų aukos, bet 
ir visi sovietinės okupacijos 
metais įkalinti ar ištremti žmo-
nės.                                    LRT
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Nuotraukoje (iš kairės): JAV Atstovų rūmų užsienio reikalų komi-
teto pirmininkas Ed Royce ir LR Seimo narys Emanuelis Zingeris.

JAV Atstovų rūmų užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Ed Royce pažadėjo asme-
niškai pasirūpinti tinkamu 
JAV Kongreso atstovavimo 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 25-ųjų metinių rengi-
niuose bei išreiškė susidomė-
jimą artimiausiu metu planuo-
jamu Lietuvos Respublikos 
premjero A.Butkevičiaus ir 
delegacijos vizitu Jungtinėse 
Valstijose. Susitikime su 
Lietuvos ambasadoriumi JAV 
Žygimantu Pavilioniu ir LR 
Seimo Tarpparlamentinių ry-
šių su Jungtinėmis Amerikos 
Valstijomis grupės pirminin-
ku Emanueliu Zingeriu Los 
Angeles apygardą atstovaujan-
tis kongresmenas pabrėžė di-
desnės JAV politinės ir prakti-
nės paramos, Lietuvos bei kitų 
Baltijos valstybių saugumą 
stiprinančiomis priemonėmis, 
būtinybę didėjančio Rusijos 
agresyvumo  akivaizdoje.

Seimo narys E.Zingeris 
Va š i n g t o n e  d a l y v a v o 
Parlamentinio, NATO sąju-
ningininkes ir partneres jun-
giančio, forumo bendradarbia-
vimui saugumo ir žvalgybos 

PASISAKO UŽ GLAUDESNĮ LIETUVOS  
IR JAV POLITINĮ BENDRADARBIAVIMĄ

Šių metų spalio 12 d. 
Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte, vyks LR Generalinio 
konsulato Čikagoje 90-tojo 
nenutrūkstamos veiklos jubi-
liejaus iškilmės, kuriose da-
lyvaus Lietuvos Respublikos 
ministras pirmininkas Algirdas 
Butkevičius, užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
bei kultūros ministras Šarūnas 
Birutis. 

Sukakties minėjimo pro-
grama prasidės 11:00 val. 
Šv. Mišiomis Palaimintojo 
Jurgio Matulaičio misijoje, 
o 12:30 val. vyks iškilmin-
ga minėjimo ceremonija bei 
parodos „90 metų dirbame 
Lietuvai” atidarymas Lietuvių 
dailės muziejuje. Konsulato 
90-ties metų veiklą atspindin-
ti paroda ruošiama kartu su 
Lituanistikos tyrimo ir studijų 
centru. LTSC saugomuose 
archyvuose (Pasaulio lietuvių,  
Lietuvos konsulato (1924-
1995), asmeniniame garbės 
konsulo Vaclovo Kleizos), 
o ypač  dr. Petro ir Juzės 
Daužvardžių fonde, sukaupta 
nemažai Lietuvos diplomatijos 
istorijai vertingų dokumentų 
bei, žinoma, daug medžiagos, 
bylojančios apie konsula-
to Čikagoje vykdytą veiklą. 

Turi milijoną arba tris na-
mus, bet vis tiek stumdosi 
eilėse prie socialinių pašalpų. 
Ir jas gauna. Tokia keliolika 
nepriklausomybės metų buvo 
realybė Lietuvoje. Tik dabar, 
kai pašalpų dalijimas perduo-
tas savivaldybėms, susigribzta 
pasižiūrėti, kaip iš tiesų gyve-
na valstybės išlaikytiniai.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija dar pernai pa-
prašė Valstybinės mokesčių 
inspekcijos patikrinti, kokio-
mis pajamomis ir turtu slapčia 
disponuoja tie, kuriems išgy-
venimui kas mėnesį valstybė 
skiria po 350 litų.

Mokesčių prievaizdams 
buvo įteiktas ilgas sąrašas 
visų 2011–2012 m. socialines 
pašalpas Lietuvoje gavusių 
asmenų. Iš viso sąraše buvo 
daugaiu nei 253 tūkst. pavar-
dės arba kone kas dešimtas 
Lietuvos gyventojas.

Visų šių žmonių finan-
sų VMI akylai netikrino. 
Inspektoriai atidžiau pasižiūrė-
jo tik į tuos, kurie iš valstybės 
2010–2012 m. gavo socialinių 
išmokų daugiau nei tūkstantį 
litų, nėra nepilnamečiai ir ne-
deklaravo emigravę į užsienį. 
Tokių VMI suskaičiavo beveik 
84 tūkst.

Įtarimų, kad pašalpas gavo 
nepagrįstai, sukėlė maždaug 
tūkstantis pašalpų gavėjų, 
turintys nelegalių pajamų ar 
pakankamai turto, kad galėtų 
gyventi be valstybės paramos. 
Jų pavardės per Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeriją 

PAŠALPAS LIETUVOJE GAUDAVO NET MILIJONIERIAI 
bus perduotos savivaldybių 
skyriams, dabar sprendžian-
tiems, kam valstybės para-
ma tikrai reikalinga, o kas ja 
piktnaudžiauja. Greičiausiai 
ateityje mokesčių mokėtojai 
šių gudručių nebešelps.

Per šimtą turtuolių 
apsimetė vargšais

Dauguma iš VMI aptiktų 
tūkstančio pašalpinių sukčių 
išsisuks dar palyginti lengvai. 
Mokesčių prievaizdai bent ar-
timiausiu metu jų neaplankys.

Tačiau beveik pusantro 
šimto pačių įžūliausių iš vals-
tybės besipelniusių ir vargšais 
apsimetinėjusių piliečių jau tu-
rėtų ruoštis už savo veiksmus 
atsakyti teisiškai.

„Mūsų tikslas ne gaudyti 
bėdžius, kurie prie pašalpų 
nelegaliai uždarbiaudami pri-
siduria vieną kitą litą, bet rasti 
tuos, kurie sukčiavo grubiai 
ir galėtų reikšmingai papil-
dyti šalies biudžetą”, – teigė 
VMI Komunikacijos vadovas 
Darius Buta.

Jis išvardijo, kad VMI yra 
atsirinkusi apie 100–150 as-
menų, kurie, pavyzdžiui, per 
dvejus–trejus metus gavo 
daugiau nei pusę milijono litų 
pajamų ir kartu ėmė pašalpas. 
Taip pat tokių asmenų, kurie 
tuo pat metu, kai ėmė pašalpas, 
dovanojo turto už daugiau nei 
100 tūkst. litų arba teikė ne 
mažesnes nei 100 tūkst. litų 
paskolas. Nuodugniai bus 
tiriami ir tie pašalpų gavėjai, 
kurie turi tris ir daugiau nekil-

nojamojo turto objektus, kurių 
vertė viršijo 300 tūkst. litų.

„VMI būtent ir tikrins tuos 
asmenis, kurie yra milijonie-
riai, bet gaudavo socialines 
pašalpas”, – pridūrė jis.

Patvirtinus sukčiavimo 
atvejus šiems gobšuoliams, 
ko gero, teks ne tik grąžinti 
valstybei jiems išmokėtas pa-
šalpas, bet, jei pavyks įrodyti 
neteisėto praturtėjimo atvejus, 
ir susimokėti valstybei mo-
kesčius, o gal net ir atiduoti 
neteisėtai įgytą turtą.

Nuo šių metų suteikus tei-
sę savivaldybėms pačioms 
skirstyti socialines pašalpas, jų 
gavėjų per pusmetį kai kur, pa-
vyzdžiui, Šilalės ir Radviliškio 
rajonuose, sumažėjo net treč-
daliu. Dar pernai socialines 
pašalpas gaudavo 215 tūkst. 
Lietuvos gyventojų, o šių 
metų liepą jų liko 159 tūkst., 
skaičiuoja Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija.

Dėl to per pusmetį savival-
dybės sutaupė apie 54 mln. litų, 
kurie buvo numatyti pašalpoms, 
tačiau dabar galės būti skirti 
kitoms gyventojų reikmėms 
tenkinti arba bent savivaldybių 
skoloms mažinti. 15min.lt

LR GENERALINIO KONSULATO 
ČIKAGOJE VEIKLOS  

90-MEČIO JUBILIEJUS
Dalis šios medžiagos – įvairūs 
konsulato dokumentai, susira-
šinėjimas su Lietuvos ir JAV 
valdžios įstaigomis, spauda, 
su Amerikos lietuviais, įvairio-
mis lietuviškomis bei kitomis 
tautinėmis organizacijomis, 
iškarpos iš laikraščių, daiktai, 
nuotraukos – bus pristatoma 
parodoje. Dalis eksponatų, 
kuriuos parodoje pristatys 
LR Generalinis konsulatas 
Čikagoje, atspindi pastarųjų 
metų jo veiklą, padedančią ir 
toliau plėsti Lietuvos diploma-
tinius ir ekonominius ryšius 
bei įtvirtinti demokratiją ir tai-
ką pasaulyje. Parodos rėmėjai: 
LR Užsienio reikalų ministeri-
ja ir Lietuvių Fondas, partneris 
– laikraštis „Draugas”.

13:30 val. vyks LR mi-
nistro pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus bei  užsie-
nio reikalų ministro Lino 
Linkevičiaus susitikimas su 
visuomene. 

Maloniai kviečiame daly-
vauti konsulato veiklos 90-me-
čio iškilmėse, ketinančius 
atvykti prašome registruotis 
iki spalio 8 d. kons.cikaga@
urm.lt arba 312-397-0382, 
trumpasis nr. 200.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

srityje veikloje. Jis taip pat 
išklausė Ukrainos Prezidento 
P.Porošenko pasisakymą JAV 

kongrese, susitiko su JAV admi-
nistracijos ir nevyriausybinio 
sektoriaus atstovais. LR URM inf.

Rugsėjo 30 d. vykusiuose 
Europos Parlamento klausy-
muose, kuriuose komitetai 
vertino kandidatus į naujo-
sios Europos Komisijos na-
rius, buvęs Lietuvos sveikatos 
apsaugos ministras Vytenis 
Andriukaitis, pretenduojantis 
į sveikatą ir maisto saugos 
komisaro postą, sulaukė aukš-
čiausių balų –  9 iš 10.

Aplinkos ir maisto saugos 
bei Žemės ūkio komiteto nariai 
taip įvertino jo politinę nuojau-
tą, patikimumą, energiją, nuo-

LIETUVOS KANDIDATAS EUROPOS PARLAMENTE 
ĮVERTINTAS GERAI

Buvęs Lietuvos sveikatos apsaugos ministras Vytenis Andriukaitis. 
                                                                                               Reuters

širdumą, gebėjimą bendrauti 
su žmonėmis už Briuselio ribų 
ir tikimybę, kad jį patvirtins 
Europos parlamentas. Šio 
pranešime teigiama, kad V. 
Andriukaitis sudarė įspūdį 
kaip labai rimtai žiūrintis į 
būsimo darbo perspektyvas, 
teigiamai įvertinta, kad jis yra 
gydytojas pagal profesiją, sąži-
ningas, kai sakė, jog dar daug 
ko turi išmokti savo naujosiose 
pareigose.

Didesnio 9,5 balo sulaukė 
tik Kroatijos kandidatas į vys-
tymosi komisaro postą.

V. Andriukaičio įvertini-
mas (10 balų sistema): politinė 
nuojauta – 9; patikimumas – 
10; energija – 9; nuoširdumas 
– 8; gebėjimas bendrauti su 
žmonėmis už Briuselio ribų 
– 9; tikimybė, kad patvirtins 
EP – 9.

LRT
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Katalikai, kurie ištikimai 
praktikuoja  savo tikėjimą, tą 
praktiką pradeda krikštu, ją pa-
gilina pirmąja Komunija, o vė-
liau dar sustiprina Sutvirtinimo 
sakramentu.

Šiais metais mūsų parapijo-
je, Šv. Kazimiero šventovėje, 
Sutvirtinimo sakramento ap-
eigos vyko rugsėjo mėn. 18 d. 
7:00 v.v. Sakramentą suteikė 
vyskupas Richard Lennon, 
padedamas klebono kuni-
go Joseph Bacevice, kunigo 
Bill Jerse ir diakono Louis 
Pecek. Sutvirtinimo sakramen-
tą gavo šie jaunuoliai: Charles 
Primich, Victoria Primich, 
James Scardelletti, Briana 
Caruso-Taylor ir  Shawn 
Caruso-Taylor. Kadangi šiuo 
metu parapija choro neturi, 
šios dienos apeigos buvo kiek 

F L O R I D A

Klubo pareigūnų rin-
kimai. Lapkričio mėn. 15 
d., šeštadienį, 2:00 v. p. p. 
Lietuvių klubo salėje šau-
kiamas narių metinis rinki-
minis susirinkimas, kuriame 
bus renkami 2015-ųjų metų 
Lietuvių klubo pareigūnai.

Klubo valdybos suda-
ryta Nominacijų komisi-
j a  –  I r e n a  A d i c k i e n ė , 
Danutė Mažeikienė, Stefa 
Prialgauskienė ir Aldona 
Stasiukevičienė.

Kandidato pareiškimo 
formą ir naujuosius klubo 
bendruosius nuostatus ir 
įstatus kiekvienam kandida-
tuojančiam būtina turėti prieš 
rinkimus, juos pasiimti reikia 
iš Nominacijų komisijos na-
rės ir klubo sekretorės Rimos 
Kilbauskienės.

Kandidato pareiškimas 
turi būti įteiktas Nominacijų 
komisijai iki lapkričio 15 d. 
rinkiminio narių susirinkimo 
pradžios.

Kviečiame narius susipa-
žinti su klubo bendraisiais 
nuostatais ir įstatais, val-
dybos, direktorių ir revizi-
jos komisijos narių darbais 
ir pareigomis, neatsisakyti 
kandidatuoti ir paskirti bent 
vienus metus bendrai klubo 
gerovei.

Visi dalyvaukime šiame 
svarbiame susirinkime, o po 
jo pabendraukime prie vaišių 
stalo.

Naujas klubo narys. Po 
30 metų tarnybos JAV avia-
cijoje, išėjęs į pensiją ir atvy-
kęs gyventi į St. Pete Beach, 
Joseph Sublousky (Juozas 
Sabaliauskas) per vietinę 
spaudą susirado Lietuvių 
klubą, atvyko į ketvirtadienio 
pietus ir ne tik įsirašė į klubo 
narių eiles, bet dar ir talkino 
šeimininkėms kepant bul-
vinius blynus. Sveikiname 
naują narį.

Veiklos sezono atidary-
mas. Šiais metais 2014-2015 
metų veiklos sezono atidary-
mas rengiamas lapkričio 16 
d., sekmadienį, 1:00 v. p. p.

Meninėje programoje da-
lyvaus „Saulutės” lituanis-
tinės mokyklos mokiniai, 
„Bangos” dainininkių grupė, 
„Ritmo” šokėjai, taip pat 
girdėsime Mečio Šilkaičio 
„apmąstymus”.

Kultūros būrelio susi-
rinkimas. Klubo kultūros 
būrelio veiklos planavimo 
pasitarimas šaukiamas spa-
lio mėn. 16 d., ketvirtadienį, 
2:00 v. p. p. Klubo didžiojoje 
salėje.

Planuosime K. Donelaičio 
jubiliejinių metų užbaigimo 
renginį, naujos vaizdinės 
aparatūros klubui įsigijimo ir 
kitus veiklos klausimus.

Kviečiame ateiti į klubo 
kultūrinės veiklos planavimą 
ir dalyvauti susirinkime.

Naujieji mokslo metai 
„Saulutėje”. Rugsėjo 14 d., 
po įspūdingų vasaros atosto-
gų, vėl prasidėjo lituanistinės 
mokyklos „Saulutė” mokslo 
metai.

Kol vaikučiai džiaugėsi 
vėl susitikę ir dalinosi va-
saros įspūdžiais, pradėjome 
mokslo metus žvaliai - su 
pusryčiais, kava ir tėvelių 
susirinkimu. 

Buvo aptarti praėję metai, 
pasikeista nuomonėmis bei 
idėjomis, apžvelgti ateinan-
tys mokslo metai ir jų tikslai. 
Visi draugiškai nutarė, kad 
reikia ir toliau puoselėti lietu-
vių kalbos mokymą, paįvai-
rinant pamokas gramatikos, 
literatūros, istorijos bei lietu-
viško folkloro pamokėlėmis. 

Didelę padėką tėvelių ir 
mokytojų vardu reiškiame 
Kazickų šeimos fondui (The 
Kazickas Family Foundation) 
už mūsų mokyklos paramą 

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija kartu su ambasa-
domis Vokietijoje, Švedijoje 
bei generaliniais konsulatais 
Čikagoje ir Niujorke rengia 
išvažiuojamąsias konsulines 
misijas Huttenfeld, Malm, 
Houston, Saint Petersburg 
(Floridos valstijoje) ir Atlanta 
miestuose.

Konsulinės paslaugos 
Lietuvos piliečiams ir lietuvių 
kilmės asmenims Huttenfeld 
veikiančioje Vasario 16-osios 
gimnazijoje buvo teikiamos 
spalio 3-4 dienomis, Lietuvos 
generaliniame garbės konsula-
te Malmėje bus spalio 14-15 d.

Lietuvos generalinis kon-
sulatas Čikagoje išvažiuoja-
mąją misiją Lietuvos garbės 
konsulate Houstone rengia 
spalio 18-19 d. Generalinio 
konsulato Niujorko dar-
buotojai konsulinius veiks-
mus Lietuvių klube Saint 

Po apeigų vyskupas Richard Lennon eina iš šventovės.  
                                                                         A. V. Matulionio  nuotr.

C L E V E L A N D ,  O H

KAIP IŠBRISTI IŠ KEBLIOS PADĖTIES?
kuklesnės, tačiau naujos pa-
rapijos muzikos direktorės 
vargonininkės Romos Bandza 
ši problema bus tinkamai 
išspręsta. Pagal Clevelando 
vyskupijos nuostatus, vys-
kupo, kunigų bei diakonų 
patarnavimai yra apmokami, 
bet ta „alga” yra visai menka 
palyginus ją su „algomis”, ku-
rias gauna kviesti ir nekviesti 
Lietuvos vyskupai, kunigai 
ir t. t.

Apmaudu, kad į šias apei-
gas atvyko tik „sauja” lietuvių, 
nors iš Clevelande ir apylin-
kėse gyvenančių lietuvių yra 
dažnai girdimi pabrėžtinai 
kandūs ir išdidūs tvirtinimai, 
kad „mes remiame šią para-
piją”. Ar nebuvimas ir neda-
lyvavimas parapijos veikloje 
yra jos rėmimas?

Apeigoms pasibaigus 
(jos truko ilgiau nei valan-
dą) klebonas kunigas Joseph 
Bacevice pakvietė visus į 
svetainę pabendrauti. Tai buvo 
graži proga sutvirtintiems 
jaunuoliams nusifotografuoti 
su vyskupu, šeimos nariais ir 
draugais, taip pat nuoširdžiai 
ir atvirai pasikalbėti su sakra-
mentą suteikusiu vyskupu. 
Gaila, kad tą progą nekultū-
ringai panaudojo vienas keis-
tuolis asmuo (lietuvis), kuris, 
nesuvaldydamas susikaupusių 
neigiamų jausmų, ėmėsi pa-
mokslauti vyskupui. Tačiau, 
turint galvoj šio asmens prota-
vimo keistenybes, tai nebuvo 
staigmena. Ir vėl buvo praleis-
ta proga Clevelando lietuvių 
bendruomenę suvienyti ir jos 
vienybę panaudoti parapijos 
labui. Kaip dar ilgai vyks toks 
skaldymasis? 

Algirdas V. Matulionis

Šv. Kazimiero parapijos svetainėje vyskupas Richard Lennon su Sutvirtinimo sakramentą gavusiais 
jaunuoliais.                                                                                                                  A.V.Matulionio nuotr.

RENGIAMOS KONSULINĖS MISIJOS
Petersburgo mieste atliks 
spalio 24-25 d., Lietuvos 
garbės konsulate Atlantoje – 
spalio 26 d. 

Jų metu konsuliniai pa-
reigūnai priims asmenų pra-
šymus dėl pasų keitimo ir 
išdavimo, Lietuvos pilietybės, 
užsienyje sudarytų civilinės 
būklės aktų – vaikų gimimo, 
santuokų įtraukimo į apskaitą 
Lietuvoje, taip pat piliečių, iš-
vykusių iš Lietuvos ilgesniam 
nei 6 mėnesių laikotarpiui, 
gyvenamosios vietos deklara-
cijas, atliks kitus konsulinius 
veiksmus.

Norint gauti konsulines 
paslaugas, būtina išankstinė 
registracija. Ją atlikti ir pa-
siteirauti galite ambasadoje 
Vokietijoje el. paštu konsulat.
de@mfa.lt ir tel. +49 30 890 
68121, +49 30 890 681 20; 
ambasadoje Švedijoje el. 
paštu amb.se@urm.lt ir tel. 

+46 8 10 35 65; generaliniame 
konsulate Čikagoje el. paštu 
kons.chicago@urm.lt ir tel. 
312 397 0382; generaliniame 
konsulate Niujorke el. paštu 
ny@urm.lt ir tel. 1 212 354 
7840x10.

Išsamesnę informaciją apie 
konkrečias misijų metu tei-
kiamas paslaugas, reikiamus 
dokumentus bei apmokėjimą 
rasite ambasadų Vokietijoje ir 
Švedijoje bei generalinių kon-
sulatų Čikagoje ir Niujorko 
interneto svetainėse adresais 
https://de.mfa.lt/ ir http://
www.litemb.se/ bei https://
chicago.mfa.lt/ ir https://
ny.mfa.lt/.

Siekdami efektyvesnio 
konsulinių paslaugų teikimo, 
konsuliniai pareigūnai vyksta 
į tuos regionus, kur yra dide-
lės lietuvių bendruomenės, 
bet nėra Lietuvos diplomati-
nių atstovybių.

LR URM inf. (Nukelta į 11 psl.)
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Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius, Niujorke 
dalyvaudamas aukšto ly-
gio renginyje dėl veto teisės 
Jungtinių Tautų (JT) Saugumo 
Taryboje netaikymo masinių 
žiaurių nusikaltimų atveju, 
pasisakė už veto teisės netai-
kymą genocido ir nusikaltimų 
žmoniškumui atvejais.

R e n g i n į  o r g a n i z a v o 
Prancūzija ir Meksika, kurios 
siekia įtvirtinti šį susitarimą 
tarp JT Saugumo Tarybos 
nuolatinių narių.

Lietuvos diplomatijos va-
dovas dalyvavo JT Generalinės 
Asamblėjos renginiuose.

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė, sveikindama naująjį 
Lenkijos Seimo Pirmininką Radoslawą Sikorskį, pakvietė jį 
2015 m. kovo 11 d. atvykti į Lietuvą ir kartu paminėti Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atkūrimo 25-ąsias metines.

Žemės ūkio ministerija informavo Europos Komisijos 
jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinį direktoratą apie Rusijos 
teritorijoje sulaikytą laivą „Jūrų vilkas”. Žemės ūkio ministrės 
Virginijos Baltraitienės teigimu, ketinama nuodugniai ištirti vi-
sas aplinkybes ir sužinoti, kodėl Rusijos tarnybos, per prievartą 
nuplukdė laivą į Murmansko uostą. Užsienio reikalų ministerija 
rugsėjo 22 dieną Rusijos ambasadai Lietuvoje išsiuntė notą, 
kurioje reiškiamas protestas dėl neteisėtų Rusijos pareigūnų 
veiksmų rugsėjo 18 d. sulaikant žvejybinį laivą „Jūros vilkas”, 
plaukusį su Lietuvos valstybės vėliava tarptautiniuose vande-
nyse Barenco jūroje, priverstinį jo nuplukdymą į Murmansko 
uostą ir neteisėtą laivo įgulos sulaikymą. Rugsėjo 18 d. pre-
cedento neturintis įvykis atsitiko reguliuojamoje teritorijoje, 
tarptautiniuose vandenyse. Kapitonui atsisakius paklusti, laivo 
valdymas buvo perimtas ir laivas jėga nuplukdytas į Rusijos 
Murmansko uostą. Lietuvos laivo įgulą sudaro 28 žmonės, trys 
iš jų - Lietuvos piliečiai. 

Naujoji Lietuvos ambasadorė Romoje Jolanta Balčiūnienė 
rugsėjo 24 dieną įteikė skiriamuosius raštus Italijos Prezidentui 
Giorgio Napolitano. Po ceremonijos vykusio pokalbio metu 
Prezidentas ir ambasadorė aptarė situaciją Rytų Ukrainoje, 
migracijos iš Šiaurės Afrikos valstybių problemas, kitas tarptau-
tines aktualijas. Pašnekovai pabrėžė būtinybę puoselėti europie-
tiškąsias vertybes ir solidarumą Senajame žemyne bei pažymėjo 
sėkmingą Italijos pirmininkavimą ES Tarybai. Ambasadorė su 
Prezidentu taip pat aptarė dvišalius santykius ir jų plėtojimo ga-
limybes ekonomikos bei kultūros srityse. J. Balčiūnienė – šeštoji 
Lietuvos ambasadorė Italijoje po nepriklausomybės atkūrimo.

Niujorke rugsėjo 26 dieną vykusiame Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) ministrų susitikime 
dėl Ukrainos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigė, 
jog Rusijos vykdomas ciniškas pamatinių ESBO principų ir 
įsipareigojimų Ukrainoje pažeidimas griauna Europos saugu-
mo pamatus. Pasak ministro, reikia strateginių diskusijų dėl 
kolektyvinių instrumentų, kuriuos reikėtų taikyti vienos ESBO 
valstybės karinės agresijos prieš kitą ESBO narę atveju.

Vokietijos žurnalistų ir leidėjų asociacija trims Baltijos 
šalims skyrė „Auksinės Viktorijos” apdovanojimą už euro-
pietiškumo idėjų skatinimą ir įgyvendinimą. Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė lapkričio 6 dieną jį atsiims iškilmingoje ceremo-
nijoje Berlyne. Apdovanojimas taip pat bus įteiktas Latvijos ir 
Estijos prezidentams. Taip įvertinti Baltijos šalių pasiekimai 
taikiai susigrąžinant nepriklausomybę ir įsiliejant į Europos 
šalių šeimą, teigiama pranešime spaudai. Pasak pranešimo, 
Baltijos valstybės sėkmingai įveikė ekonominę krizę, nuosekliai 
remia Europos integraciją ir yra tapusios sėkmės pavyzdžiu 
visoms Europos šalims. Vokietijos žurnalų leidėjų asociacija, 
vienijanti per 400 leidėjų, kasmet teikia „Auksinės Viktorijos” 
apdovanojimus keturiose kategorijose: už Europos integracijos 
skatinimą, europietiškumo idėjų plėtojimą, verslo pasiekimus ir 
viso gyvenimo nuopelnus. „Auksinės Viktorijos” apdovanojimą 
už europietiškumo idėjas anksčiau yra gavę kadenciją baigiantis 
Europos Komisijos vadovas José Manuelis Barroso, Airijos 
premjeras Enda Kenny, buvęs Lenkijos premjeras Donaldas 
Tuskas ir Europos lėktuvų gamintoja „Airbus”.

Rugsėjo 24 d. Lietuvos nuolatinės atstovybės ES iniciatyva 
Briuselyje vyko apskritojo stalo diskusija apie bendradarbiavi-
mą su Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Gruzija, Moldova 
ir Ukraina Bendrosios Saugumo ir Gynybos politikos (BSGP) 
srityje.

Italijos prezidentūros nuotraukoje: ambasadorė teikia skiriamuo-
sius raštus.

Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.                                             AFP

LIETUVA – UŽ VETO TEISĖS NETAIKYMĄ GENOCIDO  
IR NUSIKALTIMŲ ŽMONIŠKUMUI ATVEJAIS

L. Linkevičius išreiškė 
visapusę paramą Prancūzijos 
ir Meksikos iniciatyvai ir pri-
pažino jos reikšmę daugiašalės 
diplomatijos istorijoje.

Pasak užsienio reika-
lų ministro, nesutarimai JT 
Saugumo Taryboje, kai kalba-
ma apie žiaurius nusikaltimus, 
tokius kaip genocidas ar nusi-
kaltimai žmoniškumui, negali 
būti toleruojami ir prieštarauja 
JT Chartijos dvasiai.

„Pasitelkti veto teisę masi-
nių žiaurių nusikaltimų atveju 
- tai paniekinti teisingumą 
ir atskaitingumą. Tai - pa-
niekinti žmoniją”, - sakė L. 

Linkevičius.
Veto teisė JT Saugumo 

Taryboje priklauso jos pen-
kioms nuolatinėms narėms 
-  Jungt inėms Amer ikos 
Va l s t i j o m s ,  J u n g t i n e i 
Karalystei, Kinijai, Prancūzijai 
ir Rusijai. Daugiausia veto tei-
se naudojasi Rusija ir Kinija. 
Nuo Šaltojo karo pabaigos 
buvo vetuotos 193 rezoliuci-
jos, nuo 1990 metų - 27, nuo 
2005 metų - 9. 

2013 metų spalio 17 dieną 
Lietuva buvo išrinkta į JT 
Saugumo Tarybos nenuola-
tines nares 2014-2015 metų 
laikotarpiui.                     ELTA

Spalio 1 d. Klaipėdos jūrų 
uoste prisišvartavo laivas, at-
gabenęs Jungtinių Amerikos 
Valstijų karių sunkiąją karinę 
techniką, kuri bus naudojama 
bendroms pratybos su Lietuvos 
kariais. Į Lietuvą JAV sausumos 
pajėgų 1 -osios kavalerijos divi-
zijos 1-osios brigados kovinės 
grupės 8-ojo kavalerijos pulko 
2-ojo bataliono kariai atsiga-
beno 8 šarvuotuosius transpor-
terius „Stryker”, 8 pėstininkų 
kovos mašinas „Bradley”, 4 
karinius visureigius „Humvee” 
(HMMWV) , sunkųjį techninės 
pagalbos šarvuotį M88, 2 kuro 
užpylimo sunkvežimius bei 
kitas techninei pagalbai ir karių 
pervežimui skirtas transporto 
priemones.

Šia karine technika naudosis 
nuo spalio 1 d. tarnybą pradėjusi 
naujoji JAV rotuojamo kontin-
gento pamaina, pakeitusi iki tol 
Rukloje dislokuotus ir pratybose 
dalyvavusius JAV Sausumos 
pajėgų Europoje 173-iosios 
oro desantininkų brigados pės-
tininkus.

Planuojama, kad naujoje 
pamainoje bus apie 160 JAV 
Sausumos pajėgų 1-osios kava-
lerijos divizijos 1-osios brigados 
karių. Sunkiąją techniką kariai 
atsigabeno iš savo nuolatinės 

KLAIPĖDOJE – SUNKIOJI JAV KARIŲ TECHNIKA
dislokacijos vietos Teksaso 
valstijoje.

Kaip ir ankstesnė JAV 
karių pamaina, naujai atvy-
kę kariai įsikūrė Rukloje, 
Mechanizuotosios pėstininkų 
brigados „Geležinis Vilkas” 
Kunigaikščio Vaidoto mecha-
nizuotajame pėstininkų batali-
one. Lietuvoje JAV kariai tre-
niruosis dalyvaudami bendrose 
pratybose kartu su Lietuvos 
kariuomenės Sausumos pajėgų 
padaliniais. Planuojama, kad 
šie JAV kariai Lietuvoje liks iki 
šių metų pabaigos, vėliau juos 
pakeis nauja pamaina.

Rotuojami JAV kontingentai 
Baltijos valstybėse ir Lenkijoje 
dislokuoti kaip dalis JAV vyk-

domos operacijos „Atlantic 
Resolve” („Atlantinis ryžtas”), 
kuria siekiama pademonstruoti 
kolektyvinės gynybos garan-
tijas.

Operacijoje „Atlantic 
Resolve” dalyvaujantys rotuo-
jami kontingentai taip pat yra 
viena iš priemonių, kurių NATO 
ėmėsi reaguodama į pakitusią 
saugumo situaciją regione po 
Rusijos įvykdytos Krymo anek-
sijos ir stiprindama Lenkijoje ir 
Baltijos šalių saugumą dislo-
kuojant šiose šalyse nuolatines 
sąjungininkų pajėgas.

Rotuojami JAV karių kon-
tingentai Lietuvoje, kitose 
Baltijos valstybėse ir Lenkijoje 
dislokuoti nuo šių metų balan-
džio mėnesio.       LR KAM inf.

Jungtinių Amerikos Valstijų karių sunkioji karinė technika 
Klaipėdos jūrų uoste.
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2014 m. rugsėjo 23 d. 
Lietuvos generaliniame kon-
sulate Niujorke vyko solis-
tės Kristinos Malinauskaitės 
koncertas, jai pritarė tenoras 
Erik Bagger, akomponavo 
Dalia Sakas. Renginio metu 
susirinkusiuosius pasveiki-
no su vizitu JAV viešintis 
užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius. Koncertas 
buvo skirtas Vilniaus geto 
likvidavimo aukoms atminti. 
Renginyje taip pat dalyvavo 
Niujorko lietuvių bendruo-
menės pirmininkas Algirdas 
Grybas. Programoje skam-

RUDUO
Gruoblėtu grindiniu suvargę slenka lapai,
Gūdžiai dejuodami prikimusiais balsais.
Juos šnekina žingeidūs žiedlapių verpetai, 
Ir gundo dar pasiaust tuštėjančiais takais.

Skynime aimanuoja vasaros svajonės,
Praradusios medum kvepėjusias lankas.
Vilties netekę, kankinamos dvejonės, 
Nerimastingai grąžo grumbančias rankas.

Išblėso rugiagėliškas padangės mėlis,
Pasruvo ašaromis pilkos akys darganų,
Neglosto basų kojų švelnus, šiltas smėlis
Ant bangų nuskalautų ežero krantų.

Lengvi, balti voratinkliai ore plevena,
Lyg nekaltos jaunosios šydo apvadai.
Džiugesyje praleistas valandas jie mena,
Jų glėbyje pražydo meilės pažadai.

Nusviro parudavusios lazdynų kekės,
Neskrieja saulėn šnekūs vieversiai,
Išskrido į dausas žydrių spalvų plaštakės,
Žieduos, be rūpesčių, puotavę neseniai.

Nuščiuvusiais laukais ruduo ateina,
Pasiramsčiuodamas kreiva miglų lazda.
Vijurkas vėjas verpia gedulingą dainą,
Užgeso vasaros akyse žaidus šypsena.

Vytautas Matulionis, 2011.09.11

Solistė Kristina Malinauskaitė.                                                       LR generalinio konsulato Niujorke nuotr.

PAGERBTAS LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO AUKŲ ATMINIMAS
bėjo M. Ravel, A. Belazaro, 
A. Kačianausko, G. Verdi 
kūriniai.

Kristina Malinauskaitė yra 
baigusi LaGuardia muzikos, 
meno ir aktorinę aukštąją 
mokyklą Niujorke. Ji įgijo 
dainavimo bakalauro laips-
nį Čikagos konservatorijoje 
prie Roosevelt Universiteto. 
Kristina dainavo operos tea-
truose: Amore Opera, Bronx 
Opera ,  Mar t ina  Arroyo 
Fondas, dell’Arte Operos 
Ansamblis,  Muzika prie 
Ežero. Dainininkės sukurtų 
vaidmenų tarpe yra Olimpija 

(Offenbacho „Hofmano is-
torijos”), Despina (Mozart 
„Visos jos tokios”), Pirma 
Fėja (Purcell „Fėjų karalie-
nė”), Pirma Ragana (Purcell 
„Didona ir Enėjas”), Meilė 
(Gluck „Orfėjas ir Euridikė”). 
Kristina taip pat atliko sopra-
no solo Schuberto „Mišiose 
G-dur” ir Lieschen rolę Bacho 
„Kavos kantatoje”. Vienas iš 
paskutinių vaidmenų buvo 
Philonia naujai parašytoje 
operoje-farse „La Zombiata” 
Fresh Squeezed Operos teatre.

LR generalinio konsulato 
Niujorke inf.

Lietuvos nacionalinis sim-
foninis orkestras pirmąjį sezo-
no koncertą spalio 4 d. skyrė 
kolektyvo vadovui, dirigentui 
Juozui Domarkui. Orkestras 
taip minėjo kartu su dirigentu 
praleistus 50-imt metų.

Likus dešimčiai minučių 
iki repeticijos į darbą sku-
bėjo paskutiniai muzikantai. 
Pirmajam sezono koncer-
tui buvo sudėtingas kūrinys 
– Igorio Stravinskio siuita 
„Šventasis pavasaris”. Jis bei 
Ludwigo van Beethoveno 
Imperatoriškasis koncertas 
fortepijonui ir orkestrui skirti 
dirigento J. Domarko darbo su 
orkestro 50-mečiui.

Nuo 1964-ųjų, kai po stu-
dijų Sankt Peterburgo konser-
vatorijoje J. Domarkas pradė-
jo vadovauti Nacionaliniam 
simfoniniam orkestrui, jame 
pasikeitė kelios muzikantų 
kartos. Dirigentas iš pradžių 
juos kvietė iš kaimyninių šalių, 
daugelis liko Lietuvoje, kaip 
iš Ukrainos atvykęs ilgametis 
violončelių koncertmeisteris 
Valentinas Kaplūnas.

„Labai daug kantrybės vi-
sada turėjo, stengėsi įsigilint 
į partitūrą, muziką. Maestro 
pasižymėjo labai geru cha-
rakteriu ne vien prie pulto, bet 
ir tuomet, kai reikėjo padėti 
artistui. Paprastų „muzikontų” 
gyvenimas niekada nebu-
vo lengvas, maestro visada 
šitą suprasdavo ir labai daug 
kam padėjo”, – pasakoja V. 
Kaplūnas.

Maestro visiems draugiš-

J. DOMARKAS – RETAS PAVYZDYS EUROPOS 
SIMFONINIŲ ORKESTRŲ ISTORIJOJE

kas. Ir pabara, aišku, smar-
kiau negu svečiai, jie sau to 
neleidžia. O maestro leidžia 
sau pabart tvirčiau, nes be 
šito nieko neišeina”, – sako 
koncertmeisteris Algimantas 
Peseckas.

„Asmenybės, profesoriai 
gi sėdi čia ir neišsibarsto. Jis 
stebėtinai išskirtinis žmogus, 
sugebantis šitiek metų išlai-
kyt labai pajėgius muzikantus 
vienoje krūvoje”, – tikina alti-
ninkas Arūnas Statkus.

Nacionalinio simfoninio 
orkestro muzikantai pripažįsta, 
kad jų vadovas turi dar vieną 
išskirtinę savybę – jo pastabos 
visada būna labai taiklios ir 
įsimenančios.

Vienas muzikantų išeida-
mas iš darbo yra įteikęs orkes-
trui dovaną – knygelę, kurioje 
surinktos per 15 metų maestro 
išsakytos pastabos per repeti-
cijas. Pats dirigentas šį savo 
braižą vertina kaip kasdienį 
darbą ir tame sako nematąs 
nieko išskirtinio.

„Būti narcizu – veidrodžio 
akimis žiūrėti į save visą laiką: 
ir kaip aš čia dabar atrodau? Ar 
mano garbanos dailiai guli? Ar 
aš gražiai pakėliau ranką, ar 
nelabai? Lyg tai nuo to priklau-
sytų pagrindinė muzikos esmė, 
arba darbo su simfoniniu or-
kestru esmė. Ne. Čia ne nuo to 
priklauso. Reikia dirbti darbą 
paprastai, žmoniškai, kaip kad 
ir priklauso kiekvienam dar-
be”, – įsitikinęs J. Domarkas.

50 metų prie vieno orkestro 
dirigento pulto – retas atvejis 
ir Europos muzikos istorijoje. 
Nuo tada, kai dirigavimas 
tapo profesija, J. Domarkas 
yra trečias dirigentas, vienam 
kolektyvui vadovaujantis 50-
imt metų.

Pusšimtį metų Romanų 
Šveicarijos simfoniniam 
orkestrui  yra vadovavęs 
Ernestas Ansermetas, ilgame-
tis Peterburgo filharmonijos 
valstybinio simfoninio orkes-
tro vadovas buvo dirigentas 
Jevgenijus Mravinskis.     LRT

Poetų grupė „Svetimi” po 
dvidešimties metų sugrįžo 
su nauja poezijos antologija 
„Svetimi po 20”. Leidyklos 
„Homo liber” išleistoje kny-
goje sudėti penkių poetų – 
Dainiaus Dirgėlos, Evaldo 
Ignatavič iaus ,  Liu tauro 
Leščinsko, Alvydo Šlepiko 
ir Donato  Valančiausko – 
tekstai, gimę per pastaruosius 
dvidešimt metų po pirmosios 
„Svetimų” antologijos, pasi-
rodžiusios 1994 m., skelbiama 
pranešime spaudai.

Skaičius 20 žymi ir praėju-
sius lietuvių poezijos metus, ir 
tekstus – būtent po 20 tekstų 
suguldė į šią knygą penki 
SVETIMI poetai. Antologija 
novatoriška tuo, kad skaityto-
jas joje neras konkrečios tekstų 
autorystės, visų tekstų autoriai 
– SVETIMI.

„Atvirai sakant, norisi nau-
jų skersvėjų lietuvių poezijoje, 
šiokio tokio skandalo, binkiš-
kų keturių vėjų, – sako leidy-

„SVETIMI” SUGRĮŽO PO 20 METŲ 
klos „Homo liber” vadovas, 
literatūros tyrinėtojas Vilius 
Gužauskis.

Jis tvirtina, kad poetai, 
kurie įsivaizduoja tą darantys, 
yra šaunuoliai, bet šiek tiek 
užsidarę kamerinėje individu-
alių pergyvenimų erdvėje ir, 
beje, jie jau savo darbą padarė: 
poezija, kaip ir visame pasau-
lyje, tapo grupelės žmonių 
„esperanto”.

„Ar „Svetimi” sugebės 
pralaužti poezijos ir žmonių 
Sieną – klausimas, bet tas 
žaidimas, kurį jie pradėjo, yra 
gražus. O kas yra poezija? 
– aišku, žaidimas. Žaidimas 
žodžiais, formomis, mintimis, 
jausmais. Pažaiskime, gal kas 
nors iš to išeis, gal po keturių 
vėjų prabus Putinas (žodis kaip 
žvirblis – pasakei ir amen, bet 
tikrai turėjau omeny Vincą 
Mykolaitį–Putiną)”, – kalba 
V. Gužauskis. 

Knygos išleidimą rėmė 
Lietuvos kultūros taryba. LRT

Dirigentas Juozas Domarkas
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Lietuvos ,  Latv i jos  i r 
Estijos rusakalbių bendruo-
menėms kuriama nauja inter-
neto žiniasklaidos priemonė, 
pavadinimu Baltnews. Tai 
DELFI patvirtino Estijos rusų 
tėvynainių koordinacinės 
tarybos narys Aleksandras 
Kornilovas.

Lietuvoje tokio portalo 
koordinatoriumi tapo buvęs 
„Litovskij kurjer” vyriau-
siasis redaktorius Anatolijus 
Ivanovas .  Neof ic ia l i a i s 
duomenimis, Latvijoje už 
portalą bus atsakingas žur-
nalo „Baltijskij mir” regio-
ninis redaktorius Andrejus 
Solopenko, tačiau DELFI su 
juo susisiekti nepavyko. 

Portalų domenai buvo re-
gistruoti šių metų balandžio 
mėnesį: baltnews.ee regis-
truotas A. Kornilovo vardu, 
baltnews.lt ir baltnews.lv 
registravę asmenys nenuro-
domi.

Lietuvoje su šiuo porta-
lu dirbsiantis A. Ivanovas 
savo dalyvavimo naujos ži-
niasklaidos priemonės kūri-
me patvirtinti nenorėjo. A. 
Ivanovas DELFI tik teigė, 
kad nuo ketvirtadienio bus 
nebe „Litovskij kurjer” vy-
riausiasis redaktorius, bet 
redaktoriaus pavaduotojas. 
Esą tokie pokyčiai įvyko dėl 
vidinės reorganizacijos. 

„Aš asmeniškai nekuriu 
nieko, nes pas mane nėra tiek 
resursų sukurti naują portalą. 
Jūs tikriausiai įsivaizduojate, 
kiek tai kainuoja. Ne, tikrai 
jokių planų pas mane nėra”, 
- sakė A. Ivanovas. 

Savo žodžių A. Ivanovas 
neišsižadėjo net tuomet, kai 
DELFI gavo patvirtinimus, 
kad jis yra atsakingas už šio 
portalo veikimą Lietuvoje. 

Šį faktą DELFI patvirtino 
„Litovskij kurjer” stažuo-

IŠ RUSIJOS PROPAGANDINIO KARO NAUJIENŲ

tojos-jaunosios žurnalistės 
Lina Ušpalytė ir Alisa G. 
(pavardė redakcijai žinoma 
- DELFI). 

Klausiama apie naują por-
talą, L. Ušpalytė buvo kon-
kreti: „Galiu pasakyti, kad tai 
būtų Anatolijus Georgevičius 
Ivanovas – buvęs „Litovskij 
kurjer” redaktorius”, - sakė 
L. Ušpalytė, tačiau pati mer-
gina sakė dar neapsisprendu-
si, ar dirbs naujajame portale. 

„Galbūt jūs žinote, kad 
merginos ir viena, ir kita 
dar mokosi mokykloje. Toks 
niuansas. Be to, tai ne dar-
buotojai, kurie dirba redakci-
joje, tai darbuotojai ne pagal 
sutartį. 

Dar kartą noriu pabrėžti, 
aš esu „Litovskij kurjer” 
redaktoriaus pavaduotojas, 
tai mano pagrindinės par-
eigos ir pagrindinė darbo 
vieta. Kas ką šneka, manęs 
nelabai domina. Visi šneka, 
informacijos nulis, o gandai, 
gandai, gandai”, - piktinosi 
A. Ivanovas.  

Klausiamas, ar tai reiškia, 
kad merginos meluoja, pa-
šnekovas kalbėjo mįslingai: 
„Ta prasme, meluoja? Aš gi 
dar nieko nežinau. Mes sėdė-
jome, analizavome informa-
ciją, kuri atsirado po truputį 
iš visur, buvau užimtas. Kol 
kas priimtas tarpinis sprendi-
mas. Pratęsime konsultacijas. 
Šiandien aš nieko negaliu 
komentuoti”. 

 A. Kornilovas: tai bus 
nepolitinis portalas 

DELFI  sus is iekus  su 
Estijos rusų tėvynainių koor-
dinacinės tarybos atstovu A. 
Kornilovu, šis patvirtino, kad 
jo vardu buvo įregistruotas 
domenas baltnews.ee. „Taip, 
mano vardu įregistruotas 
portalas baltnews.ee, toks 

portalas tikrai planuojamas”, 
- DELFI sakė A. Kornilovas. 

Klausiamas, koks tai bus 
portalas bei kokia jo kon-
cepcija, A. Kornilovas sakė 
kol kas negalintis atskleisti 
detalių: „Pažiūrėsime, kas iš 
to išeis”.

„Portalas bus pramoginis, 
konkurentais jums nebūsime, 
- sakė jis. – Koncepcija – nor-
malus, pramoginis, nepoliti-
nis portalas”. 

Jo teigimu, kiekvienoje 
Baltijos šalyje bus asmuo, 
atsakingas už turinį. „Manau, 
kad bus kaip tik taip bus”, - 
sakė A. Kornilovas. 

Pasiteiravus, kas bus at-
sakingas asmuo Lietuvoje, 
pašnekovas nutylėjo: „Žinau, 
bet kol kas nesu pasirengęs 
pasakyti”. 

„Portalas kol kas dar ne-
veikia, prie jo dar dirbama. 
Greitai viską sužinosite”, - 
užtikrino pašnekovas. 

A. Kornilovo teigimu, 
portalas veikiausiai pradės 
veikti po savaitės, tačiau 
Estijos ir Lietuvos rusakalbių 
publikai skirti portalai jau 
buvo pasiekiami jau trečia-
dienį, Latvijos rusakalbiams 
portalo nebuvo. 

Orientuosis į 
moksleivius? 

Neoficialiais duomenimis, 
šiame portale išvysime kai 
kurių „Litovskij kurjer” jau-
nųjų stažuotojų tekstų.

Mokykloje besimokanti 
jaunoji žurnalistė Alisa G. 
DELFI pasakojo, kad beveik 
visi, kurie rašys į Baltnews 
portalus, dalyvauja projekte 
„Eurazijos medijos laborato-
rija”, kuris vienija politikais, 
diplomatais, žurnalistais no-
rintį tapti rusakalbį jaunimą. 

„Eurazijos medijų labora-
torija” prasidėjo nuo 2010 m. 

„Litovskij kurjer” surengtos 
jaunųjų žurnalistų mokyklos.

„Tai yra kaip projektas. 
Šio projekto dalyviai dirba 
daugelyje laikraščių ir sri-
čių. Galima pasakyti, kad 
Baltnews yra pagrindinis 
portalas, prie kurio mes dir-
bame, bet jis naujas, todėl 
negalėčiau pasakyti, kad aš 
jau jame dirbu. Jis dar labai 
naujas, reikės palaukti, kol 
žmonės šitą portalą paste-
bės”, - pasakojo Alisa G. 

„Kiek žinau, ten bus nau-
jienos iš visų Baltijos šalių 
– labiausiai iš Lietuvos. (…) 
Galiu pasakyti, kad šitas 
projektas orientuotas į moks-
leivius nuo 9 iki 12 klasės. 
Pas mus labai daug žmonių. 
Čia kaip jaunųjų žurnalistų 
mokykla. Manau, kad šiame 
portale labiau rašys jaunieji 
žurnalistai nei profesionalai. 
Nors negalėčiau pasakyti, 
kad pas mus neprofesionalai, 
nes, pavyzdžiui, pati žurna-
listikoje dirbu jau ketverius 
metus. Galbūt jau daugiau 
žinau nei tie, kurie tik baigė 
universitetą. Dar mokausi 
mokykloje, bet negalėčiau 
pasakyti, kad nesu profesio-
nalė”, - pridūrė mergina. 

Portale turėtume išvysti ir 
Vilniaus Jono Basanavičiaus 
gimnazijoje besimokančios 
jaunosios žurnalis tės L. 
Ušpalytės straipsnių, nors 
mergina sakė dar neapsi-
sprendusi dėl rašymo bal-
tnews.lt. 

„Aš dar nenusprendžiau. 
Bet galbūt mano straipsniai 
pasirodys ir baltnews.lt, kaip 
kad įvairiuose informaci-
niuose kanaluose”, - sakė L. 
Ušpalytė. 

Dar viena su „Litovskij 
kurjer” bendradarbiaujanti 
mergina Agnija P. (pavardė 
redakcijai žinoma - DELFI) 
neatsakė į klausimą apie dar-
bą su baltnews.lt.

„Man įdomu, kas minėjo 
mano pavardę? Labai įdo-
mūs jūsų klausimai, jeigu 
iš tikro. Pažiūrėsim, kol kas 

Rusijos propagandos meistrai stiprina savo pozicijas. Nuo spalio 1 d. pradėjo veikti tinklalapis, skirtas 
rusakalbiams Pabaltijo moksleiviams ir jaunimui. Jame žinios pateikiamos prorusiškai, proputiniškai. 
Pvz., naujienose nutylima apie Rusijos okupuotą Krymą ar apie Rusijos karius kariaujančius teroristų 
pusėje.                                                                                                                                           delfi.lt

negaliu nieko pasakyti, nes 
jūs man padarėt... Nežinau 
net ką sakyt, nes esu labai 
nustebusi”, - sakė Agnija P., 
pasiūliusi dėl visko kreiptis į 
A. Ivanovą. 

DELFI duomenimis, por-
talams rašys ir kiti jaunie-
ji žurnalistai: Aleksandra 
Ry b a k o v a ,  A n a s t a s i j a 
Frolova, Marija Lariščeva 
bei A. Ivanovo dukra Natalija 
Ivanova. 

N. Maliukevičius: 
einama su neskaidriais 

projektais

Vilniaus  univers i te to 
Tarptautinių santykių ir po-
litikos mokslų instituto dės-
tytojas Nerijus Maliukevičius 
teigia nenustebęs dėl panbal-
tiško portalo kūrimo, tačiau 
nusistebėjo, kad spalio 1 
dieną startavusiame bal-
tnews.lt tinklapyje autoriais 
nurodomi tokie asmenys kaip 
politologas Kęstutis Girnius 
ar buvęs Lietuvos kariuome-
nės vadas, generolas Jonas 
Kronkaitis. 

„Iš principo bendrame kon-
tekste vyksta diskusijos apie 
rusakalbį kanalą, apie mūsų 
įrankius, skirtus rusakalbiams. 
O oponuojanti pusė veikia 
proaktyviai, steigia kuo grei-
čiau alternatyvius kanalus - ne 
televizinius, o internetinius. 
Manau, kad jų žingsnis lo-
giškas, nes tai viena perspek-
tyviausių rinkų, kuri ateityje 
plėsis”, - teigė politologas. 

Tačiau N. Maliukevičius 
teigia, kad dar svarbenis 
klausimas yra šių naujienų 
portalų skaidrumas. Kaip 
pastebi pašnekovas, juose 
nenurodyti jokie kontaktai.

„Į tą reikia atkreipti dė-
mesį, tai nėra toks elgesys, 
kuris būtų būdingas europinei 
žiniasklaidos rinkai. Vėl eina-
ma su kažkokiais neaiškiais, 
neskaidriais projektais”, - sakė 
mokslininkas.

E g l ė  S a m o š k a i t ė , 
Konstantinas Ameliuškinas, 
www.delfi.lt
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RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO:

ALT s-gos Bostono skyrius,

Boston, MA ...................1000

Anonimas, Hinsdale, IL ..100

F.Šiaučiūnas, 

Mississauga, CAN.............60

A.a. Juozo Raibio Atminimui

R.Gricius-Burbank, CA .....50

A.a. Juozo Raibio Atminimui

J.Petronis, 

Los Angeles, CA ...............50

A.Smulkstys, Chicago, IL .20

V.Tamulis, S. Euclid, OH ..20

Z.Šukys, Chicago, IL ........10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

SPALIO 25 d., šeštadienį, nuo 6 v. v. iki 10 v. v. - Šv. Kazimiero 
parapijos didžiojoje salėje vyks trečiasis metinis „Clam bake” 
ir ketvirtoji metinė Rudens Loterija. 

        Rengia Šv. Kazimiero parapija

kurį visas pasaulis žiūrės 
kaip į padidintos bendros 
rizikos regioną. Padidintos 
rizikos bet kam, kas pasaulyje 
gali vystytis tik normaliomis 
aplinkybėmis – užsienio ka-
pitalo investicijos, aukštųjų 
technologijų verslas, tarp-
tautinės finansinės paslaugos, 
tarptautinė prekyba, transpor-
to paslaugos ir t.t. 

Jau šiandien turime 
projektuoti ne tik tai, kad 
Rusijos rinka bet kokiam 
mūsų verslui bus ne tik itin 
rizikinga, bet ir greičiausiai 
visai nepasiekiama, bet ir 
tai, kad mūsų pačių, kaip 
„pafrontės valstybės”, rin-
ka bus mažiau patraukli 
verslo plėtrai.

Per pasaulinę 2008-2012 
metų krizę didžiavomės 
viso mūsų regiono įvaizdžio 
„Šiaurės/Baltijos regionas” 
reikšme, skambesiu ir pasauli-
ne šlove: skaidri finansų poli-
tika, aukšta inovacijų kultūra, 
politinis stabilumas, spartus 
ekonomikos atsigavimas. 
Tai leido mums pritraukti 
užsienio investuotojų dėmesį 
teigiant, kad esame ne kažkas, 
pasimetęs „tarp Lenkijos ir 
Rusijos”, bet esame iš garsio-
jo Europos Šiaurės regiono, 
apie kurį pozityviai žinojo 
visi investuotojai. 

Rusijos agresija keičia 
visą geografiją – dabar esame 
iš pavojingojo ir rizikingojo 
„pafrontės regiono”. Štai čia 
ir iškyla klausimas apie mūsų 
ilgalaikę savivokos ir elgesio 
trajektoriją, jeigu mums jau 
lemta 20 metų gyventi paf-
rontės sąlygomis.

Mes nepakeisime Rusijos 
– ji tik dar labiau agresyvės 
byrant imperijos likučiams. 
Mes nepakeisime to nulem-
tos viso regiono geopoliti-
nės situacijos ir „pafrontės” 
statuso. Vienintelis dalykas, 
kurį galime pakeisti, – Patys 

save. Norėdami ir pafrontės 
sąlygomis išlikti ekonomiškai 
gyvybingi, turime sau kelti 
labai aiškų iššūkį – turime 
būti patys sėkmingiausi, di-
namiškiausi, patraukliausi. 
Turime sukurti geriausias 
sąlygas užsienio investuoto-
jams ir kvalifikuotai darbo 
jėgai, kuri bėgs iš tos pačios 
Rusijos. 

Pagal „Doing Business” 
reitingus turime būti pasaulio 
pirmajame dešimtuke, kad 
visas pasaulis žinotų, jog 
pas mus yra geriausios vers-
lo sąlygos. Pagal Pasaulio 
Ekonomikos Forumo atlie-
kamus konkurencingumo 
tyrimus taip pat turime būti 
tarp geriausių, o pagal OECD 
pasaulinius PISA švietimo 
reitingus turime veržtis iš 
atsiliekančių grupės ir t.t. 
Mes turime būti tarp pirmau-
jančių, kad pafrontės chaosas, 
korupcija, nestabilumas ir 
ekonominis atslikimas mūsų 
nepaliestų labai skausmingai, 
ir kad mes pasaulyje būtume 
matomi net ir per tirštas paf-
rontės dulkes.

Didžiausias pavojus to-
kiomis ryškėjančiomis paf-
rontės sąlygomis – ir toliau 
palaimingai snausti stagna-
cijos, tariamai apsisaugojus 
aukštais partiniais reitingais, 
šešėlyje, nieko nedarant, 
nieko nesiimant ir niekur 
neskubant. Ir vis lietuviškai 
galvojant – gal praneš. 

Kai dėkojame Putinui už 
tai, kad jo griūvančios impe-
rijos agresyvus dundesys mus 
jau pažadino, turime suprasti, 
kad Lietuvos saugumui reika-
lingas ne tik didesnis gynybos 
biudžetas. Lietuvos saugumui 
trūks plyš reikia ir ekono-
minės šalies lyderystės. O 
tai miegant nepasiekiama… 
Tikiuosi, kad ateityje galė-
sime dėkoti Putinui ne vien 
tik už didesnį mūsų gynybos 
biudžetą.

Andrius Kubilius, Seimo 
opozicijos vadovas

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

APIE RUSIJOS 
ŽLUGIMĄ...

(Atkelta iš 4 psl.)

ilgus metus. Be fondo suteik-
tos paramos mes negalėtume 
suteikti tokios plačios lietu-
vių kalbos ir Lietuvos paži-
nimo programos vaikučiams.

Taip pat nuoširdus ačiū 
kun. dr. Matui Čyvui už jo 
dosnumą, paaukojant nau-
jiems mokslo metams 500 
dol. Tai didžiausia asmeninė 
piniginė auka mokyklos is-
torijoje.

Ilgalaikė mokyklos vedėja 
Jūratė Navickienė, padėkoju-
si už gražius bei gausius me-
tus, praleistus mokyklėlėje, 
paprašė galimybės perleisti 
savo pareigas. Buvo išrinkti 
nauji mokyklos vadovai: 
mokyklos vedėja ir moky-
toja – Vita Blough, o Agnė 
Milbutas visiems sutinkant 
išrinkta tėvų komiteto pirmi-
ninke. Taip pat džiugu, kad 
mokytojų gretas papildė jau-
na ir labai perspektyvi mo-
kytoja Miglė Mamuniškytė. 
Miglė yra jau 4-tosios imi-
gracijos bangos atstovė, gi-
musi, augusi ir besimokiusi 
Lietuvoje. Džiugu papildyti 
mūsų gretas jauna energija.

Norisi paminėti ir buvusią 
mokytoją bei meno vedėją 
Rasą Kay. Visi esame labai 
dėkingi Rasai už jos indė-
lį. Rasos sukurti šventiniai 
pasirodymai būdavo kupini 
grožio, originalumo, jumoro 
bei gilios minties. Nors Rasa 
nemokytojaus šiais metais, 
ji sutiko prisidėti kaip mūsų 
mūza-įkvėpėja.

Džiaugiuosi, kad mūsų 
gretose liko mokytoja Renata 
Zubernis. Ji – tarsi mokyklė-
lės kertinis akmuo, be kurio 
visos mūsų sienos subyrėtų. 
Nepaisant to, kad Renata yra 
daugiausiai valandų dirbanti 
ir dar spėjanti mokytis mama, 
ji atranda laiko ir mūsų mo-
kyklėlei. Jos indėlis labai 
svarbus – ji moko vaikučius 
lietuvių kalbos gramatikos 
ir rašybos, taip pat kupina 
žinių ir idėjų bei patarimų dėl 
mokymo ir mokyklos kles-
tėjimo. Šią vasarą Renata su 
dukra Ema dalyvavo moky-
tojų stovykloje „Dainavoje” 
ir iš ten parsivežė įkvėpimo 
mums visiems.

D ė k o j u  R a i m o n d a i 
Misiūnas, kuri sutiko ir to-
liau eiti iždininkės pareigas. 
Tai atsakingas ir kruopštu-
mo reikalaujantis darbas. 
Džiaugiamės, kad ir šiais 
metais Raimonda apsiėmė 
tvarkyti mokyklėlės fondus.

Su jauduliu širdyje lau-
kiu šių naujų mokslo metų. 
Turime daug idėjų, keletą 
pasikeitimų ir labai daug 
pasiryžimo ne tik mokyti 
vaikučius, bet juos sudomin-
ti, įtraukti ir įdiegti pagarbą 
Lietuvai, jos kultūrai ir pa-
veldui.

Taigi, už sėkmingus 2014-
2015 mokslo metus!

Vita Blough, „Saulutės” moky-
klos vedėja

Įvairenybės sekmadie-
nių pietuose. Klubo virtuvės 
šeimininkei išvykus ilges-
nėms atostogoms, sekmadie-
ninių klubo pietų ruošoje tal-
kino savanorių virėjų grupės.

Rugsėjo 21 d. klubo pir-
mininkė Vida Meiluvienė 
pasveikino Šv. Kazimiero 
misijos vadovą kan. Bernardą 
Talaišį, švenčiantį kunigystės 
60 metų sukaktį ir patikėjo 
tolimesnę programą vesti 
Jovitai Acutei. Pietus ir po-
pietinę programą rengė klu-
bo pramoginių šokių grupė 
„Ritmas”. Grupė ne tik virė 
ir pateikė pietus, bet ir visas 
maisto išlaidas apmokėjo iš 
savo kasos.

Gražiai, spalvingai pa-
puošti stalai su šaltais užkan-
džiais pasitiko svečius. Salės 
šone paruoštas gardžių šaltų 
ir karštų užkandžių stalas. 
Šventiškas meniu pradėtas 
su karštu sultiniu ir bande-
lėmis, po kurio sekė skaniai 
paruoštas viščiukas su prie-
dais. Vikriai ir nuotaikingai 
„Ritmo” šokėjų aptarnau-
jami stalai ir scenos ekrane 
žavi pasaulinio garso šokių 
grupės „Žuvėdra” programa 
nuteikė visus dalyvius tikrai 
šventiškai. Ant kiekvieną 
stalą puošiančios dekoraci-
jos-veidrodžio buvo išdėlioti 
šokoladiniai „candy kisses” 
ir kiekvienam skirti sveiki-
nimai su gražiais linkėjimais 
nuo „Ritmo”.

Po pietų paaiškėjo, kad 
„Ritmo” vadovas Aurelijus 
Kilbauskas švenčia neeilinį 
gimtadienį. Programą ve-
dusi Jovita Acutė su šokėjų 
pagalba į salę įnešė „gimta-
dienio tortą” – didelėje dro-
bėje išpieštą tortą, už kurio 
slėpėsi profesionali šokėja, 
atlikusi Aurelijui, o kartu ir 
visai publikai, „Belly dance”, 
„Polynesian” ir „Hawaiian” 
šokius. Tai šokėjų dovana 
savo mokytojui ir vadovui.

Didelės padėkos nusipel-
nė „Ritmo” vadovai Rima ir 
Aurelijus Kilbauskai ir visi 

šokių grupės nariai už tokią 
neeilinę dieną ir stambų 
mūsų Klubo iždo papildymą.

Lietuviai tarptautiniame 
festivalyje. Šv. Jeronimo pa-
rapija susideda iš įvairių etni-
nių grupių, todėl kasmet yra 
rengiamas tarptautinis fes-
tivalis, kuriame suteikiama 
proga supažindinti su savo 
etnine grupe. Jau daug metų 
Lietuvių klubas kviečiamas 
dalyvauti šiame festivalyje.

Klubo valdybos pastango-
mis dalyvaujame su savo tau-
todailės parodėle, tradiciniu 
lietuvišku maistu – kugeliu, 
baltu sūriu, šakočiu ir „gry-
bukais”. Šiais metais meninę 
programą atliko „Saulutės” 
mokyklos mergaitės, ku-
rios pašoko „Kepurinę”. 
Dalyvavo „Ritmo” šokėjai, 
dar pašokę ir porą liaudies 
šokių. Publika buvo sužavėta 
šokėjų grakštumo ir gražiųjų 
mūsų tautinių kostiumų.

Valdyba dėkoja Irenai 
A d i c k i e n e i  i r  D a l e i 
Goceitienei už grybukų ke-
pimą, lietuviško sūrio gami-
nimą, o Yolantai Rymantienei 
už pagalbą mūsų paviljone.

„Lietuvių žinios”, Nr. 458 inf.

(Atkelta iš 7 psl.)
FLORIDA
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

Housekeeper: 4-5 days/wk (m-f); 8am-2pm honest, 
responsible, mature woman to do cleaning and laundry 

for family of 5; non smoker; must have car; near 
chagrin/271; references. Call Laura: 216-332-7228-

Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė Kūno kultūros 
ir sporto dienos išvakarėse 
pagerbė geriausius šalies spor-
tininkus ir jų trenerius.

Sveikindama įvairių sporto 
šakų atstovus, šalies vadovė 
pabrėžė, kad Lietuva didžiuo-
jasi savo sportininkais, pasie-
kusiais aukščiausius rezultatus 
ir įrodžiusiais, jog yra tarp 
geriausiųjų Europoje ir pa-
saulyje.

Lietuvos vadovės teigimu, 
sportininkų pergalės plačiai 
garsina Lietuvą, o jų ištvermė, 
darbštumas ir kantrybė yra 
pavyzdys jaunajai kartai, kaip 
atkakliai reikia siekti užsibrėž-
to tikslo.

Iškilmingoje ceremonijoje 
Prezidentė įteikė valstybinius 
apdovanojimus labiausiai nu-
sipelniusiems Lietuvos spor-
tininkams ir jų treneriams. 

PREZIDENTĖ ĮTEIKĖ VALSTYBINIUS APDOVANOJIMUS NUSIPELNIUSIEMS 
SPORTININKAMS IR TRENERIAMS

Europos ir pasaulio neįgalių-
jų lengvosios atletikos aukso 
ir sidabro medalius iškovojęs 
Mindaugas Bilius apdovano-
tas ordinio „Už nuopelnus 
Lietuvai” Riterio kryžiumi, 
sidabro ir du bronzos meda-
lius 2014 m. Europos plau-
kimo čempionate laimėjęs 
Giedrius Titenis – ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai” 
medaliu.

Prezidentė taip pat įteikė 
padėkas daugiau nei dviem 
šimtams prizines  vietas 
Europos ir pasaulio čempio-
natuose, jaunimo olimpinėse 
žaidynėse, neįgaliųjų čempi-
onatuose ir kitose varžybose 
laimėjusiems atletams.

Lietuvos vadovė palin-
kėjo sportininkams ir toliau 
sėkmingai gerinti asmeninius 
rezultatus ir uoliai ruoštis bū-
simiems čempionatams.   LRT Giedrius Titenis ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.                             www.lrp.lt

14 etapų, 32 nugalėtojai 
bei 8 mln. dolerių prizinis 
fondas – taip apibūdinamos 
prestižiškiausios komercinės 
lengvosios atletikos IAAF 
Deimant inės  lygos  var-
žybos. 2014 metais IAAF 
Deimantinės lygos etapuose 
dalyvavo trys Lietuvos sporti-
ninkai – disko metikai Andrius 
Gudžius ir Zinaida Sendriūtė 
bei šuolininkė į aukštį Airinė 
Palšytė.

Geriausiai sekėsi būtent 
pastarajai lengvaatletei, kuri 
startavo vieninteliame etape 
Stokholme (Švedija) bei, ap-
lenkusi Europos čempionę 
Ruth Beitią, užėmė antrą vietą 
(peršoko 194 cm).

„Tam, kad galėtum da-
lyvauti Deimantinės lygos 
varžybose, turi susidėti trys 
dalykai: rezultatai, vadybinin-
ko sugebėjimai laiku tave pa-
siūlyti organizatoriams bei tai, 
kaip pasirodei ankstesniuose 
etapuose, – tikino A. Palšytė. 
– Pirmą kartą Deimantinės 
lygos varžybose dalyvavau, kai 
asmeninis rekordas buvo tik 
192 cm. Tuomet vadybininkas 
Aivaras Karotammas mane 
pasiūlė Stokholmo etapo orga-
nizatoriams, o šiems tiko tiek 
mano tuometinis rezultatas, 
tiek tai, kad buvau jaunių bei 

„NORĖTŲSI, KAD LENGVOJI ATLETIKA IR 
KOMERCIJOS ATŽVILGIU BŪTŲ KARALIŠKA”

jaunimo čempionatų prizinin-
kė. Prie to prisidėjo ir išvaizda, 
nes ir nebūdama labai žinoma, 
organizatoriams pasirodžiau 
tinkamas žmogus tų varžybų 
aplinkai.”

Lengvaatletė teigė, jog at-
sisakymas dalyvauti komer-
cinėse varžybose gali reikšti, 
jog į jas kviečiamas daugiau 
niekada nebebūsi, kadangi or-
ganizatoriai sportininkui kartą 
ar dukart nesutikus atvykti į 
varžybas, kitą kartą tiesiog 
nebesiūlo.

„Į Deimantinės lygos eta-
pus dažniausiai kviečiami 
dešimt geriausių to sezono 
atletų. Pirmenybė tenka tiems, 
kurie jau yra dalyvavę ankstes-
niuose etapuose. Deimantinės 
lygos varžybos būna tikrai 
aukšto lygio, nes juose varžo-
si įvairių kontinentų elitiniai 
sportininkai. Vien dalyvavimas 
ten dažnai reiškia pripažinimą 
ir garbę. Įvairių rungčių starto 
sąrašai dažnai prilygsta ar net 
pranoksta Europos bei pasau-
lio čempionato finalo dalyvių 
sąrašus, tad galime sakyti, jog 
šios varžybos yra tikrai labai 
aukšto lygio, o ne tik komer-
cinis šou.”

Vis dėlto milijoninėmis 
premijomis, net ir tapęs ben-
drosios įskaitos nugalėtoju, 

sportininkas pasigirti negali. 
Piniginius prizus gauna aštuo-
ni geriausiai etape pasirodę 
sportininkai: pirma vieta įver-
tinama 10 tūkst. JAV dolerių, 
antra – 6 tūkst. dolerių, trečia 
– 4 tūkst. dolerių, o aštunta – 
vos 1 tūkst. dolerių. Rungties 
bendros įskaitos nugalėtojui 
taip pat atitenka 40 tūkst. do-
lerių čekis.

Palyginti: „US Open” teni-
so turnyre triumfavusi ameri-
kiete Serena Williams uždirbo 
beveik 4 mln. dolerių.

„Tenisas – bene labiausiai 
komercinė sporto šaka, tad len-
gvajai atletikai prilygti tenisui 
yra labai sunku. Lengvaatlečiai 
milijonieriais gali tapti tik gerų 
rezultatų, rėmėjų, viešųjų ryšių 
bei reklamos pagalba, bet tikrai 
ne vien iš komercinių varžy-
bų, – pasakojo A. Palšytė. – Iš 
vadybininko sužinojau, kad 
per pastaruosius porą metų 
iš Deimantinės lygos rėmėjų 
gretų pasitraukė gana stambūs 
vienetai, tad prizinis fondas 
sumažėjo. Šiek tiek gelbsti 
tai, kad šalyse, kuriose vyksta 
etapai, žmonės moka apie 30 
eurų už bilietą, tad reikia tikė-
tis, jog žiūrovų nesumažės, o 
rėmėjų anksčiau ar vėliau visgi 
padaugės. Norėtųsi, jog sporto 
karaliene tituluojama lengvoji 
atletika komercijos atžvilgiu 
kažkada taip pat galėtų pasi-
jausti karališkai.”

Antra vieta Deimantinės 
lygos etape Stokholme – bene 
reikšmingiausias A. Palšytės 
pasiekimas suaugusiųjų sporte. 
Iškart po Europos čempionato 
vykusiose varžybose dalyvavo 
ir visos trys Senojo žemyno 
pirmenybių medalius pasidabi-
nusios šuolininkės Ruth Beitia, 
Marija Kučina bei Ana Simič.

„Sunku lyginti skirtingų 
amžiaus grupių medalius ir su-
augusiųjų elito varžybas. Visi 

laimėjimai yra be galo svarbūs 
ir reikšmingi. Švedijoje man 
tikrai pasisekė, nes pavyko pa-
demonstruoti, ką galiu, ir bent 
morališkai atsirevanšuoti prieš 
Europos čempionato finalinin-
kes. Gaila, kad to neparodžiau 
keliomis dienomis anksčiau 
Ciuriche, tačiau ten susiklostė 
daug neigiamų aplinkybių, tad 
belieka nesėkmę pamiršti ir 
judėti pirmyn. Labai viliuosi 
ateityje pasiekti tokią sportinę 
formą, kuri leistų ne tik prasi-
brauti į geriausiųjų trejetuką 
kažkuriame Deimantinės lygos 
etape, bet ir patekti į Top-3 
bendroje įskaitoje”, – vylėsi 
A. Palšytė.

Lietuvos disko metikams 
tarp prizininkų šį sezoną pa-
tekti nepavyko: trijuose eta-
puose dalyvavęs A. Gudžius 
geriausiai pasirodė Lozanoje 
(Šveicarija), kur buvo septintas 
(63,38 m), o keturiskart starta-
vusi Z. Sendriūtė aukščiausią 
vietą užėmė Glazge (Škotija), 
buvusi ketvirta (61,87 m).

2011 metais Deimantinės 
lygos bendros įskaitos nuga-
lėtoju disko metimo rungtyje 
tapo Virgilijus Alekna.      LRT

Šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė.                                           LRT

LTOK PREZIDENTEI – 
PAREIGOS EUROPOJE

Europos olimpinių komitetų 
(EOK) vykdomajame komitete 
Lietuva turės savo atstovą. 
Nusprendus padidinti komiteto 
narių skaičių iki 13-os, naująja 
nare slaptu balsavimu buvo 
išrinkta Lietuvos tautinio olim-
pinio komiteto (LTOK) prezi-
dentė Daina Gudzinevičiūtė.

„Šios pareigos man yra svar-
bus pripažinimas, kartu reiš-
kiantis didesnius įsipareigoji-
mus bei atsakomybę, kuri tenka 
ir man, ir visam LTOK. Lietuvai 
tai – reikšminga galimybė prisi-
dėti prie olimpinio sporto idėjų 
sklaidos tarptautiniu lygmeniu”, 
– teigė D. Gudzinevičiūtė.

LTOK prezidentė EOK 
vykdomojo komiteto nare 
tapo iki 2017 metų. Komitete 
ji bus vienintelė Baltijos šalių 
atstovė.

EOK yra 49 Europos vals-
tybių nacionalinius olimpinius 
komitetus vienijanti orga-
nizacija, plėtojanti olimpinį 
judėjimą Europos žemyne 
bei skatinanti Europos naci-
onalinių olimpinių komitetų 
bendradarbiavimą.           LRT


