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Rugsėjo 11 d. rytinės 
r ikiuotės metu Didžiojo 
Lietuvos etmono Jonušo 
Radvilos mokomojo pulko 
kariai kartu su Rukloje  dis-
lokuotais Jungtinių Amerikos 
Valstijų kariuomenės rotaci-
nių pajėgų kariais paminėjo 
2001 m. rugsėjo 11-osios te-
roro akto Jungtinėse Amerikos 
Valstijose dieną.

Lietuvos ir JAV kariai stojo 

Ketvirtadienis, rugsė-
jo 10 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskai tė  drauge su 
Vilniaus arkivyskupu Gintaru 
Grušu lankėsi Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo parapijos na-
muose, kur susitiko su čia 
gyvenančia pabėgėlių iš Irako 
šeima ir juos globojančiais 
savanoriais. Prieš du mėnesius 
į Lietuvą iš Irako dėl religinio 
persekiojimo buvo atkeltos 
trys krikščionių šeimos – iš 
viso 15 žmonių.

Lietuvoje veikiančios ne-
vyriausybinės organizacijos 
ir Katalikų bažnyčia turi di-
delę patirtį padedant pabėgė-
liams. Vilniaus arkivyskupijos 
„Carito” organizacija jau 15 
metų vykdo užsieniečių inte-
gracijos programą – vien tik 
Vilniaus apskrityje nuo 2002 
metų buvo integruota 400 
pabėgėlių.

„Turime gražiausių pa-
vyzdžių, kaip mūsų žmonės 
gelbėjo įvairių tautybių žmo-
nes, bėgusius nuo karo, tero-
ro ir persekiojimų. Lietuva 
gerai supranta tuos, kurie yra 
priversti palikti savo tėvynę, 
artimuosius ir namus. Mes ga-
lime jiems padėti čia susikurti 
saugų bei laisvą gyvenimą – 
tai, ko jie  labiausiai stokoja”, 
- sako Prezidentė.

Prezidentė pabrėžia, kad 
Lietuva yra pasirengusi pri-
imti pabėgėlius – artimiausiu 
metu bus įsteigta Vidaus rei-
kalų ministerijos koordinuo-

Prezidentė susitinka su pabėgėlių iš Irako šeima Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos namuose. LR Prezidento kanceliarijos nuotraukos / D. Pipas

LIETUVA PADEDA NUO KARO BĖGANTIEMS ŽMONĖMS

jama tarpministerinė darbo 
grupė, kuri turės užtikrinti 
sklandžią šių žmonių inte-
graciją šalyje. Į integraci-
jos procesą būtina aktyviai 
įtraukti ir nevyriausybines, 
krikščioniškas organizacijas, 
turinčias ilgametę darbo su 
pabėgėliais patirtį. Vilniaus 
arkivyskupijos „Carito” or-
ganizacija ketina Vilniuje 

steigti bendruomeninį centrą 
pabėgėliams, kur žmonės bus 
konsultuojami integracijos, 
profesinio mokymo ir kvali-
fikacijos, kultūrinio ugdymo, 
sielovados klausimais. 

Vilniuje gyvenančios ira-
kiečių šeimos jau mokosi lie-
tuvių kalbos ir istorijos, vaikai 
lanko lietuvišką mokyklą. 
Prisitaikyti prie naujų gyve-

nimo sąlygų, pažinti Lietuvos 
kultūrą pabėgėliams padeda 
parapijų bendruomenės, sa-
vanoriai, verslininkai. Šeimos 
jau yra pateikusios prieglobs-
čio prašymus Lietuvoje, dabar 
aktyviai domisi perkvalifika-
vimo ir įsitraukimo į darbo 
rinką galimybėmis. Tarp atvy-
kusių žmonių yra pedagogų, 
valstybės tarnautojų, statybi-

ninkų, elektrikų, informacinių 
technologijų studentų.

Irakiečiai teigia, kad vos tik 
atvykę į Lietuvą pasijuto sau-
gūs ir laisvi, gimtojoje šalyje 
krikščionys buvo persekiojami 
dėl savo tikėjimo. 2014 metais 
prieglobsčio Lietuvoje prašė 
496 žmonės, šių metų pirmąjį 
pusmetį – 112.
Prezidentės spaudos tarnyba

BENDRA LIETUVOS IR JAV KARIŲ 
RIKIUOTE PAMINĖTA RUGSĖJO 11-OJI

į bendrą rikiuotę, nuskambė-
jo Lietuvos Respublikos ir 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
himnai, iškelta Lietuvos 
Respublikos vėliava.

Apie to meto įvykius 
žodį tarė Jungtinių Amerikos 
Valstijų kariuomenės atsto-
vas, tarnybą Lietuvoje vyk-
dantis vyresnysis leitenantas 
Džeimsas Rojekas (James 
Rojek).                     LR KAM

Bendra Lietuvos ir JAV karių rikiuotė Rukloje.          LR KAM nuotr.

Rusijos kariai yra atvy-
kę į Siriją padėti vyriausybei 
kautis su džihadistų judėjimu 
„Islamo valstybė” (IS), pareiškė 
Izraelio gynybos ministras, o šis 
Maskvos žingsnis gali padėti 
prezidento Basharui al Assadui 
kompensuoti pastarojo meto 
nesėkmes įnirtingame pilieti-
niame kare, besitęsiančiame jau 
penktus metus. 

Ministras Moshe Yaalonas 
sakė, kad Rusija pastarosiomis 
dienomis pasiuntė į Siriją savo 
karinių instruktorių, taip pat ak-
tyviosios tarnybos karių, kurių 
pagrindinis uždavinys – įrengti 
oro pajėgų bazę. Toje bazė-
je netoli Sirijos uostamiesčio 
Latakijos galėtų būti dislokuoti 
naikintuvai ir sraigtasparniai, 
dalyvaujantys operacijose prieš 
IS kovotojus.

„Kaip suprantame, šiuo metu 
kalbame apie ribotas pajėgas, 
apimančias patarėjus, apsaugos 
komandą ir pasiruošimus lėk-
tuvų bei atakos sraigtasparnių 

RUSIJOS KARIŲ JAU ESAMA SIRIJOJE 
operacijoms”, – M. Yaalonas 
sakė per spaudos konferenciją 
su Izraelio žurnalistais.

Tas pareiškimas buvo nau-
jausias ženklas, kad Rusija 
didina savo karinį angažavi-
mąsi Sirijoje, keldama susirū-
pinimą Jungtinėms Amerikos 
Valstijoms ir NATO. Anksčiau 
Rusijos užsienio reikalų minis-
tras Sergejus Lavrovas sakė, 
kad jo šalies transporto lėktuvai 
gabena į Siriją ginkluotę ir hu-
manitarinės pagalbos siuntas. 
Jis pridūrė, kad Sirijoje esama 
Rusijos karių, kurie apmoko 
vyriausybės pajėgas naudotis 
perduodama karine technika, 
bet neįvardijo jų skaičiaus ir 
kitų detalių.

Maskva rėmė B. al Assadą 
per visą pilietinį karą, nusine-
šusį jau per 25 tūkst. žmonių 
gyvybių. S. Lavrovas, kaip ir 
Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas, tvirtino, kad ginklų tie-
kimas B. al Assado vyriausybei 
yra dalis tarptautinių pastangų 

įveikti „Islamo valstybę” ir kitas 
Sirijoje veikiančias ginkluotas 
grupuotes.

V. Putinas neatmetė, kad jo 
šalies vaidmuo tame konflikte 
gali padidėti. Kai jis buvo pa-
klaustas, ar Rusija gali pasiųsti 
savo karius į pagalbą Sirijai 
kautis su IS, prezidentas atsakė, 
kad Maskva „svarsto įvairias 
galimybes”. Tolesnis Rusijos 
kontingento didinimas Sirijoje 
galbūt rodo, kad V. Putinas jau 
nusprendė plačiau paremti B. 
al Assadą.

Jungtinės Valstijos ir jų są-
jungininkai laiko B. al Assadą 
Sirijos krizės kaltininku, o 
Vašingtonas perspėjo Maskvą 
nedidinti savo karinio vaidmens 
toje šalyje. Tačiau tie perspėji-
mai buvo švelnesni lyginant su 
ankstesniais Amerikos pareiški-
mais, kad B. al Assadas turi būti 
nuverstas. Nors jau kelerius me-
tus tęsiasi įnirtingos kautynės, 
panašu, kad B. al Assadas tvirtai 
laikosi valdžioje, padedamas 
Rusijos ir Irano.                 LRT
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Europoje vyksta solidarumo su pabėgėliais diena. 
Palaikymo akcija surengta ir Vilniuje. LRT RADIJO kalbinti 
akcijos dalyviai teigia, kad nori išsakyti savo paramą pabė-
gėliams, parodyti, kad Lietuva yra atvira šalis. Dalyviai buvo 
kviečiami lankstyti baltus popierinius laivelius, tylos minute 
pagerbti kelyje į Europą Viduržemio jūroje žuvusius žmones. 
Europos Komisijos pirmininkas šią savaitę paragino Europos 
Sąjungos šalis perkelti 160 tūkstančių pabėgėlių iš Vengrijos, 
Graikijos ir Italijos.

Kitais metais vyksiantiems Seimo rinkimams besiren-
giančios partijos dairosi įžymių veidų, galinčių papuošti jų 
kandidatų sąrašus. Politikai viliasi, kad garsūs žmonės padės 
lengviau pasiekti pergalę. Politologai atkerta: garsenybių nešama 
sėkmė - trumpalaikė, o valstybei daro daugiau žalos nei naudos. 
Opozicinis liberalų sąjūdis paskelbė sulaukęs narių pagausėji-
mo - jų gretas papildė stipriausiu pasaulio žmogumi vadinamas 
Žydrūnas Savickas, praėjusios kadencijos Vilniaus miesto tary-
boje atstovavęs Artūro Zuoko suburtai politinei sąjungai „Taip” 
Naujais nariais pasidžiaugė ir valdančioji Socialdemokratų 
partija - prie jos prisidėjo pavasarį švietimo ir mokslo ministro 
posto, o liepos mėnesį narystės Darbo partijoje atsisakęs Dainius 
Pavalkis. Nauji veidai šmėžuoja ir kitose partijose. 

Šiauliuose, Chaimo Frenkelio vilos kiemelyje, miesto garbės 
piliečio regalijos įteiktos operos solistui, profesoriui Virgilijui 
Kęstučiui Noreikai. Jis tapo 38-uoju miesto garbės piliečiu. 
V.Noreika jam įteiktas gėles nuo scenos perdavė žmonai Loretai 
Bartusebičiūtei-Noreikienei. Kai operos solisto kaklą papuošė 
garbės piliečio medalis, jis užtraukė: „Atskrend sakalėlis per 
žalią girelę...” jam pritarti suskubo ir choras „Dagilėlis”. Po 
dainos V.Noreika užbaigė inauguraciją - pasirašė Šiaulių garbės 
piliečių knygoje.

Pirmajame rudens sesijos posėdyje Seimas po pirmojo 
balsavimo pritarė siūlymui papildyti Konstitucijos 56 straipsnį, 
kuris atvertų „tvarkiečių” vadui europarlamentarui Rolandui 
Paksui galimybę tapti Seimo nariu. Šiai Konstitucijos pataisai po 
pirmojo balsavimo pritarė 96, prieš balsavo vienas, susilaikė 13 
Seimo narių. Pagal projektą, Seimo nariais negali būti renkami 
šiurkščiai pažeidę Konstituciją arba sulaužę priesaiką asmenys, 
kuriuos apkaltos proceso tvarka Seimas pašalino iš užimamų 
pareigų ar kurių Seimo nario mandatą panaikino, jeigu nuo 
tokio asmens pašalinimo iš užimamų pareigų ar jo Seimo nario 
mandato panaikinimo nepraėjo 10 metų.

Seimo narė Agnė Bilotaitė siūlo rinkimų pažeidėjams ap-
riboti galimybę kandidatuoti Seimo ir savivaldos rinkimuose.  
Jos įregistruotose įstatymų pataisose numatyta, kad Seimo ir 
savivaldybių tarybų nariu negalėtų būti renkamas asmuo, kuris 
buvo oficialiai pripažintas klastojęs rinkimų arba referendumo 
dokumentus ar padaręs kitus neteisėtus veiksmus, turėjusius 
esminės įtakos rinkimų ar referendumo rezultatams. Toks 
draudimas galiotų 10 metų nuo oficialaus sprendimo priėmimo. 

Iš 66 įtariamųjų Sausio 13-osios įvykių byloje Ukrainos 
teritorijoje šiuo metu yra penki kaltinamieji. Kaip pažymi 
Generalinė prokuratūra, nors Ukraina visiškai įvykdė Lietuvos 
teisinės pagalbos prašymus, įtariamųjų ekstradicija iš šios 
valstybės nėra galima. Rugpjūčio 31 d. Generalinė prokura-
tūra teismui perdavė daugiau kaip 700 tomų medžiagos 1991 
m. sausio 13-osios įvykių byloje. Iš 66 įtariamųjų tik du šiuo 
metu yra Lietuvoje, vienas jų - Jurijus Melis, kuris, prokurorų 
duomenimis, buvo viename iš tankų, šturmavusių Vilniaus 
televizijos bokštą. Anot Generalinės prokuratūros, Ukrainos 
teisėsaugos pareigūnai visiškai įvykdė lietuvių prašymus infor-
muoti įtariamuosius apie jiems pateiktus kaltinimus bei įtarimus, 
taip pat ir prašymus apklausti, tačiau Ukrainoje nėra numatyta 
ekstradicijos galimybė.

Ukrainoje įgyvendinamą konstitucinę reformą ir teis-
mų sistemos reformą Prezidentė Dalia Grybauskaitė aptarė su 
Ukrainos Aukščiausiojo Teismo pirmininku Jaroslavu Romaniuku 
ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininku Rimvydu Norkumi. 
Į Lietuvą atvykę Ukrainos teismų atstovai domisi mūsų šalies 
teismų sistema, jų veiklos principais ir Lietuvos patirtimi įgy-
vendinant teismų veiklą gerinančias pertvarkas.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo 
į generalinio prokuroro pareigas Seimui siūlo teisėjos Editos 
Dambrauskienės kandidatūrą. Kandidatė teigia, kad baimių 
dėl naujų pareigų neturi. 46 metų kandidatė teisės magistro 
laipsnį yra įgijusi Vilniaus universiteto Teisės fakultete ir turi 
17 metų įvairiapusės teisinio ir vadovaujančio darbo patirties. 
E. Dambrauskienė sako nesibaiminanti savo pirmtako likimo, 
kad jos kandidatūrą atmes Seimas. 

Pagal Lietuvos spaudos pranešimus

JAV prezidento Baracko 
Obamos administracija neseniai 
teigė, kad aktyviai svarsto, kaip 
galima suvaldyti Europą skal-
dančią pabėgėlių krizę. Visgi 
kiek JAV prie šio klausimo 
sprendimo jau prisidėjo ir ką 
gali dar padaryti? Į šiuos klau-
simus atsako BBC. 

Apie 340 tūkst. pabėgėlių iš 
Eritrėjos, Irako ir Nigerijos šiais 
metais atvyko į Europą. Visgi 
daugiausia jų atvyksta iš Sirijos, 
šalies, kurios sukilėliams akty-
vią pagalbą teikia JAV.

P a s a k  B a l t ų j ų  r ū m ų 
Nacionalinės saugumo tary-
bos, JAV yra didžiausia Sirijos 
donorė. Vien nuo kilusios po-
litinės krizės pradžios JAV 
Sirijai suteikė pagalbos už 4 
mlrd. dolerių. Tačiau Jungtinės 
Tautos teigia, kad pinigai šios 
situacijos neišspręs – reikia 
spręsti žmonių problemas.

Ką JAV jau padarė?
Krizė Sirijoje prasidėjo prieš 

4 metus. Iki šiol JAV priėmė 
1500 pabėgėlių iš šios šalies. 
Tikimasi, kad per šį mėnesį šis 
skaičius išaugs iki 1800.

Skaičiuojama, kad iš viso 
yra apie 4 mln. pabėgėlių iš 
Sirijos, kurie prašo pagalbos. 
Tikimasi, kad iki 2016 metų 
naujus namus turės apie 130 
tūkst. iš jų.

Pasak Vašingtone įsikūrusio 
Migracijos politikos institu-
to vyresniosios darbuotojos 
Kathleen Newland, JAV ėmėsi 
svarstyti pusės pabėgėlių  iš 
Sirijos prašymus. Tačiau ar to 
pakanka?

„Mes turime pusę jų priimti. 
JAV paprastai perkelia pas save 
daugiau pabėgėlių nei visos ki-
tos šalys kartu sudėjus. Tiesiog 
mes turime tam skirtas progra-

PABĖGĖLIŲ KRIZĖ EUROPOJE: AR PADĖS JAV?

mas ir, žinoma, esame didelė 
valstybė”, – sako migracijos 
politikos ekspertė.
Kreipėsi į JAV prezidentą

Gegužės mėnesį keturio-
lika JAV senatorių kreipėsi į 
B. Obamą su siūlymu į šalį 
priimti 65 tūkst. pabėgėlių iš 
130 tūkst., kuriems naujų namų 
ieško Jungtinės Tautos.

„Raginame mūsų šalies 
administraciją priimti ne ma-
žiau kaip 50 proc. pabėgėlių iš 
Sirijos, kuriuos yra užregistra-
vusios Jungtinės Tautos”, – laiš-
ke B. Obamai rašė senatoriai.

Pabėgėlių temą palietė ir 
vienas iš kandidatų į JAV prezi-
dentus Martinas O’Malley.

„Jei Vokietija, šalis su ma-
žesne žmonių populiacija nei 
JAV, gali priimti 800 tūkst. 
pabėgėlių vien šiais metais, mes 
tikrai galime padaryti daugiau”, 
– teigė jis.

Kas stabdo JAV?
Nėra tiksliai aišku, ko-

dėl iki šiol JAV priėmė tiek 
nedaug pabėgėlių iš Sirijos. 
Spėliojama, kad JAV tiesiog 
baiminasi, kad kartu su pa-
bėgėliais į šalį gali patekti 
teroristai, rašo BBC.

Vienas iš tokių atvejų 

Griežtai prieš diržų verži-
mo politiką nusistatęs politikas 
Jeremy Corbynas išrinktas 
Didžiosios Britanijos pagrin-
dinės opozicinės Leiboristų 
partijos naujuoju vadovu, 
surinkęs 59,5 proc. balsų, par-
tija paskelbė rugsėjo 12 d. per 
specialią konferenciją.

J.Corbynas, kurio politinė 
platforma lyginama su ultra-
kairiųjų judėjimų – Graikijos 
„Syriza” arba Ispanijos „Pode-
mos”, įveikė labiau centristi-
nių pažiūrų kandidatus Andy 

JAV prezidentas B. Obama nurodė pasiruošti priimti 10 000 Sirijos 
pabėgėlių per artimiausius metus.                                              AP

buvo užfiksuotas 2009 metais. 
Tuomet paaiškėjo, kad pabė-
gėlio statusą turintis ir JAV 
gyvenantis žmogus buvo susijęs 
su 2005 metais Irake įvykdytu 
išpuoliu prieš JAV karius.

Visgi migracijos ekspertė 
ramina ir tikina, kad tokie būgš-
tavimai neturi pagrindo.

„Tai paranojiška fantazija, 
rugsėjo 11-osios teroristinio 
akto palikimas. Pabėgėlių per-
kėlimo programa vykdoma 
kruopščiai ir neskubant”, – sako 
migracijos politikos ekspertė K. 
Newland.

Ką darys JAV 
prezidentas?

Pasak K. Newaland, JAV 
prezidentas gali pasielgti pa-
našiai, kaip 1999 metais buvo 
elgiamasi Kosovo krizės metu. 
Tuomet JAV laikinai priėmė 40 
tūkst. pabėgėlių.

1999 metais irgi buvo bijota, 
kad tarp pabėgėlių nebūtų tero-
ristų. Taigi jie buvo apgyven-
dinti vienoje iš buvusių Šaltojo 
karo karinių bazių, kurioje buvo 
likusi gyvenimui tinkama inf-
rastruktūra.

„Yra daug galimybių”, – 
BBC sakė migracijos politikos 
ekspertė. LRT

RADIKALIŲ KAIRIŲJŲ PAŽIŪRŲ POLITIKAS 
IŠRINKTAS BRITANIJOS LEIBORISTŲ VADOVU 

Burnhamą, Yvette Cooper ir 
Liz Kendall. Jis rugsėjo 12 d. 
pasisakė už „padorią ir geresnę 
visuomenę”, taip pat ragino 
partiją išlikti vieningą po triuški-
namos pergalės dramatiškuose 
vadovybės rinkimuose.

Kalbėdamas per partijos 
suvažiavimą, J.Corbynas gyrė 
„mūsų partiją ir mūsų judėji-
mą – aistringą, demokratišką, 
įvairų, vieningą ir absoliučiai 
ryžtingą mūsų kelyje į padorią 
ir geresnę visuomenę, kuri yra 
įmanoma visiems”.         LRT

Kairiųjų pažiūrų politikas Jeremy Corbynas išrinktas Didžiosios 
Britanijos pagrindinės opozicinės Leiboristų partijos naujuoju 
vadovu.                                                                                  Reuters

EGIPTE VĖL ATIDARYTA 
IZRAELIO AMBASADA

Rugsėjo 9 d. Kaire vėl buvo 
atidaryta Izraelio ambasada, 
praėjus ketveriems metams po 
Egipto protestuotojų šturmo, 
skelbia „Foxnews”. 

Pareiškime Izraelio užsie-
nio reikalų ministerija citavo 
direktorių Dore`ą Goldą, kuris 
per ambasados atidarymo ce-
remoniją sakė, kad „Izraelis ir 
Egiptas dirba kartu stabilumo 
ir gerovės labui regione”.

Tiesa, ambasada įsikūrė 
naujoje vietoje. Atidarymo ce-
remonijos metu skambėjo abie-
jų šalių nacionaliniai himnai, 
buvo iškelta Izraelio vėliava.

Izraelio diplomatai ir jų šei-
mos paliko Kairą 2011 metais, 
maištininkams šturmavus am-
basadą per protestus dėl pen-
kių Egipto pareigūnų mirčių 
Sinajuje. Jie buvo nušauti per 
Izraelio saugumo pajėgų ope-
raciją prieš Gazos kovotojus.

Egiptas ir Izraelis palaiko 
draugiškus santykius nuo 1979 
metais pasirašytos taikos su-
tarties.                             LRT
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KAM ŠVENTĖ, O KAM – PROGA 
POLITINEI PROVOKACIJAI

Kai visa Lietuva paskutinėms vasaros dienoms blėstant ruo-
šėsi sutikti naujus mokslo metus, švęsti Rugsėjo 1-ąją rengėsi 
ir Lietuvos lenkų rinkimų akcija. Bet ne taip, kaip visi mūsų 
piliečiai – LLRA organizavo... streiką! Sprendžiant iš to, kad 
pamokos nevyko dviejuose rajonuose – Šalčininkų ir Vilniaus – 
padirbėta kaip reikiant. Apgalvota viskas – ir tai, kad pagrindinę 
streikuotojų dalį sudarė mokiniai (dauguma mokytojų liko darbo 
vietose), ir kad organizatoriais paskelbti moksleivių tėvai, na, ir 
streiko forma pasirinkta ne kokia nors gatvių demonstracija, bet 
mišios prie Aušros Vartų (na, kas gi išdrįs pasakyti ką nors bloga 
apie tokį šventą dalyką kaip maldos prie vienos iš garbingiau-
sių šventųjų vietų Lietuvoje?). Kad provokacija būtų svaresnė, 
pakviesti streikuoti ir rusų mokyklų moksleiviai.

Kaip teigė mitingo organizatoriai – LLRA nariai – Renata 
Cytacka, Valdemaras Tomaševskis, Rita Tamašunienė, streiką 
organizavo tėvai, o jie tik palaikė idėją. Tačiau vaikai yra vaikai 

– jie prsitarė, kad į mišias juos eiti paragino mokytojai ar patys 
mokyklų vadovai. O kas juos paragino, galima suprasti iš kon-
ferencijos, kurią organizavo LLRA veikėjai streiko išvakarėse.

Ko reikalavo streikininkai? Ogi panaikinti suvienodintą 
lietuvių kalbos egzaminą, pusantro karto padidinti mokinio 
krepšelį tautinių mažumų mokyklose bei įvesti privalomą lenkų 
kalbos egzaminą lenkiškose mokyklose. Žinoma, kalbėta ir apie 
mokyklų reorganizaciją Vilniaus mieste, dėl kurios kelios vidu-
rinės mokyklos tapo pagrindinėmis. Kitaip tariant – reikalavo 
išskirtinių privilegijų (kaip čia neprisiminsi sovietmečio, kai rusų 
kalbą studijuojantys studentai gaudavo didesnę stipendiją nei 
studijuojantys kitas disciplinas). Jau ir taip vadinamųjų tautinių 
mažumų moksleivių padėtis lietuvių moksleivių atžvilgiu yra 
privilegijuota, nes jiems leidžiama padaryti daugiau klaidų (sto-
jant į aukštąją tas skirtumas išryškėja lenkų moksleivių naudai), 
na, o reikalavimą – suteikti išskirtinį finansavimą – kitaip nei sie-
kiu įžeisti lietuviškų mokyklų mokytojus nepavadinsi. Trumpai 
tariant, tai buvo eilinė „Tomaševskio ir Co.” politinė provokacija. 
Kam jos reikėjo? Atsakymai gali būti keli: kad būtų kiršinami 
lenkiškai kalbančio krašto žmonės su Lietuvos valstybe, kad būtų 
įteisintas paniekinantis nenoras mokėti valstybinę lietuvių kalbą, 
galbūt pavyktų sukelti lietuvių mokyklų pedagogų pasipiktini-
mą, kad kažkas nori gauti išskirtinį atlyginimą. Neatmestinas 
ir ekonominės žalos aspektas – juk biudžete nenumatyta lėšų, 
vadinasi, tektų iš kažko atimti dalį lėšų, dar siekiama parodyti 
Lenkijai, kaip baisiai „lietuviai skriaudžia lenkus”.

Sprendžiant iš visuomenės ir politikų reakcijos, streiko re-
zultatai minimalūs. Bet suklusti privertė – jau buvome primiršę, 
kaip Valdemaras Tomaševskis puikavosi „kolorado juostele”, 
kaip reiškė simpatijas Putino režimui.

Lietuvoje veikia 51 mokykla, kurioje galima mokytis lenkų 
mokomąja kalba, 32 mokyklos rusų mokomąja kalba. Per 15 
metų mokinių mokyklose lenkų kalba sumažėjo beveik perpus 
(48 proc.), lietuvių mokomąja kalba – 39 proc. Mokyklų, kurio-
se mokoma lenkų kalba, sumažėjo 35 proc., mokyklų lietuvių 
mokomąja kalba – 48 proc. (dienraščio 15 min. duomenys).

Kęstutis Šilkūnas

Rimvydo Valatkos straips-
nis „Delfi” portale „Perteklinis 
D.Grybauskaitės kalbėjimas 
prieš pareigą atlikusį pasie-
nietį” šiandien sulaukė arti 
dviejų tūkstančių komentarų. 
Neabejoju, tik perskaičiusių 
straipsnį bus dešimtys tūks-
tančių. Komentarų nuomonės 
įvairios, ginančios ir pasie-
nietį, kuris nušovė jauną kon-
trabandininką, ir prezidentę 
D. Grybauskaitę, pareiškusią 
savo nuomonę.

Tačiau man kyla kitas klau-
simas: pagal kieno užsakymą 
ar dėl amnezijos (atminties 
susilpnėjimas arba jos ne-
tekimas) tęsiama sovietinė 
šmeižto kompanija prieš 
Lietuvos Respublikos prezi-
dentą Antaną Smetoną, kaip 
parsidavėliškumą be mūšio. 
Cituoju straipsnio teiginį: 
„Kaip 1940 m. birželį, kai A. 
Smetona pardavė nužudyti du 
valstybininkus Vidaus reikalų 
ministrą K.Skučą ir VSD di-
rektorių A. Povilaitį”. Manau, 
kad šis straipsnio autoriaus 
teiginys yra tai sąmoninga 
sovietinio žurnalisto klastotė. 
Neabejoju, kad R. Valatka, 
beje, buvęs tremtinys, gi-
męs Irkutske, 1980 m. baigęs 
Vilniaus pedagoginį institutą 
ir įgijęs mokytojo istoriko 
specialybę, dirbęs 1978–1987 
„Tarybinio pedagogo” redak-
toriumi, „Tiesos” informaci-
niame skyriuje, 1987–1990 m. 
„Gimtojo krašto” redaktoriaus 
pavaduotoju, Aukščiausiosios 
Tarybos signataras (jo istorija 
su akiniais), nežinotų istorijos 
apie dviejų garbių Lietuvos 
pareigūnų žūtį ir jų išdavimą.

1940 m. lemtingą birželį po 
ilgų debatų Lietuvos ministrų 
kabineto dauguma, nepaisyda-
ma prezidento A. Smetonos ir 
kitų ministrų pasipriešinimo, 
sutiko priimti sovietų ultima-

ISTORIKAS, HOLOKAUSTO LIETUVOJE „ŽINOVAS” IR 
BUVĘS TREMTINYS PRIVALO PANEIGTI KLASTOTĘ

tumą ir įvykdė to reikalavimo 
pirmą punktą. 1940 m. birželio 
15 d. rytą teisingumo ministras 
A. Tamošaitis ir Ministras 
Pirmininkas A. Merkys pasira-
šė įsakymą suimti. A. Smetona, 
atvirkščiai, patarė Vyriausybės 
nariui A. Skučui skubiai gelbė-
ti save ir savo šeimos narius. 
Jų suėmimo ypač reikalavo 
Lietuvos komunistų partija su 
tautos budeliu A. Sniečkumi 
priešakyje. A. Skučas sušaudy-
tas 1941m. liepos 30 Butyrkų 
kalėjime, o A. Povilaitis – trim 
savaitėmis anksčiau. Beje, jų 
byla 1989 metais buvo atsiųsta 
į Lietuvą, tačiau nežinia kieno 
valia vėl grįžo į Maskvą, į 
KGB archyvus, dabar jau – į 
Putino rankas. Apie tai dau-
giau galėtų papasakoti buvęs 
VSD direktorius generolas 
Jurgis Jurgelis, vedęs spaudoje 
šmeižto kampaniją, ir teismo 
proceso metu, prieš paskutinį 
Lietuvos partizaną Antaną 
Kraujalį ir gynęs susidoroji-
mo su partizanu operacijoje 
kartu su KGB aukšto rango 
pareigūnu N. Dušanskiu da-
lyvavusį VRM generolą M. 
Misiukonį. Pastarasis teismo 
metu taip pat prarado atmintį, 
susirgo „amnezija”. Nežinojo, 
kad Antanas Kraujalis buvo 
partizanas, jį įvardijo nauju 
terminu – nelegalas.

Todėl norėtųsi žinoti, kaip 
suprasti tokio garsaus žurna-
listo, holokausto Lietuvoje 
„žinovo” (pastaruoju metu 
pasmerkusio savo straips-
niuose kankintą ir sušaudytą 
KGB požemyje karininką Joną 
Noreiką - Generolą Vėtrą, 
drauge siekiant nuimti nuo 
Mokslų akademijos bibliote-
kos jam skirtą atminimo lentą) 
rašliavą. Manau, kad tai sąmo-
ningai paleista „antis”, siekiant 
dar kartą apšmeižti garbingą 
Lietuvos Prezidento Antano 

Smetonos vardą ir dergti jo 
šventą atminimą. Beje, žur-
nalisto straipsnis siejamas su 
mūsų Prezidentės pareikšta 
griežta pastaba dėl šaunamojo 
ginklo panaudojimo prieš kon-
trabandininkus. Pastaba gali 
būti diskutuojama, bet nesmer-
kiama. Tegu tai sprendžia ati-
tinkamų institucijų ekspertai. 
Labai panašu, kad R. Valatka 
šiuo straipsniu norėjo sugretin-
ti prezidentus A. Smetoną ir D. 
Grybauskaitę kaip diktatorius. 
Gal ir dėl to, kad prezidentė 
siekia pastatyti paminklą pir-
majam Lietuvos  prezidentui 
Antanui Smetonai?

A. Skučas ir A. Povilaitis, 
pasitraukę prie Lietuvos pa-
sienio, dar laukė įsakymo, ar 
trauktis iš Lietuvos, turėjo gin-
klus ir galėjo pasipriešinti, bet 
jie buvo kilnūs, dori pareigūnai, 
nedrįso pakelti ginklo prieš 
įsakymą vykdžiusius pasie-
niečius policininkus. Lietuvos 
Vyriausybės nariai, pasirašę su-
ėmimą, buvo naivūs, nesitikėjo, 
kad taip gali būti, dar nejuto 
sovietinio teroro, vėliau patys 
tapo komunizmo aukomis.

Kviečiau straipsnio autorių 
R.Valatką per „Delfi” vadovy-
bę arba pačią administraciją 
viešai paneigti ir atsiprašyti 
skaitytojų už peršamą istori-
jos klastotę, kad A. Smetona 
perdavė nužudyti  du garbius 
pareigūnus, aukojusius savo 
gyvybę už Lietuvą. Atsakymo 
nesulaukiu. Todėl nutariau 
informuoti kitus žiniasklaidos 
portalus. Vis dėlto ši istorinė 
klaida - klastotė R. Valatkos 
straipsnyje per „Delfi” portalą 
išplatinta dešimtims tūkstančių 
skaitytojų. Turime apginti 
garbingą pirmojo Lietuvos 
prezidento garbę ir vardą.

Lietuvos laisvės kovotojų 
sąjungos Garbės pirmininkas 
Jonas Burokas

Keturios rytinės Europos 
Sąjungos šalys – Slovakija, 
Lenkija, Vengrija ir Čekija 
– penktadienį surengusios mi-
nistrų lygio pasitarimą Prahoje, 
nepakeitė savo pozicijos, at-
mesdamos privalomas mi-
grantų priėmimo kvotas, kurias 
anksčiau šią savaitę pasiūlė 
Europos Komisija. Apie planus 
nedalyvauti pabėgėlių kvotų 
sistemoje jau anksčiau paskelbė 
Didžioji Britanija, tuo pačiu 
keliu pasuko ir Danija. 

„Esame įsitikinę, kad mes 
kaip šalys turėtume kontroliuoti 
asmenų, kuriuos galima priimti 
ir taip pat pasiūlyti jiems pagal-
bą, skaičių”, – Čekijos užsienio 
reikalų ministras Lubomiras 
Zaoralekas sakė žurnalistams 
per bendrą spaudos konferen-
ciją su Vengrijos, Lenkijos ir 

KAI KURIOS ES ŠALYS ATSISAKO DALYVAUTI 
MIGRANTŲ KVOTŲ SISTEMOJE

Slovakijos diplomatijos va-
dovais.

Migrantų krizė gali tapti 
„didžiausiu iššūkiu” per ES 
istoriją, sako Vokietija.

Precedento neturintis mi-
grantų ir pabėgėlių antplūdis 
Europos Sąjungoje gali tapti 
didžiausiu šio bloko kada nors 
patirtu iššūkiu, Vokietijos už-
sienio reikalų ministras pareiš-
kė per rugsėjo 11 d. Prahoje su-
rengtą nepaprastąjį pasitarimą 
su rytinėmis Bendrijos šalimis, 
atsisakančiomis sutikti su pabė-
gėlių priėmimo kvotomis.

Didžiausia nuo Antrojo pa-
saulinio karo Europos pabėgė-
lių krizė gali būti „didžiausias 
iššūkis ES per jos istoriją”, sakė 
vokiečių diplomatijos vadovas 
Frankas-Walteris Steinmeieris, 
ragindamas parodyti didesnį 

solidarumą, kai Berlynas „nu-
mato sulaukti 40 tūkst. migran-
tų iš pietų”

Danija taip pat tvirtina ne-
priimsianti nė vieno iš 160 
tūkst. pabėgėlių, kuriuos 
Europos Sąjunga nori per-
skirstyti iš Italijos, Graikijos ir 
Vengrijos į kitas šalis.

Kaip Didžioji Britanija ir 
Airija, Danija teisiškai nėra 
įsipareigojusi dalyvauti ES 
planuose paskleisti pabėgėlius 
tolygiau per visas ES nares, ir 
Danijos integracijos ministrė 
Inger Stoejberg rugsėjo 11 d. 
aiškiai pasakė, kad Danija savo 
noru neketina prie šios akcijos 
dėtis.

Pernai prieglobsčio Danijoje 
paprašė 15 tūkstančių asmenų. 
Jos kaimynėje Švedijoje, kurioje 
gyventojų yra beveik dvigubai 
daugiau, jau priėmė daugiau 
kaip 80 tūkstančių.             LRT
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Prieš kelis mėnesius per 
nacionalinę dieną vienoje 
Europos Sąjungos (ES) šalyje, 
kurios neminėsiu, per šventines 
iškilmes kartu su kitais daly-
viais žygiavo rusiškomis uni-
formomis vilkintys asmenys.

Tai buvo tos pačios unifor-
mos, kuriomis vilkima agresi-
joje prieš Ukrainą. Ar tai buvo 
gerai? Ar Europos žiniasklaida 
atkreipė dėmesį, kad tai atrodė 
šiek tiek keistai? Jūs apie tai 
nieko negirdėjote. 

Egzistuoja tendencija pro-
pagandą laikyti egzotišku 
virusu, kuris yra pavojingas tik 
toli gyvenantiems žmonėms – 
Ukrainoje, Gruzijoje, Rusijoje. 

Tačiau kruopščiai įpakuo-
tas melas randa būdų pasiekti 
žmones visoje Europoje.

Tai sistemiškos ir gausiai 
finansuojamos kampanijos re-
zultatas, ir sakyti, kad Vakarai 
yra atsparūs propagandai, nes 
turi gausybę žiniasklaidos 
šaltinių, yra klaidinga. 

Iš tikrųjų rusakalbiai ES 
gyventojai, ar Lietuvoje, ar 
Londone, pirmiausia susidu-
ria su Kremliaus požiūriu. 
Tai kalbos barjerų ar senų 
žiniasklaidos įpročių pasekmė. 
Šioje sferoje žiniasklaidos 
pliuralizmas reiškia daugybę 
televizijos kanalų, kontro-

Rugsėjo  9  d . ,  Seimo 
Pirmininkė Loreta Graužinienė 
ir Seimo valdybos nariai susiti-
ko su Respublikos Prezidente 
Dalia Grybauskaite aptarti 
Seimo rudens sesijos dar-
bų. Tai kasmetinis susitiki-
mas. Šalies vadovė su Seimo 
Pirmininke ir valdyba aptarti 
teikiamų įstatymų pataisų su-
sitinka dukart per metus – pra-
sidedant pavasario ir rudens 
sesijoms. Susitikimas vyko 
Aleksandro Stulginskio salėje.

Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
rudens sesijai pateikė 15 įsta-
tymų projektų, Seimo nariai 
(frakcijos) – daugiau kaip 370 
įstatymų projektų, Vyriausybė 
į sesijos darbų programą pa-
siūlė įrašyti 184 įstatymų 
projektus. Iš viso rudens sesi-
jos darbų programos projekte 

SEIMO PIRMININKĖS IR SEIMO VALDYBOS NARIŲ SUSITIKIMAS 
SU RESPUBLIKOS PREZIDENTE

– daugiau kaip 670 teisės aktų 
projektų (be lydimųjų).

Į Seimo VII (rudens) sesiją 
parlamentarai rinkosi rugsėjo 
10-ąją, ketvirtadienį. Rudens 
sesijos pirmajame posėdyje 
pateiktas sesijos darbų progra-
mos projektas, kuris sudarytas 
atsižvelgiant į Vyriausybės, 
Seimo komitetų, frakcijų ir 
Seimo narių pasiūlymus. Seimo 
rudens sesijos darbus prista-
tė Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė, Vyriausybės tei-
kiamus įstatymų projektus – 
Ministras Pirmininkas Algirdas 
Butkevičius.

Pagal Seimo valdybos pa-
tvirtintą posėdžių grafiką se-
sijos metu, nuo rugsėjo 10 d. 
iki gruodžio 23 d., planuojama 
surengti beveik 50 plenarinių 
posėdžių.

LRS
Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė ir Seimo valdybos nariai susitiko su Respublikos Prezidente 
Dalia Grybauskaite aptarti Seimo rudens sesijos darbų.                                                         LRS nuotr.

Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas Donaldas Tuskas 
dėl pabėgėlių krizės lankėsi 
Turkijoje, kur aptarė, kaip ben-
drija galėtų bendradarbiauti su 
šimtus tūkstančių pabėgėlių 
priglaudusia Sirijos kaimyne.

Turkai pastaruoju metu 
kaltino Europos Sąjungą dėl 
pasyvumo, o pati Turkija su-
laukė pareiškimų iš Sirijos 
neva būtent ji ragina pabė-
gėlius keltis į Europą. Tuo 
metu Vokietijos, kur traukia 
daugiausiai pabėgėlių, kan-
clerė Angela Merkel lankėsi 
viename iš registracijos cen-
trų pažiūrėti kaip sklandžiai 
vokiečiai priima pabėgėlius.

Vokietijos kanclerė domė-
josi apie kasdieninę centrų vei-
klą. Vokietija šiaip jau sulaukia 
daug pagyrų dėl pabėgėlius 
pasitinkančių savanorių, kurie 
padeda pareigūnams juos užre-
gistruoti ir paskirstyti po šalį. 
Per pirmas aštuonias rugsėjo 
dienas buvo sulaukta trisde-
šimt septyni tūkstančiai pa-
bėgėlių, o nuo metų pradžios 
– apie keturis šimtus tūkstan-
čių. Tokie naujausi Vokietijos 
statistiniai duomenys.

„Dabar jau neįmanoma 
laikytis įprasto režimo, nes 
pabėgėlių srautai pasiekė isto-
rijoje nematytas ribas. Tačiau 
priimdama šį iššūkį, Vokietija 

LAISVĖS MELUOTI NĖRA
liuojamų vienos (Rusijos) 
valdžios. Ankstesnės dujų kri-
zės, susijusios su Rusijos dujų 
tiekėja „Gazprom”, turėjo mus 
pamokyti. Nėra tokio dalyko 
kaip tiekimo įvairovė, jei visi 
keliai veda prie vieno šaltino. 
O įvairovės stoka yra grėsmė 
saugumui. 

Mes turėjome drąsos mesti 
iššūkį „Gazprom” monopolijai 
Europoje. Dabar atėjo laikas 
mesti iššūkį Rusijos „info-
promui”, kuris informaciją 
pavertė ginklu lygiai taip pat, 
kaip Kremlius ginklu pavertė 
energijos išteklius. 

Turėdami galvoje ES ne-
priklausančias rytines Europos 
valstybes, turime pradėti gal-
voti ne tik apie tai, „ką galime 
dėl jų padaryti”, bet ir „ką 
galime padaryti, kad patys 
apsisaugotume?”. 

Tai reiškia šį tą daugiau, 
negu pinigų skyrimą iš ryšiams 
su užsieniu skirtų biudžetų. 
Vienodai svarbu tiek užtikrinti 
finansavimo skaidrumą, tiek 
žinoti ES veikiančių žinias-
klaidos šaltinių savininkus. 

Kremliaus ruporai žino, 
kaip įsiregistruoti mūsų mies-
tuose. Jie užsideda „Pagaminta 
ES” etiketę ir pradeda tyliai 
kurstyti neapykantą, tikėda-
miesi, kad niekas nesuabejos 
jų veikla dėl šventos kalbos 
laisvės karvės. 

Kai kas jau pradeda kalbėti 
apie tai viešai. Didžiosios 
Britanijos žiniasklaidos regu-
liuotojas „Ofcom” pareiškė, 
kad „kalbos laisvė nėra ab-
soliuti”. 

Pr ieš  ke l i s  mėnes ius 
Europos Komisija teigė, kad 
išraiškos laisvės ribojimas 
gali būti proporcingas veiks-
mų kursas, saugant viešosios 
informacijos vientisumą.

Europos žmogaus teisių 
teismas yra sakęs, kad kalbos 

laisvė negali būti šmeižto gy-
nybos priemonė. 

Turime užtikrinti vienodą 
žaidimo aikštę ir vienodas žaidi-
mo taisykles visiems Europos ži-
niasklaidos šaltiniams. Niekam 
neturi būti leidžiama žaisti regbį 
futbolo aikštėje. 

Sausio mėnesį keturi užsie-
nio reikalų ministrai (Lietuvos, 
Didžiosios Britanijos, Estijos 
ir Danijos) paragino ES rea-
guoti į Kremliaus propagandą, 
pasitelkiant „keturių A” planą: 
užtikrinant informacijos alter-
natyvas, šviečiant visuome-
nę, kategoriškai reaguojant 
į tendencingą faktų brukimą 
ir reikalaujant žiniasklaidos 
šaltinių atskaitomybės. 

Tai neturi nieko bendra su 
cenzūravimu ar mūsų pačių 
propagandos / melo kūrimu. 

Nyderlanduose ir Lenkijoje 
kartu su Europos demokratijos 
fondu Briuselyje buvo iškeltos 
konkrečios idėjos dėl alterna-
tyvaus televizijos turinio ru-
siškai kalbantiems žiūrovams 
– tiek naujienų, tiek pramogų.

Šio projekto donorų susiti-
kimas, kuris vyksta Varšuvoje, 
yra šių pastangų dalis. 

Tačiau norėdami veikti 
sėkmingai, turime keisti savo 
mąstymą. 

Turime suprasti, kad pro-
paganda yra nukreipta prieš 
visą Europą, ne tik rytus, ir 
turime pradėti vadinti daiktus 
jų tikraisiais vardais. 

Tankas T-90 Ukrainoje nėra 
tik „transporto priemonė”. 
Melas nėra alternatyvi nuo-
monė. Propaganda nėra teisėta 
viešosios diplomatijos forma. 

Mūsų naivumas neleidžia 
mums imtis deramų veiksmų, 
net jei kita pusė rengia puolimą 
savo nepaskelbtame informa-
ciniame kare.

Linas Linkevičius, LR 
užsienio reikalų ministras, 
euobserver.com

Linas Linkevičius. LR URM nuotr.

D. TUSKAS DĖL PABĖGĖLIŲ KRIZĖS 
LANKĖSI TURKIJOJE 

kaip niekada vieninga. Tai 
gerai ir Vokietijai, ir migran-
tams”, – teigia Vokietijos ūkio 
ministras Sigmaras Gabrielis.

Šiandien dienos atvykėlių 
rekordą – tris tūkstančius tris 
šimtus – užfiksavusi Vengrija 
yra mažiau optimistiška. Dar 
vienas stiprus simbolis skep-
siui dėl atvykėlių iliustruoti 
– kariuomenės pratybos ruo-
šiantis suvaldyti pabėgėlių 
srautus, jeigu šie pasienyje 
taptų nevaldomi. Kol kas pa-
sienyje tik įprasti pareigūnai, 
bet juos netrukus gali papildyti 
ir kariai, nes srautas iš Balkanų 
nemažėja.

Graikijos vyriausybė iš 
savo salų keltu į žemyną per-
gabeno dar pustrečio tūkstan-
čio žmonių, jų kelias vėliau per 
Balkanus pasuks ir į Vengriją.

„Aš čia dėl pabėgėlių kri-
zės. Jos veiksmingai imtis 
galime tik atkūrus tarptautinį 
solidarumą. Visus kviečiu liau-
tis kaltinti vieni kitus ir verčiau 
susivienijus veikti. Kaltinimai 
tikrai nepadės spręsti krizės” 
– susitikime Turkijoje kalbė-
jo Europos Vadovų Tarybos 
Pirmininkas D. Tuskas.

Sirijos vyriausybės atstovai 
anksčiau buvo pareiškę kalti-
nimą Turkijai neva būtent ši 
ragina sirus keltis į Europą.

LRT

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Donaldas Tuskas.    Reuters
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Nuo šių metų rugpjūčio 
pradžios grupė Lietuvos karių 
tarnauja Europos Sąjungos 
(ES) vadovaujamoje kovos 
su piratavimu ir ginkluotais 
plėšimais jūroje operacijoje 
ATALANTA prie Somalio 
krantų. Lietuvos kariai sau-
go Jungtinių Tautų pasaulio 
maisto programos laivą, kuris 
Indijos vandenynu gabena 
humanitarinės pagalbos siun-
tas Somalio gyventojams.

Dalyvaudama šioje opera-
cijoje Lietuva prisideda prie 
ES kovos su piratavimu, taip 
siekiant mažinti piratų daro-
mus nuostolius ES valstybių 
ir kitų valstybių laivams.

Iš 16 Lietuvos kariuome-
nės karių sudaryta autono-
minė laivų apsaugos grupė 
(ALAG) Džibutyje (Džibučio 
Respublika) pradėjo tarnybą, 
kai iš Serbijos karių perėmė 
Pasaulinės maisto progra-
mos laivo „MSM Douro” 
apsaugą.

Autonominės laivų apsau-
gos grupės pagrindą sudaro 
Lietuvos karinių jūrų pajėgų 
kariai, specialiai parengti 
šiai misijai. Taip pat grupėje 
tarnauja ir du karo medikai. 
Lietuvos kariai į laivą atsiga-
beno savo ginklus ir įrangą 
- tiek karinę, tiek kitą, reika-
lingą buičiai ir kasdieniam 
gyvenimui.

PRIE SOMALIO KRANTŲ TARNAUJANTYS LIETUVOS KARIAI PASIRYŽĘ PADARYTI VISKĄ, 
KO TIKIMASI IŠ PROFESIONALAUS KARIO

vos įžengę į laivą „MSM 
Douro” susidūrėme su ne-
planuotais iššūkiais. Net ir 
patyrusiems karinių jūrų 
pajėgų kariams civiliniame 
laive ir ypač esant pusiaujuje 
– nauja patirtis. Kitokios nei 
įprastai kariams procedūros, 
kitoks požiūris, jau nekalbant 
apie kultūrinius skirtumus ir 
kalbos barjerą, – tai tik kele-
tas dalykų, su kuriais kariams 
teko pirmiausia susidurti, „ 
– apie misijos pradžią pasa-
koja ALAG vadas, Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų karinin-
kas kapitonas leitenantas 
Mindaugas Žukas.

Kariai pasakoja, kad kari-
niai laivai pasižymi tuo, kad 
jie nėra erdvūs, o gyvenimo 
ir buities sąlygos juose labai 
kuklios, tačiau komerciniuo-
se laivuose šios erdvės dar 
mažiau.

ALAG kar ia i  gyvena 
dviejuose jūriniuose kontei-
neriuose, kuriuose gyvenimo 
sąlygos yra ypač asketiškos. 
Laive kiekvienas daiktas, 
taip pat ir karinė įranga, 
kurios kariai atsigabeno dau-
giau nei kelias tonas, ir dar 
papildomai agentūrų prista-
tomos prekės, turėjo rasti 
savo vietą.

„Buvome priversti prisi-
minti skautišką gyvenimą ir 
jausmą, kai gyveni palapi-
nėje, o visas tavo gyvenimas 
telpa į kuprinę,” – šmaikštau-
ja kariai.

Kariai turėjo priprasti 
ir prie ekstremalių klimato 
sąlygų. Įrangos paruošimas 
darbui, jos priežiūra, kovinių 
postų įrengimas, budėjimai ir 
kovinio rengimo veiksmai, 
užsidėjus asmeninę ir ko-
lektyvinę ekipuotę, ginklus 
ir amuniciją, kai virš galvos 
plieskia kaitri Afrikos saulė, 
o temperatūra pašoka iki 
+45 C ir vos žengus žingsnį 
išpila prakaitas – iššūkis ne 
iš lengvųjų.

Tačiau jau po kelių tarny-
bos savaičių kariai apsiprato 
su tarnybos sąlygomis ir jau 
bet kuris karys neabejoda-
mas galėjo pasakyti, kad 
eiti tarnybą jūroje ant laivo 
denio pučiant lengvam brizui 
nepalyginamai geriau nei 
patruliuoti krante, žmonių 
perpildytame jūrų uoste.

Kariai sako, kad labai ge-
rai yra tai, kad jų grupė yra 
sudaryta iš įvairių sričių spe-
cialistų – mechanikų, artile-
ristų, ryšininkų, aprūpinimo 
specialistų, su jais tarnauja 
net ir laivo virėjo patirtį 
turintis karys. Visų patirtis, 
žinios ir įgūdžiai vienodai 
reikalingi. Todėl netrukus 
kariai greitai laive pritaikė 
ALAG tvarką ir tarnyba laive 
tapo įprasta nauja rutina.

Kariams saugant, jau 
pergabenta apie 270 
tūkst. metrinių tonų 

humanitarinio krovinio
Lietuvos karių saugomas 

laivas gabena humanitarinę 
pagalbą: ne tik maisto pro-
duktų siuntas, bet ir kitą rei-
kalingą pagalbą. Neretai kar-
tu su maisto produktais būna 
gabenamos ir sėklos, nes 
tarpusavio karų nukamuota 
šalis, patyrė ir kelias didelio 
masto sausras. Kartais ga-
benama ir įranga: valtys, jų 
varikliai, dyzelio generato-
riai, gėlo vandens kaupimo 
ir saugojimo talpos, pasaulio 
maisto programos automobi-
liai, darbo vagonėliai.

Per misijos laikotarpį už-
tikrindami pasaulinės maisto 
programos laivo apsaugą 
ALAG kariai apsilankė tri-
jų valstybių jūrų uostuo-
se: Džibučio (Džibučio), 
B e r b e r o s ,  B o o s a a s o , 
M o g a d i s h u ,  K i s m a a y a 
(Somalyje) ir Mombasos 
(Kenija). Plukdydami siuntas 
nuplaukė 2 608 jūrmyles, 
tranzito jūroje išbuvo 14 
parų, uoste vykdant krovos 
darbus – 22 paras. Nuo misi-
jos pradžios Lietuvos karių 
saugomas laivas jau perga-
beno apie 270 tūkst. metrinių 
tonų humanitarinio krovinio. 
Lietuvos kariai dalyvavo ir 
keliose su piratavimu susi-

jusiose situacijose.
„Autonominė laivo apsau-

gos grupė įveiks visus naujus 
iššūkius ir prireikus ras ge-
riausius problemų sprendimo 
variantus. Lietuvos kariai 
padarys viską, ko tikimasi 
iš profesionalaus Lietuvai 
atstovaujančio kario,” – sako 
ALAG vadas Lietuvos ka-
rinių jūrų pajėgų karinin-
kas kapitonas leitenantas 
Mindaugas Žukas.

Kpt. ltn. M. Žuko vado-
vaujama ALAG šioje ES 
misijoje dalyvaus iki šių 
metų gruodžio. Planuojama, 
kad vėliau juos pakeis tokio 
paties dydžio Lietuvos karių 
pamaina, taip pat suformuota 
iš Karinių jūrų pajėgų karių.

***
ES vadovaujamai operaci-

jai ATALANTA autonominę 
laivų apsaugos grupę Lietuva 
skyrė jau antrą kartą. Pirmą 
kartą, 2013 metais, operaci-
joje ATALANTA dalyvavo 
iš Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Algirdo pėstininkų 
suformuota autonominė laivų 
apsaugos grupė.

Lietuva ES operacijo-
je ATALANTA dalyvauja 
nuo 2011 metų, kai opera-
cijos vadavietėje Nortvude 
(Jungtinėje Karalystėje) 
tarnybą pradėjo Lietuvos 
karinių jūrų pajėgų štabo ka-
rininkas. Nuo 2013 metų dar 

Lietuvos kariai saugo Jungtinių Tautų pasaulio maisto programos laivą, kuris Indijos vandenynu 
gabena humanitarinės pagalbos siuntas Somalio gyventojams.            Kpt. ltn. Mindaugo Žuko nuotraukos

vienas Lietuvos karinių jūrų 
pajėgų karininkas skiriamas 
tarnybai operacijos takti-
niame štabe, įsikūrusiame 
laive. Lietuvos karių logisti-
ka misijos metu rūpinasi du 
Džibučio Respublikos sosti-
nėje Džibutyje, Prancūzijos 
vadovaujamoje bazėje, tar-
naujantys Lietuvos kariuo-
menės Logistikos specia-
listai.

Viena didžiausių ES istori-
joje operacijų, ATALANTA, 
pradėta 2008 metais, rea-
guojant į ypač išaugusį pira-
tavimų skaičių prie Somalio 
krantų. Operacijoje daly-
vaujantys karo laivai Adeno 
įlankoje ir Somalio vande-
nyse eskortuoja Pasaulio 
maisto programos laivus, 
gabenančius paramą Somalio 
gyventojams, atgraso ir su-
laiko piratus, ginkluotus 
plėšikus operacijos rajone. 
Operacijoje dalyvauja apie 
1 200 karių iš ES valstybių 
ir ES nepriklausančių šalių 
partnerių.

Be dalyvavimo operacijos 
ATALANTA, Lietuva skiria 
savo karius dar kelioms ES 
vadovaujamoms operaci-
joms, tuo pačiu prisidėdama 
prie ES bendrosios saugumo 
ir gynybos politikos ir jos 
priemonių stiprinimo.

Nuo 2013 metų pavasario 
po kelis Lietuvos karinius 
instruktorius rotuodamiesi 
kas pusmetį tarnauja ES mo-
kymo misijoje Malyje (angl. 
EU Training Mission Mali) 
ir rengia Malio kariuomenės 
atstovus.

ES šių metų birželį akty-
vavus operaciją EUNAVFOR 
MED, kuria siekiama suar-
dyti nelegalų verslo tinklą, 
vykdantį neteisėtą žmonių 
gabenimą, Lietuva parėmė 
operaciją, deleguodama štabo 
karininką į operacijos vada-
vietę Romoje (Italija). 

LR KAM

Lietuvos karių, tarnaujančių 
Europos Sąjungos (ES) vado-
vaujamoje kovos su piratavimu 
ir ginkluotais plėšimais jūroje 
operacijoje ATALANTA prie 
Somalio krantų skiriamasis 
ženklas. 

Pagrindinė Lietuvos karių 
užduotis – užkirsti kelią, at-
grasyti ir sužlugdyti galimus 
piratų ir ginkluotų plėšimų 
išpuoliuos prieš humanitari-
nės pagalbos laivą.

Vykdydami misiją ALAG 
kariai ne tik bendradarbiauja 
su kitais šioje ES operacijoje 
dalyvaujančiais kitų šalių ka-
riais, bet ir palaiko glaudžius 
ryšius su civilinio laivo įgula.

Įveikus pirmuosius 
neplanuotus iššūkius, 

nauja patirtis tapo 
įprasta

„Visi mes esame kariai ir 
puikiai žinome, kad svarbiau-
sia yra planavimas, tačiau Lietuvos kariai prie Somalio krantų.
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Rugsėjo 10 d. Lietuvos 
krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas ir nevyriausy-
binės organizacijos „Lietuvos 
skautija” atstovė, vyriausioji 
skautininkė Ieva Žilinskienė, 
pasirašė atnaujintą minis-
terijos ir Lietuvos skautus 
buriančios organizacijos ben-
dradarbiavimo sutartį.

Atnaujinta sutartimi abi 
šalys įsipareigojo aktyviau 
bendradarbiauti, siekdamos 
puoselėti ir skleisti bendras 
Lietuvos kariuomenės ir 
skautijos vertybes – atsako-
mybę už savo šalį, pilietiš-
kumą,  – ugdyti ir stiprinti 
jaunimo moralines ir doro-
vines, fizines ir intelektines 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA STIPRINA 
BENDRADARBIAVIMĄ SU LIETUVOS SKAUTAIS

Nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos skautija” atstovė, vyriausioji skautininkė Ieva Žilinskienė ir 
Lietuvos krašto apsaugos ministras Juozas Olekas pasirašo atnaujintą ministerijos ir Lietuvos skautus 
buriančios organizacijos bendradarbiavimo sutartį.                                                 Alfredo Pliadžio nuotr.

savybes.
„Ugdydami pilietinę vi-

suomenę, stiprindami kariuo-
menės ir visuomenės ryšius, 
klojame pamatus valstybės 
saugumui ir gerovei, kuriame 
stiprią ir patikimą valstybės 
gynybą”, – sakė krašto apsau-
gos ministras Juozas Olekas.

Sutartis sudarys plates-
nes galimybes ministerijai, 
kariuomenei ir  Lietuvos 
skautams bendradarbiauti 
įgyvendinant bendras ini-
ciatyvas ir renginius, skati-
nančius jaunimo domėjimąsi 
krašto gynyba, kariuomene, 
nacionalinio saugumo klau-
simais ir pan. 

LR KAM

Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė pasveikino par-
lamente Lietuvos skautijos 
dvidešimtmečio paminėti su-
sirinkusius skautus.

„Norėčiau su kiekvienu pa-
sisveikinti paspausdama jūsų 
kairiąją ranką – iš širdies į šir-
dį. Šią vasarą skautiškai svei-
kintis išmokau lankydamasi 
Ukmergės rajone įsikūrusioje 
skautų stovykloje „Jūrų skau-
tai neskautams”. Dėkoju jiems 
šiltai ir draugiškai priėmusius 
mane į savo būrį ir pirmąsias 

SEIMO PIRMININKĖ: SKAUTIJA 
IŠUGDĖ DAUG IŠKILIŲ ASMENYBIŲ, 
TARNAUJANČIŲ SAVO VALSTYBĖMS

pamokas”, –  taip pradėjo savo 
kalbą parlamento vadovė.

Seimo vadovės teigimu, 
skautų judėjimas Lietuvoje, 
kaip ir visame pasaulyje, atlie-
ka kilnią ir reikšmingą misiją.

„Skau tus  v i en i j an t i s 
bendras šūkis „DIEVUI, 
TĖVYNEI, ARTIMUI” iš-
ugdė daug žinomų politikų, 
karo vadų, iškilių asmenybių, 
tarnaujančių savo valstybėms. 
Šių dienų akivaizdoje kaip 
niekada svarbu ugdyti pilie-
tiškumo jausmą, kad tai pa-

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė pasveikino konferencijos „Lietuvos skautija prieš ir po dvide-
šimt metų” dalyvius.                                                                Seimo kanceliarijos (aut. O. Posaškova) nuotr.

sitarnautų pačiam žmogui ir 
svarbiausia – mūsų valstybei”, 
– teigia Seimo Pirmininkė.

Šiandien Seime užregis-
truotas nutarimas, kuriuo siū-
loma 2018-uosius metus pa-
skelbti Lietuvos skautų judė-
jimo metais. Tais pačiais me-
tais bus švenčiamas Lietuvos 
skautijos šimtmetis. Rugsėjo 
11 d. Seimo Pirmininkė Loreta 
Graužinienė su skautų vado-
vais aptarė galimybes, kaip 
prie šios sukakties paminėjimo 
galėtų prisidėti Seimas ir poli-
tikai.                                LRS

Rugsėjo 11 d. ,  Kovo 
11-osios Akto salėje vyko 
konferencija „Lietuvos skau-
tija prieš ir po dvidešimt 
metų”, skirta didžiausios 
Lietuvoje skautų organizacijos 
– Lietuvos skautijos – dvide-
šimtmečiui paminėti.

Konferencijoje didelis dė-
mesys buvo skiriamas orga-
nizacijos istorijai ir augimui. 
Pranešėjai pristatė skautų in-
dėlio svarbą ugdant sąmoningą 
žmogų, puoselėjant lietuvybę, 
prisidedant prie šių dienų 
šalies aktualijų ir dirbant su 
jaunimu ir vaikais Lietuvoje.

Pirmojoje renginio dalyje 
Šiaulių universiteto gimnazi-
jos istorijos mokytojas, fil. s. 
v. sktn. br. Giedrius Globys 
kalbėjo tema „Lietuvos skauti-
ja prieš 20 metų”, Jėzuitų pro-
vincijolo socijus, kun. s. v. br. 
Antanas Saulaitis – „Skautai ir 
tarnystė”, Vilniaus universite-
to Filosofijos fakulteto dokto-
rantė, psichologė, fil. vyr. sk. 
Vaiva Klimaitė – „Skautai ir 
savanorystė”, 2009–2014 m. 
kadencijos Lietuvos studen-
tų sąjungos (LSS) pirmijos 
pirmininkas, LSS Šimtmečio 
komiteto pirmininkas, fil. v. 
s. Gintautas Taoras – „Mes 
esame lietuviai skautai”.

Antrojoje dalyje projekto 
„Misija Sibiras” koordinato-
rius, s. v. br. Karolis Žemaitis 
kalbėjo tema „Skautija ir jau-
nimo politika”, prodiuseris, 
TV ir radijo laidų bei renginių 
vedėjas, s. s. br. Giedrius 

DIDŽIAUSIOS LIETUVOJE SKAUTŲ 
ORGANIZACIJOS DVIDEŠIMTMEČIO 

KONFERENCIJA
Masalskis  pris tatė  temą 
„Skautai kaip visuomenės 
ugdytojai”, Giedrius Vaidelis 
– „Neformalus ugdymas, kaip 
skautų metodas”. Taip pat 
skauto patirtimi pasidalino 
WOSM Europos regiono skau-
tų komiteto narys dr. Kevinas 
Kamileris (Kevin Camilleri).

1907 metais prasidėjęs 
skautų judėjimas šiandien 
vienija daugiau nei 28 milijo-
nus žmonių visame pasaulyje. 
Ne išimtis ir Lietuva – 1995 
metais įkurta Lietuvos skau-
tija. Per 20 metų ši orga-
nizacija išaugo į didžiausią 
Lietuvoje skautišką organi-
zaciją, vienijančią apie 2500 
narių. Organizacija aktyviai 
veikia ir sparčiai plečiasi – joje 
kasmet vyksta šimtai renginių, 
įtraukiančių sausumos, jūrų ir 
oro skautus.

Lietuvos skautijoje kie-
kvienas, net ir jauniausias 
organizacijos narys, turi gali-
mybę išbandyti save įvairiuose 
pasirinktuose vaidmenyse. 
Mokymasis darant – tai vienas 
kertinių organizacijos veiklos 
principų, leidžiančių jauni-
mui imtis įvairiausių veiklų, 
mokytis nebijant klysti bei 
skatinantis jaunuolių iniciaty-
vumą. Skautams veikti ir augti 
kiekviename jų žingsnyje 
padeda stipri savanorių va-
dovų komanda, didžiąją savo 
gyvenimo dalį skirianti jaunų 
žmonių ugdymui. 

Pagal LRS pranešimus 
spaudai

Vilnius, rugsėjo 11 d. 
(ELTA). Penktadienį Seimo 
Europos reikalų posėdžyje pri-
tarta Vyriausybės sprendimui 
priimti į Lietuvą, atsižvelgiant 
į Europos Komisijos pasiūly-
mą, 1 105 pabėgėlius. 

„Pritarėme Vyriausybės 
mandatui, kurį gins ministras 
Saulius Skvernelis, dėl skai-
čiaus pritarėme”, - po posė-
džio žurnalistams sakė Seimo 
Europos reikalų komiteto pir-

mininkas Gediminas Kirkilas. 
Pasak jo, tokiam sprendi-

mui prieštaravo „darbiečiai”, 
susilaikė Seimo narys prof. 
Povilas Gylys. 

G. Kirkilo teigimu, par-
lamentarai taip pat pasisakė 
prieš tolesnį mechaninį kvotų 
skirstymą. 

„Lietuvos pozicija - nepri-
tarti šitam pastoviam mecha-
nizmui, todėl, kad mes realiai 
žiūrime į savo galimybes, 

nes niekas nežino, koks dar 
bus pabėgėlių srautas. Mes 
šiandien sakome, ką mes 
galime padaryti realiai, kitas 
klausimas yra tai, kad tam 
reikia pasiruošti”,- sakė G. 
Kirkilas. 

Jo teigimu, svarbi pabė-
gėlių atranka ir jų integraci-
jos mechanizmas. Politiko 
teigimu, svarstoma galimybė 
organizuoti apskritojo stalo 
diskusiją su Vyriausybe apie 
pabėgėlių integracijos pro-
blemą. 

SEIMO KOMITETAS PRITARĖ SIŪLYMUI PERKELTI  
Į LIETUVĄ 1 105 PABĖGĖLIUS
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Č I K A G A ,  I L

Rugpjūčio 30 d. LR genera-
linio konsulato konsulė Laura 
Dilytė-Butkienė dalyvavo 
ukrainiečių bendruomenės 
Čikagoje surengtame mitinge, 
kurio metu protestuota prieš 
neteisėtą Ukrainos piliečių 
Olego Sencovo, Aleksandro 
Kolčenko, Nadijos Savčenko 
ir kitų sulaikymą bei įkalinimą. 
Mitingo organizatoriai ir daly-
viai ragino JAV vyriausybę im-
tis veiksmų siekiant išlaisvinti 
Ukrainos politinius kalinius iš 
Rusijos Federacijos kalėjimų.

Diplomatė susirinkusiems 
pasakė kalbą, kurioje išsakė 
Lietuvos poziciją dėl neteisėto 
Rusijos Federacijos Rostovo Konsulė L. Dilytė-Butkienė kalba mitingo dalyviams.                                                Organizatorių nuotr.

prie Dono miesto teismo spren-
dimo įkalinti Ukrainos pilie-
čius: „Lietuva griežtai smerkia 
Rusijos teismo sprendimą įka-
linti Ukrainos piliečius - režisie-
rių Olegą Sencovą ir visuomenės 
aktyvistą Aleksandrą Kolčenko. 
Lietuva remia Ukrainos pozi-
ciją, kad Rusijos teisėsaugos 
institucijų neteisėti veiksmai 
Ukrainos piliečių O. Sencovo, 
A. Kolčenko, taip pat lakūnės 
Nadijos Savčenko atžvilgiu, 
juos sulaikant, ribojant jų teises 
į gynybą ir kalinant, pažeidžia 
pagrindinius tarptautinės teisės 
principus, žmogaus teises ir 
pagrindines laisves.”

Lietuvos Respublikos ge-
neralinio konsulato Čikagoje 
informacija

N I U J O R K A S ,  N Y

Seimo Pirmininkė 
susitiko su Niujorko 

lietuvių bendruomene
Seimo Pirmininkė Loreta 

Graužinienė lankydamasi 
Niujorke IV Pasaulio par-
lamentų pirmininkių konfe-
rencijoje susitiko su lietuvių 
bendruomene.

Apsilankiusi Niujorko 
Šv. Mergelės Marijos Ap-
reiškimo bažnyčioje lietu-
viškose mišiose susitiko su 
susirinkusiais lietuviais. Su-
sitikimo metu buvo aptarti 
dvigubos pilietybės, migraci-
jos, lituanistinių mokyklėlių 
veiklos JAV bei Lietuvos 

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė apsilankiusi Niujorko Šv. Mergelės Marijos Apreiškimo baž-
nyčioje lietuviškose mišiose susitiko su lietuviais.                                                                   LR URM

ekonominės situacijos klau-
simai. Sekmadienį, rugpjūčio 
30 d. Seimo pirmininkė taip 
pat apsilankė Tautos Fondo 
ir Susivienijimo lietuvių 
Amerikoje (SLA) organizaci-
jose ir padėkojo už jų veiklą 
remiant gražias iniciatyvas 
Lietuvoje. Susitikime taip  
pat dalyvavo ir Lietuvos 
ambasadorius JAV Rolandas 
Kriščiūnas.

Rugsėjo 1 d. Seimo Pirmi-
ninkė apsilankė Lietuvos gene-
raliniame konsulate Niujorke 
ir susitiko su Niujorko lietuvių 
bendruomene. Susitikimo 
metu buvo aptarti užsienio 
lietuviams aktualūs klausimai. 

LR URM

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS 
PAREIŠKIMAS  

DĖL PLANUOJAMO DVIGUBOS PILIETYBĖS REFERENDUMO
PLB Valdyba (PLB) neprita-

ria LR Vyriausybės sprendimui 
dėl dvigubos pilietybės refe-
rendumo.

2015 m. rugpjūčio 19 d. LR 
Vyriausybė priėmė sprendimą 
sutikti su LR Teisingumo mi-
nisterijos siūlymu pritarti grupės 
LR Seimo narių iniciatyvai 
kitų metų spalio 9 d. kartu su 
Seimo rinkimais surengti pri-
valomąjį referendumą dėl LR 
Konstitucijos 12-ojo straipsnio 
pakeitimo.

PLB Valdyba džiaugiasi, kad 
Vyriausybė pripažįsta pilietybės 
klausimo svarbą ne tik emigra-
vusiems, bet ir jų artimiesiems 
bei politikams Lietuvoje, ir 
ieško būdų šį klausimą spręsti, 
tačiau pasiūlytam Vyriausybės 
sprendimui rengti referendumą 
nepritaria. 

PLB mano, jog konkretus 
pilietybės išsaugojimo klausi-
mas nėra susijęs su bendruoju 
dvigubos pilietybės institutu, bet 
visiškai atitinka Konstitucijos 
12-ajame straipsnyje minimus 
„atskirus atvejus“, todėl nesuke-
lia būtinybės keisti Konstituciją 
referendumo būdu, o gali būti 
išspręstas papildant pilietybės 
įstatymą.

Mūsų kaimynai latviai šį 

klausimą jau išsprendė, dvigubą 
pilietybę suteikdami buvusiems 
tremtiniams ir jų palikuonims, 
šiuo metu gyvenantiems ki-
tose šalyse, taip pat latviams, 
turintiems NATO, Europos 
Sąjungos ar Europos laisvosios 
prekybos sutarčiai priklausančių 
šalių pilietybę. Išimties tvarka 
Latvijos Respublikos pilie-
tybė suteikta keliasdešimčiai 
tūkstančių latvių kilmės asme-
nų Australijoje, Brazilijoje ir 
Naujojoje Zelandijoje. Pilietybę 
gaus ir užsienyje gimę, bet kitos 
šalies piliečiais pripažinti latvių 
vaikai, jeigu ją turės bent vienas 
iš tėvų.

PLB pabrėžia, kad ji pritartų 
2016 m. referendumui tik tuo 
atveju, jei bus įgyvendintos 
visos trys PLB XV Seimo rezo-
liucijoje įvardintos sąlygos: pa-
keistas Referendumo įstatymas, 
įvestas saugumą užtikrinantis 
internetinis balsavimas ir pa-
siektas visų parlamentinių frak-
cijų susitarimas. Neįgyvendinus 
šių sąlygų, referendumas turėtų 
būti rengiamas ne anksčiau kaip 
2019 m. kartu su savivaldybių 
tarybų arba Prezidento rinki-
mais.

Nors Vyriausybė ir pritarė 
Teisingumo ministerijos pa-

rengtai naujai formuluotei, kuria 
siūloma papildyti Konstitucijos 
12-ojo straipsnio antrąją dalį ga-
rantuojant Lietuvos Respublikos 
piliečiams teisę pagal kilmę 
išsaugoti Lietuvos pilietybę, 
įgijus kitos valstybės pilie-
tybę, ji puikiai supranta, kad 
įstatyminės referendumo lai-
mėjimo sąlygos labai griežtos 
ir yra būtinas labai aktyvus 
piliečių dalyvavimas bei vienin-
gas pritarimas. PLB prašo LR 
Seimą pakeisti Referendumo 
įstatymą sudarant galimybes 
Konstitucijos 12 straipsnio 
pakeitimą referendume priimti 
įprasta referendumo įstatymo 
priėmimo tvarka, t.y. pritarus 
daugiau kaip pusei piliečių, da-
lyvavusių referendume, bet ne 
mažiau nei 1/3 piliečių, turinčių 
rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų 
sąrašus.

PLB matydama, kaip Seime 
lėtai svarstomi ir rengiami 
įstatymų projektai, abejoja, 
kad įmanoma iki kitų Seimo 
rinkimų tinkamai pasiruošti 
referendumui.

PLB sutinka, kad tai būtų 
gera proga įvesti ir išbandy-
ti internetinį balsavimą kaip 
papildomą balsavimo priemo-
nę, ypatingai patogią Lietuvos 

piliečiams užsienyje išreikšti 
savo valią, o sėkmingas tokios 
sistemos įdiegimas paneigtų 
nepagrįstas abejones dėl kiber-
netinio saugumo.

PLB abejoja, ar dėl išvardytų 
priežasčių ir laiko stokos tai 
pavyks, todėl prašo prigimtinės 
pilietybės teisės klausimą (ir 
išvykusiems po 1990 m. kovo 
11 d. bei užsienyje gimusiems 
jų vaikams) spręsti ne milijonus 
Lietuvos valstybės biudžetui 
kainuojančiu ir galbūt neįvyk-
siančiu referendumu, o taisant 
įstatymus. 

PLB pastebi, kad svarstant 
2006 metų pilietybės įstatymą, 
LR Konstituciniam Teismui 
nebuvo pristatyta prigimtinės 
pilietybės teisė, ir ji nebuvo 
svarstyta. Nebuvo svarstytas 
ir prigimtinės pilietybės sava-
noriško atsisakymo klausimas. 
Atsižvelgiant į tai, Konstitucijos 
kitus straipsnius galbūt būtų ga-
lima keisti ne referendumu, bet 
įstatymais, kuriuos galėtų pri-
imti dar šios kadencijos Seimas.

PLB ragina LR Seimą 
i r  Prezidentę  nepr i tar t i 
Vyriausybės siūlymui rengti 
referendumą. Tuo būdu bus 
išvengta ir šiuo metu realios rizi-
kos, susijusios su Rusijos valsty-
bės vykdoma priešiška politika 
Baltijos valstybių atžvilgiu, ir 
sutaupytos milžiniškos valsty-
bės biudžeto lėšos.

PLB pasisako ne už neribotą 
dvigubą pilietybę, bet už prigim-
tinės pilietybės išsaugojimo tei-
sę. Esame viena nedaloma tauta, 
nesvarbu, kur begyventume ir 
kokią pilietybę turėtume. Jeigu 
norime mažinti emigraciją, su-
grąžinti lietuvius į Lietuvą, kad 
jie pasijaustų reikalingi Tėvynei, 
turime jiems suteikti galimybę 
išsaugoti prigimtinę pilietybę. 
Taip paskatinsime užsienyje 
gyvenančius lietuvius saugoti 
ir perduoti kitoms kartoms lie-
tuvybę, pajusti pareigą protėvių 
žemei ir nenukirsime lietuviškų 
šaknų išeivijos kartoms visiems 
laikams. 

Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menės valdybos vardu,

Dalia Henke, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pir-
mininkė

Dalia Henke, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė. 
                                  LRS nuotr.
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Maskvoje reziduojantis Lietuvos ambasadorius Remigijus 
Motuzas rugsėjo 11 dieną Taškente įteikė skiriamuosius raštus 
Uzbekistano užsienio reikalų ministrui Abdulazizui Kamilovui. 
Lietuvos ambasadorius ir Uzbekistano ministras aptarė pasirengi-
mą spalio 6 dieną Vilniuje vyksiančioms Lietuvos ir Uzbekistano 
politinėms konsultacijoms ir lapkričio 11–13 dienomis Taškente 
planuojamam Lietuvos ir Uzbekistano tarpvyriausybinės ekono-
minio bendradarbiavimo komisijos posėdžiui. R. Motuzas taip pat 
paprašė Uzbekistano paramos Lietuvos kandidatei Daliai Leinartei 
rinkimuose į Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo 
komiteto (CEDAW) pirmininkės pareigas. Ambasadorius infor-
mavo ministrą apie galimybes Uzbekistano piliečiams studijuoti 
Lietuvoje. Lietuva ir Uzbekistanas diplomatinius santykius už-
mezgė 1992 m. rugpjūčio 5 d. Nuo 2013 m. Lietuvai Uzbekistane 
atstovauja ambasada Rusijoje. Ambasadorius Remigijus Motuzas 
– antrasis ambasadorius paskirtas atstovauti Lietuvai Uzbekistane 
iš Maskvos.

Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis 
Žemutinės Saksonijos Obernkircheno mieste rugsėjo 9 dieną 
kartu su Latvijos ir Estijos ambasadoriais atidarė Baltijos šalims 
skirtą paskaitų ciklą. D. Matulionis organizatorių skambiai pa-
vadintame „Mažajame Baltijos valstybių viršūnių susitikime”, 
pristatė Lietuvos sėkmės istoriją. Jis kalbėjo apie Lietuvos grįži-
mą į Europą, pristatė Lietuvos pasiekimus politikos, ekonomikos 
ir energetinio saugumo srityse bei ateities planus. Pristatydamas 
Lietuvos užsienio politikos prioritetus D. Matulionis išskyrė ES 
ryšių su valstybėmis Rytų partnerėmis stiprinimą, paramą jų 
vidinėms reformoms ir ūkio modernizavimui. Jis taip pat pažy-
mėjo, kad Lietuva neliks nuošalyje, ieškant bendrų sprendimų 
dėl Europoje ypač išaugusio pabėgėlių skaičiaus.  

Baltijos šalių ambasadorius į atvirų visuomenei paskaitų 
ciklo atidarymą, organizuojamą visuomeninio švietimo tikslais, 
pakvietė Oberkircheno kultūrinė asociacija. Ji kiekvienais me-
tais visuomenę supažindina su Vokietijos kaimynėmis, kurias 
pristato šių valstybių ambasadoriai Vokietijoje. 2015–2016 m. 
iš viso bus surengta 10 renginių, skirtų Baltijos valstybių isto-
rijai, politikai, ekonomikai, kultūrai ir religiniam gyvenimui. 
Oberkircheno kultūrinė asociacija kvies apsilankyti paskaitose 
apie „vilko vaikų” fenomeną, Dainuojančią revoliuciją, Baltijos 
valstybių vargonų muziką, Rygos žydų istoriją ir kt.

LR užsienio reikalų viceministras Andrius Krivas rug-
sėjo 10 dieną dalyvavo  konferencijoje Varšuvoje „Laisva ir 
objektyvi žiniasklaida Rytų partnerystės šalyse ir už jos ribų”, 
kurioje aptartos Rusijos propagandos grėsmės, koordinuotų 
veiksmų modeliai kuriantis alternatyviems informacijos šalti-
niams rusakalbei auditorijai Rytų partnerystės ir kitose šalyse. 
Konferencijoje pažymėta, kad būtina skatinti nepriklausomą 
ir objektyvią žiniasklaidą Rytų partnerystės šalyse. A. Krivas 
pabrėžė, kad Kremliaus propagandos spaudimas reikalauja su-
vienyti demokratinių valstybių pastangas, gebėjimus ir resursus 
užtikrinant alternatyvius informacijos šaltinius rusakalbei audi-
torijai. Kalbėdamas apie Lietuvos praktinį indėlį, viceministras 
paminėjo, kad Lietuva galėtų prisidėti prie turinio bloko – pro-
dukcijos duomenų banko kūrimo.

Konferenciją inicijavo Lenkija, Nyderlandai ir Europos 
paramos demokratijai fondas, kurio veikloje dalyvauja daugu-
ma Europos valstybių, tarp jų ir Lietuva. 2015 m. fondas atliko 
galimybių studiją, siekiant sukurti žiniasklaidos rusų kalba 
bendradarbiavimo modelius Rytų partnerystės ir kitose šalyse. 
Studija rekomenduoja sukurti bendradarbiavimo elementus – 
naujienų ir turinio blokus, steigti mokymo centrą, užtikrinant 
tinkamą finansavimą.

Mantvydas Bekešius, LR užsienio reikalų viceministras, 
rugsėjo 10 dieną Žagarėje vykstančių Žydų kultūros dienų ren-
giniuose pabrėžė ryšių su litvakais reikšmę Lietuvai, akcentavo 
žydų kultūros pristatymo svarbą. M. Bekešius padėkojo visiems, 
prisidėjusiems prie šios iniciatyvos įgyvendinimo ir vylėsi, kad 
žydų kultūros renginiai Žagarėje taps tradiciniu renginiu į kurį 
rinksis gausi litvakų diaspora, savo kūrybą pristatys Lietuvos 
ir viso pasaulio menininkai.

Lietuvos ambasadorė Loreta Zakarevičienė rugsėjo 9 
dieną Bratislavoje susitiko su Slovakijos Nacionalinės Tarybos 
(parlamento) pirmininku Peteriu Pellegrini. Susitikime aptarti 
dvišaliai ir aktualūs tarptautinės darbotvarkės klausimai, daug 
dėmesio skirta pabėgėlių problemai, kalbėta apie Lietuvos ir 
Slovakijos tarpparlamentinio bendradarbiavimo skatinimą. L. 
Zakarevičienė pokalbio metu teigė, jog Lietuva, sprendžiant 
pabėgėlių krizę, bus solidari su kitomis Europos Sąjungos vals-
tybėmis ir jau dabar priima šeimas iš karinio konflikto apimtos 
Rytų Ukrainos.                                                            LR URM

Lietuvos nuolatinė mi-
s i ja  Jungt inėse  Tautose 
(JT), bendradarbiaudama su 
Kanados nuolatine misija JT 
ir JT Aukštojo žmogaus tei-
sių komisaro biuru Niujorke, 
rugsėjo 8 dieną surengė JT 
Žmogaus teisių stebėjimo 
misijos Ukrainoje ataskaitos 
pristatymą. Renginyje daly-
vavo nuolatinių misijų, JT 
sekretoriato ir nevyriausybinių 
organizacijų atstovai.

Lietuvos nuolatinė atstovė 
JT ambasadorė Raimonda 
Murmokaitė pažymėjo, kad 
JT Žmogaus teisių stebėjimo 
misija Ukrainoje yra vienas iš 
nedaugelio šaltinių, teikiančių 
išsamią ir patikimą  informa-
ciją apie žmogaus teisių padėtį 
neteisėtų ginkluotų grupuočių 
užimtoje rytinėje Ukrainoje, 
taip pat iš Rusijos okupuoto 
Krymo.

„JT žmogaus teisių stebė-
jimo misijos ataskaitos rodo, 
kad ginkluotų grupuočių užim-

ŽMOGAUS TEISIŲ PAŽEIDIMAI RYTŲ UKRAINOJE 
IŠLIEKA JT AKIRATYJE

Jungtinėse Tautose (JT) Žmogaus teisių stebėjimo misijos Ukrainoje ataskaitos pristatymas. LR URM nuotr.

tose zonose ir Kryme klesti 
nebaudžiamumas ir beteisiš-
kumas, vykdomi įvairiausi 
žmogaus teisių pažeidimai 
ir nusikaltimai”, – priminė 
Lietuvos nuolatinė atstovė. 
Ji taip pat atkreipė dėmesį, 
kad didžiausia konflikto našta 
tenka civiliams gyventojams 
ir pabrėžė būtinybę užtikrinti 
atsakomybę už Ukrainoje 
įvykdytus žmogaus teisių pa-
žeidimus.

JT pasekretorius žmo-
gaus teisių klausimais Ivanas 
Simonovičius, renginio metu 
pristatydamas 11-tąją JT 
Žmogaus teisių stebėjimo 
misijos Ukrainoje ataskaitą, 
atkreipė dėmesį, kad labiausiai 
nuo konflikto kenčia civiliai 
gyventojai.

„Nuo 2014 metų balandžio 
vidurio žuvo beveik 8000 
žmonių, per pastaruosius 3 
mėnesius civilių gyventojų 
žūčių skaičius išaugo kone 
dvigubai. Būtina kuo skubiau 

nutraukti karo veiksmus ir 
užtikrinti Minsko susitarimų 
įgyvendinimą”, – renginyje 
pabrėžė JT atstovas. Jis taip 
pat atkreipė dėmesį į vis 
blogėjančią tautinių mažumų 
padėtį okupuotose Ukrainos 
teritorijose, įskaitant Krymą 
ir jo gyventojų totorių padėtį. 
JT atstovas pasidžiaugė sė-
kmingu bendradarbiavimu su 
Ukrainos Vyriausybe, spren-
džiant probleminius žmogaus 
teisių apsaugos klausimus. 
Pasak jo, Ukraina atsižvelgia 
į JT žmogaus teisių misijos 
teikiamas rekomendacijas 
ir ieško efektyvių būdų jas 
įgyvendinti.

11-tojoje JT žmogaus teisių 
stebėjimo misijos Ukrainoje 
ataskaitoje vertinama žmo-
gaus teisių padėtis nuo 2015 
m. gegužės 16 iki rugpjūčio 
15 d. Žmogaus teisių padėtis 
Ukrainoje reguliariai apta-
riama JT Saugumo Tarybos 
posėdžiuose.            LR URM

Lietuvos diplomatinės atsto-
vybės ir „Investuok Lietuvoje” 
stiprina bendradarbiavimą pri-
traukiant užsienio investuo-
tojus į Lietuvą – jau dabar 
identifikuoti tiksliniai sektoriai 
ir įmonės, kurias ambasados 
sieks proaktyviai sudominti 
verslo galimybėmis Lietuvoje.

Užmegzti pirminius ryšius 
su konkrečiomis užsienio 
įmonėmis iš pradžių sieks 
keturios Lietuvos ambasados 
užsienyje.

Iki šiol ambasados prisidė-
davo prie potencialių investuo-
tojų paieškų, teikdamos infor-
maciją apie Lietuvą ir verslo 
galimybes joje. Atstovybėms 
tai leido didinti Lietuvos ži-
nomumą, tačiau, „Investuok 
Lietuvoje” duomenimis, šių 
veiksmų ne visada pakakda-
vo siekiant norimo rezultato. 
Tikimasi, jog dar aktyvesnis 
ambasadų vaidmuo padidins 
potencialių investuotojų srautą.

„Aktyvus ambasadų vai-
dmuo – vienas geriausių būdų 
užmegzti ryšius net su geogra-
fiškai nutolusiais partneriais, 
nes būdami savo valstybių 

SIEKIAMA DIDESNIO LIETUVOS AMBASADŲ VAIDMENS PRITRAUKIANT 
UŽSIENIO INVESTICIJAS

atstovai ir puikiai išmanydami 
vidinę rinką, diplomatai kuria 
pasitikėjimu grįstą bendradar-
biavimą ir lengvina komunika-
ciją”, – pažymi užsienio reika-
lų ministras Linas Linkevičius.

Bendradarbiavimas su in-
vestuotojais per atstovybes yra 
pasaulyje paplitusi praktika 
– proaktyvus ambasadų vai-
dmuo pritraukiant investicijas 
padeda greičiau išsiaiškinti 
potencialius investuotojus, pa-
traukliau jiems pristatyti šalį.

„Mūsų ambasadų darbuoto-
jai pastebi, kad užsienio įmonių 
atstovai paprastai yra gerai 
informuoti apie rinkos sąlygas 
ir investicinę aplinką Lietuvoje, 
tačiau jiems yra itin įdomi papil-
doma informacija apie mokesti-
nes lengvatas, darbo santykius, 
konkrečių specialybių vidutinį 
atlyginimą, nekilnojamo turto 
pasiūlą ir nuomos kainas. Todėl 
„Investuok Lietuvoje” analitikų 
gerai paruošta informacija yra 
itin vertinga”, – sako URM 
Išorinių ekonominių santy-
kių departamento direktorius 
Simonas Šatūnas.

Projekto sėkmės ir plėtros 

ateityje  tikisi ir „Investuok 
Lietuvoje” generalinis di-
rektorius Mantas Katinas. 
„Ambasados rodo didelę inici-
atyvą bendradarbiauti. Manau, 
kad konkrečių bendrų tikslų iš-
sikėlimas padės mums perkelti 
šį bendradarbiavimą į naują 
lygį ir duos naudos mezgant 
ryšius bei didinant potencialių 
investuotojų susidomėjimą 
Lietuva”, – teigia M. Katinas.

Ateityje prie projekto tu-
rėtų prisijungti ir daugiau 
atstovybių – taip tikimasi dar 
labiau padidinti Lietuvą per 
ambasadas atrandančių po-
tencialių investuotojų skaičių.

„Investuok Lietuvoje” yra 
Ūkio ministerijai pavaldi tie-
sioginių užsienio investicijų 
plėtros agentūra, siekianti 
didinti Lietuvos ekonomikos 
konkurencingumą, investicinį 
patrauklumą ir šalies žinomu-
mą pasaulyje. Agentūra teikia 
informaciją ir konsultacijas 
užsienio bendrovėms, ieškan-
čioms būdų optimizuoti veiklą, 
pasiekti naujas rinkas arba 
didinti užimamų rinkų dalį. 

LR URM
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Š.m. rugsėjo 2 dieną, pažymint poeto mirties 50-ąsiais metines, 

ant Berlyno centre esančio buvusios „Union” leidyklos pastato iš-
kilmingai atidengta memorialinė lenta Lietuvoje gimusiam vokiečių 
poetui Johannesui Bobrowskiui. Iškilmingame lentos atidengi-
me, kurį inicijavo Johanneso Bobrowskio bendrija, dalyvavo ir 
pasveikinimo žodžius tarė Berlyno miesto tarybos ir Bobrowskio 
bendruomenės nariai, laudacija skambėjo iš meno kritiko ir eseisto 
prof. Elmaro Janseno lūpų.

Johannesas Bobrowskis gimė 1917 m. Tilžėje, sulaukęs vos 
48-rių mirė Rytų Berlyne. Tarp buvusios Rytų Vokietijos literatų 
Bobrowskis buvo vienas tų, kurie sugebėjo į savo kūrybą įpinti ne-
slepiamus religinius įsitikinimus. Šis poetas, simboliškai vadinamas 
„Sarmatijos poetu”, tapo ir vienu iš tų nedaugelio, kurie be atvangos 
kalbėjo ir rašė apie Lietuvą, paskirdami jai savo gražiausius tekstus.

Keturi lietuvių menininkai – Lida Dubauskienė, Eglė 
Vertelkaitė, Mindaugas Gapševičius ir Vygandas Šimbelis – rugsėjo 
mėnesį pristatys savo menines koncepcijas ir kūrybą šiuolaikinio 
meno projektuose, vykstančiuose Suomijoje.

Menininkių Lidos Dubauskienės ir Eglės Vertelkaitės jung-
tinė kūrybos paroda atidaroma rugsėjo 9 d. Ratamo grafikos ir foto-
grafijos centre Jyväskylä (Suomija), kurią rengia Vilniaus grafikos 
meno centras. Šioje parodoje eksponuojami kūriniai atspindi vieną 
svarbiausių E. Vertelkaitės kūrybos ypatybių – tai konceptualus, 
kartais kone matematinis ar fizikinis mąstymas, perteikiamas 
vaizdais. Preciziškai apmąstyti ir išgryninti iki smulkiausių detalių, 
šie kūriniai atskleidžia, kad E. Vertelkaitei vizualinė idėjų išraiška 
rūpi nebe kaip atskiri paveikslai, o kaip tam tikra reikšmių sistema. 
L. Dubauskienės darbai skirti meno gurmanams, išsiilgusiems 
tikrosios grafikos.

Lietuvių menininkas Vygandas Šimbelis rugsėjo 14–20 
d. dalyvaus Suomijoje Arktyje, Kipisjärvi biologinėje stotyje 
(Laplandija), įsikūrusioje rezidencijoje „FieldNotes”. Ši reziden-
cija – meno praktikai ir meniniams tyrimams skirta laboratorija 
išskirtinė tuo, kad savo veikloje sujungia meną ir mokslą. Jos 
dalyviams suteikiama galimybė atšiaurioje aplinkoje tyrinėti bio-
loginius aplinkos aspektus.

Menininkas Mindaugas Gapševičius rugsėjo 23–27 d. 
dalyvaus Tarptautiniame festivalyje „Pixelache”, vykstančiame 
Helsinkyje. Šių metų festivalio, kuris skatina kasdienio miesto 
gyvenimo, kaip dinamiškos tinklo savireguliacijos sistemos, gene-
ruojančios sudėtingas ir chaotiškas sąveikas, tema „Living spaces”. 
M. Gapševičius festivalio dalyvius kvies į seminarą, kuriame bus 
svarstoma, kaip erdvę dalijasi organizmai ir mašinos. Projektai 
organizuoti bendromis Lietuvos ambasados Suomijoje, Vilniaus 
grafikos meno centro, Lietuvos kultūros instituto bei Suomijos 
institucijų pastangomis.                                                         LRKM

Lietuvos Vyčiui
Leonas Milčius

Sakyk, nuo ko ruošiesi ginti brangią bočių žemę, 
Kam smogsi kalavijo ašmenim?
Gal vėl vergovės grandines laukinės ordos neša,
Baugindamos miestus užliet ugnim?

Žvelgi į tolumą dangaus, už horizonto... 
Kartais pažvelk žemyn, ir į savus,
Kuriuos paniekint savo raštą, kalbą gundo
Klastūnas senas, velniškai gudrus. 

Didžiuojas tautos nuosekliais raidynais —
Istorijos lobiu, kultūros uolomis.
Pasaulis juos nuo seno gerbia, žino
Ir kišt naujų raidžių nekyla net mintis. 

Tiktai mūsiškiai, bestuburiai politikieriai 
(Galbūt jie silpno karklo prigimties?)
Vis įsiteikt kitiems bet kokia kaina siekia,
Verčia priklaupt prie svetimos raidės.

Smok kalavijo plokštuma į jų minkščiausią vietą, 
Kad pagaliau suprastų: čia — Lietuva!
Ir nesvarbu, jog svetimieji verčia, žada, liepia —
Valstybinė kalba — neliečiama!

2015-09-10
Raudondvaris

Lietuvos valstybės istorinė vėliava.                                                                          Leono Milčiaus nuotr.

Š.m. rugpjūčio antroje 
pusėje Prancūzijos pietuose, 
Provanso-Luberono regione,  
surengtas lietuvių menininkų 
kūrybinis pleneras, kurį orga-
nizavo „Menų tiltas” galeri-
jos vadovas Edvinas Žukas. 
Septyni žinomi Lietuvos daili-
ninkai: Rimas Bičiūnas, Jonas 
Daniliauskas, Audrius Gražys, 
Paulius Juška, Vytenis Lingys, 
Sigita Maslauskaitė ir Kristina 
Norvilaitė dvi savaites kūrė 
paveikslus Bosco dominijos 
(Domaine de Bosc) rūmuose 
įrengtose kūrybinėse dirbtu-
vėse. Vėliau prie jų prisijungė 
ir žymus pianistas, Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno 
premijos laureatas Petras Ge-
niušas.

Rugpjūčio 31 d. lietuvių 
menininkų kūryba pristatyta 
prancūzų publikai šio regiono 
kultūros festivalio „Festival 
Invitations” metu. Ant įspūdin-
gų rūmų sienų atviroje erdvėje 
buvo originaliai išeksponuoti 
plenero metu sukurti kūriniai, o 

LIETUVIŲ MENININKŲ PLENERAS 
PIETŲ PRANCŪZIJOJE

paroda pavadinta „Švytėjimu”. 
Pietų Prancūzijos gamta, jau-
kūs kompaktiški miesteliai ir 
žmonių gyvenimo būdas įkvėpė 
Lietuvos dailininkus naujiems 
kūrybiniams pokyčiams.

R. Bičiūnas ir S. Maslaus-
kaitė ne tik atrado naujus mo-
tyvus, bet ir jų tapybos paletė 
nušvito naujomis spalvomis, 
tapytojai semėsi įkvėpimo iš 
pietų kraštams būdingos kon-
trastingos šviesokaitos.

Šiuo metu Paryžiuje gy-
venantis A. Gražys įrodė, kad 
gali tapyti ne vien abstrakčius 
paveikslus (kurie jį išgarsino), 
bet ir dvasingus peizažus – 
miražus, dvelkiančius senove 
pilies kiemus, paslaptingus alėjų  
motyvus.

Piešinio virtuozas Paulius 
Juška pietų krašto medžių vaiz-
duose įkūnijo gamtos stichiją, 
gaivališką jėgą, skirtingą plata-
nų, pinijų ir vynuogienojų šakų 
išsidėstymo ritmą. Jo sukurtas 
natiurmortas alsuoja prancūzų 
klasikos meno dvasia.

Vytenio Lingio kūrybai bū-
dingi kalnų ir priekalnių tolių 
vaizdai, šviesos sukurti subtilūs 
niuansai pažadino dailininko 
vaizduotėje kosminės erdvės 
pojūtį.

Nauji motyvai atgaivino 
Jono Daniliausko kompozici-
jas, tapyboje sustiprėjo ryškių 
spalvų sąskambiai, menininkas 
fiksavo plenero metu pastebėtas 
prancūzų buities scenas.

Jauniausia plenero daly-
vė, žinoma grafikė Kristina 
Norvilaitė minimaliomis prie-
monėmis perteikė tradicinio 
prancūzų plenero meno dvasią. 
Jos sukurtas baltų ornamentų 
ažūras, tarsi persikėlęs iš roma-
niško stiliaus kluatrų architek-
tūros suskambėjo prancūzų ka-
rališkos raudonos spalvos fone.

Sekmadienio vakare gau-
siai susirinkusiai prancūziš-
kai meno mylėtojų publikai 
buvo surengtas naujai plenero 
metu susibūrusio muzikinio 
trio koncertas. Žymusis pia-
nistas Petras Geniušas kartu su 
prancūzais muzikantais smui-
kininke Stephanie Boutonnier 
de Mallafette ir violončelininku 
Francois Ragot atliko įspūdingą 
įvairių pasaulio kompozitorių 
programą. Vakaro metu skam-
bėjo V. A. Mocarto, J. S. Bacho, 
S. Rachmaninavo, J. Bramso ir 
B. Kutavičiaus kūriniai.

Bosco dominijoje sureng-
toje lietuvių tapytojų parodoje 
eksponuojami 64 kūriniai. Pietų 
Prancūzijoje gimusių paveikslų 
parodą bus galima pamatyti ir 
Lietuvoje 2016 m. sausį.

Vida Gražienė, LR kultūros 
atašė PrancūzijojeLietuvių menininkai Pietų Prancūzijoje.                           LRKM nuotr.

Kultūros ministerija priima 
paraiškas Valstybinei Jono 
Basanavičiaus premijai už 
reikšmingus pastarųjų penke-
rių metų Lietuvoje ir užsienyje 
gyvenančių lietuvių darbus, 
susijusius su etninės kultūros 
tradicijų plėtojimu, puoselėji-
mu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip 
pat kūrybinę ir mokslinę veiklą 
etninės kultūros srityje, gauti.

Pretendentus premijai gauti 
gali siūlyti fiziniai asmenys, 
mokslo ir kultūros institucijos, 
kūrybinės sąjungos, nevyriau-
sybinės organizacijos. Kartu 
su paraiška turi būti pateikta:
- pretendento gyvenimo ir 
veiklos aprašymas;
- dvi rekomendacijos;
- pretendento darbų, už kuriuos 
siūloma premijuoti, sąrašas.

Paraiškos nebus svarsto-
mos jei:
1. Bus pateikti ne visi išvardyti 
dokumentai.
2. Paraiškos pateiktos pasibai-
gus jų  priėmimo terminui.

Paraiškos priimamos iki 
2015 m. spalio 1 d. adre-
su: Kultūros ministerija, J. 
Basanavičiaus g. 5, LT-01118 
Vilnius.                              LRKM

LIETUVOS KULTŪROS MINISTERIJA KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS 
VALSTYBINEI JONO BASANAVIČIAUS PREMIJAI GAUTI
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NEGI TAI 
SAPNAS?

Novelė

I dalis
Vartydamas senų laiškų 

šūsnį, radau tėvo laišką, 
rašytą 1950 m. iš Irkutsko 
srities. Raidės buvo gerokai 
išdilusios, išsikreipusios, lyg 
sergančios kažkokia sunkia 
liga: „Mūsų grupę atvežė čia, 
prie didelio ežero. Lietuvoj 
tokio plataus ir ilgo niekur 
nepamatysi...”

- Baikalas,- tariau sau.
Staiga nušvito kambarys. 

Net nepastebėjau, per sieną 

Aleksandras Guobys

ar per lubas įėjo tėvas. Toks 
pat, kaip vaikystėje regėtas. 
Didžiulės mėlynos akys tarsi 
kerėjo mane. Jo plaukai buvo 
panašūs į žydintį alyvmedį 
šalia mano lango: kalnas 
baltų banguojančių žiedų per 
vidurį, iš šonų – nulinkusios 
garbanotos kekės iki pat pe-
čių. Tokie patys tamsūs anta-
kiai, ugninė veido spalva. O 
lūpos šypsojos.

Aš netekau žado. Nepajė-
giau ištarti nei žodžio. 

Pamatęs mano nustebusį 
žvilgsnį, tėvas praskleidė 
savo švarką, iš po kurio nu-
švito akinančiai balti marš-
kiniai:

- Dar kai visa šeima drauge 
gyvenome, tuomet tavo moti-
na juos velėdavo Šventosios 
upėje. Juk atsimeni? Už kelių 
šimtų metrų nuo namų, dieną 
naktį gurgėdama upė tekėjo 
Neries pusėn. Iki šiol šitų prisi-
minimų spindėjimą tebematau 
ir tebegirdžiu. 

Pamažu atsitokėjau. Laiš-
ką, kaip šventą  palikimą, 
laikomą rankose, ištiesiau 
tėvo pusėn. 

- Čia tu prašai, kad at-
siųstume lašinių ir česnakų, 

nes dantys baigia ištrupėti. 
O tremtinių, tvirtini, niekas 
negydo.

- Tai buvo mano pasku-
tinis laiškas tavo motinai, 
vadinasi, ir tau, ir tėvynei...

Abu ilgai žiūrėjome vie-
nas į kitą, tarsi džiaugdamie-
si, tarsi netikėdami tuo, ką 
matome. Pagaliau pirmasis 
prabilau:

- Mūsų Nepriklausomybės 
metų išvakarėse buvau nu-
vykęs prie Baikalo. Iš tavęs 
buvome gavę tris laiškus iš 
skirtingų vietovių. Aš ir ieš-
kojau tavęs tuose klampiuose 
raistuose ir miškuose, kur, 
tikėjausi, turėtum būti palai-
dotas. Bet ten tik ošė galingų 
medžių masyvai ir kur-ne-kur 
tarp jų kyšojo apsamanoję, 
apipuvę mediniai kryželiai 
be jokių ženklų. Ryškių gy-
venviečių pėdsakų nesimatė, 
išskyrus keletą vilkduobių, 
apaugusių žolėmis ir krūmais, 
sudraskytų žvėrių kaulų, ragų 
ir kanopų likučių. Dauguma jų 
taip pat apsamanoję, sutrūniję,  
praradę savo formas ir pri-
klausomybę. Keliose vietose 
kelią buvo užtvėrę surūdijusių 
spygliuotų vielų guzulai, iš 

kurių tiesėsi kelios atšakos prie 
išvirtusių stulpų, atokesnių 
medžių  milžinų. 

Ilgai tuomet klaidžiojau 
po tą niūrią Sibiro žemę, per 
įvairiausias pelkes ir išgrau-
žas, primenančias Dantės 
„Pragaro” ugnies, siaubo, liū-
desio ir ašarų upes, kol mano 
palydovai -  monotoniškas 
miško ūžimas, medžių braš-
kėjimas, žvėrių riaumojimas, 
kažkokie nežemiški garsai,– o 
gal vaizduotės bildesiai,- 
mane atvedė prie pat ežero pa-
krantės. Dangus slinko pilkas, 
nykus, tamsūs debesys plaukė 
tarsi liesdami ežero bangas. 
Man priminė monumentalią-
ją I.Repino „Burliokai prie 
Volgos” kompoziciją. Akimis 
ieškojau pakrantėje valčių, 
kurias velka pavargę, apšepę, 
apdriskę rusų vargdieniai. 
O gal kaliniai? Ištremtieji? 
Bet ežero krantai buvo tušti. 
Pavargęs atsisėdau ant stačia-
kampio akmens ir įsižiūrėjau 
į bekraštį Baikalą. Tą valandą 
vanduo nerimo, šiaušėsi. Nuo 
vėjo jis putojo, draskėsi, ban-
gos kilo ir dužo, kilo ir dužo... 
Atrodė, kad šis Sibiro stebu-
klas nori ištrūkti iš krantų į 

šimtamečius miškus, į išvež-
tųjų mirties bastionus. „Gal 
šita audra –  nukankintųjų 
mano tėvynainių šauksmas?” 
– galvojau. Tame ūžesy staiga 
išgirdau tolimą ratų bildėjimą. 
Su kiekviena lūžtančia banga 
tas dundėjimas vis stiprėjo ir 
tankėjo, kol pasirodė viesulu 
lekiantis vežimas, jo priekyje 
šuoliavo tavo Juodbėris. Gal 
ir tu, tėveli, ten buvai, tame 
vežime, bet bangos kilo vis 
aukštyn ir aukštyn, nuolat 
užliedamos ir tavo vežimą, ir 
Juodbėrį.

Tuo metu staiga prisimi-
niau piešimo mokytoją, ku-
ris liepė nupaišyti savo tėvą 
- koks jis tavo gyvenime? 
Buvau ketvirtoje klasėje, ro-
dos. Nedelsdamas atsiverčiau 
tuščią lapą ir tuoj pat ant jo 
atsirado paveikslas: nedidelė 
bričkelė, kurios viduryje sėdi 
tu ir vadelioji savo ristūną. 
Mokytojas pasižiūrėjo ir pa-
sišaipė: 

- Koks gi čia žirgas? Tai 
asilas! O ratai... Išklypę, ma-
žyčiai, kad net tėvo kojos 
žeme velkasi. O tėvas? Vietoj 
galvos – kamuolys, vietoj ran-
kų – kažkokios šakės... (B.d.)

Ketvirtadienį, rugsėjo 
3 d., Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
drauge su Lietuvoje viešė-
jusiu NATO Generaliniu 
S e k r e t o r i u m i  J e n s u 
Stoltenbergu dalyvavo iškil-
mingoje NATO pajėgų inte-
gravimo vadavietės atidary-
mo ceremonijoje. Vilniuje 
vykstanti ceremonija žymi 
NATO vadaviečių aktyvavi-
mą ne tik mūsų šalyje, bet ir 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje, Bulgarijoje. 
Prezidentės teigimu, tai, jog 
apie NATO vadaviečių įstei-
gimą regione skelbiama būtent 
iš Lietuvos, rodo, kad Aljansas 
vertina mūsų šalies lyderystę 
ir nuveiktus darbus stiprinant 

regiono saugumą. „Šiandien 
Lietuvoje ir dar penkiose re-
giono valstybėse aktyvuoja-
mos vadavietės siunčia stiprų 
signalą, jog esame pasirengę 
reaguoti ir atremti bet kokias 
grėsmes. NATO išlieka vie-
ningas ir efektyvus”, – sakė 
Prezidentė.

NATO vadavietė dar labiau 
sustiprins šalies saugumą. Ji 
stebės saugumo padėtį aplink 
Lietuvą, o iškilus būtinybei 
užtikrins operatyvų NATO 
itin aukštos parengties greitojo 
reagavimo pajėgų dislokavimą 
mūsų šalyje. Jos į Lietuvą 
atvykti galės per 48 valandas. 
Vadavietė prisijungs ir prie 
NATO karinių pratybų orga-
nizavimo. Jau spalio mėnesį 

Baltijos šalyse įvyks plataus 
masto pratybos, kuriose da-
lyvaus NATO itin aukštos 
parengties greitojo reagavi-
mo pajėgos. Savo pajėgumus 
Lietuvoje jos išbandys pirmą 
kartą. Lietuvos ir sąjunginin-
kų kariai mokysis atsakyti 
ir į hibridinio karo keliamas 
grėsmes. Tai – pirmosios tokio 
pobūdžio pratybos Aljanso 
istorijoje.

Prezidentė taip pat pabrėžė, 
jog NATO vadavietės įsteig-
tos praėjus vos metams po 
Velso viršūnių susitikimo. Tai 
reiškia, kad Aljansas supran-
ta mūsų regionui kylančias 
grėsmes ir laiku imasi visų 
būtinų priemonių joms atremti. 
Sąjungininkams įgyvendinant 

Velso susitarimus į Lietuvą 
jau atsiųstos NATO rotacinės 
pajėgos, rengiamasi dislokuoti 
sunkiąją techniką, aktyvuo-
jamos itin aukštos parengties 
NATO greitojo reagavimo 
pajėgos.

Ceremonijoje dalyvavę 
Krašto apsaugos ministras 
Juozas Olekas ir Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas 
leitenantas Jonas Vytautas 
Žukas pabrėžė šio įvykio svar-
bą. Pastarasis kalbėjo apie 
praktinę NATO štabo reikšmę 
stiprinant Lietuvos ir platesnio 
regiono gynybą. Vadas taip 
pat atkreipė dėmesį į tai, kad 
pradėjus veikti štabui NATO 
pajėgų veikla Lietuvoje taps 
labiau integruota ir geriau ko-
ordinuojama. „Kariniu požiū-
riu, NATO vadavietė užtikrins 
geresnę sąveiką su aukštesnė-
mis aljanso vadavietėmis, su-
darys mums sąlygas greičiau ir 
geriau suteikti priimančiosios 
šalies paramą atvykstančioms 
sąjungininkų pajėgoms, geriau 
integruoti jas į pasirengimą 
kolektyvinei Lietuvos gyny-
bai ir į jos vykdymą”, – sakė 
kariuomenės vadas.

Sprendimą dėl šešių NATO 
pajėgų integravimo vienetų 
(angl. Force Integration Unit, 
NFIU) steigimo Aljanso vals-
tybėse – Bulgarijoje, Estijoje, 
Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje 
ir Rumunijoje – NATO ša-
lių ir vyriausybių vadovai 
priėmė praėjusiais metais 
Velso viršūnių susitikime. 
Visi šeši vienetai oficialiai 
aktyvuoti nuo š. m. rugsėjo 1 
dienos. Planuojama, kad visą 
operacinį pajėgumą šie vie-

netai pasieks iki 2016 metais 
Varšuvoje vyksiančio NATO 
viršūnių susitikimo.

NATO pajėgų integravimo 
vienetų aktyvavimas – viena iš 
pagrindinių priemonių NATO 
reaguojant į naujus iššūkius 
saugumui, kylančius iš Rytų 
ir Pietų.

NATO pajėgų integravimo 
vienetai – tai nedideli pajėgų 
vadovavimo ir valdymo štabai, 
kurių svarbiausia užduotis – 
prireikus, užtikrinti NATO 
itin aukštos parengties pajėgų 
(angl. Very High Readiness 
Joint Task Force, VJTF) ir 
papildomų greitojo reagavimo 
elementų dislokavimą regione.

Šie kariniai štabai bus atsa-
kingi už potencialaus sąjungi-
ninkų pastiprinimo planavimą, 
sąjungininkų pajėgų pratybas 
ir joms reikalingos paramos 
teikimą, taip pat už ryšių tarp 
nacionalinių ir daugianaciona-
linių NATO pajėgų palaikymą.

NATO pajėgų integravimo 
vienetas Lietuvoje veiks kaip 
tarpininkas sąveikai tarp naci-
onalinių ir regione dislokuotų 
sąjungininkų pajėgų užtikrinti. 
Vienetas prisidės prie bendrų su 
sąjungininkais pratybų ir mo-
kymų ir palaikys ryšį su NATO 
operacinėmis vadavietėmis.

Lietuvoje veikiantis tarp-
tautinis personalas, bendradar-
biaudamas su nacionalinėmis 
pajėgomis ir institucijomis, 
nustatys šalyje transporto jung-
tis, svarbiausią logistinę ir kitos 
paskirties infrastruktūrą, įga-
linančią kuo greitesnį NATO 
greitojo reagavimo pajėgų per-
dislokavimą į Baltijos valstybių 
regioną.                       LR KAM

LIETUVOJE JAU VEIKIA NATO VADAVIETĖ

NATO Generalinį Sekretorių Jensą Stoltenbergą (Jens Stoltenberg) Vilniaus oro uoste pasitinka LR 
užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas 
Žukas.                                                                                                                                    NATO nuotr.
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Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Tikinčiųjų, bendruome-
nės ir geradarių pastangomis 
Paštuvoje vėl stovi bažnyčia. 
Prieš 4 metus sudeginti maldos 
namai atstatyti toje pačioje 
vietoje – Paštuvos kapinaitėse. 
Naujoji bažnyčia bus šiltesnė 
ir erdvesnė už buvusią, dau-
giau šviesos pateks pro dide-
lius langus. Bendruomenės 

Indėnų vasara
Stacy Lee

Vėlaus rugsėjo popietę 
ant lengvo paukštės sparno 
pro šalį tyliai praplaukia 
indėnų vasara.

Ne Kansas ir ne Kalifor-
nija, 

tik mano veidrodinis eže-
ras 

atspindi rudeninėje bangoj 
indėnų vasarą.

Ir vėl jos lengvą polėkį 
seku 

vėlaus rugsėjo popietę 
link karūnuotų palmių, 
mėlynu dangum, 
indėnų vasarą.

IŠ PELENŲ PAKILO SUDEGUSI PAŠTUVOS BAŽNYČIA

Sudegusi Paštuvos bažnyčia.                                                                            kaunoarkivyskupija.lt nuotr.

nariai pasirūpino jos aplinka, 
jau repetuoja šventas giesmes.

Baigtos statyti Paštuvos Šv. 
Barboros bažnyčios klebonas 
Virgilijus Dudonis rugsėjo 20 
dieną kviečia tikinčiuosius į 
mišias ir bendruomenės šven-
tę. Bažnyčią pašventins Kauno 
arkivyskupas metropolitas 
Lionginas Virbalas.

Kol buvo statoma bažny-
čia, klebonas Šv. Mišias au-
kodavo parapijos namuose, čia 
būdavo šarvojami ir mirusieji. 
„Matau, kad šio krašto žmonės 
išsaugojo tikėjimą”, - sakė V. 
Dudonis. Kaip pavyzdį jis rodė 
ir atstatomą bažnyčią. Klebono 
teigimu, žmonės netverdavo 
džiaugsmu, matydami kokį 

nors atliktą darbą.
Šventovės dešinėje pusėje 

pastatytas širdies formos akme-
ninis dubuo, kurį V. Dudonis ap-
tiko po sudegusios senosios baž-
nytėlės pamatais. „Naudosime jį 
krikštui”, – paaiškino klebonas.

Paštuva – svarbi istorinė 
vieta. Čia palaidotas pirmasis 
Lietuvoje baudžiavą panaikinęs 
dvarininkas, žymus mecenatas 
Ignas Karpis, Vasario 16-osios 
akto signataras Jonas Vailokaitis 
bei jo brolis kunigas Juozas, 
daug kitų iškilių asmenybių.

Medinė Šv. Barboros baž-
nyčia buvo pastatyta 1923 m. 
Ji buvo liaudiškos architektū-
ros, stačiakampė, vienabokštė. 
2012 m. gegužę ją sunaikino 
psichiškai neįgalus žmogus, 
pridaręs nuostolių ir kitoms 
bažnyčioms, – sudegino mal-
dos namus Kulautuvoje.

Per gaisrą Šv. Barboros baž-
nyčioje Paštuvoje pražuvo ke-
turi kultūros vertybe paskelbti 
paveikslai. Vertingiausias jų 
– XIX a. pirmojoje pusėje 
nežinomo dailininko tapyta 
„Švč. Trejybė”.              ELTA

Režisierės Alantės Kavaitės 
filmas „Sangailės vasara” rug-
sėjo 11 d. JAV Kino meno ir 
mokslo akademijos patvirtinto 
„Oskaro” komiteto sprendimu 
išrinktas kandidatu siekti ap-
dovanojimo geriausio filmo 
užsienio kalba kategorijoje, 
rašoma pranešime spaudai.

Į pusfinalį patekusių filmų 
sąrašas nominacijoje už ge-
riausią užsienio šalies filmą 
bus skelbiamas sausio mėnesio 
pradžioje, o galutinis penketu-
kas, kuris varžysis dėl apdo-
vanojimo, paaiškės sausio 14-
ąją. JAV kino meno ir mokslo 
akademijos „Oskaro” premijų 
įteikimo 88-oji ceremonija 
numatyta vasario 28 dieną.

Didelio tarptautinio dė-
mesio sulaukusiame Alantės 
Kavaitės filme „Sangailės 
vasara” pasakojama apie dvi 
paaugles mergaites (akt. Aistė 
Diržiūtė ir Julija Steponaitytė) 
– jų išgyvenimus brandos pe-
riodu, seksualumo ieškojimus, 
tarpusavio santykius, kurie 
padeda įveikti savas baimes, 
atskleisti vidinį potencialą. 
Filmas labai vizualus, jame 
užfiksuoti ir įspūdingi akroba-
tiniai lėktuvų manevrai.

Filmą itin palankiai atsilie-
pė užsienio kino žiniasklaida: 
„Hollywood Reporter” bei 
„Variety”. Dauguma kritikų 
filmą įvertinos už jo vizualumą 
bei puikiai pajaustą paauglys-
tės nuotaiką.

Pasaulinė „Sangailės va-

saros” premjera įvyko sausį 
amerikiečių „Sundance” fes-
tivalyje. Jame filmo režisierė 
A. Kavaitė apdovanota prizu 
už geriausią užsienio filmo re-
žisūrą. Tarptautiniame Berlyno 
kino festivalyje surengta filmo 
premjera Europoje.

Per  metus  rež i s ie rės 
Alantės Kavaitės darbas ap-
keliavo arti 50 kino festivalių, 
juostą pamatė Los Andželo, 
Londono, Paryžiaus, Berlyno, 
San Francisko, Sidnėjaus, 
Ciuricho, Karlovy Vary, 
Edinburgo, Bogotos žiūrovai.

„Sangailės vasara” taip 
pat pristatytas Europos kino 
akademijos apdovanojimams, 
filmas pateko tarp geriausių 52 
Europos filmų, kuriuos atrin-
ko Europos kino akademijos 
taryba.

F i l m a s  į v e r t i n t a s  i r 
Lietuvoje. Gegužę vykusiuose 
„Sidabrinės gervės” apdova-
nojimuose jis  tapo geriausiu 
metų ilgametražiu vaidybiniu 
filmu, Sangailę suvaidinu-
si aktorė J. Steponaitytė iš-
rinkta geriausia metų aktore, 
filmo dailininkas Ramūnas 
Rastauskas – geriausiu metų 
dailininku.

Šiemet atrankai buvo pa-
teikti 3 filmai: dvi vaidybinės 
ir viena dokumentinė kino 
juosta.

Sprendimą dėl Lietuvos 
kandidato priėmusį Lietuvos 
„Oskarų” atrankos komitetą 
sudaro: komisijos pirminin-

kas Europos kino akademijos 
narys, JAV režisierių gildi-
jos apdovanojimo laureatas, 
kino režisierius ir prodiuseris 
Arūnas Matelis, komiteto 
nariai – Lietuvos kino, televi-
zijos ir teatro aktorius Juozas 
Budraitis, Humanitarinių 
mokslų daktarė, Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos 
docentė, Europos kino aka-
demijos narė, kinotyrininkė 
Gražina Arlickaitė, Europos 
kino akademijos narys, kino 
operatorius Rimvydas Leipus, 
Nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas, 
kino režisierius ir operatorius 
Kornelijus Matuzevičius, 
kino scenaristas, eseistas 
Pranas Morkus, kino kritikas, 
laikraščio „7 meno dienos” ir 
žurnalo „Kinas” vyriausiasis 
redaktorius Linas Vildžiūnas.

Pirmieji Lietuvos preten-
dento į kandidatą „Oskarui” 
geriausio filmo užsienio kalba 
kategorijoje rinkimai įvyko 
2006 m. Komiteto spren-
dimu buvo išrinktas Arūno 
Matelio „Prieš parskrendant 
į Žemę”. 2008 m. daugiausiai 
komiteto balsų pelnė Mario 
Martinsono „Nereikalingi 
žmonės”, 2009 m. – Gyčio 
Lukšo „Duburys”, 2011 m.  

„SANGAILĖS VASARA” IŠRINKTA SIEKTI 
„OSKARO” APDOVANOJIMO 

Julija Steponaityte „Art Film Fest” Trenčianske Teplice festivalyje 
Slovakijoje prie filmo plakato.                    Filmo kūrėjų archyvo nuotr.

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

– Kristijono Vildžiūno „Kai 
apkabinsiu tave”, 2012 m. – 
Audriaus Stonio „Raminas”, 
2013 m.  Giedrės Beinoriūtės 
„Pokalbiai rimtomis temo-
mis”, 2014 m. – Igno Jonyno 
„Lošėjas”.                        LRT

Prieškariu veikusio Japonijos 
konsulato Kaune pastate įsikūrę 
Sugiharos namai nuo 2008 metų 
lankytojus pasitinka ekspozicija 
„Vizos gyvenimui”, pristatanti 
retus dokumentus, archyvines 
nuotraukas, išlikusius Japonijos 
konsulato baldus ir kitus daiktus. 
Vien šiais metais Žaliakalnio 
rajone įsikūrusius Sugiharos 
namus aplankė 11 tūkstančių 
Japonijos piliečių, ekspozicija 
populiari ir tarp Lietuvos bei 
užsienio šalių turistų.

Pasak kultūros viceministro 
dr. Romo Jarockio, šie namai 
yra ir Lietuvos istorinė kultū-
rinė atminties vieta, juolab šis 
objektas įkurtas ir savo veiklą 
vykdo negaudamas valstybės 
paramos, vien privačia iniciaty-
va ir investicijomis. „Aptarėme 
ir Kultūros ministerijos ga-
limybes prisidėti plėtojant 
šios įstaigos muziejinę veiklą. 
Pasiūliau VšĮ Sugiharos fondui 

75–ERIŲ METŲ SUKAKTIS JAPONŲ DIPLOMATO 
CHIUNE SUGIHARA „VIZŲ GYVENIMUI” 

„Diplomatai už gyvybę” teikti 
paraišką gauti ES paramą – 
lengvatinį kreditą privačiam 
paveldui tvarkyti, kadangi 
Sugiharos namų pastatas yra 
privatus. Kaip buvau infor-
muotas, kitąmet iš šio pastato 
išsikelia Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Azijos studijų centras 
ir fondas nori išplėsti muziejų, 
taigi galėtume paremti tą pasta-
tą sutvarkant ir pritaikant vyk-
dyti muziejinę veiklą”, – sako 
kultūros viceministras.

Kaune surengtuose atmi-
nimo renginiuose dalyvavo 
Ch. Sugiharos išgelbėti žydų 
tautybės žmonės, Kultūros 
ministerijos, Užsienio reikalų 
ministerijos, Japonijos amba-
sados Vilniuje vadovai, naujus 
šiai sukakčiai skirtus pašto 
vokus išleidusios bendrovės 
„Lietuvos pašto” atstovai, 
gausiai susirinkęs lietuvių ir 
japonų jaunimas.         LRKM
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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

Wanted CDL-A OTR Truck Drivers and 
Owner Operators. Great pay!

Call 708-235-1010 
Location: Monee, IL 60449
 www.elmaninc.com

Rio de Žaneire vykusiose 
priešolimpinėse baidarių ir 
kanojų irklavimo varžybose 
aukso medalį iškovojo baida-
rininkas Ignas Navakauskas. 

Rio de Žaneire vykusiose 
priešolimpinėse baidarių ir 
kanojų irklavimo varžybose 
aukso medalį iškovojo baida-
rininkas Ignas Navakauskas.

Lietuvis vienviečių baida-
rių varžybose 200 m distanci-
joje finišavo per 35,547 s.

Antrąją vietą užėmė pa-
saulio čempionas kanadietis 
Mark de Jonge’as (35,569 s.), 
trečiąją – planetos vicečem-
pionas prancūzas Maxime’as 
Beaumontas (36,603 s.).

Dviviečių baidarių 200 m 
rungties finale Aurimas Lankas 

Lietuvis Arūnas Bižokas ir 
rusė Katiuša Demidova apgynė 
pasaulio profesionalų klasiki-
nių sportinių šokių čempionų 
titulą. JAV atstovaujantys šokė-
jai triumfavo Irvine (JAV) vy-
kusiose planetos pirmenybėse. 

Septintąjį kartą iš eilės pa-
saulio profesionalų čempionais 

Prancūzijoje vykusio pa-
saulio irklavimo čempionato 
vyrų porinių dviviečių finale 
rugsėjo 6 d. lietuviai Rolandas 
Maščinskas ir Saulius Ritteris 
užėmė antrąją vietą ir iškovojo 
sidabro medalius. 

Lietuvos atstovai 2000 m 
distanciją įveikė per 6 min. 
5,31 s.

Pasaulio čempionais tapo 
kroatai Martinas bei Valentas 
Sinkovičiai – 6 min. 3,03 s.

Bronzos medaliai atiteko 
Naujosios Zelandijos įgulai 
(6.06,73).

Lietuvos irkluotojai taip 
pat pelnė kelialapį į 2016 
metų Rio de Žaneiro olim-
pines žaidynes. Praėjusių 
metų planetos pirmenybėse S. 
Riteris ir R. Maščinskas buvo 
ketvirti.

M. Griškonis iškovojo 
bronzą

Vyrų vienviečių valčių 
finale Mindaugas Griškonis 
užėmė trečiąją vietą ir iškovo-
jo bronzos medalį.

Triskart Europos čempio-
nas 2000 m distanciją įveikė 
per 6 min. 57,64 s.

Aukso medalis atiteko čekui 
Ondrejui Synekui (6.54,76), si-
dabro – olimpiniam čempionui 

Mahe Drysdale`ui (6.55,10) iš 
Naujosios Zelandijos.

Lietuvos irkluotojas pa-
saulio čempionatuose medalį 
iškovojo pirmąjį kartą.

M. Griškonis taip pat iš-
kovojo kelialapį į 2016 metų 
Rio de Žaneiro olimpines 
žaidynes.

M. Valčiukaitė ir D. 
Vištartaitė – penktos
Tuo metu moterų pori-

nių dviviečių finale Milda 
Va l č i u k a i t ė  i r  D o n a t a 
Vištartaitė užėmė penktąją 
vietą.

2013 metų pasaulio ir 
Europos čempionės 2000 m 
nuirklavo per 6 min. 48,64 s.

Aukso medaliai atiteko Zoe 
Stevenson ir Eve Macfarlen 
iš  Naujosios Zelandijos 
(6.45,09).

Sidabro medaliai atiteko 
Graikijos (6.46,51), bronzos 
– Vokietijos (6.47,19) ko-
mandoms. Ketvirtos finišavo 
lenkės (6.48,64).

Lietuvos irkluotojos taip 
pat pelnė kelialapį į 2016 
metų Rio de Žaneiro olimpi-
nes žaidynes. Praėjusių metų 
planetos pirmenybėse M. 
Valčiukaitė ir D. Vištartaitė 
buvo ketvirtos.

Saulius Ritteris ir Rolandas Maščinskas iškovojo sidabro medalius.   Lietuvos irklavimo federacijos nuotr. 

LIETUVOS IRKLUOTOJŲ 
LAIMĖJIMAI

L. Šaltytė iškovojo 
kelialapį į olimpines 

žaidynes
Moterų vienviečių valčių 

B finale Lina Šaltytė užėmė 
antrąją vietą ir iškovojo kelia-
lapį į Rio de Žaneiro olimpines 
žaidynes.

28-erių metų lietuvė 2000 
m distanciją įveikė per 7 min. 
27,30 s.

Galutinėje įskaitoje L. Šalty-
tei atiteko aštuntoji pozicija.

Kelialapius į 2016 metų 
Rio de Žaneiro olimpines 
žaidynes iškovojo pirmąsias 
devynias vietas užėmusios 
irkluotojos.                      LRT

BRAZILIJOJE – IRKLUOTOJO I. NAVAKAUSKO PERGALĖ

Baidarininkas Ignas Navakauskas.                      Organizatorių nuotr.

ir Edvinas Ramanauskas 
(31,750 s.) užėmė trečiąją 
vietą ir iškovojo bronzos me-
dalius.

Greičiau už lietuvius irkla-
vo tik Vokietijos (31,585 s.) ir 
Vengrijos (31,716 s.) duetai.

Dviviečių baidarių 1000 m 

distancijoje į finalą nepavyko 
prasibrauti Ričardui Nekriošiui 
ir Andrejui Olijnikui, o ypač 
nepasisekė kanojininkui 
Henrikui Žustautui. Kuris at-
rankoje du kartus startavo per 
anksti ir buvo diskvalifikuotas.

 LRT

ŠOKĖJAS A. BIŽOKAS SEPTINTĄ KARTĄ TAPO 
PASAULIO PROFESIONALŲ ČEMPIONU

tapę A. Bižokas ir K. Demidova 
kartu šoka nuo 2007 m. spalio.

Sidabras atiteko kitiems JAV 
atstovams Victorui Fungui ir 
Anastasijai Muravjovai, bron-
za – Dž. Britanijos atstovams 
Andrea Ghigiarelliui ir Sarai 
Andracchio. Pirmenybėse da-
lyvavo 52 poros.                LRT

DISKO METIKAS  
A. GUDŽIUS LAIMĖJO 

OLANDIJOJE 
Rugsėjo 5 d. Amsterdame 

(Olandija) vykusiose „Amster-
dam Flame Games” lengvosios 
atletikos varžybose pergalę 
iškovojo Lietuvos disko metikas 
Andrius Gudžius. Jis sėkmin-
giausiu – trečiuoju – bandymu 
įrankį numetė 64 m 18 cm. 
Pirmuoju  mėginimu A. Gudžius 
diską numetė 62 m 92 cm, penk-
tuoju – 61 m 77 cm, šeštuoju – 
63 m 9 cm. Antrasis ir ketvirtasis 
bandymai buvo nesėkmingi.

Antrąją vietą užėmė estas 
Marin Kupperis (63 m 5 cm), 
trečiąją – indas Vikas Gowda 
(62 m 59 cm).                 LRT


