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Rusijos prezidentas Vladi-
miras Putinas, atvykęs į susi-
tikimą su Vokietijos kancle-
re Angela Merkel, pareiškė 
žurnalistams, kad Maskva 
pasiruošusi bendradarbiauti 
konflikto Rytų Ukrainoje su-
reguliavimo srityje, pranešė 
Svoboda.org.

„Mes neabejotinai kalbėsi-
me apie Ukrainą krizės suregu-
liavimo kontekste. Norėčiau 
pabrėžti, kad Minsko susita-
rimų įgyvendinimas neturi 
alternatyvos, ir tai, kad esame 
suinteresuoti „Normandijos 
formato” ir kontaktinės grupės 
veikla, bei pasiruošę paremti 
specialios Jungtinių Tautų 
stebėtojų misijos sukūrimą”,  – 
sakė Rusijos prezidentas.

Berlyne abiejų šalių vado-
vai aptarė būdus, kaip išspręsti 
krizes Sirijoje ir Ukrainoje, ir 
po tris valandas Mėzebergo 
pilyje trukusio susitikimo V. 
Putinas šeštadienio vakarą iš-
vyko atgal į Rusiją. Konkrečiai 
apie jų pokalbių turinį nieko 
nežinoma.

Prieš susitikimą A. Merkel 

V. PUTINAS IR A. MERKEL SUSITIKO BERLYNE – APTARTOS KRIZĖS UKRAINOJE IR SIRIJOJE
pabrėžė Vokietijos ir Rusijos 
atsakomybę sprendžiant krizes 
ir pridūrė esanti pasirengusi su 
V. Putinu to siekti. Kartu A. 
Merkel įspėjo dėl humanitari-
nės katastrofos Sirijoje. Nors 
koviniai veiksmai esą slopsta, 
tačiau būtina konstitucijos re-
forma ir rinkimai. Rusija remia 
Sirijos prezidentą Basharą al-
Assadą, kurio Vakarai iš tikrųjų 
nenorėtų matyti šiame poste.

V. Putinas paragino Europą 
padėti atstatyti Siriją. Būtina 
atkurti infrastruktūrą, kad 
pabėgėliai galėtų iš užsie-
nio grįžti namo. Tai, anot V. 
Putino, yra ne tik pabėgėliai 
iš Europos, bet ir milijonai iš 
kaimyninių šalių – Jordanijos, 
Libano ir Turkijos.

Prezidentas neatmetė, kad 
po naujo dujotiekio „Nord 
Stream 2” įrengimo bus tęsia-
mas dujų tranzitas per Ukrainą. 
„Svarbiausia, kad šis tradicijas 
turintis tranzitas per Ukrainą 
atitiktų ekonominius reikala-
vimus”, – sakė V. Putinas.

V. Putinas rugpjūčio 18 
d., šeštadienį atkreipė dėmesį 

į tai, kad Vokietija yra viena 
svarbiausių Rusijos prekybos 
partnerių. Neužsimindamas 
apie ES sankcijas, jis sakė, kad 
prekybos apimtys pernai augo 
22 proc. Vokiečių investicijos 
sudarė 18 mlrd. JAV dolerių. 
Vokiečių įmonių apyvarta 
Rusijoje siekė apie 50 mlrd. 
dolerių.

V. Putinas į susitikimą su A. 

Vokietijos kanclerė Angela Merkel su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.                            Reuters

L i e t u v o s  M i n i s t r a s 
Pirmininkas Saulius Skvernelis 
rugpjūčio 15 d.  lankėsi 
Lenkijoje. Vizitą premjeras 
pradėjo Suvalkuose, kur susi-
tiko su šio miesto prezidentu 
Czesław Renkiewicz ir lietu-
vių bendruomene „Vienybė”.

Susitikimo su prezidentu 
C. Renkiewicz metu Ministras 

LIETUVOS PREMJERAS SAULIUS SKVERNELIS PAŽADĖJO:
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LENKIJOJE NELIKS PAMIRŠTOS

Merkel atvyko pusvalandžiu 
vėliau nei planuota. Prieš tai 
jis dar apsilankė Austrijoje 
ir dalyvavo šios šalies užsie-
nio reikalų ministrės Karin 
Kneissl vestuvėse. 

A. Merkel ir V. Putinas 
prieš tai gegužės viduryje buvo 
susitikę Rusijos Sočio kurorte 
prie Juodosios jūros. Liepos 
pabaigoje kanclerė Berlyne 

priėmė Rusijos užsienio reika-
lų ministrą Sergejų Lavrovą ir 
generalinio štabo vadą Valerijų 
Gerasimovą – tai nėra įprasta.

Kad dabar vėl įvyko dvi-
šalis susitikimas, laikoma 
įtampos švelnėjimo ženklu. 
Santykiai smarkiai pašlijo po 
to, kai Maskva prieš ketverius 
metus aneksavo Ukrainos 
Krymo pusiasalį.           ELTA

Lietuvos Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis Suvalkuose, Lenkijoje.                                                                                 LRV nuotr.

Pirmininkas pasidžiaugė itin 
gerais Lietuvos ir Lenkijos 
Vyriausybių santykiais.

„Matome gerą  dviša -
lių santykių perspektyvą. 
Vadovau jan t  dabar t ine i 
Lietuvos Vyriausybei, Lenkija 
ir toliau bus tiek strateginis 
partneris, tiek Lietuvos drau-
gas. Džiaugiuosi intensyviu 

ir produktyviu regioniniu 
bendradarbiavimu. Suvalkų 
kraštas Lietuvai yra labai 
svarbus. Mes turime čia di-
delę lietuvių bendruomenę, 
kuri yra ir lojalūs Lenkijos 
piliečiai, ir žmonės, puoselė-
jantys lietuvišką kultūrą, tra-
dicijas, netgi tokias, kurios ne 
visur prisimenamos pačioje 

Lietuvoje”, - sakė Premjeras 
S. Skvernelis.

Susitikime aptartos lie-
tuvių kultūros ir švietimo 
centro įkūrimo Suvalkuose 
galimybės. Būtent to prašo ten 
gyvenanti lietuvių bendruo-
menė. Premjeras minėjo, kad 
Lietuvos valstybė yra pasiren-
gusi prisidėti ir ieškoti bendrų 

sprendimo būdų, kad šis cen-
tras kuo greičiau atsirastų. S. 
Skvernelis taip pat pažymėjo, 
kad prireikus Lietuva yra pa-
sirengusi prisidėti finansiškai.

Suvalkų prezidentas C. 
Renkiewicz teigė, kad šis 
klausimas yra numatytas jo 
darbotvarkėje, ieškoma spren-
dimų. Jis atkreipė dėmesį į tai, 
kad šiuo metu pagrindinė pro-
blema yra konkretaus pastato 
identifikavimas ir jo perleidi-
mas lietuvių bendruomenės 
naudojimui. Tačiau meras 
patikino, kad šis klausimas bus 
išspręstas.

Ministras Pirmininkas S. 
Skvernelis pokalbių metu 
sakė, kad šių metų pradžioje 
į Suvalkų prezidentą kreipėsi 
ten gyvenančių 80 Lenkijos 
lietuvių šeimų dėl lietuviš-
kos ikimokyklinio ugdymo 
įstaigos (darželio) įsteigimo. 
Susitikime aptarta galimybė šį 
darželį įrengti minėto kultūros 
ir švietimo centro patalpose, 
kai pastarasis pradės savo 
veiklą. Pažymėta, kad kaip 
laikinas sprendimas galėtų būti 
lietuviškos grupės įkūrimas 
viename iš Suvalkuose esančių 
lenkiškų darželių.

Premjeras S. Skvernelis 
paminėjo ir tai, kad Lietuva 
laukia Suvalkų krašto ir visos 
Lenkijos investuotojų mūsų 
šalyje, taip pat tikimasi lie-
tuvių investuotojų Lenkijoje.

(Nukelta į 7 psl.)
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Rugpjūčio 19 d. Kaune iš-
kilmingai konsekruotas naujas 
vyskupas Algirdas Jurevičius. 
Jis tapo Kauno arkivyskupijos 
vyskupu augziliaru – dešiniąja 
Kauno arkivyskupo ranka. 
Naujas vyskupas augziliaras 
Kauno arkivyskupijai skiria-
mas, nes anksčiau šias par-
eigas ėjęs Kęstutis Kėvalas 
buvo paskirtas Telšių vys-

kupu. A. Jurevičius iki šiol beveik 15 metų ėjo Kaišiadorių 
vyskupo generalvikaro pareigas, dėstė kunigų seminarijose. 
Muzikinį išsilavinimą turintis dvasininkas prieš tapdamas 
kunigu vadovavo chorui bei dirbo vargonininku. Popiežiui 
Jonui Pauliui II lankantis Kaune 1993-iųjų rugsėjo 6-ąją A. 
Jurevičius vargonavo per šv. Mišias Kauno Santakoje. Su A. 
Jurevičiumi Lietuvoje iš viso yra dešimt vyskupų bei septyni 
vyskupai emeritai.

Alytuje rugpjūčio 19 d., minint alytiškio savanorio Artūro 
Sakalausko 27-ąsias žūties metines, Šv. Angelų sargų bažny-
čioje buvo aukojamos šv. Mišios. Po jų žuvusio savanorio 
atminimas buvo pagerbtas prie jo kapo Šv. Angelų sargų baž-
nyčios šventoriuje. Parlamento gynėjas palaidotas gimtojoje 
Dzūkijoje, Alytuje, šalia pirmojo už Lietuvos nepriklausomybę 
žuvusio (1919 m.) karininko Antano Juozapavičiaus. 1991 m. 
rugpjūčio 21 d., žlungant pučui, sovietų armijos provokacijos 
metu Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo rūmų 
prieigose įvyko Lietuvos savanorių susirėmimas su sovietų ar-
mijos specialiosios paskirties dalinio kariais, kurie automobiliu 
įsiveržė į karių savanorių saugomą teritoriją prie pirmojo posto 
A. Goštauto gatvėje. Pasipriešinimo metu Alytaus rinktinės 
savanoris Artūras Sakalauskas žuvo, dar du Alytaus rinktinės 
savanoriai buvo sužeisti. Savanoris A. Sakalauskas po mirties 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus pirmojo laipsnio ordinu, Sausio 
13-osios atminimo, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių 
kūrėjo medaliais.

Kelios ministerijos parengė pataisas, kurios reglamen-
tuotų lietuvių kilmės asmenų ir jų šeimos narių perkėlimą iš 
humanitarinės krizės ištiktos užsienio valstybės. Įstatymas 
apibrėžtų, kad perkeliami asmenys gautų specialų statusą ir 
galėtų tikėtis persikėlimo išlaidų padengimo, paramos inte-
gracijai. Tokią paramą būtų galima gauti iki pusantrų metų. 
LR Užsienio reikalų ministerijos duomenimis, galimybe iš 
Ukrainos persikelti į Lietuvą pasinaudojo 157 asmenys.

Skaičiuojama, kad šiemet vasaros karščius keičiančios liūtys 
su žaibais ir audros jau padarė žalos gyventojų turtui už beveik 
700 tūkst. eurų. Tiek nuostolių klientams atlygins didžiausia 
Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovė „Lietuvos draudimas”. 
Bendrovės duomenis, per 7 didesnes šią vasarą siautusias audras 
nukentėjo maždaug 1300 klientų, ketvirtadalis audrų žalų įvyko 
ne dėl pačios audros, bet dėl žaibavimo sukeltų padarinių.

Prasidėjo vieno svarbiausių sostinės piligriminių objektų 
– Aušros Vartų – ir šalia esančios Šv. Teresės bažnyčios atnau-
jinimo darbai, rugpjūčio 16 d. pranešė Vilniaus arkivyskupija. 
Per dvejus metus planuojama atnaujinti prastos būklės fasado 
fragmentus, koplyčios langus ir langines, pagerinti vėdinimo 
sistemą. Po rekonstrukcijos Švč. Gailestingumo Motinos 
paveikslą saugos specialus stiklas, bus įrengta Aušros Vartų 
lobyno ekspozicija. Ketinama sudaryti galimybę judėjimo 
negalią turintiems žmonėms apsilankyti koplyčioje.

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) rugpjūčio 7 d. 
patvirtino šešis kandidatus į Seimą vienmandatėje Zanavykų 
rinkimų apygardoje. Tai – Irena Haase (Tėvynės sąjungos-Lie-
tuvos krikščionių demokratai), Vigilijus Jukna (Darbo partija), 
Giedrius Surplys (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, žemės 
ūkio ministras), Paulius Visockas (Lietuvos socialdemokratų 
partija) bei save išsikėlęs Mindaugas Bastys. Tačiau VRK dėl 
M. Basčio dar kreipsis į Valstybės saugumo departamentą 
(VSD) ir aiškinsis, ar jis savo anketoje nepateikė melagingų 
parodymų. ELTA primena, jog Konstitucinis Teismas pripaži-
no, kad M. Bastys, nuslėpdamas savo ryšius su buvusiu KGB 
darbuotoju, sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. 
Už M. Basčio pašalinimą iš Seimo kovo mėnesį balsavo 72 
parlamentarai, 21 buvo prieš, 24 susilaikė, 11 balsų buvo 
sugadinta. Tam, kad mandatas būtų panaikintas, už tai turėjo 
balsuoti ne mažiau kaip 85 Seimo nariai. Nepašalintas apkaltos 
būdu, M. Bastys turi galimybę toliau dalyvauti rinkimuose į 
Seimą.

JAV prezidento patarė-
jas nacionaliniam saugumui 
Johnas Boltonas (John Bolton) 
pareiškė, jog Jungtinės Valstijos 
turėtų kibernetinėmis atakomis 
atsakyti į bandymus kištis į jos 
rinkimų sistemą arba skverbi-
mąsi į jų kompiuterių sistemas.

Tokią nuomonę interviu 
ABC televizijai rugpjūčio 19 
d. išsakęs J. Boltonas paragi-
no JAV valdžios institucijas 

UŽ KIŠIMĄSI Į JAV RINKIMUS BŪTINA ATSAKYTI 
KIBERNETINĖMIS ATAKOMIS

„panaudoti visus savo pajė-
gumus, kad būtų apsaugoti ne 
tik rinkimai, bet ir daugybė pa-
žeidžiamų sistemų Jungtinėse 
Valstijose”.

„Manau, kad tai yra labai 
svarbu, nes mes nenorime karo 
kibernetinėje erdvėje. Mes 
norime taikos kibernetinėje 
erdvėje. Tačiau būtina imtis at-
grasymo priemonių, kad mūsų 
priešai, kurie ryžosi operaci-

joms prieš mus kibernetinėje 
erdvėje, arba tai svarstantieji 
daryti suprastų, kad sumokės 
už tai brangiai”, – sakė JAV 
prezidento patarėjas.

„Būtent todėl puolamieji 
veiksmai kibernetinėje erdvėje 
potencialiai taip yra taip svar-
būs. Nuolatinė gynyba nesu-
kuria atgrasymo struktūros, 
kurios būtina siekti”, – pabrėžė 
J. Boltonas.                     LRT

JAV prezidento patarėjas nacionaliniam saugumui Johnas Boltonas (John Bolton).                          AFP

Japonijos impe-
ratorius Akihito rug-
pjūčio 15 d. išreiškė 
„gilią atgailą” dėl 
savo šalies veiks-
mų per Antrąjį pa-
saulinį karą, Tokijui 
minint šio konflikto 
pabaigos 73-ąsias 
metines.

Ši kruopščiai su-
režisuota kasmetinė 
ceremonija Akihito 
ir jo žmonai impe-
ratorienei Michiko 
buvo paskutinė, nes monar-
chas ketina balandį atsisakyti 
sosto.

„Apmąstydamas mūsų pra-
eitį ir mintyse jausdamas gilią 
atgailą, nuoširdžiai tikiuosi, 
kad karo baisumai niekada 
nebus pakartoti”, – pareiškė 
84 metų imperatorius. Jo kalbą 
tiesiogiai transliavo televizija.

„Kartu su visais mūsų žmo-
nėmis dabar reiškiu nuoširdžią 
pagarbą visiems, praradusiems 
gyvybes per karą – tiek mūšių 
laukuose, tiek kitur – ir mel-
džiuosi už taiką pasaulyje bei 
už tolesnį mūsų šalies vysty-
mąsi”, – pridūrė Akihito.

Dabartinio monarcho tėvas 
Hirohito 1945 metų rugpjūčio 
15-ąją per radiją paskelbė savo 
sprendimą, kad Japonija turi 
kapituliuoti.

Oficialius kapituliacijos 
dokumentus Japonija pasirašė 
1945 metų rugsėjo 2-ąją.

Imperatorius Akihito po-
litinės valdžios neturi, bet 
per visą savo viešpatavimą 

JAPONIJOS IMPERATORIUS ATSIPRAŠĖ  
DĖL ŠALIES VEIKSMŲ PER ANTRĄJĮ PASAULINĮ KARĄ

reikšdavo pacifistines pažiū-
ras, labai besiskiriančias nuo 
agresyvaus ekspansionizmo, 
vykdyto valdant jo tėvui.

Jis sukėlė apmaudą Ja-
ponijos dešiniajai stovyklai 
savo pripažinimu, kad ša-
lis sukėlė „didelių kančių” 
Kinijai, taip pat apgailesta-
vimu dėl Japonijos brutalaus 
valdymo Korėjos pusiasalyje.

Per ceremoniją kalbą taip 
pat pasakė Japonijos ministras 
pirmininkas Shinzo Abe. Jis 
pažadėjo, kad karo aukos bus 
prisimenamos, bet šalis kurs 
taikią ateitį.

„Niekada nebepakartosime 
niokojančio karo. Pagarbiai 
žvelgdami į istoriją tvirtai 
vykdysime šį pažadą”, – sakė 
premjeras, bet jokios konkre-
čios atgailos neišsakė.

Kai kurie kritikuoja Sh. 
Abe dėl esą revizionistinio jo 
požiūrio į Japonijos veiksmus 
per Antrąjį pasaulinį karą, nors 
premjeras sušvelnino savo re-
toriką, stengdamasis pagerinti 

santykius su Pekinu.
Pastaraisiais metais jis taip 

pat vengė lankytis prieštaringai 
vertinamoje Jasukunio šventy-
kloje, kurioje pagerbiami visi 
per karus žuvę japonai, įskai-
tant kai kuriuos nuteistus karo 
nusikaltėlius. Sh. Abe paprastai 
paaukodavo šventyklai pinigų 
ir pasiųsdavo ritualinį medelį.

Ankstesni Sh. Abe ir kitų 
aukšto rango Japonijos poli-
tikų apsilankymai Jasukunyje 
pykdė Kiniją ir kitas kaimynes 
Azijoje.

Vėliausias toks Sh. Abe 
vizitas įvyko 2013-ųjų gruodį, 
pirmaisiais jo metais nuo jo 
atėjimo į valdžią. Šis žings-
nis sukėlė Pekino ir Seulo 
įtūžį, taip pat išprovokavo 
artimo Tokijo sąjungininko 
Vašingtono diplomatinių prie-
kaištų.

Rugpjūčio 15 d. šventyklą 
aplankė grupė japonų įstatymų 
leidėjų, bet svarbiausi Sh. Abe 
kabineto nariai jų pavyzdžiu 
tikriausiai nepaseks.       LRT

Japonijos imperatorius Akihito ir jo žmona imperatorienė Michiko.       SIPA

Vysk. Algirdas Jurevičius. Kauno 
arkivyskupijos nuotr.
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GERIAUSI, BET LIETUVAI 
NEREIKALINGI?

Vasara yra jaunystės sezonas – būtent vasarą pastebime, 
kokie gražūs ir sklidini vitališkumo yra jauni žmonės. Kasmet 
jaunuomenės gretas papildo gimnazijas pabaigę abiturientai. 
Jie – ne tik tėvų, bet ir mūsų visų – mūsų Lietuvos – viltis. 
Valstybės, kuri žydės, klestės ir tvirtės tarsi jauno žmogaus 
tvirtėjanti valia ir pasitikėjimas savo jėgomis. Kad taip būtų, 
tereikia vieno paprasto dalyko – parodyti jaunam žmogui, 
jog jis labai svarbus ir  reikalingas savo šeimai, artimiesiems, 
kaimynams ir Tėvynei. 

Kaip ir kiekvienais metais, pasibaigus  brandos egza-
minams, geriausiai juos išlaikę gimnazistai pakviečiami į 
Vyriausybę, kur Ministras Pirmininkas apdovanoja padėkos 
raštais ir simbolinėmis dovanomis. Taip buvo ir šiais metais, 
tiesa, kiek netradiciškai šventė buvo nukelta į pačią paskuti-
nę liepos dieną, kai jau pirmieji įspūdžiai po rezultatų buvo 
ataušę, o dalis laimingų, jau buvusių, abiturientų išvažiavo 
pelnytai pailsėti. Toks vėlinimas kiek nustebino, o priežastis, 
pasirodo, paprasta – Premjeras atostogavo. Žodžiu, abituri-
entai palauks...

Pradžiai šiek tiek statistikos: šiemet prašymus laikyti 
brandos egzaminus pateikė 31 640 kandidatų, (tai yra 3 
proc. mažiau negu pernai), šimtukus gavo 1932 moksleiviai 
(pernai – 1733); iš jų net penkis šimtukus gavo Vilniaus 

„Gabijos” gimnazijos abiturientė (šįmet ji tokia vienintelė, 
pernai buvo du), po 4 šimtukus surinko 17 abiturientų, po 
tris – 73 moksleiviai, po du šimtukus pelnė 291, o po vie-
ną – 1550 abiturientų. Į pagerbimo ceremoniją Ministras 
Pirmininkas pakvietė po tris, keturis ir penkis šimtukus 
gavusius abiturientus, taigi – 91 moksleivį. Šventė vyko ne 
Vyriausybėje,  bet Valdovų rūmuose – tikrai tinkama vieta 
atgimusios Lietuvos šimtmečio abiturientų laidai. Dalyvavo 
iš atostogų grįžęs Premjeras Saulius Skvernelis ir švietimo ir 
mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Deja, jeigu paklaustu-
me joje dalyvavusių abiturientų, kažin, ar visi pasakytų, jog 
tai buvo tikrų tikriausia šventė... Na, o šių eilučių autoriui 
susidarė prastas įpūdis – jokios šventės, tai tik „pliusiukas” 
Premjerui ir švietimo ir mokslo ministrei. O juk čia buvo 
sukviestas tikrasis Lietuvos elitas, tiksliau – jo ateitis! Visų 
pirma nustebino tai, kad nei šventės pradžioje, nei jos pa-
baigoje nesurasta vietos... Lietuvos himnui! Neįtikėtina, bet 
Tautinė giesmė po Valdovų rūmų skliautais nenuskambėjo. 
Apie pagrindinių valdžios atstovų sakytas kalbas nėra ką 
užsiminti – pro vieną ausį įėjo, pro kitą išėjo. Na tiesiog 
eilinis minėjimas, pasakytos formalios kalbos ir tiek, nie-
ko įsimintino, ką jaunas žmogus įsidėtų visiems laikams į 
širdį. Netgi Padėkos rašto kalbą galima buvo kalbininkams 
parodyti – negražu tokius tekstus įteikinėti moksleiviams, 
lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą išlaikiusiems puikiai. 
Simbolinės dovanos? Nieko simboliško, na nebent tai, kad 
užrašų knygelė odiniais viršeliais išsiskiria įspaudais, jog tai 
atkurtos Lietuvos šimtmečio jubiliejus – greičiausiai tokias 
knygeles Vyriausybės kanceliarija dovanojo daug kam... 
Teisngumo dėlei, reikia pripažinti, kad buvo padovanoti ir 

bilietai ekskursijai po Valdovų rūmus, kuriai reikėjo iš anksto 
registruotis, tik paaiškėjo, kad po apdovanojimų ceremonijos 
ekskursijos vesti nėra kam, tad teko patiems susigaudyti, kur 
ekspozicijos pradžia, o kur – pabaiga.

Visgi geriausių šių metų Lietuvos moksleivių „pagerbi-
mo” viršūnė buvo bendra nuotrauka su Premjeru ir švietimo 
ir mokslo ministre: penketukininkė ir ketvertukininkai 
(t. y. gavusieji po 4 šimtukus) dar laisvai „sutilpo į kadrą” 
nedidelėje scenoje, bet kai joje susigrūdo visi gavusieji po 
tris šimtukus... Niekas moksleivių nerikiavo, nenurodė, kur 
atsistoti, tad išėjo taip, kad žemesnio ūgio jaunuoliai atsidūrė 
už nugarų aukštesniesiems ir į fotografo objektyvą visiškai 
nepateko. Žinoma, Premjeras ir ministrė buvo pirmame plane 
be jokių trikdžių. Norėtumėte tokios išskirtinės nuotraukos su 
Ministru Pirmininku ir švietimo ir mokslo ministre, kurioje 
jūs esate kažkam už nugarų taip giliai, kad jūsų net plauko 
ant pakaušio nesimato?

Išdalinęs Padėkas Premjeras išmovė į kitą renginį – į 
Medininkų pasienio posto memorialą.

Tad ir kyla slogutis, kad dėmesio geriausiems iš geriau-
siųjų nesugebame ar nenorime parodyti. Tad nenuostabu, 
kad žiniasklaidos atstovų kalbinti moksleiviai, paklausti apie 
ateities planus, savo ateitį siejo su užsienio universitetais.

Skaitau internetinėje erdvėje komentarus apie tai, kad tie, 
kurie įteikinėjo Padėkos raštus šiems gabiausiems Lietuvos 
moksleiviams, nėra verti tų moksleivių, ir galvoju – šmaikštūs 
komentatoriai, deja, ir tiesos jų komentaruose yra.

Kęstutis Šilkūnas

Artimo Putinui Rusijos 
oligarcho A. Voložo bendro-
vė „Yandex. Taxi” ima per 
karščius ištuštėjusį Vilnių. 
Nepaisant to, kad Nacionalinis 
kibernetinio saugumo centras 
informavo, jog šio taksi pro-
gramėlės perduoda asmeninius 
keleivių duomenis ir adresus 
tiesiai į Lubianką. Ką iš dalies 
pripažino ir iš pradžių tai nei-
gę šios Europoje registruotos 
kompanijos vadovai.

Bet didžiausias triukšmas 
kilo po to, kai TV3 televizi-
joje pasirodė „Yandex. Taxi” 
reklama. Kai kas sako, kad 
„Yandex. Taxi” yra lakmuso 
popierėlis, išryškinsiantis, kas 
Lietuvoje sanguliauja su prie-
šu. Jie rodo pirštu į TV3 – tai ji 
sanguliauja, reklamuoja galbūt 
Rusijos žvalgybos filialą.

Ar TV3 taip blogai? Gal 
bankrutuoja, kad susigundė 
kremline pakiša? Ne, turbūt. 
Tikriausiai filosofuoja, kad 
štai, girdi, pinigai nekvepia. 
Gal tai daro ir ne taip primi-
tyviai, o sofistikuotai. Kad čia 
laisva šalis. Kad vieni žmonės 
– „Yandex. Taxi” – turi teisę 
laisvoje šalyje skelbti savo 
reklamą. Ir kad kiti žmonės – 
vartotojai – atsirinks.

Ir negali to paneigti. Tai – iš 
tiesų laisvos šalies privalumai. 
Kuriais – tą įrodė ne vienos 
Europos šalies pavyzdys – 
naudojasi didžiausi laisvės 
priešai, ir pirmiausia Putino 
Rusija.

Būtų gerai, kad taip nebūtų, 
bet galima spėti, kad nugalės 
ne tie, kurie sukūrė taiklią 
metaforą – TV3 generalinė 
direktorė guli lovoj su priešu. 
Greičiausiai nugalės pinigai, 
kurie „nekvepia”, ir jau po 
kelių dienų Lubiankos taksi 

SMALKĖS. NUGARAVUSI „LIETUVOS GARBĖ”
reklama pasirodys ir kitose 
televizijose.

Tirštuma rusiškų filmų 
apie gerus Putino mentus, dar 
geresnius FSB ar GRU agentus 
bei jų kruviną iki kaulų sme-
genų specnazą mūsų televizijų 
programose leidžia taip spėti. 
Galų gale Vilniaus miesto 
erdvėse šis taksi, regis, irgi 
reklamuojamas. Tai pradėta 
dar iki tai reklamai pasirodant 
TV3.

Tai juk ta pati reklama. 
Už tuos pačius pinigus. O juk 
miesto valdžia – ne privati TV, 
ji mūsų rinkta.

Pagaliau, o kuo TV3 blo-
gesnė už Seimo Kultūros ko-
miteto pirmininką? Nuolat me-
luojantis tipas, kuris jau porą 
metų valdo Lietuvą, lobsta ne 
tik iš nešvarios Putino salie-
tros, bet ir iš to, kad nemoka 
už ją ES nustatytų muitų. Ar jis 
irgi guli su priešu, ar tai daro 
tik TV3?

Klausimas retorinis turbūt. 
Iš tų sanguliavimo pinigų už 
vienos vasaros lažo kainą buvo 
nupirktas dabartinis Ministras 
Pirmininkas. Prieš tai buvo 
perkamas serijalas „Naisių 
vasara”.

Ir dabar turbūt kas nors yra 
perkama, tik to dar nežinome. 
Kai kurie gal ir nenori žinoti. 
Kam kelti paniką, sako tokie. 
Tradiciškai priduria, kad pi-
nigai nekvepia. Nepainiokit 
verslo su politika, šaukia jie. 
Ir sporto, ir mūsų vaikų ke-
lionių į politizuotus Rusijos 
festivaliukus su Putino vilkais 
nepainiokit.

Tai ne mes – tai Rusija visa 
tai sistemiškai painioja. Bet pi-
nigai iš tiesų nekvepia. Juolab 
kad jie dabar elektroniniai. Yra 
ir dujų, kurios nekvepia. Kaip 

antai anglies monoksidas. CO. 
Smalkės. Žmogaus uoslė ir 
rega jų nepagauna. Žmogus 
nugaravo, sakoma liaudyje. 
Kartais nugaruoja ištisos šei-
mos. Taip atsitinka, kai sau-
gant šilumą uždaromi langai 
ir užstumiamos orlaidės.

Panašu, kad vieną dieną 
gali nugaruoti visa Lietuva. 
Nes ne tik TV3 užstūmusi, 
atleiskit už žemaitišką žar-
goną, „liuktą”. Nuo Skuodo, 
Akmenės ir Plungės iki Seimo 
aukštumų – visi su užstumtais 
liuktais. Ne pirmi ir ne antri 
metai.

Stropiai saugom savo ur-
velių šilumą – nesaugom savo 
garbės ir gyvybės. „Kas jums, 
žmonės, su ta Rusija pasidarė, 
veža Akmenės r. meras vaikus 
į festivalį Brianske, na, ir kas, 
lai veža. Baikit skleist nerei-
kalingą paniką ir neapykantą”, 
piktinasi ponia, turbūt save 
laikanti patriote.

Regis, savisaugos proble-
ma dabar – lietuvio problema 
Nr. 1. Tačiau „Yandex. Taxi” 
– joks ne lakmuso popierėlis. 
Tik dar vieni, ir tikrai ne patys 
didžiausi pragaro varteliai, 
Rytų Liuciferio paslaugiai at-
lapoti po nosimis tiems, kurie 
nemėgsta toli eiti ar brangiau 
mokėti už pavėžėjimą.

Gal net ne varteliai. Eilinis 
įtrūkimas mūsų laisvės sieno-
je. Daug tokių įtrūkimų šim-
tametėje sienoje. Griežtesnis 
žmogus pasakytų – per daug.

Rimvydas Valatka, LRT

„ROSKOSMOS” 
VADOVAS APKALTINO 
„SPACEX” DEMPINGU

Vos prieš tris mėnesius vado-
vauti Rusijos kosmoso agentūrai 
„Roskosmos” Vladimiro Putino 
paskirtas Dmitrijus Rogozinas 
metė kaltinimus JAV kosmi-
nių technologijų korporacijai 
„SpaceX” komercinių krovinių 
iškėlimo į kosmosą įkainių 
dempingu.

Anot D. Rogozino, „Roskos-
mos” ieško įvairiausių būdų kaip 
sumažinti raketų paleidimų kaš-
tus, taip pat ir įgyvendindama 
brangiausių raketų dalių daug-
kartinio naudojimo koncepciją. 
Jo žodžiais, „Roskosmos” viltis 
sieja su nauja nešančia raketa 
„Sojuz-5”, kurios „savikaina 
yra išties konkurencinga” – 915 
mln. JAV dolerių pagal dabarti-
nį rublio kursą. Jos bandymai 
Baikonuro kosmodrome numa-
tyti 2022 metais.

Komercine prasme sėkmin-
giausia „SpaceX” nešanti raketa 
„Falcon 9”. Ji surenkama iš jau 
panaudotų komponentų, o jos 
aukštoji dalis, vadinama pirmąja 
pakopa, gali grįžti į Žemę, ver-
tikaliai nusileisdama į aikštelę 
sausumoje ar ant plūduriuojan-
čios platformos vandenyne. LRT
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Pasaulio lietuviai prašo 
Seimo kiek įmanoma greičiau 
nustatyti referendumo dėl 
Lietuvos pilietybės išlaikymo 
datą bei pradėti ruoštis refe-
rendumui.

„Prašome visų politinių 
partijų susitelkimo ir bendro 
darbo vienijant žmones šiam 
svarbiam apsisprendimui”, 
– rugpjūčio 17 d. paskelbta-
me pareiškime sako Pasaulio 
lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkė Dalia Henke.

Pareiškimas paskelbtas po 
naujausios apklausos, ji rodo, 
kad Lietuvos gyventojai sti-
priai remia dvigubos pilietybės 
idėją.

„Pasaulio lietuvių bendruo-
menė džiaugiasi, kad pilietybės 
išsaugojimo lietuviams idėja 
stipriai palaikoma Lietuvoje”, 
– rašoma pareiškime.

P r e m j e r a s  S a u l i u s 
Skvernelis tvirtina, kad referen-
dumas dėl dvigubos pilietybės 
įteisinimo „vienareikšmiškai 
bus surengtas” per kitus pre-
zidento rinkimus 2019 metais. 

PASAULIO LIETUVIAI RAGINA NUSTATYTI DATĄ  
DĖL REFERENDUMO DVIGUBAI PILIETYBEI

Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pasitarimas (2018-02-13). Iš kairės Seimo ir 
Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos nariai: Rita Tamašunienė, Juozas Imbrasas, centre kairėje 
Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė Dalia Henke, dešinėje Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės komisijos pirmininkas Antanas Vinkus, komisijos pirmininko pavaduotojas Stasys 
Tumėnas, komisijos nariai: Virgilijus Alekna, Guoda Burokienė, Šveicarijos lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Jūratė Kaspersen.                                                             LRS / Džojos Gundos Barysaitės nuotr.

Nors čia pat pripažįsta įžvel-
giantis grėsmę, kad balsavimas 
gali žlugti dėl mažo aktyvumo.

Naujausia apklausa rodo, 
kad, nepaisant didelės gy-
ventojų paramos dvigubai 
pilietybei, ketinančių da-
lyvauti referendume balsų 
neužtektų priimti tokioms 
Konstitucijos pataisoms.

Pasak S. Skvernelio, dar 
yra laiko situacijai pakeisti, o 
„Vyriausybė, Seimas ir kitos 
institucijos turi padirbėti, kad 
referendumo rezultatai būtų 
sėkmingi”.

„Skaičiai rodo, kad dauguma 
gyventojų yra už tai, bet yra 
iššūkis, kad ateitų kuo dau-
giau piliečių ir išreikštų valią, 
matome, kad yra grėsmė, gali 
neateiti, ir nesurinksime daugiau 
kaip pusės visų gyventojų šalies 
balsų”, – penktadienį žurnalis-
tams Akmenėje sakė premjeras.

„Dėl to turime padirbėti, 
manau, kad yra pagrindas 
geras, turime dar laiko, tik 
žmonės gali nuspręsti labai 
svarbų klausimą referendumo 

būdu, ar mes norime išlaikyti 
kuo tampresnius ryšius su lie-
tuviais, kuriam pasaulio krašte 
jie begyventų”, – kalbėjo 
Vyriausybės vadovas.

Anot jo, neabejotina, kad 
referendumas bus surengtas su 
prezidento rinkimais. 

„Referendumas bus vie-
nareikšmiškai surengtas, net 
neabejoju, kad bus sutapatintas 
su prezidento rinkimų datomis. 
Labai svarbu šalyje gyve-
nančių piliečių dalyvavimas, 
aišku, būtų keista, jei tokiam 
svarbiam referendume daly-
vavusių užsienio piliečių būtų 
tiek, kiek per praėjusius Seimo 
rinkimus, tada atrodo, vardan 
ko mes tai darome”, – sakė S. 
Skvernelis.

Seimo didžiausios Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
(LVŽS) frakcijos seniūnas 
Ramūnas Karbauskis sako, kad 
„skaičiai keistųsi gerąja prasme 
pradėjus labai aktyvią pasiruo-
šimo referendumui diskusiją”.

„Sprendimai bus priimti, 
manau, rugsėjį–spalį, ir tas pa-

siruošimas, manau, didins tik 
pritariančių skaičių”, – BNS 
teigė „valstiečių” seniūnas.

Pasak R. Karbauskio, taip 
pat Seimas toliau sieks su-
mažinti kartelę, reikalingą 
referendumui dėl dvigubos 
pilietybės.

Seimas priėmė pataisas, 
kurios leistų dvigubą pilie-
tybę įteisinti už tai pasisa-
kius daugiau kaip pusei refe-
rendumo dalyvių, o ne visų 
piliečių, tačiau prezidentė 
Dalia Grybauskaitė jas grąži-
no dėl galimo prieštaravimo 
Konstitucijai.

Valdan t i e j i  p l anuo ja 
veto atmesti ir kartu kreiptis 
į Konstitucinį Teismą, kad 
įvertintų, ar žemesnė kartelė 
neprieštarauja pagrindiniam 
šalies įstatymui. 

Tuo ta rpu  pas i rengi -
mas referendumui, anot R. 
Karbauskio, vyksta, kokiomis 
sąlygomis jis bebūtų rengia-
mas – su aukštesne ar žemesne 
kartele.

Seime dirbanti pasirengimo 
referendumui grupė yra ap-
sisprendusi dėl siūlomos for-
muluotės, ketinama balsavimą 
rengti dvi dienas, svarstoma 
plėsti balsavimo užsienyje 
vietų skaičių.

„Mūsų sprendimas daryti 
referendumą dvi dienas, su 
abiem prezidento rinkimų tu-
rais, tai labai didelis žingsnis, 
kad dalyvaujančių žmonių 
skaičius padidėtų. Užsienio 
lietuviams nespėja suvaikš-
čioti laiškai, dabar balsavimas 
prasitęs dar dvi savaites, mes 
šnekėjom su Pasaulio lietuvių 
bendruomene, tai labai gerai”, 
– teigė LVŽS vadovas.

Užsienio reikalų minis-
terijos užsakymu liepos pa-
baigoje atlikta gyventojų 
apklausa rodo, kad ketinančių 
referendume dalyvauti ir už 
dvigubos pilietybės įteisinimą 
balsuoti piliečių balsų nepa-
kaktų tokioms Konstitucijos 
pataisoms priimti.

Apklausos duomenimis, 
referendume dėl dvigubos 
pilietybės dalyvautų 57 proc. 
šalies gyventojų, už tokią 

Konstitucijos pataisą linkę 
pasisakyti 71 proc. gyven-
tojų, tačiau jai priimti reikia 
daugiau kaip pusės visų – ne 
tik dalyvaujančių balsavime 
– balso teisę turinčių piliečių 
„už”.

Liepos pabaigoje įmonės 
„Spinter Research” atliktos 
apklausos metu gyventojų 
buvo klausiama, ar jie prita-
ria, kad būtų nustatyta, jog 
pagal kilmę Lietuvos pilietis, 
įgijęs Euroatlantinės integra-
cijos kriterijus atitinkančios 
kitos šalies pilietybę, nepra-
rastų Lietuvos pilietybės.

Tam visiškai pritarė 33 
proc. ir buvo linkę pritarti 
38 proc. apklaustųjų, tad iš 
viso dvigubos pilietybės įtei-
sinimą palaiko 71 proc. gy-
ventojų. Priešingą nuomonę 
išreiškė 12 proc. gyventojų: 
5 proc. nepritaria visiškai, 7 
proc. yra linkę nepritarti.

Klausiami, ar dalyvautų 
referendume, jei jis vyktų 
2019 metais, teigiamai atsakė 
57 proc. gyventojų, neigia-
mai – 16 proc., o 27 proc. 
sakė esantys neapsisprendę.

Politikai svarsto galimybę 
su prezidento rinkimais kitais 
metais skelbti referendumą 
dėl dvigubos pilietybės įtei-
sinimo. Dvigubos pilietybės 
galimybės siekia išeivių ben-
druomenė.

Konstitucijoje įtvirtinta, 
kad išskyrus įstatymo numa-
tytus atskirus atvejus, niekas 
negali būti kartu Lietuvos ir 
kitos valstybės pilietis. Ši 
Konstitucijos nuostata kei-
čiama tik referendumu.

Emigravusieji po nepri-
klausomybės atkūrimo 1990 
metų kovo 11 dieną šiuo 
metu, išskyrus kai kurias iš-
imtis, negali turėti dvigubos 
pilietybės.

Konstitucinis Teismas 
anksčiau yra pažymėjęs, 
kad dviguba pilietybė negali 
būti paplitęs reiškinys, todėl 
Konstitucijai prieštarautų 
dvigubos pilietybės įteisini-
mas įstatymu tiems žmonėms, 
kurie išvyko iš šalies po nepri-
klausomybės atkūrimo. LRT

Darbo statistiką analizuojan-
čio tinklalapio duomenimis, kai 
kurie Lietuvos atstovai Europos 
Parlamente – tarp prasčiausiai 
dirbančiųjų. Ekspertai sako, kad 
nieko keista, nes jausdami itin 
menką visuomenės susidomėji-
mą Europos Parlamento darbu, 
dalis jo narių darbą tik imituoja.

Nuobodu kaip vasarą mieste. 
Taip reaguoja sostinėje sutikti 
praeiviai, išgirdę klausimus apie 
Europos Parlamentą.

Nelabai domina ir atstovau-
jančių parlamentarų pavardės, 
ar kiek kartų jau rinkome savo 
narius į Europos parlamentą. 

APTARĖ LIETUVOS EUROPARLAMENTARŲ DARBĄ: 
DAUGUMA – TARP NEPAŽANGIAUSIŲJŲ 

P o l i t o l o g o  R a m ū n o 
Vilpišausko įsitikinimu, kalta 
Europos parlamento darbo spe-
cifika: milžiniška biurokratijos 
mašina sprendžia svarbius, bet 
daugiau techninius bendrosios 
rinkos klausimus, kurie dažniau-
siai įdomūs tik verslui.

„Svarstomų klausimų speci-
fika Europos Parlamente dažnai 
lemia tai, kad patys nariai men-
kai domisi ir balsuoja pagal savo 
partines grupės nuomonę, daž-
nai pernelyg nesigilindami į tuos 
klausimus, kurie svarstomi”, 
– teigia VU TSPMI vadovas 
prof. dr. Ramūnas Vilpišauskas.

Ekspertai sako, kad jausda-
mi savotišką laisvę nuo rinkėjų, 
kai kurie europarlamentarai 
nepersidirba.

Darbo statistiką analizuo-
jančio tinklalapio duomeni-
mis, kone pusę Lietuvos at-
stovų – tarp nepažangiausiųjų. 
Menkiausiai įvertintas lenkų rin-
kimų akcijos vadas Valdemaras 
Tomaševskis. Prasčiau dirbo tik 
27 parlamentarai iš 751.

Neblizga ir kiti, tačiau sutar-
tinai tikina, kad šie skaičiai – tik 
dalis tiesos. Esą į statistiką neį-
traukiamas darbas komitetuose, 
grupėse.                              LRT

Europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis dažnai dalyvauja proru-
siškuose renginiuose.                                                                   15min.lt
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sistemų įdiegimas.
Skaičiuojama, kad tam pri-

reiks apie 3,3 mlrd. eurų. Dalis 
pinigų būtų skirta iš biudžeto, 
likusią sumą sudarytų įmonių 
lėšos. Todėl galutinis sprendi-
mas bus priimtas išnagrinėjus 
ekonominį pagrindimą ir įver-
tinus darbų kainą.

Tokių išeičių Baltarusijai 
tenka ieškoti, nes Lietuva ir 
Lenkija laikosi pozicijos ne-
pirkti elektros iš Astravo bran-
duolinės jėgainės, kurią laiko 
nesaugia.

Planuojama, kad Baltarusijos 
atominės elektrinės, kurios galia 
sieks 2.400 megavatų, pirmasis 
blokas pradės darbą kitais me-
tais, o antrasis – 2020 m.   LRT

LR Užsienio reikalų mi-
nisteri jos užsakymu lie-
pos 17-24 dienomis įmonė 
„Spinter Research” atliko 
reprezentatyvią šalies gyven-
tojų apklausą dėl Lietuvos 
Respublikos pilietybės iš-
saugojimo įgijus kitos tran-
satlantinius kriterijus ati-
tinkančios šalies pilietybę. 
Gyventojų klausta ir apie 
jų  nusiteikimą dalyvauti 
referendume, jei jis būtų su-
rengtas 2019 metais.

Tyrimo rezultatai rodo, 
kad dauguma (71 proc.) tyri-
mo dalyvių pritaria nuostatai, 
kad Lietuvos Respublikos 
Konstitucija būtų keičiama 
referendumu ir joje būtų 
nustatyta, kad pagal kilmę 
Lietuvos Respublikos pi-
lietis, įgijęs euroatlantinės 
integracijos kriterijus atitin-
kančios kitos šalies pilietybę, 
neprarastų Lietuvos pilie-
tybės - tam visiškai pritaria 
33 proc. ir linkę pritarti 38 
proc. apklaustųjų. Priešingą 
nuomonę išreiškė 12 proc. 
gyventojų: 5 proc. nepritaria 
visiškai, 7 proc. yra linkę 
nepritarti.

Daugiau nei pusė (57 
proc.) respondentų nurodė ke-
tinantys dalyvauti referendu-
me dėl Lietuvos Respublikos 
pilietybės išsaugojimo, jei jis 

ATLIKTAS ŠALIES GYVENTOJŲ NUOMONĖS TYRIMAS  
DĖL LR PILIETYBĖS IŠSAUGOJIMO

būtų surengtas 2019 metais 
kartu su Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimais.

„Nors apklausos rezultatai 
rodo stiprų ir principinį visuo-
menės nusiteikimą palaikyti 
šį Konstitucijos pakeitimą, 
visgi tokio prognozuojamo 
balsavimo rezultato dar nepa-
kaktų Konstitucijai pakeisti. 
Todėl tam, kad būtų įgyven-
dintas šis platų visuomenės 
palaikymą turintis, daugumos 
politinių partijų programose ir 
Vyriausybės programoje įra-
šytas siekis, ypač svarbu už-

Rugpjūčio 6-7 dienomis 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
kartu su Lenkijos ir Latvijos 
užsienio reikalų ministrais 
Jaceku Czaputowicziumi ir 
Edgaru Rinkevičiumi bei 
Ukrainos vicepremjeru Pavlo 
Rozenko lankėsi Sakartvele 
(Gruzijoje), kur minėjo de-
šimtąsias Rusijos agresijos 
prieš Sakartvelą metines. 

„Lygiai prieš dešimt metų 
mūsų šalių vadovai vyko čia, 
į Tbilisį, stabdyti Sakartvelo 
sos t inės  l ink  ar tė jus ios 
Rusijos kariuomenės ir paro-
dyti pasauliui, jog agresijos 
akivaizdoje Sakartvelas yra 
ne vienas – jį remia laisva ir 
demokratiška tarptautinė ben-
druomenė. Šiandien būdami 
Tbilisyje, mes primename 
pasauliui liūdną realybę: pra-
bėgus dešimtmečiui, dvide-
šimt procentų Sakartvelo, 
suverenios Europos valsty-
bės teritorijos tebėra atplėšta 
ir okupuota, o su agresore 
Rusija sudaryti tarptautiniai 
susitarimai neveikia. Rusija 
iki šiol neįgyvendina 2008 
metų rugpjūčio 12 dienos 
susitarimu prisiimtų  įsiparei-
gojimų, neatitraukia savo ka-
riuomenės”, – teigė Lietuvos 
užsienio reikalų ministras.

„BENDRU VIZITU SAKARTVELE PASAULIUI PRIMENAME  
RUSIJOS-GRUZIJOS KARO PAMOKAS”

„Norime priminti pasau-
liui Rusijos-Gruzijos karo 
pamoką – tarptautinei ben-
druomenei užmerkus akis ir 
skubant normalizuoti santy-
kius su agresore,  laiku nesu-
stabdyta Rusija ir vėl įvykdė 
agresiją prieš kitą suverenią 
kaimyninę šalį. Siekdami 
atkartoti savo valstybių va-
dovų 2008 metų kelionės 
dvasią, šįkart nebegalėjome 
nusileisti Rusijos neteisėtai 
aneksuotame Kryme”, – sakė 
L. Linkevičius. 

„Kartu šiandien mes dar 
kartą patvirtiname suverenių 
valstybių teisę pačioms rinktis 
savo ateitį ir užsienio politi-
ką, džiaugiamės Sakartvelo 
europinės ir euroatlantinės 
integracijos pasiekimais,  re-
miame sunkias, bet reikalin-
gas šios šalies vykdomas re-
formas ir raginame nemažinti 
tempo”, – pabrėžė Lietuvos 
diplomatijos vadovas.

Viešėdamas Sakartvele L. 
Linkevičius  informavo, kad 
Lietuva, solidarizuodamasi su 
Sakartvelu, į nepageidaujamų 
asmenų sąrašą įtraukė asme-
nis, atsakingus už žmogaus 
teisių pažeidimus okupuo-
tuose Sakartvelo Abchazijos 
ir Cchinvalio regionuose. 
Sakartvelo vadovai aukštai 

įvertino šį Lietuvos žingsnį. 
Lietuva tapo pirma tai pada-
riusia valstybe.

L i e t u v o s ,  L e n k i j o s , 
Latvijos ir Ukrainos atsto-
vai susitiko su Sakartvelo 
M i n i s t r u   P i r m i n i n k u , 
Parlamento pirmininku, lan-
kėsi prie okupacinės linijos 
su Cchinvalio (Pietų Osetijos) 
regionu, paskelbė bendrą pa-
reiškimą (pridedama), kartu 

su Sakartvelo vadovais ir 
Vyriausybės nariais dalyvavo 
apskrito stalo diskusijoje „10 
metų po Rusijos–Sakartvelo 
karo” bei žuvusiųjų pager-
bimo ir atminimo ceremoni-
joje,  susitiks su Sakartvelo 
Prezidentu.

2008 metų rugpjūčio 12 
dieną Rusijos Federacijos 
karinėms pajėgoms artėjant 
prie Tbilisio, panašiame pa-

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius kartu su Lenkijos ir Latvijos užsienio reikalų 
ministrais Jaceku Czaputowicziumi ir Edgaru Rinkevičiumi bei Ukrainos vicepremjeru Pavlo Rozenko 
Sakartvele.                                                                                                                                    LR URM

ramos vizite Sakartvele da-
lyvavo Lietuvos, Lenkijos, 
Latvijos, Estijos ir Ukrainos 
valstybių vadovai (Lietuvos 
Prezidentas Valdas Adamkus, 
L e n k i j o s  P r e z i d e n t a s 
Lechas Kaczynskis, Estijos 
P r e z i d e n t a s  T o o m a s 
Hendrikas Ilvesas, Ukrainos 
Prezidentas Viktoras Juščenka 
ir Latvijos Premjeras Ivars 
Guodmanis).            LR URM

tikrinti tolesnį ir dar aktyvesnį 
tiek pilietinės visuomenės, 
tiek ir valstybės institucijų 
įsitraukimą bei deramų žmo-
giškųjų ir finansinių resursų 
sutelkimą”,  - sakė ministras 
L. Linkevičius.

Anot ministro, integraci-
jos į ES ir NATO patirtis lei-
džia teigti, kad tokio lygmens 
darbams jėgas turi sutelkti 
visos politinės partijos, vals-
tybės institucijos, visuomeni-
niai judėjimai ir kiekvienas 
neabejingas Lietuvos pilietis. 

LR URM

BALTARUSIJA SIEKIA IŠSPRĘSTI 
PERTEKLINĖS ASTRAVO ELEKTRINĖS 

ELEKTROS PROBLEMĄ
Siekdama išspręsti pertekli-

nės elektros, kurią gamins prie 
Astravo kylanti atominė elek-
trinė, problemą, Baltarusijos 
valdžia patvirtino priemonių 
planą elektros vartojimui šalyje 
didinti.

Numatomi techniniai pakei-
timai ir naujų pajėgumų, tarp jų 
– elektros šildymo katilų, įrengi-
mas stambiose šalies pramonės, 
naftos perdirbimo gamyklose, 
geležinkelio ruožų elektrifikaci-
ja, automobilių kelių apšvietimo 

O. SENCOVAS 
BADAUJA  

JAU 3 MĖNESIUS 
Rusijoje kalinamas Ukrainos 

režisierius Olehas Sencovas 
sako norintis gyventi, bet bado 
streiko nenutrauks. Jo žodžius 
perdavė žmogaus teisių akty-
vistė, aplankiusi jį kolonijoje. 

O. Sencovo advokatas jį 
yra pavadinęs „Ukrainos kami-
kadze”, kai šis pradėjo badauti 
reikalaudamas, jog Kremlius į 
laisvę išleistų ne tik jį, bet dar 64 
politinius kalinius iš Ukrainos.

LRT
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Jungtinėje Karalystėje, 
D e r b y j e ,  g y v e n a n č i a m 
Tėvynės apsaugos rinkti-
nės kariui eiliniui Antanui 
Thomsonui (Tirevičiui) įteik-
tas Lietuvos kariuomenės kū-
rėjų savanorių medalis. Šiuo 
krašto apsaugos sistemos ly-
gmens pasižymėjimo ženklu 
A. Thomson apdovanotas pa-
žymintį jo rezistencinę veiklą, 
dalyvavimą Sedos kautynėse 
prieš Raudonosios Armijos 
dalinius 1944 metais.

Medalį A. Thomsonui 
jo namuose Derbyje įtei-
kė Lietuvos gynybos ata-
šė Jungtinėje Karalystėje 
p u l k i n i n k a s  Vi d m a n t a s 
Raklevičius. 91-erių metų 
Lietuvos laisvės kovoto-
jas šį Lietuvos Respublikos 
valstybinį apdovanojimą 
priėmė su ašaromis akyse 
– ponas Antanas sako visa 
širdimi mylintis Lietuvą ir 
kiekvieną dieną galvojantis 
ir meldžiantis už Lietuvą ir 
jos žmones.

Priimdamas medalį ir atsi-
dėkodamas už apdovanojimą 
p. Antanas įpareigojo plk. V. 
Raklevičių perduoti Lietuvos 
ambasadoriui  Jungtinėje 
Karalystėje Lietuvos valsty-

GARBINGA MISIJA ĮVYKDYTA
binę vėliavą, kurią jis vasario 
16 d. nešdavo į Derbio rotušę 
ir kartu su kitais tautiečiais 
ir vietiniais britais švęsdavo 
Lietuvos nepriklausomybės 
dieną. Pasak p. Antano, tai 
buvo daroma 50 metų, to-
dėl jam ši vėliava yra labai 
brangi.

Gyvendamas Jungtinėje 
Karalystėje A. Thomson įsi-
traukė į lietuvybės puose-
lėjimą išeivijoje. Jis savo 
nuopelnus Tėvynei laiko 
savaime suprantama pareiga 
ir didele garbe, kad galėjo 
dalyvauti Laisvės kovose ir 
pasitarnauti aktyvioje patri-
otinėje veikloje išeivijoje dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo.

Į Laisvės kovas p. Antanas 
įsitraukė būdamas vos sep-
tyniolikos metų. Jo tėvas ir 
broliai buvo partizanai, jiems 
atminti Alsėdžiuose (Plungės 
r.) pastatytas paminklas, 
mama ir tėvas buvo ištemti. 
Po nesėkmingų Sedos kauty-
nių A. Thomson (Tirevičiui) 
teko pasitraukti iš Lietuvos. 
Dėl pokario situacijos ir 
persekiojimų jo šeimos narių 
atžvilgiu gyvenant Anglijoje, 
p. Antanui teko pasikeiti 

Iš kairės: Lietuvos gynybos atašė Jungtinėje Karalystėje pul-
kininkas Vidmantas Raklevičius įteikė Antanui Thomsonui 
(Tirevičiui) Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalį. KAM

pavardę iš  Tirevičiaus į 
Thomson.

Gyvendamas Jungtinėje 
Karalystėje p. Antanas nuolat 
palaiko ryšius su Lietuvos 
šaulių sąjunga ir kitomis 
visuomeninėmis organi -
zacijomis. Įvertindama A. 
Thomson nuopelnus Lietuvai 
90-ojo gimtadienio proga 
Lietuvos šaulių sąjunga įtei-
kė jam Lietuvos trispalvę, o 
šiais metais minint Lietuvos 
Nepriklausomybės šimtmetį 
– ir Lietuvos šaulių sąjungos 
apdovanojimą.

A. Thomson iki šiol yra 
Lietuvos Respublikos pilie-
tis, taip pat turi ir Jungtinės 
Karalystės pilietybę.

Į Tėvynės apsaugos rink-
tinę savanoriu A. Thomson 
(tuomet Tirevičius) įstojo 
1944 m. liepos mėn., kai 
Platelių apylinkėje buvo 
dislokuota Lietuvos laisvės 
armijos karinė mokomoji 
stovykla. 1944 m. rugsėjo 
26 d. šios stovyklos savano-
rių kuopa – 150 ginkluotų 
organizacijos karių, jų tarpe 
ir Antanas Tirevičius, atvyko 
į Sedą – Tėvynės apsaugos 
rinktinės pirmojo pulko dis-
lokacijos vietą. Paskirtas į 
kulkosvaidininkų kuopą. A. 
Tirevičius dalyvavo Tėvynės 

apsaugos rinktinės dalinių 
kautynėse su puolančia so-
vietine armija prie Sedos 
miestelio 1944 m. spalio 
mėn. 7 d. Po kautynių trau-
kėsi link Plungės, Klaipėdos, 
vėliau pėsčiomis pasiekė 
Karaliaučių. Iš ten su liku-
siais pulko kariais atsidūrė 

Vokietijoje, kur sulaukė karo 
pabaigos. Vėliau išvyko į 
Angliją ir ten apsigyveno.

2001 metais Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo centras suteikė 
A. Thomson (Tirevičiui) 
kario savanorio statusą.

LR KAM

Rugpjūčio 14 d. NATO ener-
getinio saugumo kompetencijos 
centre Vilniuje vykusios oficia-
lios ceremonijos metu naujuoju 
direktoriumi paskirtas pulkinin-
kas Romualdas Petkevičius. Jis 
pakeitė nuo 2014 metų rugpjū-
čio centrui vadovavusį pulkinin-
ką Gintarą Bagdoną.

Plk. R. Petkevičių su nau-
jomis pareigomis pasveikino 
krašto apsaugos viceministras 
Vytautas Umbrasas, užsienio 
reikalų viceministras Darius 
Skusevičius, NATO NATO 
energetinio saugumo kompeten-
cijos centre tarnaujančių šalių 

atstovai, NATO šalių ambasado-
riai, gynybos atašė, kt. svečiai.

Ceremonijos metu taip pat 
pasikeitė ir centro direktoriaus 
pavaduotojas – Prancūzijos 
kariuomenės karininkas pul-
kininkas leitenantas Pascal 
Fernandez pareigose pakeitė 
Prancūzijos kariuomenės at-
stovą pulkininką Jean-Mark 
Bouillet.

Vadovavimą NATO energe-
tinio saugumo kompetencijos 
centrui baigęs plk. G. Bagdonas 
išvyksta į tarnybą Gruzijoje, kur 
eis sąveikos karininko parei-
gas NATO ryšių biuro grupėje 

Tbilisyje.
Plk. R. Petkevičius iki pa-

skyrimo į NATO energeti-
nio saugumo kompetencijų 
centro direktoriaus pareigas 
ėjo nacionalinio sąveikos at-
stovo transformacijai par-
eigas NATO Vyriausiojoje 
sąjungininkų pajėgų vada-
vietėje Norfolke, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. 

Plk. R. Petkevičius per 
savo karjerą krašto apsaugos 
sistemoje jau yra vadovavęs 
NATO energetinio saugumo 
kompetencijos centrui 2012–
2014 m., taip pat Krašto ap-

saugos ministerijos Ginkluotės 
ir valdymo sistemų departa-
mentui, tarnavo Vyriausiojoje 
jungtinių pajėgų Europoje 
vadavietėje (angl. Supreme 
Headquarters Allied Powers 
Europe, SHAPE), kur ėjo 
Lietuvos nacionalinio karinio 
atstovo pareigas. Karininkas 
yra ėjęs Lietuvos gynybos ata-
šė JAV ir Kanadai pareigas, kt.  
Tarnybą jis Lietuvos kariuo-
menėje pradėjo nuo Karinių 
oro pajėgų. Plk. R. Petkevičius 
yra įvertintas aukštais apdova-
nojimais: Karininko kryžiu-
mi ir ordinu „Už nuopelnus 
Lietuvai”, JAV ordinu „Už 
nuopelnus”, krašto apsaugos 
sistemos medaliu „Už nuo-
pelnus” ir įstojimo į NATO 
medaliu.

Šiuo metu NATO Energeti-
nio saugumo kompeten-
cijos centre Vilniuje dirba 
ekspertai iš vienuolikos ša-
lių – Estijos, Prancūzijos, 
Gruzijos, Vokietijos, Italijos, 
Latvijos, Turkijos, Jungtinės 
Karalystės, Jungtinių Amerikos 
Valstijų, Čekijos ir Suomijos. 
Artimiausiu metu planuoja 
prisijungti Ukraina.

Vilniuje veikiantis NATO 
centras įkurtas 2012 metų 
liepą šalims steigėjoms NATO 
Transformacijos vadavietėje 
Norfolke (JAV) pasirašius stei-
gimo dokumentus. 2012 metų 
spalį, atlikus akreditacijos 
procedūras, Šiaurės Atlanto 
Taryba centrui suteikė tarp-
tautinės karinės organizacijos 

NATO ENERGETINIO SAUGUMO KOMPETENCIJOS CENTRO 
DIREKTORIUMI PASKIRTAS PLK. R. PETKEVIČIUS

statusą.
NATO Energetinio sau-

gumo kompetencijos centras 
analizuoja karinio energetinio 
efektyvumo ir saugumo ir 
kritinės energetikos infras-
truktūros apsaugos aspektus. 
Centro darbuotojai taip pat 
teikia rekomendacijas ir siū-
lymus dėl operacinio energe-
tinio saugumo, alternatyvių 
energijos šaltinių pritaikymo 
karyboje ir gamtai draugiškų 
ir efektyvių karinių pajėgumų 
plėtros, organizuoja mokymus 
ir pratybas ir juose dalyvauja.

Centras kasmet organizuoja 
įvairius kursus, kurių vienas 
svarbiausių - energetinio efek-
tyvumo karinėse operacijose 
kursas. Juose dalyvauja įvairių 
NATO ir partnerių šalių atstovai.

Šiuo metu centras orga-
nizuoja konferenciją/parodą 
IESMA 2018 „Inovatyvūs 
energetiniai sprendimai tai-
komi karyboje” (Innovative 
Energy Solutions for Military 
Applications), kuri vyks šių 
metų lapkričio 14-16 dieno-
mis Litexpo rūmuose. Šis 
renginys rengiamas kas dveji 
metai. Renginys suteikia ga-
limybę pristatyti inovacijas 
vienu metu trims auditorijoms: 
mokslo ir inovacijų instituci-
joms, industrijai ir kariuome-
nei. Ši paroda yra vienintelė 
Europoje, kuri pritraukia ener-
getinio efektyvumo ir inova-
cijų atstovus pristatyti savo 
produkciją ir diskutuoti apie 
jos įtaką pasauliui. LR KAM

NATO energetinio saugumo kompetencijos centro naujuoju direktoriumi paskirtas pulkininkas 
Romualdas Petkevičius.                                                                                                             LR KAM
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Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos (6812 South 
Washtenaw Ave., Chicago, IL, 
60629) atlaidai ir parapijos 
metinis pokylis!

Visus maloniai kviečia-
me dalyvauti Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
kasmetiniuose Šiluvos atlai-
duose, kurie prasidės sekma-
dienį, rugsėjo 2 dieną 11:00 
val. ryte ir baigsis rugsėjo 
9 d. 

Savaitės dienomis šv. 
Mišios bus aukojamos 11:00 
val. ryte. Kiekvieną rytą bus 
speciali intencija. Atlaidus 
ves svečias mons. Gintautas 
Kuliešius, vyskupo generalvi-
karas, Vilkaviškio vyskupija.

Sekmadienį, rugsėjo 9 die-
ną, iškilminga procesija pra-
sidės 11:00 ryte klebonijos 
kieme ir eis į bažnyčią, kur bus 

Bendraudamas su lietuvių 
bendruomenės „Vienybė” 
nariais premjeras kalbėjosi 
minėtais aktualiais klausimais, 
išklausė jų nuomonės dėl 
švietimo ir kultūros centro bei 
lietuviško darželio įsteigimo.

B e  t o ,  M i n i s t r a s 
Pirmininkas pakvietė Suvalkų 
krašto gyventojus rugsėjo 22-
23 dienomis atvykti į Lietuvą 
ir dalyvauti renginiuose, 
vykstančiuose Popiežiaus 
Pranciškaus apsilankymo 
proga.

Rugpjūčio 15 d. Premjeras 
taip pat dalyvavo iškilmin-
gose šv. Mišiose Punsko 
Švenčiausios Mergelės Marijos 
Dangun Ėmimo Bažnyčioje, 
pagerbė Antano Baranausko 
atminimą prie veliono pamin-
klo ir laidojimo vietos Seinų 
bazilikoje, Smolensko aukas 
prie jų atminimui skirto pa-
minklo, Lietuvos ir Lenkijos 
karius Berznyko kapinėse. 
Taip pat Vyriausybės vadovas 
aplankė buvusios Seinų kuni-
gų seminarijos rūmus.    LRV

(Atkelta iš 1 psl.)

LIETUVOS PREMJERAS  
SAULIUS SKVERNELIS 
PAŽADĖJO: LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 
LENKIJOJE NELIKS 
PAMIRŠTOS

Č I K A G A ,  I L

aukojamos šv. Mišios. Joms 
pasibaigus, parapijos salėje 
vyks pietūs, meninė  progra-
ma, sveikinimai ir loterija.

 Jau galima užsisakyti vie-
tas ir įsigyti bilietus į metinį 
parapijos pokylį. Stalas skirtas 
10 žmonių. Kaina asmeniui - 
$50, o vaikams iki 14 metų 
- $25.

Dėl informacijos skambinti 
Audrai tel. 773-776-4600 arba 
773-860-7547.

Kviečiame visas lietuvių 
bendruomenes, organizacijas 
dalyvauti eisenoje su unifor-
momis, nešti savo vėliavas, 
plakatus, taip pat, kas galite, 
apsirenkite tautiniais rūbais. 
Vaikus kviečiame nešti gėles. 

Išlaikykime šios bažnyčios 
tradiciją!

Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos inf.

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO 
ŠVENTĖ!

Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventovė (6812 South Washtenaw Ave., Chicago, IL, 60629).  
                                                                                                                                  chicagonativitybvm.org

Rugpjūčio 14 d. Lietuvos 
kariuomenės vadas gen. ltn. 
J.V.Žukas Lietuvos ambasa-
doje susitiko su Vašingtono 
lietuvių bendruomene.

„Esu dėkingas Amerikos 
lietuviams už jų paramą bei nuo-
latinį palaikymą. Smagu matyti 
tiek daug Lietuvos kariuomene 
besidominčių bendraminčių čia 
- už Atlanto,” susitikime sakė 
kariuomenės vadas.

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS SUSITIKO  
SU VAŠINGTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENE

Gen. ltn. J.V.Žukas susi-
rinkusiems pristatė pastarųjų 
metų Lietuvos kariuomeneje 
vykstančius pokyčius bei 
modernizacijos procesus, 
apžvelgė regiono saugumo 
situaciją, pasidalijo neseniai 
Lietuvoje vykusių didžiausių 
mūsų šalies istorijoje naci-
onalinių pratybų įspūdžiais 
bei aptarė Lietuvos ir JAV 
bendradarbiavimą gynybos 

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas Lietuvos ambasadoje susitikime su 
Vašingtono lietuvių bendruomene.                                                                                                    LR URM

srityje.
Susitikimo su bendruome-

ne metu džiaugtąsi sėkmingu 
šauktinių tarnybos grąžinimu, 
ypač tais užsienio lietuviais, 
kurie sulaukę šaukimo net 
ir nemokėdami lietuvių kal-
bos, pasirengę prisidėti prie 
Lietuvos kariuomenės stipri-
nimo, kitais jaunais žmonėmis, 
savanoriškai įsitraukiantiems į 
kariuomenės gretas.  LR URM

J A P O N I J A

Susitikimas su 
ekspedicijos 
„Brydė per 

pasaulį 2018” 
dalyviais

2018 m. rug-
p j ū č i o  1 3  d . 
Lietuvos amba-
sadoje Japonijoje 
apsilankė ekspe-
dic i jos  „Brydė 
per pasaulį 2018” 
dalyviai. Šią eks-
pediciją,  skiriamą atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybės 
100-mečiui ir tarpukario bei 
pokario Lietuvos išeivijos 
šviesuomenei atminti, suren-
gė Lietuvos geografų drau-
gija ir Lietuvos žurnalistų 
sąjungos Kelionių žurnalistų 
klubas. Ekspedicijos daly-
viai dalinosi įžvalgomis iš 
įvykusių susitikimų su įvai-
riuose kraštuose gyvenan-
čiais tautiečiais, diskutavo 
su Japonijoje gyvenančiais 
lietuviais.

Ekspedic i jos  maršru-
to kryptį padiktavo dviejų 
šviesuolių veikla Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, kur jie 
būrė lietuvių bendruomenę ir 
garsino Lietuvos vardą. Tai 
Lietuvos geografų draugijos 
įkūrėjas prof. Kazys Pakštas, 
2018 m. minime 125-sias gi-
mimo metines ir poetas Kazys 
Bradūnas, kurio 100-osios 
gimimo metinės minėtos 
2017 m. Ekspedicijos pa-
vadinime minima brydė, 
tai K. Bradūno poetinė iš-
raiška, kurią pasitelkdami 
leisimės aplink pasaulį, ieš-
kodami mūsų tautiečių bry-
džių Jungtinėse Amerikos 
Valstijose (Čikagoje, Los 
Andžele ,  Havajuose)  i r 
Japonijoje.            LR URM

K A N A D A

Lietuvos Respublikos amba-
sada Kanadoje 2018 m. rugsėjo 
14-16 dienomis rengia konsuli-
nę misiją į Kalgarį. Jeigu susi-
darytų pakankamas konsulines 
paslaugas pageidaujančių gauti 
asmenų skaičius, viena misijos 
diena galėtų būti skirta priėmi-
mui Edmontone.

Konsulinės misijos metu 
bus priimami Lietuvos piliečių 
prašymai ir dokumentai dėl pasų 
išdavimo ir keitimo, užsienyje 
sudarytų civilinės būklės aktų 
įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, 
konsulinių pažymų išdavimo, 
dokumentų legalizavimo bei 
atliekami kiti konsuliniai veiks-
mai.

Visus pageidaujančius pra-
šome iš anksto registruotis 
telefonu: 613 567 5458 arba el. 
paštu amb.ca@urm.lt.

Norime atkreipti dėmesį, 
kad į Jūsų nurodytą elektroninį 
paštą bus siunčiama informacija 
apie tai, kokius dokumentus 
turėsite pateikti misijos metu. 

LR URM
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Nors nerimą kėlusi JAV 
prezidento Donaldo Trampo 
(Donald Trump) Rusijai skir-
ta pozityvi retorika prasilen-
kia su Kongreso, Valstybės 
departamento bei saugumo 
struktūrų požiūriu, Jungtinių 
Amerikos Valstijų politika 
Kremliaus atžvilgiu yra nuo-
sekliai griežta, sako tarptauti-
nės politikos ekspertai.

Analitikų nuomone, JAV 
ins t i tuci jos ,  in ic i juoda -
mos naujas sankcijas, rodo, 
kad puikiai suvokia tikrąją 
Kremliaus keliamą grėsmę, 
o tai, ką apie Rusiją kartais 
kalba D. Trampas, negali būti 
prilyginta tikriesiems JAV 
interesams. Todėl, užsimena 
ekspertai, Rusijai skelbiamų 
sankcijų tikslas gali būti ne 
tik stabdyti prieš Vakarus 
nusiteikusį Putino režimą, 
tačiau kartu atšaldyti ir šiuo 
metu nacionalinių JAV inte-
resų neatitinkantį D. Trampo 
užmojį su Vladimiru Putinu 
kurti pozityvius santykius.

Tarptautinės politikos 
analitikų nuomone, nau-
jos JAV sankcijos, kad ir 
ką sakytų Kremliaus rupo-
rai, turės neigiamą poveikį 
Rusijai. Vien tik kalbos apie 
būsimas sankcijas sudrebino 
rublio kursą ir išprovokavo 
Rusijos akcijų rinkos smu-
kimą. Galimybės tuo pačiu 
atsakyti Amerikai yra tik 
teorinės. Todėl panašu, kad 
didelė Kremliaus energijos 
dalis, reaguojant į paskelbtas 
sankcijas, bus sudeginta ša-
lies viduje – rusų visuomenė-
je stiprinant valstybės, kaip 
priešų puolamos „tvirtovės”, 
įvaizdį.

Kartu ekspertai pabrėžia, 
kad neturėdamas ekonomi-
nio potencialo ir galimybės 
JAV atsakyti panašią žalą 
darančiomis sankcijomis, 
Kremlius gali imti forsuoti 
jau esamas įtampas Sirijoje, 
Ukrainoje ar netoli Baltijos 
valstybių.

Pasak Vilniaus politi-
kos analizės instituto vy-
riausiojo analitiko Mariaus 
Laurinavičiaus, pastaruoju 
metu JAV galima įžvelgti dvi 
užsienio politikos Rusijos at-
žvilgiu linijas. Pirmoji linija 
Kremliui yra ganėtinai palan-
ki, ją formuoja šalies vadovas 
D. Trampas. Antrajai, aiškino 
analitikas, atstovauja didelė 
dalis Valstybės departamen-
to, Gynybos departamento, 
Kongreso ir įvairių šalies 
žvalgybos struktūrų atsto-
vų. Pastaroji politinė linija 
yra ne tik kur kas griežtes-
nė Kremliaus atžvilgiu, bet 
ir įtakingesnė JAV mastu. 
Būtent jos dėka ir yra inici-
juojamos naujos sankcijos 
Maskvai.

Pasak M. Laurinavičiaus, 
tiek viena, tiek kita politinė 
linija yra ganėtinai nuo-
sekli.  Kartu jis pabrėžė, 
kad, nepaisant to, jog D. 
Trampas yra pirmasis as-
muo JAV, jo pozicija nėra 
lemiama ar reprezentuojanti 
visą šalį. Ekspertas priminė, 
kad po D. Trampo susitiki-
mo Helsinkyje su V. Putinu 
Kongresas ir nemaža dalis 
jo paties Respublikonų par-
tijos narių negailėjo kritikos 
Baltųjų rūmų vadovui.

„ T r a m p a s  d a r  n ė r a 
Amerika, o JAV pozicija 
yra ne visai tokia, kokia 
yra prezidento Trampo. Tai, 
kas vyksta dabar – dabarti-
nės sankcijos ir šiuo metu 
Kongrese ruošiamos žymiai 
rimtesnės sankcijos, yra bū-
tent Rusijos grėsmę supran-
tančios linijos iniciatyva. 
Todėl dar prieš Helsinkio 
susitikimą aš nuolat kartojau, 
jog nematau grėsmių pačia-
me susitikime. Pirmiausia 
dėl to, kad Amerikos pozicija 
yra ne tokia kaip prezidento 
Trampo pozicija”, – aiškino 
ekspertas.

Nors D. Trampo retori-
kos ir sprendimų įtaka yra 

didelė, tačiau, akcentavo M. 
Laurinavičius, sprendimų 
priėmimo iniciatyva priklau-
so ne pačiam prezidentui.

Jis aiškino, kad preziden-
tas gali numatyti politikos 
kryptį ar ją pasiūlyti, tačiau 
pats politikos su Rusija for-
mavimas nėra tik D. Trampo 
rankose.

„ D i d ž i o j i  d a l i s  J AV 
administracijos, įskaitant 
Kongresą ir specialiąsias 
tarnybas, nepritaria prezi-
dento pozicijai, todėl JAV 
politika Kremliaus atžvilgiu 
griežtėja. Toks griežtėjimo 
procesas pirmiausia yra nu-
lemtas to, kad amerikiečiai 
suprato – tiek kongresas, 
tiek didelė dalis administra-
cijos – kokią grėsmę Rusija 
kelia Jungtinėms Valstijoms. 
Pirmiausia Kremliui kišan-
tis į JAV rinkimus. Ne tik 
į buvusius, bet ir būsimus 
rinkimus”, – sakė analitikas.

JAV atsakingų institucijų 
ir struktūrų palaikoma JAV 
užsienio politikos linija tam-
pa savotišku apynasriu D. 
Trampo nenuspėjamumui. 
Lietuvos karo akademijos 
(LKA) docentas Giedrius 
Česnakas pažymėjo, kad 
JAV inicijuojamos naujos 
sankcijos Rusijai galėjo turėti 
dar vieną netiesioginį inte-
resą – atšaldyti V. Putino ir 
D. Trampo santykius. Pasak 
jo, tikėtina, kad vienas iš 
argumentų, kodėl valsty-
bės struktūros ėmėsi naujų 
sankcijų Maskvai, yra siekis 
tiesiog neleisti atsirasti gerų 
asmeninių santykių tarp D. 
Trampo ir V. Putino inercijai.

Visgi tarptautinių san-
tykių ekspertai sutarė, kad 
kelių vektorių JAV užsienio 
politikoje susikirtimas bei 
kontroversiška prezidento 
politika nėra naudinga JAV. 
Nepaisant to, kad sumaištį ke-
liantys prezidento D. Trampo 
pasisakymai galiausiai bai-
giasi realiu Vašingtono spau-

dimu Maskvai, nesusikalbė-
jimas ir trintys šalies viduje 
gali ilgainiui susilpninti JAV 
vaidmenį pasaulyje. Tai, 
pabrėžia ekspertai, ir yra es-
minis Rusijos interesas.

„Čia yra tam tikrų rizikų. 
Vašingtonas rizikuoja, kad 
pasaulis nebevertins JAV 
žodžio. Nes paprasčiausiai 
nebežinos, koks tas žodis 
iš tikrųjų yra ar kokios JAV 
pozicijos yra tikrosios”, – 
aiškino LKA docentas.

A p i e  p a n a š i u s  i š š ū -
kius  JAV kalbėjo  i r  M. 
Laurinavičius. Tačiau anali-
tikas akcentavo, kad būtina 
ne tik atkreipti dėmesį į as-
meninės D. Trampo politikos 
kuriamas pasekmes, tačiau 
ir įvertinti tai, jog net esant 
nuomonių išsiskyrimui JAV 
viduje, Vašingtono suvoki-
mas apie Kremliaus keliamas 
grėsmes nuosekliai stiprėja.

Ragina nesureikšmin-
ti Rusijos atsako, nes ši ir 
taip yra paskelbusi karą 
Vakarams. M. Laurinavičius 
teigia, kad nereikėtų labai su-
reikšminti galimo Kremliaus 
atsako į sankcijas, kurias JAV 
ketina taikyti Rusijai. Pasak 
jo, tai daryti nėra jokios 
prasmės, nes Rusija Vakarų 
atžvilgiu vykdo tokią priešiš-
ką politiką, kad priešiškesnio 
atsako tiesiog nebeįmanoma 
sugalvoti.

„Kremlius reaguos taip, 
kaip visada reaguoja ir ban-
dys parodyti, kad jie pajėgūs 
simetriškai atsakyti JAV. Gali 
būti ir įvairių asimetrinių 
atsakų. Tačiau aš norėčiau 
pabrėžti vieną dalyką – mūsų 
neturėtų iš esmės dominti 
Kremliaus atsakas. Ne todėl, 
kad jis nekelia grėsmės, bet 
todėl, jog Kremlius jau dabar 
vykdo karą prieš Vakarus. 
Kremliaus tikslas – sugriauti 
mūsų liberalią demokratiją ir 
Vakarus apskritai. Nuo to, ar 
Maskva į JAV naujas sank-
cijas reaguos, ar ne, niekas 
nepasikeis. Karas tiesiog 
tęsis toliau”, – pabrėžė M. 
Laurinavičius.

G. Česnako nuomone, 
Kremlius, net ir norėdamas, 
negalės į JAV sankcijas at-
sakyti tokio paties masto 
veiksmais. Tačiau ekspertas 
neatmetė galimybės, kad 
Maskvos atsakas gali būti 
netiesioginis.

„Kremlius išlaiko gali-
mybę panaudoti politinius 
svertus, pavyzdžiui, eskaluo-
ti provokacijas įvairiuose re-

gionuose – Vidurio Rytuose, 
Ukrainoje, Gruzijoje, gal ne-
toli Baltijos šalių”, – aiškino 
LKA docentas. Politologas 
taip pat pabrėžė, kad ryš-
kiausiai matomos Kremliaus 
reakcijos į JAV sankcijas 
tikriausiai bus pastebimos ša-
lies viduje, o ne tarptautinėje 
erdvėje. Anot jo, Kremlius 
toliau stiprins Rusijos kaip 
„užgultos tvirtovės” naratyvą 
bei visuomenės įsitikinimą, 
kad dėl visų Rusijos bėdų 
kalti Vakarai ir JAV.

„Rusija šalies viduje turi 
nemažai problemų, nors iš-
orėje ir bando pasirodyti 
„kietu vaikinu”. Pavyzdžiui, 
šiuo metu daug visuomenės 
priekaištų susilaukė Maskvos 
sprendimai dėl pensijų ir mo-
kesčių. Tačiau, nepaisant to, 
rusus nesunku konsoliduoti 
prieš neva priešišką išorės 
jėgą ir Rusijos valdžia, be 
abejo, bandys tai padaryti”, 
– apibendrino G. Česnakas.

Vašingtonas trečiadienio 
vakarą pranešė apie naujas 
sankcijas Rusijai ir kalti-
na šią pažeidus tarptauti-
nę teisę. JAV tvirtina, kad 
naujos sankcijos Maskvai 
bus taikomos, nes Kremlius 
yra susijęs su Sergejaus ir 
Julijos Skripalių apnuodi-
jimu Didžiosios Britanijos 
Solsberio mieste šių metų 
kovą.

Sankcijos įvedamos re-
miantis 1991 metų Cheminių 
ir biologinių ginklų kontrolės 
ir nuodingųjų medžiagų eli-
minavimo įstatymu.

Pirmoji sankcijų banga 
turėtų įsigalioti rugpjūčio 
22-ąją. Ketinama uždrausti 
išduoti licencijas eksportuoti 
į Rusiją prekes, susijusias 
su nacionaliniu saugumu. 
Teigiama, kad dėl tokių sank-
cijų eksportas į Rusiją gali 
sumažėti šimtais milijonų 
JAV dolerių.

Kartu kalbama ir apie dar 
vieną – griežtesnių sankcijų 
– etapą, jei Rusija nega-
rantuos, kad nebeužsiima 
panašia veikla ir nesutiks 
su Jungtinių Tautų stebėtojų 
patikra. Griežtesnės sank-
cijos numato beveik visišką 
ekonominių ir diplomatinių 
santykių nutraukimą.

Aukšti Rusijos vadovai 
piktinasi JAV sprendimu, 
sankcijas vadina „drako-
niškomis”, „neteisėtomis”, 
„linčo teismu” ir kaltina 
Vašingtoną politikos nenu-
spėjamumu.                ELTA

JAV POLITIKA RUSIJOS ATŽVILGIU GRIEŽTĖJA

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump) ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas (dešinėje).  
                                                                                                                                                                      Reuters
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Austrijoje, Zalcburge lie-
pos pabaigoje prasidėjo mėne-
sį trunkantis vienas garsiausių 
pasaulyje vasaros festivalių, 
2020 m. minėsiantis 100-
metį. Festivalio programoje 
ir vieno garsiausių režisierių 
italo Romeo Castellucci reži-
suota Richardo Strausso opera 
„Salomėja”, kuriame pagrin-
dinį vaidmenį atliko Lietuvos 
atstovė Asmik Grigorian. Po 
pirmojo spektaklio solistė 
sulaukė keliolika minučių 
trukusių ovacijų, muzikos kri-
tikai netrukus paskelbė – gimė 
nauja žvaigždė.

Aplodismentai po spekta-
klio – Vienos filharmonijos 
orkestrui, dirigentui Francui 
Welseriui-Miostui, atlikėjams, 
ir scenoje pasirodo pagrindinio 
vaidmens „Salomėjos” atlikėja 
A. Grigorian.  

Po ilgų ovacijų solistei, į 
sceną kyla ir operos režisierius 
R. Castellucci ir iškart puola 
ant kelių prieš solistę.

Po pirmųjų „Salomėjos” 
spektaklių užsienio spaudoje 
tuoj pat pasirodo straipsniai 

A. GRIGORIAN – ZALCBURGO FESTIVALIO ŽVAIGŽDĖ
apie naują operos žvaigždę 
– A. Grigorian. Vienas svar-
biausių Vokietijos dienraščių 
„Süddeutsche Zeitung” rašo, 
kad tokio fenomenalaus trium-
fo kaip A. Grigorian Zalcburgo 
festivalyje nepatyrė joks dai-
nininkas nuo tada, kai prieš 
16 m. Ana Netrebko sukėlė 
Wolfgango Amadeus Mozarto 
„Don Giovanni” žiūrovus 
ant kojų ir pradėjo pasaulinę 
karjerą”.

Zalcburgo festivalyje A. 
Grigorian dalyvauja ne pirmą 
kartą, pernai ji dainavo Albano 
Bergo operoje „Wozzeckas”, 
bet tai pirmas kartas, kai ji dai-
nuoja R. Strausso „Salomėją” 
pagal Oskaro Wilde`o dramą.

„Sunkus sezonas, netikė-
jau, kad per vieną naktį galima 
tapti žvaigžde. Aš iki to daug 
metų ėjau, man tai – didelio 
darbo pasekmė”, – sakė A. 
Grigorian.

Režisierius R. Castellucci 
ne tik režisavo „Salomėją”, 
bet kūrė operai ir scenogra-
fiją, kostiumus, šviesas.  Šio 
režisieriaus darbai ne kar-

Zalcburgo scenoje pagrindinio vaidmens „Salomėjos” atlikėja A. Grigorian.                                AFP

tą rodyti Vilniuje, „Sirenų” 
festivalyje. Pastarąjį kartą 
spektaklis „Apie dievo sūnaus 
veido koncepciją” sukėlė ti-
kinčiųjų protestus. Darbą su 
R. Castellucci A. Grigorian 
įvardijo kaip labai vieningą, 
komandinį. 

„Be galo šiltas žmogus, 
kaip ir jo komanda, susirinko 
tikrus žmones. Mes buvom 

puiki komanda, nes mes dir-
bome drauge. Jis kūrė mano 
aplinką ir visą „Salomėjos” 
pasaulį, o aš kūriau psicho-
loginį tipažą”, – pasakojo A. 
Grigorian.

Iš viso festivalyje – 7 
„Salomėjos” spektakliai, 4 
jau suvaidinti, nuo penktadie-
nio dar laukia 3. Salomėją A. 
Grigorian dainuos ir kitame se-

zone, Niujorko „Metropolitan” 
operoje. Tai bus solistės debiu-
tas šioje operoje.

Per artimiausius tris se-
zonus A. Grigorian laukia 5 
svarbiausi pasaulio operos 
teatrai – be Niujorko, Milano 
„La Scala”, Londono „Covent 
Garden”, Paryžiaus Bastilijos 
ir Vienos operos.

Margarita Alper, LRT

„Pull Focus” dokumentinių 
filmų festivalyje pristatytas 
Arūno Matelio naujausias fil-
mas. Kartu tai ir angliška filmo 
premjera.

„Pull Focus” dokumentinių 
filmų festivalis – tai specialus 
Belfasto kino festivalio orga-
nizuojamas vasaros renginys. 
Šis festivalis kreipia išskirtinį 
dėmesį į šiuolaikinę, stebimąją 
dokumentiką, o ypač Airijos 
bei Šiaurės Airijos bendrą 
produkciją.

Festivalio organizatoriai 
buvo nudžiuginti žmonių su-
sidomėjimu – vienas žiūrovas 
itin nustebino filmo kūrėjus ir 
festivalio komandą – 7 ryto jis 
išvyko iš savo namų, dviračiu 
važiavo 220 kilometrų, kad 
spėtų į filmo seansą.

Vieni iš svarbiausių filmo 

koprodiuserių – „Dearcan 
Media”, Šiaurės Airijos ir 
Jungtinės Karalystės prodiu-
serinė kompanija. Būtent dėl 
to angliškai premjerai filmo 
komanda pasirinko Belfastą.

„Jų parama buvo itin svarbi 
filmo gamybai, – prisimena 
A. Matelis. – Pradedant filmą 
trūko pinigų pirmiesiems fil-
mavimams Šiaurės Airijoje ir 
Airijoje, kur prasidėjo Giro. 
Buvo planuota šių labai svar-
bių filmavimų atsisakyti, bet 
Šiaurės Airijos kompanija, 
likus trims savaitėms iki pra-
džios prisijungė prie filmo, 
prisiėmė riziką ir neturėda-
ma jokios paramos pradėjo 
ruoštis. Tik dalį lėšų vėliau 
padengė Šiaurės Airijos kino 
taryba – dar ir todėl „Dercan 
Media” indėlis yra neįtikėtinai 

A. MATELIO FILMAS „NUOSTABIEJI LŪZERIAI. KITA 
PLANETA” PRISTATYTAS JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

didelis.”
Pagrindinis filmo kopro-

diuseris iš Šiaurės Airijos, 
Deaglan O Mochain, papasa-
kojo apie įtemptą filmo gamy-
bos laiką: „Kiekvienas filmas 
turi savų iššūkių, šiame tai 
buvo bandymas surinkti pinigų 
per trumpą laiką, kad galėtų 
prasidėti filmavimai Giro var-
žybose ir kad Arūnas turėtų 
laiko susitikti su Giro koman-
da bei užmegzti santykius 
su dviratininkais prieš jiems 
išvykstant į Italiją. Mūsų vie-
tiniai partneriai, „NI Screen”, 
buvo nuostabūs, pamatė filmo 
potencialą ir padėjo mums 
visais galimais būdais – pabai-
goje jie buvo labai patenkinti 
rezultatu ir džiaugėsi prisidėję 
prie šio filmo įgyvendinimo.”

LRT

foruncinemas.lt

Prano Gudyno restau-
ravimo centro specialistai 
restauruoja unikalų ekspo-
natą – XIX a. pabaigos Seinų 
vyskupijos žemėlapį, kuris 
po mažiau nei mėnesio grįš 
į Seinus 200-ųjų vyskupijos 
metinių iškilmėms.

P. Gudyno restauravimo 
centro meno kūrinių ant po-
pieriaus restauratorė Jurgita 
Blažytė-Denapienė šiuo metu 
restauruoja labai retą XIX a. 
pabaigos Augustavo vysku-
pijos, dar vadinamos Seinų 
vyskupija, teritoriją apimantį 
žemėlapį, kuris į centrą pa-
teko labai sunykęs, atskiri 
jo fragmentai laikėsi tik ant 
drobės, o norint jį restauruoti, 
visas dalis teko demontuoti.

Dabar jis jau atstatytas, 
suklijuotas japonišku po-
pieriumi, visos dalys beveik 
baigtos, liko nedideli ak-

RESTAURUOJAMAS RETAS  
SEINŲ VYSKUPIJOS ŽEMĖLAPIS 

centai, sako restauratorė. Šį 
žemėlapį tvarko keli restau-
ravimo centro skyriai.

Ž e m ė l a p i s  p r i k l a u -
sė Seinų vyskupui Piotrui 
Vežbovskiui, kuris nuo 1872 
iki 1893 m. buvo šios vys-
kupijos vyskupu. Žemėlapis 
puoštas Liubičių herbu, kurį 
turėjo pats vyskupas.

Trakų istorijos muziejaus 
vadovas, istorikas Virgilijus 
Poviliūnas sakė, kad prieš 
metus muziejus pasirašė 
bendradarbiavimo sutartį su 
Seinų parapija ir dieceziniu 
muziejumi, kuriame Lietuvos 
lėšomis sutvarkyta ir atidary-
ta lietuviška salė.  

Žemėlapis bus restau-
ruotas  iki  rugsėjo 1 d . , 
kai Seinuose bus minimos 
200-osios vyskupijos įkūri-
mo metinės.

LRT

Užsienio lietuvių moky-
kloms pradedamos dalyti 
lietuvių autorių grožinės 
literatūros knygos. Akcija 
„Šimtmečio dovana pasau-
liui” siekiama stiprinti ryšį 
su išeivija.

R e n a t o s  Š e r e l y t ė s 
„Žvaigždžių medžiaga”, 
Kristinos Gudonytės „Jie 
grįžta per pilnatį”, Kotrynos 
Zylės „Didžioji būtybių kny-
ga”. Tai – tik kelios iš daugiau 
nei 1200 lietuviškų knygų, 
kurių sulauks tautiečiai, gyve-
nantys Jungtinėse Valstijose, 

100-MEČIO PROGA UŽSIENIO LIETUVIŲ 
MOKYKLOMS – LIETUVIŲ AUTORIŲ 

KNYGOS
Didž io jo j e  Br i t an i jo j e , 
Norvegijoje bei dar penkiose 
šalyse.

Simbolinė „Šimtmečio 
dovana pasauliui” pasieks 40 
užsienio lietuvių mokyklų. 
Tikimasi, kad tai paskatins 
užsienyje gyvenančius lietu-
vius labiau domėtis lietuvių 
kalba, o skaitant lietuvių 
autorių knygas stiprinti ryšį 
su Lietuva.

Reikalingų knygų sąrašą 
sudarė Nacionalinės Martyno 
Mažvydo bibliotekos specia-
listai.                            LRT
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Romos katalikų bažnyčia 
– vyraujanti religinė ben-
druomenė Lietuvoje. 2011 m. 
Lietuvos gyventojų surašymo 
metu Romos katalikų religinei 
bendruomenei save priskyrė 2 
350 478 lietuviai. Tai sudaro 
77,23 proc. Lietuvos gyven-
tojų. Bažnyčia Lietuvoje stovi 
kone kiekviename miestelyje. 
Tačiau ar kada nors susimąs-
tėte, kiek tiksliai Lietuvoje yra 
bažnyčių? O kiek yra kunigų?

Portalas 15min pateikia 
atsakymus į šiuos ir kitus klau-
simus, pristatydamas Romos 
katalikų bažnyčios Lietuvoje 
padėtį skaičiais.

Pagrindinis Romos kata-
likų bažnyčios administra-
cinis teritorinis vienetas yra 
parapija. Kelios ar keliolika 
parapijų sudaro dekanatą , 
keli dekanatai – vyskupiją, 
kelios vyskupijos – bažnytinę 
provinciją. Bažnytinės provin-

KATALIKYBĖ LIETUVOJE SKAIČIAIS: 
KIEK LIETUVOJE YRA KUNIGŲ IR KIEK BAŽNYČIŲ?

Rumšiškių Šv. Arkangelo Mykolo šventovė prieš užtvenkiant Nemuną ties Kaunu, pastačius hidro-
elektrinę.                                                                                                                                wikipedia.lt

cijos centrinė vyskupija turi 
arkivyskupijos laipsnį.
Lietuvoje šiuo metu yra:

2 bažnytinės provincijos 
(Vilniaus ir Kauno);

7 vyskupijos, iš jų 2 ar-
kivyskupijos (Vilniaus ir 
Kauno). Kitos vyskupijos 
– Kaišiadorių, Panevėžio, 
Šiaulių, Telšių ir Vilkaviškio. 
Taip pat yra Kariuomenės 
Ordinariatas, kuris rūpinasi 
katalikų karių bei kariuomenės 

institucijose dirbančių civilių 
sielovada, ir statusu prilygsta 
vyskupijai.

55 dekanatai;
708 parapijos;
1025 bažnyčios bei koply-

čios, įskaitant ir parapines, ir 
neparapines;

862 kunigai ir 45 kunigai 
seminaristai;

16 įšventintų vyskupų, iš 
jų – 2 arkivyskupai, 5 vysku-
pai, 2 vyskupai augziliarai, 
2 arkivyskupai emeritai ir 5 
vyskupai emeritai. Netrukus 
šis skaičius pasiekė 17: mon-
sinjoras Algirdas Jurevičius 
vyskupu buvo įšventintas 2018 
m. rugpjūčio 19 d.

Kauno bažnytinei provinci-
jai, kuriai priklauso Kauno ar-
kivyskupija bei Šiaulių, Telšių 
ir Vilkaviškio vyskupijos, nuo 
2015 m. vadovauja arkivys-
kupas metropolitas Lionginas 
Virbalas.

Vilniaus bažnytinei provin-
cijai, kuriai priklauso Vilniaus 
arkivyskupija bei Kaišiadorių 
ir Panevėžio vyskupijos, nuo 
2013 m. vadovauja arkivys-
kupas metropolitas Gintaras 
Grušas.

Šiaulių vyskupijos vysku-
pas šių metu yra Eugenijus 
Bartulis, Kaišiadorių – Jonas 
Ivanauskas, Vilkaviškio – 
Rimantas Norvila, Panevėžio 
– Linas Vodopjanovas OFM, 
Telšių – Kęstutis Kėvalas.

Kiti skaičiai, susiję 
su Katalikų bažnyčia 

Lietuvoje
Lietuvoje yra:
13 vyrų vienuolijų (iš jų 1 

kontempliatyvaus gyvenimo, 
12 – aktyvaus gyvenimo), iš 
viso 148 vienuoliai.

41 moterų vienuolija (iš jų 
8 kontempliatyvaus gyvenimo, 
33 – aktyvaus gyvenimo), iš 
viso 602 vienuolės.

10 nevalstybinių katalikiš-
kų mokyklų ir 13 valstybinių 
katalikiškos krypties mokyklų.

9 pradinės ir ikimokyklinės 
katalikiškos krypties švietimo 
įstaigos.

33 (neskaičiuojant jų fi-
lialų, padalinių, atstovybių) 
katalikiškos organizacijos, 
draugijos bendruomenės ir 
sąjūdžiai.

10 katalikiškų muziejų ir 
kultūros centrų.

Apie 20 globos įstaigų, 
labdaros ir paramos fondų bei 
rekolekcijų namų.

3 kunigų seminari jos 
Vilniuje, Kaune ir Telšiuose, 
kuriose 2017 m. pabaigoje 
studijavo 54 jaunuoliai.

Per  metus  L ie tuvo je 
Bažnyčia pakrikštija apie 25 
tūkst. vaikų, Bažnyčioje susi-
tuokia apie 7 tūkst. porų.

Parengta pagal Lietuvos 
vyskupų konferencijos ir 
Vilniaus arkivyskupijos duo-
menis.                        15min.lt

Prisimenant kovotojus už 
Lietuvos laisvę, Varėnos ra-
jone Kasčiūnų kaime prie 
Pietų Lietuvos partizanų vado 
Adolfo Ramanausko-Vanago 
buvusios vadavietės atstaty-
tas kryžius. Rusijos užsienio 
reikalų ministerija, pasiga-
vusi Klaipėdos tarybos nario 
Viačeslavo Titovo teiginius 
esą A. Ramanauskas-Vanagas 
žudė civilius, nepraleido pro-
gos apkaltinti Lietuvą perra-
šant istorines realijas, susiju-
sias su Antruoju pasauliniu 

PARTIZANŲ ISTORIJOS IŠSAUGOJIMAS ERZINA KREMLIŲ 
karu ir pokariu, mūsų politikai 
sako, kad pati Rusija perraši-
nėja istoriją, netgi neleidžia 
naudotis NKVD archyvais 
Maskvoje.

Kasčiūnų kaime partiza-
no Juozo Jakavonio-Tigro 
sodyboje pašventintas kry-
žius atrodo taip pat, kaip ir 
1997 metais, kurį tuomet iš-
drožė politinis kalinys Jonas 
Tamulevičius.

Kryžius prie Pietų Lietuvos 
pa r t i z anų  vado  Ado l fo 
Ramanausko-Vanago bunke-

rio atkurtas, nes senasis per du 
dešimtmečius sunyko.

Statyti ar atkurti istorinius 
ženklus, įamžinti partizanų 
kovų vietas pasak šių metų 
„Misijos Sibiro” ekspedicijos 
dalyvių, tvarkiusių tremtinių 
kapines Kazachstane, itin svar-
bu dėl ateinančių kartų.  

Rusija kaltina Lietuvą ban-
dant perrašyti istoriją. Anot 
užsienio reikalų ministro Lino 
Linkevičiaus, Kremlius pasta-
ruoju metu bando reabilituoti 
stalinizmo laikotarpį.     LRT

Varėnos rajone Kasčiūnų kaime prie Pietų Lietuvos partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago 
buvusios vadavietės atstatytas kryžius.                                                                                  Stop kadras

Lietuvoje – unikalus karinis 
objektas. LRT TELEVIZIJOS 
laidos „Panorama” žurnalistai 
vieni pirmųjų užfiksavo netoli 
Kazlų Rūdos amerikiečių karo 
inžinierių baigiamą įrengti 
poligoną. Nors Lietuva neturi 
modernių naikintuvų ir bom-
bonešių, šiame poligone jau 
nuo rudens Lietuvos ir kitų 
NATO šalių kariai galės mo-
kytis iš oro sunaikinti antžemi-
nius taikinius. Toks poligonas 
bus vienintelis Baltijos šalyse.

Pasak gynybos ekspertų, tai 
svarbu stiprinant oro gynybą ir 
apsaugant vadinamąjį Suvalkų 
koridorių – Lenkijos–Lietuvos 
pasienio ruožą, kuris laikomas 
NATO Achilo kulnu.

Kazlų Rūdos poligone jau 
rugsėjį treniruosis ne tik sau-
sumos pajėgos su karine tech-
nika, tačiau gaus ir naikintuvų 
bei bombonešių varikliai.

Įrengus NATO standartus 
atitinkančią aviacijos šau-

dyklą, netoli Kazlų Rūdos 
bus mokomasi, kaip aviacija 
mūšyje gali talkinti sausumos 
pajėgoms.

Kazlų rūdos poligonas vie-
nas labiausiai apkrautų, per sa-
vaitę čia šaudymo mokymuose 
dalyvauja po kelis tūkstančių 
NATO karių. Jame įreng-
tos ir vienintelės Lietuvoje 
– minosvaidžių treniruoklių 
ir automatinių granatsvaidžių 
šaudyklos.

„Užimtumas yra pakanka-
mai didelis, mes sulaukiame 
iki dviejų tūkstančių karių per 
savaitę. Jie atvyksta vykdyti 
kovinį šaudymą ir tinkamai 
šaudoma visose šaudyklose”, – 
sako Kazlų Rūdos poligono vir-
šininkas Kęstutis Čekavičius.

Įrengti vienintelę Baltijos 
šalyse aviacijos šaudyklą ame-
rikiečių kariniai ekspertai 
pasiūlė dar prieš trejus metus, 
apžiūrėję visus Lietuvos po-
ligonus. 

Krašto apsaugos ministeri-
ja iki 2021-ųjų planuoja mo-
dernizuoti ir plėsti Pabradės 
poligoną – jame vienu metu 
galės treniruotis iki trijų tūks-
tančių karių ir karinių oro pa-
jėgų aviacijos bazę Šiauliuose. 
Infrastruktūros darbams nu-
matyta beveik 50 milijonų 
eurų, pusė jų skirs Lietuva, 
kitus – NATO.                LRT

LIETUVOJE STATOMAS UNIKALUS 
BALTIJOS ŠALYSE KARINIS OBJEKTAS

Stop kadras



11. DIRVA . 2018 m. rugpjūčio 21 d. . 

„DIRVAI” 
AUKOJO:

V. Stankus, 
Euclid, OH ......................100
B.Mikalauskas,
St.Peter, FL ........................43
V.Barzdukas,
Cleveland, OH ...................25
V.Bučmienė, 
Cleveland, OH ...................10
J.Variakojis,
Burr Ridge, IL .....................7
J.Kasputis,
Farmington, CT ...................3

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

RENGINIŲ KALENDORIUS

NUOMONĖ

RUGSĖJO 16 d. sekmadienį, 11 val. iki 6 val. v.,  - 73-čias 
ONE WORLD DAY (Vieno Pasaulio Diena) - vyks Cleveland 
Cultural Gardens (Klivlando kultūriniuose darželiuose).

„Dirvos” inf.

Mirus
A.† A.

Inž. fil. VACLOVUI 
MAŽEIKAI,

buvusiam L.S.T. Korp! Neo-Lithuania centro valdy-
bos nariui, užuojautą reiškiame jo šeimai, artimie-
siems ir draugams.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
Los Angeles, CA skyrius

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

Šimtmečio ketvirčiui po 
Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo praėjus, Lietuvos 
jaunimas, ieškodamas ge-
resnių gyvenimo sąlygų ir 
didesnio uždarbio, nesulai-
komai bėga svetur. Jų sėkmė 
svečiose šalyse džiugina, jų 
išsilavinimas atveria daug 
durų, suteikdamas pelnyto 
asmeninio pasitenkinimo ir 
finansinio atlygio. Per tą ke-
tvirtį daug anksčiau gyvybin-
gų JAV lietuvių organizacijų 
dėl narių sumažėjimo nustojo 
veikusios, mūsų parapijų baž-
nyčios dėl abejingų lietuvių 
buvo uždarytos, o likusioms 
parapijoms gresia pavojus 
būti sujungtoms su skirtingų 
tautybių parapijomis. Tai 
nėra naujiena, nes netolimo-
je praeityje JAV vyskupai 
padarė nepataisomą klaidą. 
Atrodo, kad naujoji ateivių 
banga neturi noro atgaivinti 
ir išlaikyti lietuviškų orga-
nizacijų ar parapijų veiklą ir 
savo jaunatviškomis pastan-
gomis ir ryžtu išsaugoti JAV 
išeivijos lietuvišką kultūrą, 
tautiškumą. Vien tik grožė-
tis Lietuvoje vykstančiomis 

NAUJOS ATEIVIŲ BANGOS VEIKLA: 
TIKROVĖ AR PRASIMANYMAS?

dainų ir šokių šventėmis 
neužtenka. Jaunimo, kupino  
naujų minčių, sumanymų ir 
jėgų, nedalyvavimas išeivi-
jos lietuviškoje veikloje yra 
skaudi tiesa. Tačiau proble-
mų, be jau išvardintų, nesto-
koja ir pati Lietuva: ji ir kitos 
valsybės „išsirinko” naują 
valdovą - Europos Sąjungą, 
litas iš rinkos buvo išmes-
tas, valstybės sienos prašosi 
kontrolės, Lietuvos narystė  
Europos Sąjungoje įpareigoja 
ją įsileisti ir apgyvendinti 
savo teritorijoje žmones, 
kurių tarpe yra ir nepatikimų 
asmenų. Globalizacija nėra 
prasimanymas - tai  kultūrą 
naikinanti tikrovė, kuriai  kai 
kurie politikai nenori ar bijo 
priešintis. Jiems neturėtų 
būti vietos šalies politinia-
me gyvenime. Išsilavinęs  ir 
finansiškai pajėgus naujos 
bangos jaunimas yra pui-
kioje padėtyje  pažvelgti į 
šias problemas naujomis, 
dar gyvenimo dviprasmybių 
neaptemdytomis, akimis ir 
jas išspręsti. Ar jie tam yra 
pasiryžę?

Algirdas V. Matulionis

Mirtis pakirto mūsų  
skyriaus narį

A.† A.
Dr. fil. EMANUELĮ 

JARASUNĄ
Drauge liūdėdami, užuojautą reiškiame Velionio 
šeimai, artimiesiems, draugams ir bendraminčiams.

L.S.T. Korp! Neo-Lithuania
Los Angeles, CA skyrius

Amerikos Lietuvių
Tautinės Sąjungos

Garbės nariui
A.† A.

VACLOVUI  MAŽEIKAI,
garbaus amžiaus iškeliavus Amžinybėn, reiškia-
me nuoširdžią užuojautą žmonai VANDAI, sūnui 
MINDAUGUI su šeima, giminėms ir artimiesiems.
Drauge nueitas Tautinės Sąjungos prasmingos vei-
klos kelias visuomet liks mūsų atmintyje.

ALTS Čikagos skyrius

A.† A.
VACLOVAS MAŽEIKA

1917-2018
Buvusiam „Vilties” draugijos pirmininkui, Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos centro valdybos nariui, 
L.S.T. Korp! Neo-Lituania Filisteriui iškeliavus 
Amžinybėn, nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir arti-
muosius.

„Viltis” draugijos valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ATKŪRIMO 

ŠIMTMEČIUI – 
LAIKRODŽIŲ 

INTERPRETACIJOS
Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo šimtmečiui skirta 
paroda „Einantis laikas. 100 
Lietuvos menininkų/100 lai-
krodžių” iškeliavo į Vokietiją, 
Frankfurtą prie Maino. Parodos 
atidarymas vyko rugpjūčio 19 d. 
„Parisa Kind” galerijoje, teigia-
ma pranešime spaudai.

Dar 2017 metais gegužę 
šimtui įvairioms kartoms ir 
požiūriams į meną atstovau-
jantiems menininkams kura-
toriai Aistė Gabrielė Černiūtė, 
Rūta Eidukaitytė ir Rimvidas 
Stankevičius įteikė po laikro-
džio mechanizmą su vienodo 
dydžio (30 cm skersmens) ci-
ferblatu, ant kurio pasiūlė laisvai 
interpretuoti šimtmečio, nepri-
klausomybės temas, atskleisti 
savo individualų stilių, sukurti 
laikrodį Lietuvai.

Meniškai apipavidalintas lai-
krodžio ciferblatas ar korpusas 
nėra naujovė Lietuvos dailėje. 
Dar praeitame šimtmetyje šiuos 
prietaisus kaip paveikslinius pa-
viršius yra naudoję tokie meis-
trai kaip Algirdas ir Klaudijus 
Petruliai, Jūratė Mykolaitytė, 
Raimundas Sližys ar Mindaugas 
Skudutis ir kt. Toks nedide-
lis formatas yra mėgstamas 
platesnės, parodas lankančios 
visuomenės.

Šiame projekte labiau kon-
centruotasi (turint įvairių „ide-
ologijų”, netgi skirtingų medijų 
menininkų skalę ir pačią įpa-
reigojančią temą) į simbolinę 
laikrodžio, kaip laiką skaičiuo-
jančio mechanizmo, teikiamą 
prasmę. Per šį šimtmetį Lietuvos 
dailės istorijoje vyko neįtikėtinų 
permainų, stilių kaitų.

Bet kuris iš šimto laikrodžių 
veikia kaip vizitinė kūrėjo korte-
lė (menininkams buvo suteikta 
laisvė interpretuoti apskritą 
plokštelę ir rodykles), o jų vi-
suma – tai bandymas aprėpti 
platų meno lauką, metaforiškas 
kalbėjimas apie Lietuvos vals-
tybės šimtmetį.                    LRT
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Pranešame, kad „Vilties” draugija, „Dirvos” leidėja, 
saugo 1959-2018 m. „Dirvos” archyvines popierines 
laidas.

Senesnės laidos žuvo per 1975 m. įvykusį gaisrą. 
Mes taip pat turime 2000-2018 m. archyvinių laidų CD 
ir „flash drive” versijas. „Vilties” draugija kviečia savo 
skaitytojus, jų šeimos narius ar draugus įsigyti juos 
dominančias 1998-2018 m. „Dirvos” laidas (popierines 
versijas). Jos yra geros būklės. Jų metinės laidos skaičiai 
įvairuoja nuo 26 iki 52 (dėl įvairių priežasčių, metams 
slenkant, jų skaičius buvo sumažintas, - aut.). Vieno 
numerio kaina $2.00, siuntos mokestis pagal užsisakytą 
laidų skaičių. Visi užsakymai turi būti apmokėti iš anks-
to. Primename, kad laidų skaičius yra ribotas. Daugiau 
informacijos galima gauti skambinant 

tel. 1 (216) 531-8150, faksas 1 (216) 531-8428
E-mail: dirva@ix.netcom.com

„Vilties” draugijos valdyba, „Dirvos” leidėja.

Europos lengvosios atle-
tikos čempionatas Berlyne 
Lietuvai buvo sėkmingiausias 
ir jos lengvaatlečiai tikina, kad 
pasiekti tokias aukštas vietas 3 
mln. gyventojų šaliai yra toli 
gražu ne vienadienis darbas. 
Ypač, kai šalyje vis dar trūksta 
padorių šiai sporto šakai skirtų 
bazių. „Vasarą mes galime ir 
basi bėgioti, bet žiemos metu 
problema yra rimta ir nepatei-
sinama”, – įsitikinęs Lietuvos 
lengvosios atletikos preziden-
tas Eimantas Skrabulis.

L ū ž t a n t i s  m a n i e ž a s 
Vilniaus Žemaitės gatvėje 
sulaukia kritikos periodiškai 
ir skaudžiai. Berlyne šalia 
medalio likusi Airinė Palšytė 
ne kartą kalbėjo apie netinka-
mas ir kenksmingas sąlygas, 
bet kol kas lengvaatlečiai savo 
bazių laukia kaip futbolinin-
kai maitinasi pažadais apie 
Nacionalinį stadioną.

Iš Berlyno lietuviai parsi-
vežė aukso ir bronzos meda-
lius, o prie jų pridėto aukštas 
ketvirtąsias, penktąsias ir šeš-
tąsias vietas.

„Nėra čia šuolis, bet ilgų 
metų ėjimas į priekį. Dirbo 
visa komanda – sportininkai, 
treneriai ir federacija. Iki to 
eita labai daug metų”, – aiški-
no E. Skrabulis.

Ištvėrė kritiką
Sporto karalienė Lietuvoje 

rimtai atgijo. Jau praėjusiais 
metais būtent lengvaatlečiai 
Andrius Gudžius ir Airinė 
Palšytė tapo geriausiais metų 
sportininkais.

Berlyną sudrebinęs A. 
Gudžius rimtai pretenduoja šį 
titulą apginti ir tapti šios sporto 
šakos veidu. Tačiau šalia jo 
solidžiais rezultatais sužibėjo 
ir Liveta Jasiūnaitė, Brigita 
Virbalytė-Dimšienė, Agnė 
Šerkšnienė ar Simas Bertašius.

Nereikia pamiršti ir jaunojo 
talento ieties metiko Edžio 
Matusevičiaus, kuris pate-
ko į finalą, nors kentėjo nuo 
traumų. 22-ejų vaikinas jau 
yra Lietuvos rekordininkas ir 
gali nustebinti panašiai kaip 
rokiškietė L. Jasiūnaitė.

„Negalima neatsidžiaugti 
šiais rezultatais. Sportininkai 
ir turi kovoti dėl geriausių 

vietų ir asmeninių rekordų. 
Privalome siausti. Dabar jau 
kartelė yra aukščiau, nesi-
nori, kad ji nusileistų. Mūsų 
komanda buvo gana gausi, 
bet kokybiška ir jauna. Kartų 
kaita jau įvyko. Ištvėrėme tą 
kritiką, kuri ne visada buvo 
teisinga”, – apie perėjimą nuo 
Virgilijaus Aleknos ir Austros 
Skujytės laikų iki šių dienų 
kalbėjo federacijos vadovas.

Svajonėse – keturi 
medaliai

Prieš vykdamas į Berlyną 
lengvaatlečių vadovas tyliai 
svajojo, kad galėtų būti net 
keturi medaliai.

„Šiame čempionate tiek 
daug, patekusių į aštuntukus. 
Yra ir medinių medalių, kurių 
negali nematyti. Kai kam tai 
yra džiaugsmo ašaros, kai 
kam – liūdesio. Vieta yra relia-
tyvus dalykas. Mūsų jaunieji 
sportininkai pradžiugino, apie 
kuriuos pirmą kartą išgirdo net 
ir Lietuva”, – apie lemtingą L. 
Jasiūnaitės metimą kalbėjo E. 
Skrabulis.

Labiausiai federacijos va-
dovus džiugino sportininkai, 
kurie sugebėjo svarbiausio 
starto metu pasiekti asmeni-
nius rekordus.

„Liveta visą sezoną de-
monstravo solidžius rezultatus. 
Svarbiausia, kad sportininkai 
svarbiausių varžybų metu pa-
siekia asmeninius rekordus. Tai 
ji padarė. Simas Bertašius džiu-
gina visus, kurie myli lengvąją 
atletiką. Tai sunki ir Lietuvoje 
nurašyta rungtis. Jis finišavo 
fantastiškai ir vieta puiki. Jeigu 
jie bus sveiki, jie gali dar dau-
gelį metų mus džiuginti.

Airinės medaliukas išsly-
do. Laimėjo ta, kuri nušoko 
aukščiau, bet buvo apmaudu, 
kai ji nešokinėjo su visomis. 
Nebūtų tokios nuoskaudos. 
Neramu buvo, bet pirmi du 
šuoliai prie 2 metrų buvo 
net nepanašūs į sėkmingus, 
todėl tikėjomės, kad gal kaip 
nors...”, – apie labiausiai nu-
džiuginusius čempionato at-
radimus kalbėjo E. Skrabulis.

Bazių problema
Atrasti talentų, kurie ste-

bintų Europą, 3 mln. žmo-
nių šalyje nėra paprasta. Dar 

sunkiau, kai tėvams reikia 
pasiryžti savo vaikus leisti į 
atgyvenusias lengvosios atle-
tikos bazes.

„Šie pasiekimai tikrai įspū-
dingi. Juo labiau šalyje, ku-
rioje karaliauja krepšinis ir 
trūksta bazių, ypač žiemos 
sezonu. Kaip tėvus įtikinti, kad 
jų vaikučiai bus sveiki ir grakš-
tūs, eidami treniruotis į baisias 
žiemos bazes. Vasarą mes 
galime basi bėgioti, bet žiemą 
turime problemą. Juk treneriai 
dirba ir talentų turime. Manau, 
kad jų pavydėti gali visi”, – 
kalbėjo E. Skrabulis.

Dopingo skandalai 
praeityje?

Pasaulio lengvajai atletikai 
sudavė stiprų smūgį dopingo 
skandalai Rusijoje, Kenijoje 
ir kitose šalyse. Tvirtą atkir-
tį Rusijai davusi IAAF jau 
mažiau turi raudonuoti dėl 
teigiamų dopingo testų.

„Negalima nepasidžiaugti, 
kad švarėja pasaulio spor-
tas. Tai yra nematomo darbo 
vaisius. Mes buvome toje 
barikadų pusėje, kuri pasakė 
dopingui „ne”. Žinote skanda-
lus. Bet tik taip galima kovoti. 
Manau, mes sugrįšime į tų 
šalių ratą, kurios garbingai 
kovoja”, – atvirai apie sporto 
šaką užklupusią bėdą kalbėjo 
E. Skrabulis.

Statistiškai Lietuvos isto-
rijoje būtent lengvojoje atleti-
koje daugiausia būta dopingo 
atvejų. Garsiausiai nuskambė-
jo bėgikės Živilės Balčiūnaitės 
atvejis, kai 2010 metais ji 
dvejiems metams buvo sus-
penduota ir atimtas Europos 
čempionato aukso medalis. 
Negana to, 2016 metais ji pa-
kartotinai bausta už dopingo 
vartojimą griežta aštuonerių 
metų diskvalifikacija.

Tiesa, dvejiems metams 
tada baustas 
bėgikės tre-
neris Romas 
Sausaitis jau 
darbavosi šia-
me Europos 
čempionate 
kaip marato-
nininkų tre-
neris.

15min.lt

EUROPOS LENGVOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATO 
BERLYNE LIETUVOS SĖKMĖS ISTORIJA

Po auksinio finalo Andrius Gudžius sunkiai tramdė emocijas.                                                    Reuters


