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VĖLINĖS
Jonas Aistis

Jos buvo rūškanos, sentimentalios
Tos paskutinės mano Vėlinės Kaune –
Su apšviestais nugeltusiais berželiais,
Su lapais čežančiais, su plaukiančia minia.

Ramiai liepsnojo žvakės ir indeliai,
O pakasynų maršas vario krūtine
Dejuodamas graudino medžių viršūnes
Ir ašarino miglą nuo šakelių…

Be jokio tikslo eidamas per spūstį –
Nebuvo nieko ten lankyt nei liūsti –
Prisiminiau mergaitę, mirusią kadais…

Plaukais, lyg tie gelsvi berželių lapai, –
Gražiai gėlėm papuoštą smėlio kapą
Su širdį veriančiais raudojimų aidais…

Grenoblis, 1941.11.02

Vilnius ,  spalio 28 d. 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pareiškė užuojautą Jungtinių 
Amerikos Valstijų Prezidentui 
Donaldui Trampui (Donald 
Trump) dėl gyvybes nusine-
šusio žiauraus išpuolio sinago-
goje Pitsburge, Pensilvanijos 
valstijoje.

Užuojautoje pabrėžiama, 

Lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų diena. Lapkričio 2-oji – Vėlinės, mirusiųjų atminimo diena.    ELTA

LIETUVOS PREZIDENTĖ PAREIŠKĖ 
UŽUOJAUTĄ JUNGTINIŲ AMERIKOS 

VALSTIJŲ PREZIDENTUI
kad Lietuva smerkia šį nie-
kingą ir niekaip nepateisinimą 
neapykantos veiksmą ir reiškia 
savo solidarumą su JAV žmo-
nėmis.

Šalies vadovė tragiško 
įvykio akivaizdoje palinkėjo 
didžiausios stiprybės aukų 
šeimoms ir artimiesiems, vie-
nybės ir santarvės Pitsburgo ir 
visos JAV gyventojams. lrp.lt

Užsienio filmų kūrėjai vis 
dažniau naudojasi Lietuvos 
kino industrijos teikiamomis 
galimybėmis – profesionaliais 
kino specialistais, infrastruk-
tūra, filmams kurti taikoma 
20 proc. pelno mokesčio len-
gvata. 5 metus veikiančios 
lengvatos rezultatas – augan-
čios filmų gamybos apimtys, 
naujos darbo vietos ir solidžios 
investicijos.

Ant Vilniaus universiteto 
bibliotekos durų – skelbimai, 
įspėjantys, kad čia filmuo-
ti ir fotografuoti draudžia-
ma, prie durų – asistentas, 
nuolat raginantis laikytis ty-
los, nes už durų filmuojama. 
Čia Amerikos ir Jungtinės 
Karalystės kompanijos kuria 
filmą apie Rusijos imperatorę 
Jekateriną II.

Rusijos valdovę filme įkū-
nys „Oskaru” apdovanota, 
rusų kraujo turinti britų ak-
torė  Helen Mirren. Daugiau 
kaip prieš dešimtmetį ji jau  
filmavosi Lietuvoje. Šįkart 
apsilankiusi prezidentūroje 

LIETUVA VILIOJA UŽSIENIO KINO 
KŪRĖJUS 

sakė labai vertinanti Lietuvos 
kino industrijos atstovus.

„Mokesčių lengvata stipriai 
motyvuoja atvykti į Lietuvą, 
bet jeigu nėra filmavimui tin-
kamų vietų, architektūros ar 
tinkamų specialistų, tai mokes-
čių lengvatos tikrai neišgelbės. 
Taip kad lengvatos yra pliusas, 
bet pirmiausiai mes čia dėl 
vietų ir žmonių”, – sakė filmo 
„Jekaterina Didžioji” prodiu-
serė Jules Hussey.

Lietuvoje tarptautinių kino 
projektų filmuojama vis dau-
giau. Šiemet mūsų šalyje filmus 
kūrė Norvegijos, Švedijos, 
Jungtinių Amerikos valstijų, 
Didžiosios Britanijos kompa-
nijos – iš viso filmuoti 5 filmai.

Filmo apie Jekateriną II 
kūrėjai jau palieka Vilniaus 
universiteto biblioteką ir  per-
sikelia į Trakų Vokės rūmus, 
kur dirbs iki gruodžio 5 d.  
4 dalių dramą apie XVIII a. 
Rusiją valdžiusią imperatorę 
pirmiausia pamatys Jungtinių 
Valstijų ir Jungtinės Karalystės 
žiūrovai.                           LRT

Norvegijoje spalio 25 d. 
prasidėjo didžiausios nuo 
Šaltojo karo pabaigos NATO 
karinės pratybos, priminsian-
čios Rusijai, kad Aljansas 
tebėra vieningas, nepaisant 
abejonių, pasėtų JAV pre-
zidento Donaldo Trampo 
(Donald Trump).

P r a t y b o s e  „ Tr i d e n t 
Juncture 2018” (Trišakė 
jungtis) dalyvaus apie 50 
tūkst. karių, 10 tūkst. mašinų, 
65 laivai ir 250 orlaivių iš 31 
valstybės. Šiais manevrais 
siekiama didinti Aljanso pa-
jėgų įgūdžius atakos atvejus 
greitai mobilizuotis ir ginti 
bet kurią sąjungininkę.

„Pas tara is ia i s  meta is 
Europos saugumo aplin-
ka gerokai suprastėjo”, – 
sakė NATO generalinis se-
kretorius norvegas Jensas 
Stoltenbergas.

„Trident Juncture” siun-
čia aiškią žinutę mūsų tau-
toms ir bet kuriam potencia-
liam priešui. NATO nesiekia 
konfrontacijos, bet esame 
pasirengę ginti visas są-
jungininkes nuo bet kokios 
grėsmės”, – spalio 24 d. jis 
sakė žurnalistams.

R u s i j a ,  r u g s ė j į 
Tolimuosiuose Rytuose su-
rengusi didžiausias per savo 
istoriją karines pratybas, nėra 
oficialiai įvardyta kaip šis 
„potencialus priešas”, bet nuo 
2014 metų Ukrainos krizės 
šios šalies veiksmai NATO 
kelia didžiausią susirūpinimą.

Nors pratybos vyks to-
lokai  nuo 198 km i lgio 
Norvegijos arktinės sienos 

PER PRATYBAS NORVEGIJOJE NATO MOKYSIS ATREMTI 
PRIEŠO PUOLIMĄ

su Rusija, Maskva neslėpė 
įtūžio dėl šių manevrų.

„Antirusiškos” 
pratybos

Rusijos ambasada Osle 
pareiškė laikanti „Trident 
Juncture” „antirusiškomis” 
pratybomis.

„Tokia veikla... yra pro-
vokacinė, net jei bandoma ją 
pagrįsti esant grynai gyny-
binio pobūdžio”, – nurodė 
ambasada.

Jau anksčiau Rusija šir-
do dėl fakto, kad Jungtinės 
Valstijos ir Didžioji Britanija, 
nepriklausomai nuo „Trident 
Juncture” pratybų, stiprina 
savo pajėgų buvimą šioje 
Skandinavijos valstybėje, 
kad jos aklimatizuotųsi ir 
būtų pajėgios kovoti šalto 
Arkties klimato sąlygomis.

„Pagrindinės NATO šalys 
didina savo karinį buvimą re-
gione netoli Rusijos sienų”, – 
spalio pradžioje sakė Rusijos 
užsienio reikalų ministerijos 
atstovė Marija Zacharova 
ir pasmerkė „žvanginimą 
ginklais”.

„Tokie neatsakingi veiks-
mai ves prie politinės padė-
ties Šiaurėje destabilizavimo, 
didins įtampą”, – pridūrė ji.

M. Zacharovos teigimu, 
Maskva „imsis būtinų atsa-
komųjų priemonių, kad užti-
krintų savo saugumą”.

Įtampa tarp Maskvos ir 
Vašingtono dar labiau paaš-
trėjo pastarosiomis dienomis, 
D. Trampui paskelbus, kad 
jis planuoja pasitraukti iš 
Šaltojo karo laikų sutarties 
dėl branduolinės ginkluotės 

reguliavimo. Rusija per-
spėjo, kad tos žingsnis gali 
sužlugdyti pasaulio saugumo 
sistemą.

Užtikrintas 5-ojo 
straipsnio laikymasis

J AV p r e z i d e n t a s  D . 
Trampas anksčiau ne kartą 
kalbėjo, kad kitos NATO 
narės skiria nepakankamai 
lėšų 69 metus gyvuojančiam 
aljansui. Kita vertus, JAV 
gynybos sekretorius Jamesas 
Mattisas anksčiau šį mėnesį 
patikino, kad Amerikos įsi-
pareigojimai sąjungininkams 
išlieka „tvirti kaip geležis”.

Nepaisant JAV prezidento 
pasėtų abejonių dėl įsipa-
reigojimų Aljansui, ypač 
dėl 5-ojo NATO sutarties 
straipsnio dėl kolektyvinės 
gynybos, JAV kariuomenė į 
pratybas Norvegijoje atsiun-
čia didžiausias pajėgas: per 
14 tūkst. karių ir lėktuvnešį.

Kaip bebūtų, iki lapkričio 
7-osios vyksiantys manevrai, 
kuriuose dalyvaus 29 NATO 
narės ir Švedija bei Suomija, 
bus išties įspūdingos; į jas 
bus įtrauktos reikšmingos 
pajėgos.

Stebėt i  pratybų buvo 
pakviesta po du karinius 
s tebėtojus  iš  Rusi jos  i r 
Baltarusijos.

J. Stoltenbergas sakė be-
sitikintis, kad Rusija „vengs 
pavojingo elgesio”.

„ P r a k t i k u o j a m ė s 
Norvegijoje, bet, žinoma, 
„Trident Juncture” pamo-
kos taip pat svarbios ir ki-
toms šalims”, – pareiškė J. 
Stoltenbergas.                    LRT
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė vetavo partijų 
finansavimo tvarką keičiančias pataisas, taip pat korekcijas dėl 
biudžeto, numačiusias galimybes dar šiemet vyriausybei skolin-
tis lėšų rinkimuose nedalyvavusioms parlamentinėms partijoms 
finansuoti. Šios įstatymų pataisos būtų leidusios jau šiemet skirti 
valstybės dotaciją valdančiajai Lietuvos socialdemokratų darbo 
partijai (LSDDP). Prezidentės nuomone, rinkimuose nedalyva-
vusios, bet atstovų Seime turinčios partijos turi teisę gauti finan-
savimą, tačiau tai turi būti daroma ne skolinantis, o numatant lėšų 
joms kitų metų biudžete, žurnalistams sakė prezidentės patarėjas 
vidaus politikai Mindaugas Lingė.

Valdančiųjų „valstiečių” vadas Ramūnas Karbauskis sako, 
kad Seimas sieks atmesti prezidentės Dalios Grybauskaitės veto 
dėl pataisų, jau šiemet turėjusių atverti kelią gauti valstybės 
dotaciją Lietuvos socialdemokratų darbo partijai (LSDDP). Šios 
partijos vadovas Gediminas Kirkilas taip pat kalba, kad Seimas 
veto atmes, o Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ragina 
Seimą prezidentės siūlymą apsvarstyti. Šalies vadovės veto at-
mesti reikia ne mažiau nei 71 parlamentaro balso iš 141.

Šį savaitgalį (spalio 27-28 d.), naktį iš šeštadienio į sekma-
dienį, Lietuvoje viena valanda atgal atsukti laikrodžiai, ir Lietuva 
iki pavasario gyvens žiemos laiku. Lietuvoje pernai beveik 80 
proc. žmonių pasisakė, kad laiko kaitalioti nereikėtų. Europos 
Komisija tokią apklausą atliko šiemet, ir, nors joje dalyvavo 
mažiau nei 1 proc. bendrijos gyventojų, 84 proc. jų taip pat nori 
gyventi nekaitaliodami laiko. Ir EK pasiūlė nutraukti laikrodžių 
sukiojimą dukart per metus, o šalims pačioms apsispręsti, pagal 
kokį laiką jos nori gyventi.

Lenkijos valdžiai artima organizacija dešimtis tūkstančių 
eurų investuoja į Lietuvą. Tiksliau, į vieną iš organizacijų, 
spalio 22 d. surengusių protestą prieš menamą cenzūrą LRT. Ši 
organizacija pastaruoju metu tiesiogiai finansuoja kelis veikėjus, 
protestuojančius prieš LRT ir besireiškiančius per jaunimo orga-
nizacijos „Pro Patria” platformą. Protestuoti prieš esą neteisingą 
LRT turinį ir neteisingus žurnalistus kvietęs Krikščioniškosios 
kultūros institutas įsteigtas panašaus pavadinimo asociacijos. 
Na, o asociaciją Lietuvoje įsteigė trys užsienio partneriai: Petro 
Skargos fondas iš Krokuvos bei dvi panašią ideologiją propa-
guojančios organizacijos, registruotos Austrijoje ir Vokietijoje. 
Vis dėlto pinigai į Lietuvą teka būtent iš Lenkijos – bent jau 
pastaruosius trejus metus. „Pro Patria” vadovas yra „valstiečio” 
Seimo nario Eugenijaus Jovaišos padėjėjas Vytautas Sinica.

„Yandex. Taxi” Lietuvoje veikia jau tris mėnesius, tačiau už 
duomenų saugumą atsakingos institucijos vis dar sprendžia, kas 
turėtų atlikti tyrimą. Lietuviai prieš kelis mėnesius kreipėsi į ko-
legas Nyderlanduose, kur „Yandex. Taxi” registruota, tačiau šie 
atsakė, kad tyrimo turėtų imtis suomiai, kur registruota įmonė, 
atsakinga už „Yandex. Taxi” duomenis. Dabar kelias savaites 
bus laukiama suomių atsakymo, ar jie sutinka vadovauti tyrimui. 
Siekiant apsaugoti savo duomenis, specialistai rekomenduoja 
įdiegti mobiliesiems įrenginiams skirtą saugumo programėlę, 
kuri gali patikrinti įdiegtas programėles, įspėdama apie rastas 
kenkimo programas ar įtartiną veiklą.

Dėl kitais metais vyksiančio privalomojo referendumo 
dėl dvigubos pilietybės Seimas nutarė kreiptis į Konstitucinį 
Teismą (KT). Parlamentarai prašo KT ištirti, ar Seimo nutarime 
suformuluota nuostata „nustatyti, kad privalomasis referendu-
mas vykdomas 2019 m. gegužės 12 d. ir 2019 m. gegužės 26 
d.” neprieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, 
konstituciniam referendumo nepertraukiamumo principui ir 
Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintam konstituciniam asmenų 
lygiateisiškumo principui.

Rusijos Dūmos organizuojamose žaidynėse plevėsavo ir 
Lietuvos trispalvė – tarptautinėse parlamentinėse žaidynėse 
futbolą žaidė buvęs Seimo narys Aleksandras Sacharukas. Jis 
sako, kad tai tik sportas ir jokios politikos ten nevykdė, tačiau 
Seimo opoziciją buvusio parlamentaro veiksmai papiktino – esą 
sportas ir politika tokiuose renginiuose neatskiriami. Lietuvos 
vėliava, tiesa, viename iš renginių buvo pakabinta atvirkščiai. 
Renginys, pasak Lietuvos Seimo opozicijos, – propagandinis. 
Mat žaidynės pristatomos taip: „kad kol Vakarų politikai stato 
sienas tarp valstybių ir vykdo prekybinius karus, Rusija atida-
ro duris visų šalių atstovams, kad būtų vykdomas sąžiningas 
dialogas”.

Daugiau nei 60 proc. gyventojų sutinka krašto apsaugai 
skirti 2 proc. BVP – pusė jų sutiktų gynybai išleisti daugiau, 
parodė visuomenės nuomonės tyrimas. Politologai ir politikai 
sutaria, kad tokie rezultatai leidžia teigti, jog Lietuvos visuo-
menėje nemažai realistų.

Europos Parlamento (EP) 
teikiamos Sacharovo premijos 
už minties laisvę laureatu šie-
met tapo Rusijoje kalinamas 
Ukrainos režisierius Olegas 
Sencovas.

Simferopolyje gimęs me-
nininkas nepripažino Rusijos 
įvykdytos Krymo aneksi-
jos – jis aktyviai įsitraukė 
į „Euromaidano” judėjimą 
Ukrainoje, padėjo pristaty-
ti maistą ir kitus produktus 
Ukrainos kariams, kurie buvo 
užblokuoti Kryme pirmo-
siomis Rusijos operacijos 
dienomis.

20 metų kalėjimo bausme 
už tariamą teroro aktų orga-
nizavimą nuteisto O. Sencovo 
teismo procesą „Amnesty 
International” apibūdino kaip 
„nesąžiningą bylą, kurią nagri-
nėjo karinis teismas”. Birželį 
EP priėmė rezoliuciją, kurioje 
pareikalavo nedelsiant paleisti 
režisierių ir kitus neteisėtai 
Rusijoje kalinamus Ukrainos 
piliečius.

SACHAROVO PREMIJA – RUSIJOJE 
KALINAMAM UKRAINOS REŽISIERIUI

Kalėjime O. Sencovas šių 
metų gegužę pradėjo bado 
streiką, dėl kritinės sveikatos 
būklės jis kurį laiką gydytas 
reanimacijoje. Neseniai jo 
sesuo pranešė, kad režisieriaus 
sveikatos būklė yra sunki, 
jis nesitiki iš kalėjimo išeiti 
gyvas, o badavimą nutraukia, 
kad išvengtų prievartinio mai-
tinimo.

Pristatydamas šių metų lau-
reatą, EP pirmininkas Antonio 
Tajani teigė: „Savo drąsa ir 
atsidavimu, rizikuodamas gy-
vybe, režisierius O. Sencovas 
tapo kovos už politinių ka-
linių paleidimą Rusijoje ir 
visame pasaulyje simboliu. 
Reikalaujame paleisti jį į lais-
vę tučtuojau. O. Sencovo kova 
primena mums, kad privalome 
ginti žmogaus teises visame 
pasaulyje bet kokiomis aplin-
kybėmis.”

Nuo 1988 m. kasmet 
Europos Parlamento teikiama 
Sacharovo premija siekiama 
pagerbti už žmogaus teises 

kovojančius asmenis ir organi-
zacijas. Pernai ši premija buvo 
skirta Venesuelos demokrati-
nei opozicijai.

Šiemet tarp trijų premi-
jos finalininkų taip pat buvo 
Europos krantus mėginančius 
pasiekti migrantus Viduržemio 
jūroje gelbėjančios nevyriau-
sybinės organizacijos bei prieš 
korupciją Maroke kovojančio 
judėjimo įkūrėjas Nasseras 
Zefzafi, kuriam skirta 20 metų 
nelaisvės už „sąmokslą prieš 
valstybės saugumą”.

Sacharovo premijos įteiki-
mo ceremonija vyks gruodžio 
12 d. Strasbūre, EP sesijos  
metu.                                   LRT

Ukrainos režisierius Olegas 
Sencovas.                             AFP

JAV ir Rusijos prezidentai 
Donaldas Trumpas (Donald 
Trump) ir Vladimiras Putinas 
svarsto 2019 metais sureng-
ti du viršūnių susitikimus 
Vašingtone ir Maskvoje. Tai 
trečiadienį, baigdamas savo 
vizitą Maskvoje, agentū-
rai „Interfax” pareiškė D. 
Trampo patarėjas nacionalinio 
saugumo klausimais Johnas 
Boltonas. Dėl to prezidentai 
esą tarsis per savo pokalbius 

SUTARTA DĖL JAV IR RUSIJOS  
PREZIDENTŲ SUSITIKIMO

lapkritį Paryžiuje
D. Trampo kvietimas V. 

Putinui toliau galioja, sakė 
patarėjas. „Pirmiausiai yra 
galimybė surengti visavertį 
susitikimą Vašingtone, o po 
to vėliau tais metais Maskvoje 
galėtų įvykti atsakomasis D. 
Trampo vizitas”, – agentūra 
citavo J. Boltoną.

Šis kartu patvirtino JAV pa-
siryžimą trauktis iš Vidutinio 
nuotolio branduolinių pajėgų 

sutarties (INF). „Tai prezi-
dento sprendimas. Aš manau, 
kad jis labai aiškus ir viena-
reikšmiškas, todėl mes infor-
muojame savo sąjungininkus”, 
– kalbėjo J. Boltonas.

V. Putinas pasiūlė D. 
Trampui susitikti Paryžiuje 
lapkričio 11-ąją, kur bus mi-
nimos Pirmojo pasaulinio karo 
pabaigos 100-osios metinės. 
JAV prezidentas su tuo sutiko.

ELTA

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump), kairėje ir Rusijos prezidentas Vladimiras 
Putinas.                                                                                                                                          Reuters

JAV iždo departamentas 
ir Vašingtono sąjungininkės 
Persijos įlankos valstybės 
spalio 23 d. nusitaikė į Irano 
teikiamą paramą Afganistano 
Talibanui, įvesdami sankcijas 
devyniems abiejų šalių parei-
gūnams.

Rijade veikiantis Kovos 
su terorizmo finansavimu 

JAV IR SĄJUNGININKĖS ĮVEDĖ SANKCIJAS 
IRANO IR TALIBANO PAREIGŪNAMS

centras (TFTC) tvirtino, 
kad naujosiomis sankci-
jomis siekiama „atskleisti 
Talibano veikėjus ir jų rėmė-
jus Irane, siekiančius pakirsti 
Afganistano vyriausybės 
saugumą, ir užkirsti kelią jų 
veiksmams”.

Tarp asmenų, kuriems 
įvestos sankcijos, yra Irano 

du revoliucijos gvardijos 
pareigūnai, įvardijami kaip 
Mohammadas Ebrahimas 
Owhadis ir Esma`ilas Razavis. 
TFTC teigimu, jie dalyvavo 
teikiant finansinę ir logistinę 
paramą Talibanui bei rengiant 
jo kovotojų apmokymus.

Dalis asmenų, kuriems įves-
tos nuobaudos, jau yra įtraukti 
į JAV ir Jungtinių Tautų (JT) 
sankcijų sąrašus.                ELTA
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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

 DIRVA

KODĖL SIŪBUOJAMA LIETUVOS 
VALTIS?

Tai, kas vyksta šiuo metu politiniame Lietuvos gyveni-
me, kurį be konkurencijos reguliuoja R. Karbauskio suburta 
valdančioji dauguma, galima pavadinti „bandymu įsiūbuoti 
valtį”: Seimo valdančiosis daugumos vadai buria keistas ty-
rimų komisijas, skirtas tirti ne aktualioms problemoms, bet 
opozicijos veiklai... prieš 10 metų. Tarsi tai ką nors keistų! 
O gal valdančioji „valstiečių-žaliųjų” dauguma sumanė pa-
simokyti iš 2008-2012 m. Andriaus Kubiliaus Vyriausybės, 
kaip taupyti kiekvieną centą ir litą, kad ateities Vyriausybėms 
nereikėtų per naktį nemiegoti ieškant ekstra priemonių, kaip 
atitraukti valstybę nuo ekonominio kracho bedugnės krašto? 
Deja, neatrodo, kad valdantieji norėtų mokytis, ypač po to, 
kai R. Karbauskio valdančioji dauguma priėmė nutarimą iš 
valstybės biudžeto naujai susikūrusiai Lietuvos socialdemo-
kratų darbo partijai (LSDDP) skirti 200 tūkst. eurų, Na ir kas, 
kad Lietuvos valstybės įstatymai, aiškiai reglamentuojantys 
partijų finansavimą iš biudžeto, vienareikšmiai teigia, kad 
tokia parama naujai susikūrusiai LSDDP nepriklauso. Bet 
kai rankose turi absoliučią valdžią, o demokratijos principai 
tau nė motais, gali savo bičiulius pamaloninti, ypač kai rei-
kia jų balsų tvirtinant kokių nors tyrimų komisijų „išvadas”.

Na, o bičiuliai, t. y. naujai iškepta partija, kaip ir dera LKP-
LDDP palikuonims, dalį gautos dotacijos panaudojo prancūziš-
kam vynui užpirkti. Vaizdžiai tariant, aplaistyti neblogą sandorį.

Taigi, valtis siūbuojama toliau. Vienintelė kritinį balsą pla-
čiai paskleisti galinti žiniasklaida, vis atrandanti skandalingų 
valdančiosios daugumos politikų korupcijos (supraskime šį 
žodį plačiau nei kyšio davimą ar ėmimą) faktų, nutildoma 
apribojant jai galimybes naudotis Registrų centro informacija. 
Žinoma, „ketvirtoji valdžia” ne iš kelmo spirta, ji pareikalavo 
nepažeisti spaudos ir žodžio laisvės, kuri yra demokratinės 
visuomenės pamatas. Valdantiesiems teko nusileisti ir ieš-
koti išimčių žiniasklaidai. Be abejo, Lietuvos Prezidentės D. 
Grybauskaitės palaikomos žurnalistų bendruomenės nenuo-
lankumas gerokai supykdė valdančiuosius, ir įvėlė opoziciją 

- emocijų nevaldė ir Seimo nariai, ir, atrodo, premjeras S. 
Skvernelis. Ypač pastarojo emocijos sukėlė daug klausimų, 
tik, deja, gandai apie jas ir liks gandais, nes - kad „visi galai 
dingtų vandenyje” – buvo sunaikinamas Vyriausybės posė-
džio įrašas, kuriame buvo svarstomos žiniasklaidos laisvės. 
Įdomu tai, kad sunaikintas ne iš karto, bet vos tik žurnalistai 
paprašė paviešinti to posėdžio įrašą. Diskusija, ar turi būti 
išsaugojami ir archyvuojami Vyriausybės posėdžių įrašai, bai-
gėsi tuo, kad... Vyriausybė iš interneto ištrynė visus savo po-
sėdžių įrašus! Štai tau ir teisė žinoti, kas vyksta Vyriausybės 
posėdžiuose... Laimė, Lietuvoje daug yra padorių žurnalistų, 
kuriais galima pasitikėti, na o juos tokie draudimai ir dirb-
tinės kliūtys tik paskatina atkakliau ir profesionaliau dirbti. 

Visgi pastaruoju metu tas valties siūbavimas, vaizdžiai 
tariant, yra išskirtinis ratilais, sklindančiais nuo šio proceso: 
kylančios pasipiktinimo bangelės apdairiai nukreipiamos į 
opoziciją, t. y. konservatorius. Iš bet kokio vietinės reikšmės 
įvykio išpučiamas burbulas, kuriame tuoj pat suskamba šablo-

niški vertinimai „Lietuvos valdžia niekam tikusi”, „čia nebe-
įmanoma gyventi”, „Briuselio diktatas mus pribaigs” ir pan., 
bet, kad ir kaip būtų keista, net minint valdžią galvoje turima 
ne dabartinė valdančioji dauguma ar S. Skvernelio Vyriausybė, 
o... konservatoriai! Tie, kurie per 28 atgautos nepriklausomy-
bės metus valdė šalį tik 8 metus ir lyg tyčia per didžiausias 
pasaulines krizes. Reikia pripažinti „agitpropo” gajumą! 

Kaip nesunkai iškreipiama realybė, galima suvokti ver-
tinant batalijas dėl nacionalinio transliuotojo LRT. Žinome, 
kad per aštriai sukritikavę valdančiosios daugumos vadą R. 
Karbauskį, iš darbo turėjo trauktis ne tik populiarus žurnalis-
tas E. Jakilaitis, bet ir vadovybė (na, tenka pripažinti, kad ne 
viskas jų darbe buvo sąžininga, bet priežastis  buvo aiški – R. 
Karbauskio kritika). Ir štai dabar vyksta „visuomenininkų” 
piketai prieš naująją LRT vadovybę! Mat ji, neva, nepaiso 

„tautos” nuomonės ir tarnauja tik globalizmui! (Kažin, jeigu 
taip paklausus tų piketuotojų, kas tas globalizmas, ar išgirs-
tume ką nors be „Briuselio diktato”?) Ypač nekenčiami E. 
Jakilaitis ir Rūta Miliūtė – aršiausi R. Karbauskio ir jo kom-
panijos kritikai. Atsitiktinumas? Nemanau, todėl norisi tikėti, 
kad demokratinės jėgos atsilaikys prieš manipuliuojamos mi-
nios spaudimą paversti nacionalinį transliuotoją antieuropinių, 
antidemokratiškų, o dažnai – ir prorusiškų nuostatų ruporu. 

Žodžiu, valtis siūbuojama toliau, o ar pavyks ją ap-
versti, priklausys nuo žmonių sąmoningumo, kurio, deja, 
stokojam. Kaip tokios stokos įrodymą galima pateikti 
požiūrį į referendumą dėl dvigubos pilietybės. Bet tai 
jau atskira tema, galima pridurti tik tiek, kad siekis at-
imti iš išeivijos lietuvių Lietuvos pilietybę būtų puiki 
dovana kremliui Krymo okupacijos penkmečio proga.

Kęstutis Šilkūnas

Galingiausių pasaulio vals-
tybių klubas G-7 šią savaitę 
(spalio 15-21 d., – red.) para-
gino Saudo Arabijos Karalystę 
atlikti skubų ir skaidrų tyrimą 
dėl Turkijoje dingusio žurna-
listo. Įtariama, kad jis buvo 
nužudytas Saudo Arabijos 
konsulate. G-7 vadovai  pa-
skelbė esantys sunerimę dėl 
žurnalisto dingimo ir patvirti-
no įsipareigojimą remti laisvą 
žiniasklaidą.

Saudo Arabijos valdžią 
kritikavusio žurnalisto likimą 
aiškinosi į Rijadą nuvykęs 
JAV valstybės sekretorius. 
Prancūzijos ekonomikos mi-
nistras pranešė, kad aplinkybės 
jam neleidžia dalyvauti Saudo 
Arabijoje vyksiančioje tarp-
tautinėje konferencijoje, iš jos 
traukiasi ir tarptautinės verslo 
korporacijos bei žiniasklaidos 
grupės. Tokie milžinai, kaip 
„Ford” ar „Financial Times” su 
„The New York Times”.

Tuo pat metu Vilniuje ES ir 
NATO narės Lietuvos minis-
tras pirmininkas su palaikymo 
komanda tikina, kad žinias-
klaida yra toks pat verslas, 
kaip ir visi kiti, kad žurnalistų 
darbo sąlygomis ir priemonė-
mis – Registrų centro duome-
nimis, – kaip antai, turi rūpintis 

NUNYKUS ŽURNALISTIKAI, NELIEKA DEMOKRATIJOS
jų darbdavys ir kad visuome-
nės teisė žinoti nėra absoliuti.

Taip skiriasi demokratiją ir 
žurnalistiką joje suvokiančių 
ir nesuvokiančių valstybių 
lyderių pozicijos.

Bet Lietuvos žurnalistai, 
teisininkai – tikri, o ne tie, ku-
rie lengva ranka paredaguoja 
Konstituciją, jeigu ji trukdo jų 
politinėms ambicijoms, – taip 
pat mokslininkai – irgi tikri, 
o ne selektyviai naudojantys 
tik jų tezes patvirtinančius 
duomenis, – pabrėžia, kad 
visuomenė turi suvokti, kokia 
svarbi demokratijai yra profe-
sionali žurnalistika.

VDU profesorės Auksė 
Balčytienė ir Kristina Juraitė 
šią savaitę pristatė tyrimą 
apie visuomenės santykį su 
medijomis ir žiniasklaida. 
Kalbėdamos apie žemą infor-
macinį raštingumą, jos sako, 
kad suvokimas, kokia informa-
cija turi vertę, yra neatsiejamas 
nuo demokratinio gyvenimo, 
dėl to jį reikia ugdyti nuo mažų 
dienų. Pasak A. Balčytienės, 
Lietuvos atveju žurnalistika, 
ko gero, nėra labai vertinama. 
Ji sako, kad žurnalistiką rei-
kėtų saugoti, tačiau matome 
pastangas ją slopinti, ir pa-
brėžia, kad tik pati žurnalistų 

bendruomenė kol kas išreiškia 
susirūpinimą.

Ta i p  p r o f e s o r ė  A . 
Balčytienė kalba apie įvy-
kius, susijusius su prieiga prie 
Registrų centro informacijos 
ir visuomeninio transliuotojo 
valdymo modelio keitimu.

Kai nacionalinį transliuo-
toją Lenkijoje ėmė tvarkyti jos 
valdančioji partija, Varšuvoje į 
gatves išėjo 20 tūkst. žmonių. 
Kai Lietuvos premjeras parla-
mente šneka, kad visuomenės 
teisė žinoti nėra absoliuti, 
– kalbėdamas ne apie asme-
ninį kieno nors gyvenimą, bet 
sunaikintą ministrų pasitarimo 
garso įrašą – Vilniuje protes-
tuoti neišeina niekas.

Kai tarnybiniame kabinete 
įrašyto pokalbio gabalą ištrynė 
JAV prezidento nurodymu, tos 
18 ištrintų minučių Vašingtone 
baigėsi Richardo Nixono atsis-
tatydinimu. Ir tai nutiko prieš 
beveik 50 metų, kai Lietuva 
dar buvo okupuota. 28 metus 
ji vėl laisva, bet šalies moks-
lininkai turi konstatuoti faktą 
– visuomenė dar per mažai 
supranta, kad be žurnalistikos 
nėra demokratijos, kaip ir be 
demokratijos nelieka žurna-
listikos.

Rūta Miliūtė, LRT

T u r k i j o s ,  R u s i j o s , 
Prancūzijos ir Vokietijos va-
dovai spalio 27 d. susitiko 
Stambule ir mėgino rasti tva-
rų politinį sprendinį Siriją 
krečiančiam pilietiniam karui 
ir išgelbėti trapias paliaubas 
sukilėlių tebekontroliuojamoje 

TURKIJOS, RUSIJOS, PRANCŪZIJOS IR VOKIETIJOS VADOVAI TARĖSI 
DĖL SIRIJOS KRIZĖS

šiaurinėje provincijoje.
Turk i jos  p rez iden tas 

Recepas Tayyipas Erdoganas 
kartu su Rusijos vadovui 
Vladimiru Putinu, Prancūzijos 
prezidentu  Emmanuel iu 
Macronu ir Vokietijos kan-
clere Angela Merkel aptarė 

galimybes išspręsti konfliktą, 
nuo 2011 metų jau nusinešusį 
daugiau kaip 360 tūkst. žmo-
nių gyvybių.

Spalio 26 d. septyni civiliai 
žuvo nuo Sirijos režimo pajėgų 
ugnies paskutinėje didelėje 
sukilėlių tvirtovėje – Idlibo 
provincijoje, nurodė nevyriau-
sybinė organizacija „Syrian 
Observatory for Human 
Rights”. Tai daugiausiai gyvy-
bių pareikalavęs smurto prasi-
veržimas nuo praeitą mėnesį 
ten sudarytų paliaubų.

Rusija, remianti Sirijos 
prezidento Basharo al Assado 
režimą, ir sukilėlius palaikanti 
Turkija susitarė aplink Idlibą 
sukurti buferinę zoną, bet 
prieš pat viršinių susitikimą 
smurtas tame regione smarkiai 
suintensyvėjo.

Turkija ir Rusija anksčiau 
dėl Sirijos konflikto taip pat tar-
davosi su Iranu. Šios pastangos 
buvo įtariai vertinamos Vakarų.

Spalio 27 d. viršūnių susiti-
kimas buvo pirmasis, per kurį 
Turkijos ir Rusijos vadovai su-
sitiko su dviem įtakingiausiais 
Europos Sąjungos valstybių 
vadovais.

Turkijos prezidento atsto-
vas Ibrahimas Kalinas sakė, 
kad per šias derybas visų pir-
ma buvo siekiama „nustatyti 
žingsnius, kuriuos reikia atlikti 
siekiant politinio sprendinio, 
ir nuspręsti, kaip bus einama į 
priekį.”                               LRT
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Vilnius, spalio 25 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė iškilmingoje ce-
remonijoje Prezidentūroje apdo-
vanojo Konstitucijos egzamino 
nugalėtojus ir visus pasveikino 
Konstitucijos dienos proga.

Jau dvyliktą kartą vykstan-
tį egzaminą globojanti šalies 
vadovė pabrėžė, kad čia su-
sirinkę Konstitucijos žinovai 
ir mylėtojai savo gyvenime 
tikrai dar ne kartą pasinaudos 
šiomis žiniomis. „Domėjimasis 
Konstitucija, jos žinojimas, kie-
kvienam iš mūsų padeda gyven-
ti, dirbti ir suvokti, kokia svarbi 
Konstitucija yra Lietuvos raidai, 
pačiai valstybei, o svarbiausia 
– kiekvieno žmogaus laisvėms 
ir teisėms”, – sakė Prezidentė.

Valstybės vadovės teigi-
mu, ši tradicija yra nuostabi, 
nes Konstitucijos žinių trūks-
ta dar labai daug kam, net ir 
politikams. „Net šiandien, 
Konstitucijos dieną, Seime 
bus pakartotinis bandymas kė-
sintis į Konstitucijos I skirsnio 
apsaugą. Šis skirsnis įtvirtina 
pamatines, svarbiausias tautai 
ir valstybei vertybes. Tokias 
kaip kalba, vėliava, teritorijos 

PREZIDENTĖ: KONSTITUCIJOS ŽINIŲ REIKIA VISIEMS

Prezidentė apdovanojo Konstitucijos egzamino nugalėtojus. Lietuvos 
Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

vientisumas, sostinė, valstybės 
suverenitetas. Todėl tai yra ne 
tik neatsakinga, bet ir labai pa-
vojinga”, – reaguodama į Seime 
pateikiamą Referendumo įstaty-
mo 7 straipsnio pataisą pabrėžė 
Prezidentė.

Šiemet, valstybės atkūrimo 
šimtmečio metais, egzami-
nui užsiregistravo rekordinis 

mokyklų skaičius – beveik 
600. Egzamine dalyvavo 32 
tūkstančiai žmonių.  Šalies 
vadovė 32 dalyviams, parodžiu-
siems geriausias žinias, įteikė po 
Konstitucijos egzempliorių ir 
palinkėjo visiems gyventi, dirbti 
ir eiti į priekį vadovaujantis 
būtent šiuo įstatymu.

Prezidentės spaudos tarnyba

Spalio 23 d. prokuratūra 
teismui perdavė „Tvarkos ir 
teisingumo” partijos korupcijos 
bylą. Manoma, kad neteisėtai 
veikdama partija gavo 350 tūkst. 
eurų naudą, daugiau – per vie-
šinimo konkursus. Kaltinimai 
pareikšti partijai ir dar 6-iems 
asmenims, jiems gresia iki 
8-erių metų kalėjime.

Generalinėje prokuratūro-
je surengtoje spaudos konfe-
rencijoje informaciją patei-
kė Generalinės prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir 
korupcijos tyrimo departa-
mento vyriausiasis prokuroras 
Martynas Jovaiša ir Specialiųjų 
tyrimų tarnybos Tyrimų koor-
dinavimo valdybos viršininkas 
Daumantas Pocius.

Gegužės pradžioje proku-
ratūra ir Specialiųjų tyrimų 
tarnyba (STT) skelbė baigusi 
ketverius metus trukusį tyrimą. 
Nusikalstamos veikos vyko 
2013-2014 metais. „Šiandien 
byla pasiekė teismą su proku-
roro surašytu kaltinamuoju aktu. 
Byloje kaltinama politinė partija 
„Tvarka ir teisingumas”, taip pat 
vienas buvęs partijos sekretorius 

TEISMUI PERDUOTA „TVARKOS IR TEISINGUMO”  
KORUPCIJOS BYLA 

E. Genio/LRT nuotr.

ir penki privatūs asmenys”, – 
ketvirtadienį kalbėjo prokuroras 
M. Jovaiša. Ikiteisminio tyrimo 
metu surinkti duomenys, kad 
neteisėtos veiklos rezultatas 
galėjo viršyti 350 tūkst. eurų, 
laikinai buvo apribotas 250 
tūkst. eurų.

Kol kas M. Jovaiša oficia-
liai nepatvirtina, kas iš fizinių 
asmenų yra kaltinami. „Jeigu 
perdavus bylą teisminiam nagri-
nėjimui nebus nuspręsta daryti 
uždarus teismo posėdžius, kam 
šiuo metu pagrindo nemato-
me, tai pradėjus nagrinėti bylą 
atsakymą į savo klausimą jūs 
sužinosite”, – klausiamas apie 
įtariamuosius sakė M. Jovaiša. 
Prokuroras sakė, kad buvo tirta 
20 nusikalstamos veikos epizo-
dų, bet dalis jų nepasitvirtino. 
Vis dėlto didžioji dalis įtaria-
mųjų, anot D. Pociaus, padarė 
ne po vieną nusikalstamą veiką.

Klausiant, kodėl, nors kal-
bama apie kyšius, tačiau nie-
kam nepateikti kaltinimai nei 
kyšininkavimu, nei papirkimu, 
M. Jovaiša sakė, kad prekyba 
poveikiu yra tam tikra kyšinin-
kavimo forma.

„Prekybą poveikiu, kuo yra 
kaltinama tiek partija, tiek priva-
tūs asmenys, galima laikyti tam 
tikra kyšininkavimo forma. Tai 
imamas atlygis ne asmeniškai, 
bet už pažadą paveikti kitus 
asmenis”, – sakė M. Jovaiša. 
Prokuroras neatskleidžia, ar po-
veikis buvo padarytas, tačiau jis 
pažymėjo, kad tai ir nėra būtina. 
„Užtenka pačio susitarimo ar 
pažado. Ar poveikis buvo pada-
rytas, ar ne, į šį klausimą galėtų 
atsakyti tik teismas”, – sakė jis. 
Anot jo buvo bandoma paveikti 
dvi ministerijas – Vidaus reikalų 
ir Aplinkos ministerijas. Iš pra-
džių įtarimai buvo pareikšti 15-
ai asmenų, tačiau kaltinamieji 
byloje tik 7. „Įrodymų kiekis 
pripažinti asmenį įtariamuoju 
yra gerokai mažesnis nei pripa-
žinti jį kaltinamuoju. Kai kurios 
aplinkybės nepasitvirtino, todėl 
daliai asmenų įtarimai panaikin-
ti”, – šią aplinkybę pakomenta-
vo prokuroras.

Įtariami 6 asmenys ir 
partija 

„Tvarkos ir teisingumo” 
partija yra įtariama prekyba 
poveikiu, turto iššvaistymu, 
dokumento klastojimu ir dispo-
navimu suklastotu dokumentu, 
veikiant bendrininkų grupėje bei 
apgaulingu apskaitos tvarkymu. 
Anot pateiktos informacijos, 
didžiąją dalį neteisėtos veiklos 
partija vykdė per buvusį at-
sakingąjį sekretorių Rimantą 
Antaną Ručį. Įtarimai pareikšti 
ir penkiems verslininkams.

Anot teisėsaugos, sekreto-
rius galėjo priimti 68,2 tūkst. 

eurų vertės kyšį iš verslininko 
Rolando Skaisgirio – paramos 
koncertą „Pirk dramblį”, ku-
riame buvo viešinama partija 
„Tvarka ir teisingumas” ir jos 
lyderiai. Kaip buvo skelbta 
anksčiau, tiriant bylą teisėsauga 
buvo susidomėjusi viešosios 
įstaigos „Pradas media” direk-
toriumi Justinu Garliausku, 
įmonės „NTService” vadovu 
Peisachu Kačerginskiu, versli-
ninku Giedriumi Rakausku ir 
verslininku Vytautu Baniu.

Teisėsauga įtaria, kad tas 
pats buvęs partijos atsakin-
gasis sekretorius pažadėjo ir 
susitarė su verslininkais P. 
Kačerginskiu ir G. Rakausku 
priimti iš jų kyšį, o už tai pa-
veikti VRM tarnautojus, kad 
jie įmonėms padėtų laimėti 
Turto valdymo ir ūkio depar-
tamento prie VRM ir vienos 
valstybinės įmonės viešuosius 
pirkimus. Verslininkų nurody-
mais pagal pagamintus ir pa-
naudotus netikrus dokumentus 
pervedus lėšas į kito verslinin-
ko J. Garliausko vadovaujamų 
įmonių sąskaitas, apmokėtos 
partijos viešinimo paslaugos. 
Taip partijos naudai galėjo būti 
paimtas 150,5 tūkst. eurų ky-
šis. „Apsimestiniais sandoriais 
buvo apmokamos politinės 
partijos viešinimo paslaugos”, 
– teigė STT atstovas. Įtariama, 
kad partija per atstovą sukurstė 
verslininką V. Banį panaudoti 
žinomai netikrus dokumentus, 
pervesti lėšas į kito verslininko 
J. Garliausko vadovaujamos 
bendrovės sąskaitą tikslu ap-
mokėti už partijai suteiktas 
viešinimo paslaugas – per 140 

tūkst. eurų. A. Ručiui pareikšti 
įtarimai dėl prekybos povei-
kiu, apgaulingo apskaitos tvar-
kymo bei turto iššvaistymo, 
dokumento suklastojimo.

Verslininkas R. Skaisgirys 
įtariamas prekyba poveikiu, 
verslininkai P. Kačerginskis ir 
G. Rakauskas įtariami prekyba 
poveikiu, turto iššvaistymu, 
dokumento klastojimu bei ap-
gaulingu apskaitos tvarkymu, 
o verslininkai – V. Banys ir J. 
Garliauskas – turto iššvaisty-
mu, dokumento suklastojimu ir 
disponavimu suklastotu doku-
mentu bei apgaulingos apskaitos 
tvarkymu.

Partijai gresia bauda ir 
likvidavimas

Atliekant tyrimą vyko 550 
apklausų ir buvo tiriama 15 įmo-
nė ūkinė finansinė veikla, atlikta 
daugybė kratų. Iš pradžių kaip 
įtariamieji šioje byloje buvo 
apklausti 15 žmonių, tačiau 
galiausiai įtarimai pareikšti 6 
asmenims ir partijai kaip juri-
diniam asmeniui. „Atsakant į 
klausimą kodėl sumažėjo įta-
riamųjų skaičius – ikiteisminio 
tyrimo metu ne visų įtariamųjų 
veiksmuose buvo nustatyti visi 
būtini nusikalstamų veikų požy-
miai”, – paaiškino Generalinės 
prokuratūros Organizuotų nu-
sikaltimų ir korupcijos tyrimo 
departamento vyriausiasis pro-
kuroras Martynas Jovaiša.

Jo teigimu, partijai gresia li-
kvidavimas, veiklos apribojimas 
arba bauda iki 50 tūkst. MGL, 
tai būtų 1,9 mln. eurų. Fiziniams 
asmenims maksimali gresianti 
bausmė yra 8-eri metai laisvės 
atėmimo.                     15min.lt

Europos Taryba gruodžio 
mėnesį gali paskelbti rezo-
liuciją, kad Lietuva nesilai-
ko tarptautinių įsipareigoji-
mų, nes nevykdo Europos 
Žmogaus Teisių Teismo spren-
dimo atverti kelią Rolandui 
Paksui dalyvauti rinkimuose.

Vyr iausybės  a ts tovas 
Donatas Murauskas sako, kad 
šį klausimą Europos Tarybos 
Ministrų komitetas svarstys 
gruodžio 4–6 dienomis vyk-
siančiame posėdyje.

„Šiame posėdyje bus vie-
šai svarstomas Pakso bylos 
vykdymas. Labai tikėtina, 
kad Lietuvos atžvilgiu bus 
pirmą kartą siūloma priimti 
Ministrų komiteto rezoliu-
ciją”, – žiniasklaidai spalio 
25 d. sakė D. Murauskas, 
vadovaujantis Teisingumo 
ministerijoje veikiančiam ats-
tovavimo Europos Žmogaus 
Teisių Teisme skyriui.

„Tai būtų tarptautinė sank-
cija – politinis dokumentas, 
reiškiantis, kad Lietuva nevyk-
do dalies tarptautinių įsiparei-

LIETUVAI GRESIA VIEŠAS EUROPOS 
TARYBOS PASMERKIMAS  

DĖL R. PAKSO BYLOS

gojimų, kylančių iš narystės 
Europos Taryboje. Tai stiprus 
reputacijos poveikis Lietuvai”, 
– sakė  teisininkas.

Seime spalio 25 d. vėl 
p r i t r ū k o  b a l s ų  p r i i m t i 
Konstitucijos pataisas, kurios 
leistų per apkaltą iš prezidento 
pareigų pašalintam Rolandui 
Paksui vėl dalyvauti rinki-
muose.

Už pataisą balsavo 78 
Seimo nariai. Konstitucijos 
pataisai reikia 94 balsų.

Strasbūro teismas dar 2011 
metais paskelbė, kad draudi-
mas iki gyvos galvos dalyvauti 
rinkimuose per apkaltą paša-
lintam asmeniui yra nepro-
porcingas.                        LRT

Rolandas Paksas.                delfi.lt
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Vyriausioji rinkimų komi-
sija (VRK) suskaičiavo, kad 
referendumas dėl dvigubos 
pilietybės instituto išplėtimo 
gali kainuoti nuo 1,8 mln. iki 
2,45 mln. eurų.

Ji pateikė Seimo darbo 
grupei, atsakingai už pa-
sirengimą referendumui, 
pirminius savo skaičiavimus.

Kadangi kol kas neaišku, 
kiek dienų vyks referendu-
mas, kiek valandų bus galima 
balsuoti, parengti penki skir-
tingi išlaidų variantai.

Pigiausiai – 1,5 mln. eurų 
– atsieitų referendumas, vyk-
siantis dvi išankstinio balsa-
vimo dienas ir vieną sekma-
dienį su prezidento rinkimais, 
neprailginus rinkimų komisi-
jų darbo laiko.

Apie 2,45 mln. eurų rei-
kėtų, jei referendumas vyktų 
penkias išankstinio balsavi-
mo dienas ir vieną sekmadie-
nį dviem valandomis pailgi-
nant balsavimo laiką.

„Didžiausią šių lėšų dalį 
sudaro atlyginimai komisijų 

nariams, socialinio draudi-
mo įmokoms, kitoms rin-
kimų komisijų išlaidoms”, 
– sakė Seimo darbo grupės 
vadovas „valstietis” Arvydas 
Nekrošius.

Šios lėšos būtų papildo-
mos prie prezidento rinki-
mams skirtų išlaidų.

Referendumą dėl dvigu-
bos pilietybės planuojama 
rengti per prezidento rinki-
mus kitų metų gegužę.

Valstybės institucijos dar 
skaičiuoja, kiek galėtų atsi-
eiti informacinė kampanija 
apie referendumą.

Planuojama, kad Užsienio 
reikalų ministerija (URM) 
būtų atsakinga už referen-
dumo viešinimo kampaniją 
užsienyje. Ji suskaičiavo, kad 
tam kitąmet reikėtų skirti 0,5 
mln. eurų.

„Esu amo netekusi švel-
niai tariant”, – pamačiusi 
URM projektą sakė Seimo 
Teisės ir teisėtvarkos komi-
teto pirmininkė „valstietė” 
Agnė Širinskienė.

Ją nustebino ne tik suma, 
bet ir į projektą įrašytos kon-
krečios išeivijos organizaci-
jos, kurioms būtų skiriama 
lėšų.

Tuo metu A. Nekrošius 
įsitikinęs, kad valstybė netu-
rėtų skirti lėšų referendumo 
kampanijai.

„Mano nuomonė nesikei-
čia – manau, kad politinės 
partijos ir judėjimai turėtų 
atsidaryti specialias sąskaitas 
ir iš jos finansuoti agitaciją už 
referendumą ar prieš referen-
dumą”, – sakė jis.

Kitąmet planuojamu re-
ferendumu būtų siūloma pa-
keisti Konstituciją, kad pagal 
kilmę Lietuvos pilietis, įgijęs 
Lietuvos pasirinktos europi-
nės ir transatlantinės integra-
cijos kriterijus atitinkančios 
valstybės pilietybę, Lietuvos 

pilietybės nepraranda.
Kitais atvejais Lietuvos 

pilietis negalėtų būti ir kitos 
valstybės pilietis, išskyrus 
konstitucinio įstatymo numa-
tytas išimtis.

D a r b o  g r u p ė  s i ū l o 
Pilietybės įstatymą padaryti 
konstituciniu ir jame nuro-
dyti atvejus, kada Lietuvos 
pilietis galėtų būti ir kitos 
valstybės pilietis.

Siūloma į įstatymą įrašy-
ti, kad Lietuvos pasirinktos 
europinės ir transatlantinės 
integracijos kriterijus atitinka 
valstybės, kurios yra Europos 
Sąjungos narės arba daly-
vauja Europos ekonominės 
erdvės susitarime, priklauso 
NATO, Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros orga-
nizacijai. 

Taip pat siūloma įstatyme 
nurodyti, kad minėtų kriterijų 
neatitinka „tos valstybės, ku-
rios kartu dalyvauja buvusios 
SSRS pagrindu sukurtose 
politinėse, karinėse, ekono-
minėse ar kitose valstybių 
sąjungose ar sandraugose”.

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

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.

Konstitucinis Teismas 
anksčiau yra pažymėjęs, 
kad dviguba pilietybė ne-
gali būti paplitęs reiškinys, 
todėl Konstitucijai priešta-
rautų dvigubos pilietybės 
įteisinimas įstatymu tiems 
žmonėms, kurie išvyko iš 
šalies po nepriklausomybės 
atkūrimo.                        LRT

Lankydamasis renginyje 
„Lietuvos žvalgybai 100 metų” 
Ministras Pirmininkas Saulius 
Skvernelis akcentavo žvalgybos 
svarbą valstybės gyvenime, 
ypatingą šios srities pareigūnų 
profesionalumą.

Anot premjero, be žvalgy-
bos veiklos vargu ar galėtų būti 
priimami svarbiausi valstybės 
vadovų sprendimai, garantuo-
jamos žmogaus teisės ir laisvės, 
užtikrinamos demokratinės 
vertybės. Sunkiai dirbdami, 
tarnaudami aukštesniems – vals-
tybės idealams ir rizikuodami 
šios profesijos žmonės kasdien 
iš naujo gina ir užtikrina mūsų 
ateitį, mūsų saugumą.

„Mūsų visų laisvės ir nepri-
klausomybės garantas – budru-
mas. Šiandien minime Lietuvos 
žvalgybos 100 metų jubiliejų, ir 

PREMJERAS: MŪSŲ VISŲ LAISVĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS GARANTAS – BUDRUMAS
mūsų nuoširdi padėka ir pagarba 
Lietuvos žvalgams visų pirma 
yra moralinės skolos grąžini-
mas, prisimenant skaudžius 
istorinius įvykius 1940 metais”,- 
pabrėžė premjeras.

Vyriausybės vadovas pasi-
džiaugė, kad okupantų režimo 
palikimas – nepasitikėjimas 
„saugumiečiais” pagaliau sklai-
dosi ir gyventojai vis labiau 
vertina šios svarbios tarnybos 
darbus. Valstybė privalo  už-
tikrinti geresnes darbo sąly-
gas bei socialinę gerovę ir  
Vyriausybė visada skirs tam 
didelį dėmesį.

Vyriausybės vardu S. 
Skvernelis nuoširdžiai pa-
dėkojo pareigūnams už  pro-
fesionalumą ir kompetenciją 
bei palinkėjo sėkmės visuose 
darbuose  tėvynės labui. LRV Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis paminėjime „Lietuvos žvalgybai 100 metų”.                 LRV

REFERENDUMO DĖL PILIETYBĖS KAINA:  
SUMA GALI SIEKTI 1,8–2,5 MLN. EURŲ

2018 m. spalio 18 d. 
pranešimas žiniasklaidai

Seimas priėmė Seimo 
nutarimą (projektas  Nr. 
XIIIP-2565(2), kuriuo nutarta 
paskelbti privalomąjį referendu-
mą dėl Konstitucijos 12 straips-
nio pakeitimo, apibrėžiančio 
pilietybės įgijimą. Už Seimo 
nutarimą balsavo 66 Seimo 
nariai, susilaikė 4 parlamentarai.

Pagal priimtą nutarimą pri-
valomasis referendumas bus 
vykdomas dvi dienas – 2019 
m. gegužės 12 ir 26 dieno-
mis. Pasiūlymo iniciatoriai 
referendumą siūlo vykdyti 
dvi dienas įvertinus tai, kad 
Konstitucijos I skirsnio nuos-
tatų pakeitimui reikalinga su-
rinkti ypač didelį piliečių bal-
sų skaičių – daugiau kaip pusę 
piliečių, turinčių rinkimų teisę 
ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. 
Būtent šiomis dienomis ša-
lyje bus rengiami Prezidento 
rinkimai ir rinkimai į Europos 
Parlamentą.

Šiuo metu Konstitucijos 
12 straipsnis apibrėžia pagrin-
dines Lietuvos Respublikos 
pilietybės įgijimo nuostatas, 
pagal kurias Lietuvos pi-
lietybė įgyjama gimstant ir 
kitais įstatymo nustatytais 
pagrindais, o išskyrus įstaty-
mo numatytus atskirus atve-
jus, niekas negali būti kartu 
Lietuvos Respublikos ir kitos 
valstybės pilietis.

Privalomajame referen-
dume bus teikiama balsuo-
ti dėl šio Konstitucijos 12 
straipsnio pakeitimo teksto: 
„Lietuvos Respublikos pilie-
tybė įgyjama gimstant ir kitais 
konstitucinio įstatymo nusta-
tytais pagrindais. Lietuvos 
Respublikos pilietis pagal 
kilmę, įgijęs konstitucinio 
įstatymo nustatytus Lietuvos 
Respublikos pasirinktos eu-

SKELBIAMAS PRIVALOMASIS 
REFERENDUMAS DĖL PILIETYBĖS 

IŠSAUGOJIMO
ropinės ir transatlantinės in-
tegracijos kriterijus atitin-
kančios valstybės pilietybę, 
Lietuvos Respublikos pi-
lietybės nepraranda. Kitais 
atvejais Lietuvos Respublikos 
pilietis negali būti kartu ir 
kitos valstybės pilietis, iš-
skyrus konstitucinio įstatymo 
nustatytas išimtis. Pilietybės 
įgijimo ir netekimo tvarką nu-
stato konstitucinis įstatymas.”

Seimo sudaryta darbo gru-
pė referendumo dėl dvigu-
bos pilietybės klausimams 
spręsti yra nusprendusi reko-
menduoti Seimui europinės 
ir transatlantinės integraci-
jos kriterijus atitinkančio-
mis valstybėmis pripažinti 
Europos Sąjungos valstybes 
nares, valstybes, priklausan-
čias NATO bei EBPO orga-
nizacijoms.

Referendumu pr i imt i 
Konstitucijos pakeitimai įsi-
galiotų 2020 m. sausio 1 d.

LRS

Kompiuterinis raštingumas 
Lietuvoje yra žemiau Europos 
Sąjungos vidurkio. Šaliai vis 
nepasivejant į priekį išsiveržusių 
valstybių, senjorai apgailes-
tauja, kad norinčiųjų mokytis 
dirbti kompiuteriu – apstu, o 
galimybių tai daryti beveik nėra. 
Lapkritį prasidėsiantis projektas 
„Senjorų dienos internete” sieks 
pagyvenusius žmones išmokyti 
ieškoti informacijos, naudotis 
elektroninėmis bankų ir parduo-
tuvių paslaugomis.

35 metus staklių inžinieriu-
mi dirbęs Aleksandras Vilks 
išėjęs į pensiją ėmė domėtis 
papuošalų ir baldų gamyba. 
Laisvu laiku vyras naršo in-

SENJORŲ KOMPIUTERINIU 
RAŠTINGUMU RŪPINSIS TREČIOJO 

AMŽIAUS UNIVERSITETAS 
ternete ieškodamas idėjų, ką 
ir kaip pagaminti.

„Skaityti iš žurnalų, kata-
logų, labai nepatogu ir infor-
macijos nelabai daug gauni. 
Pavyzdžiui, technologijos ap-
dirbimo, visokios medžiagos, 
kokias naudoja kitos firmos 
– kompiuteryje viską galima 
rasti”, – sakė Trečiojo amžiaus 
universiteto absolventas A. 
Vilks.

Ekspertai vieningai sutin-
ka, kad Europos visuomenei 
senstant ir į pensiją išeinant 
vėliau, vis aktualiau mokytis 
visą gyvenimą ir atnaujinti 
darbo išmaniosiomis techno-
logijomis įgūdžius.          LRT
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Šių metų rugsėjo 28-30 d. 
jau 12 kartą Airijos lietuviai 
rinkosi į Mayo (Mėjo) grafys-
tės Ballinrobe (Balinroubo) 
mieste vykusį sąskrydį „Mums 
vis dar reikia sparnų. Fly 
Mayo”, skirtą lakūno Felikso 
Vaitkaus skrydžio vienviečiu 
lėktuvu per Atlantą 1935 m. 
minėjimą.

Sąskrydis prasidėjo jau 
penktadienio vakarą vyrų 
voka l in io  ansambl io  i š 
Marijampolės „Sūduvietis” 
koncertu Šv. Marijos bažny-
čioje ir pirmą kartą rengtu 
Airijoje gyvenančių marijam-
poliečių suvažiavimu.  

Šeštadienio programą pa-
grindinėje Ballinrobe aikštėje, 
kur nuo šiol visada plevėsuos 
ne tik Airijos, bet ir Lietuvos 
vėliava, vidurdienį pradėjo 
Dublino folklorinio ansamblio 
„Lietuviškas dobilas” pasidai-
navimai ir pasišokimai.

Po pietų gausus būrys 
Airijos lietuvių, Marijampolės, 
Ballinrobe ir Mayo grafystės 
tarybos atstovų rinkosi prie 
paminklo Feliksui Vaitkui 
vienoje iš miesto aikščių pa-
gerbti legendinio lietuvių la-
kūno. Lietuvos ambasadorius 
Egidijus Meilūnas kalbėjo, 
kad Feliksas Vaitkus ne tik 
įveikė Atlantą, bet ir nutiesė 
draugystės tiltą tarp Lietuvos ir 
Airijos. Ambasadorius taip pat 
padėkojo Airijos lietuviams ir 
Mayo grafystės vadovams už 
lakūno atminimo puoselėjimą.

Mayo grafystės tarybos 
narys, grafystės vicemeras 
Michael Loftus atsakomojoje 
kalboje pabrėžė, kad džiaugia-
si, jog lietuviai, puoselėdami 
Felikso Vaikaus atminimą, 

rengia gražius renginius ir taip 
turtina kultūrinį Ballinrobe 
gyvenimą. Jis taip pat sakė, 
kad neseniai Mayo grafystės 
taryba palankiai atsiliepė į am-
basados ir Felikso Vaikaus klu-
bo iniciatyvą įsteigti Felikso 
Vaitkaus memorialinį sodą, 
kuris taps gražiu istorinio 
įvykio priminimu ir sujungs 
čia gyvenančių lietuvių ir airių 
visuomenes.

Sąskrydį aktyviai parėmė 
ir įsitraukė ir Mayo grafystės 
taryba. Tarybos nariai John 
Caulfield, Patsy O‘Brien, 
Richard Finn, David Hall, 
Damien Ryan,  pradėdami va-
karinę renginio dalį, pabrėžė 
airių norą bendradarbiauti ir 
bendrauti su lietuviais, kurie 
kai kuriuose  grafystės mies-
tuose sudaro daugiau kaip 10 
proc. gyventojų, kartu plėtoti 
regiono kultūrinį ir visuo-
meninį gyvenimą. Gražiu ir 
prasmingu sąskrydžiu džiau-
gėsi ir ilgamečiai nuolatiniai 
Felikso Vaitkaus atminimo 
puoselėtojai Patsy Murphy 
ir Liam Horan bei Mayo 
administracijos atstovas Neil 
Sheridan. Marijampolės mero 
pavaduotojas  Romualdas 
Makauskas  pasidžiaugė, kad 
nuo tada, kai praėjusių metų 
pabaigoje buvo pasirašyta 
sutartis tarp Marijampolės ir 
Mayo grafystės, bendradar-
biavimas itin suintensyvėjo. 
Buvo pasikeista ne tik vadovų 
delegacijomis, bet itin akty-
viai vyksta verslo dialogas 
ir jau yra pasirašyti pirmasis 
kontraktas.

Šeštadienis baigėsi koncer-
tu, kuriame pasirodė gausus 
būrys iš visos Airijos atvykusių 

lietuvių atlikėjų ir muzikantų,  
bei bendruomenių vakarone, 
per kurią prisistatė Dublino, 
B a l l i n r o b e ,  D u n d a l k o , 
Mullingaro, Galway, Laois, 
Tullamore lietuvių bendruo-
menės. 

Sekmadienio rytas prasi-
dėjo šv. Mišiomis Šv. Marijos 
bažnyčioje. Vėliau gausus 
būrys tautiečių patraukė prie 
Felikso Vaitkaus paminklo, 
kur įvyko „100 vėliavų žy-
gio” į Šv. Patriko kalną ofici-
alus startas. Pasiekti daugiau 
nei 700 m aukščio Šv. Patriko 
viršūnę nebuvo paprasta, 
bet lietuviška bendrystė ir 
bičiulystė bei artimas šir-
džiai trispalvis derinys kėlė 
džiaugsmą, stiprino dvasią 
ir vedė. Šimtas trispalvių, 
užneštų lietuvių, gyvenan-
čių įvairiausiuose Airijos 
kampeliuose, plaikstėsi virš 

A I R I J A

MUMS VIS DAR REIKIA SPARNŲ!

Airijos lietuviai, Marijampolės, Ballinrobe ir Mayo grafystės tarybos atstovai prie paminklo lakūnui 
Feliksui Vaitkui.                                                                                                                         LR URM

pačios simboliškiausios ir 
švenčiausios Airijos vietos. 
Šis žygis, skirtas Lietuvos 
valstybingumo atkūrimo šim-
tmečiui, vainikavo sąskrydį.

Prieš festivalį, rugsėjo 
26-28 d., vyko Marijampolės 
verslo misija, kurią suren-
gė organizacijos „Global 
L i t h u a n i a n  E n t e r p r i s e 
Network”  vadovai Rytis 
Jankauskas ir Eon Kennedy. 
Marijampolės verslininkai 
susitiko su Mayo grafystės 
vadovais, „Enterprise Board 
Mayo”, „Bank of Ireland” 
regioninio padalinio, „The 
Financial Directors Centre 
Ireland”, „Westbic” atsto-
vais, lankėsi „McGrathus  
Limestone Rabeen” ir Vakarų 
regiono kitose kompanijose.

Šventės metu taip pat vyko 
lietuviškų maisto produk-
tų ir rankdarbių, pagamintų 

Airijoje, mugė, kurioje tradi-
cinius gaminius pardavinėjo 
daugiau nei 21 įmonė ir pavie-
niai gamintojai.

Šio tradicinio, lietuvių iš 
visos Airijos gausiai lankomo, 
sąskrydžio pagrindinis orga-
nizatorius šiais metais buvo 
Felikso Vaitkaus klubas (va-
dovė - Miranda Jankauskienė) 
kartu su Lietuvos ambasada 
Dubline. Sąskrydį parėmė 
Užsienio reikalų ministeri-
jos Užsienio lietuvių depar-
tamentas, „MVTransport”, 
„Bliss beauty”, „Ashbourne 
dental and medical clinic”, 
„Finansinių sprendimų agen-
tūra”, Dundalk lietuvių ben-
druomenė, Airijos lietuvių 
bendruomenė,  Marijampolės 
savivaldybė, „Dublin duona”, 
„INVEA group”, „Rusnės 
vila”, „Lituanica”, „Tuam foto 
studija”.                   LR URM

Šiais mokslo metais Sankt 
Peterburgo lietuvių  ben-
druomenės namuose veiks 
keturios lietuvių kalbos mo-
kyklos grupės, kuriose mo-
kysis beveik 80 įvairaus 
amžiaus moksleivių – nuo 
6 metų amžiaus iki senjorų. 

R U S I J A

SANKT PETERBURGE MOKOMASI 
LIETUVIŠKAI

Tradiciškai pirmosios mokslo 
metų pamokos vyko generali-
niame konsulate. Mokytojos 
Apolonija Kalniūtė bei Irina 
Pervušina džiaugėsi po vasa-
ros sugrįžusiais mokiniais bei 
naujokais, kurių šiemet taip 
pat nemažai. Lituanistinių 

mokyklų veiklą remia bei 
metodinę pagalbą teikia 
Lietuvos švietimo ir mokslo 
ministerija.

Dar viena gera naujiena 
Sankt Peterburgo lituanistikos 
padangėje – po trejų metų 
pertraukos  Sankt Peterburgo 
universitetas suformavo grupę 
lietuvių kalbą studijuosiančių 
pirmakursių.            LR URM

Sankt Peterburgo lietuvių  bendruomenės namuose veiks keturios lietuvių kalbos mokyklos grupės. LR URM

Spalio 18 d. Lietuvos am-
basada Suomijoje organizavo 
tradicinį Suomijoje studijuo-
jančių lietuvių susitikimą. 
Šiais metais susitikimo daly-
viai kartu apsilankė Suomijos 
šiuolaikinio meno muziejuje 
KIASMA, kuriame šiuo metu 
eksponuojama Baltijos jūros 
regiono šalių menininkų par-
oda „Pirmyn ir atgal”.

P a r o d o j e  p r i s t a t o -
m i  l i e t u v i ų  š i u o l a i k i -
nio meno kūrėjų Romos 
Auškalnytės, Algės Julijos 
Kavaliauskaitės, Mindaugo 
Navako, Gintauto Trimako 
& Nomedos Urbonienės & 
Elenos Valiukaitės, Gedimino 
Urbono ir Dariaus Žiūros dar-

S U O M I J A

TRADICINIS SUOMIJOJE STUDIJUOJANČIŲ 
LIETUVIŲ SUSITIKIMAS

bai. Paroda veiks iki kitų metų 
kovo 24 d. Ambasadorius 
V.Sarapinas pasidžiaugė, 
kad valstybės atkūrimo šim-
tmetį švenčiančios Lietuvos 
kultūros akcentas šiame mo-
dernaus meno centre nėra 
pavienis - tik prieš mėnesį 
KIASMA teatro salėje stebė-
jome Eglės Budvytytės inte-
raktyvų performansą „Orkos 
ir vulkanai”.

Susitikimo metu lietuvių 
studentams Suomijos lietu-
vių jaunimo sąjunga „Silta” 
pristatė savo veiklą bei ar-
timiausius planus, pakvietė 
prisijungti prie šios organiza-
cijos įgyvendinamų projektų.

LR URM

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
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Spalio 25-26 dienomis 
Hurgadoje lietuvių bendruo-
menė kartu su Lietuvos am-
basada Egipte ir Nacionaliniu 
M. K. Čiurlionio muziejumi 
surengė Lietuvos dienas.

A t i d a r y d a m a s  š v e n -
tę Lietuvos ambasadorius 
Arvydas Daunoravičius pažy-
mėjo suprantantis, jog tūkstan-
tmečio istorija ir šimtą metų 
gyvuojančia valstybe Lietuva 
egiptiečių nenustebins, tačiau 
tai pabandys padaryti žmonių 
sugebėjimais, tradicijomis ir 
kultūra. Jis padėkojo Hurgados 
miestui, svetingai priimančiam 
turistus iš Lietuvos.

Š v e n t ė j e  d a l y v a v ę s 
Raudonosios jūros guberna-
torius Ahmedas Abdas Alla, 
dėkodamas už kvietimą į ren-
ginį pastebėjo, kad egiptiečiai 
jaučia simpatijas Lietuvai ir jos 

Spalio 5 – 14 dieno-
mis Montevidėjuje vyko 
Urugvajaus lietuvių organizuo-
jami renginiai, skirti Lietuvos 
valstybės nepriklausomybės 
šimtmečiui paminėti.

Lietuvos garbės konsulatas 
Urugvajuje bei Urugvajaus lie-
tuvių kultūros draugija valsty-
bės atkūrimo šimtmečio proga 
suorganizavo keletą renginių, 
kurie ne tik sutelkė čia gyve-
nančius lietuvius, bet taip pat 
miesto gyventojus supažindi-
no su vietinės bendruomenės 
veikla bei Lietuvos istorija, 
kultūra ir papročiais. Renginių 
ciklas prasidėjo spalio 5 dieną 
lietuviškos virtuvės pristatymu 
ir degustacija, kurios metu su-
sirinkusieji galėjo paskanauti 
šaltibarščių, „kugelio”, bulvi-
nių blynų bei vakaro pabaigai 
patiektu desertu – skruzdėlynu. 
Virtuvėje darbavosi bendruo-
menės narė ir profesionali vir-

tuvės šefė Virna Vilimavicius 
su kulinarijos mokyklos mo-
kiniais bei Lietuvos garbės 
konsulė Urugvajuje Cecilia 
Hernandez Svobas.

Spalio 11 dieną Urugvajaus 
užsienio reikalų ministerijo-
je buvo surengti du svarbūs 
renginiai. Vakaras prasidėjo 
dailininko, Urugvajaus lietuvio 
Gabriel Vuljevo sukurto pašto 
ženklo, išleisto Lietuvos valsty-
bės atkūrimo 100-mečio proga, 
pristatymu. Ceremonijoje da-
lyvavo ir sveikinimo žodžius 
tarė Lietuvos garbės konsulė 
Cecilia Hernandez Svobas, 
Urugvajaus pašto prezidentė 
Solange Moreira, generalinis 
kultūros vicedirektorius užsie-
nio reikalų ministerijoje Nestor 
Rosa, Lietuvos Respublikos 
generalinė konsulė San Paule 
Laura Tupe, Urugvajaus lietu-
vių kultūros draugijos sekre-
torius Alberto Kaluževičius, 

U R U G V A J U S

KITAME PASAULIO KRAŠTE: URUGVAJAUS 
LIETUVIAI MINI LIETUVOS VALSTYBĖS 

ATKŪRIMO 100-METĮ

Urugvajaus lietuviai.                                                                                                           Autorės nuotraukos

prelatas Edmundas Putrimas.
Taip pat tą vakarą užsie-

nio reikalų ministerijoje buvo 
atidaryta paroda „Lietuviai 
Urugvajuje”, kurioje fotogra-
fijomis ir trumpais tekstais 
buvo atskleista Montevidėjaus 
lietuvių istorija nuo pirmųjų 
atkeliavusiųjų iki šių dienų ben-
druomenės narių. Fotografijose 
parodyti svarbiausi bendruo-

menės gyvavimo momentai: 
pirmųjų Urugvajaus lietuvių 
darbai, veikusi mokykla, tau-
tinių šokių grupės, lietuvių 
kino teatras, nepriklausomybės 
šventės minėjimai ir kt. Pašto 
ženklo pristatymo ceremonijoje 
ir parodos atidaryme kartu su 
Montevidėjaus lietuviais daly-
vavo kitų šalių garbės konsulai 
bei kiti svarbūs Urugvajaus 
užsienio reikalų ministerijos 
atstovai.

Dar vienas svarbus įvykis 
buvo spalio 11-12 dienomis 
Montevidėjuje vykusi konsu-
linė misija, kurios metu buvo 
registruojami čia gyvenan-
čių lietuvių prašymai gauti 
Lietuvos Respublikos piliečio 
pasą bei gimimai ir santuokos. 
Konsulinėje misijoje dirbo 
Lietuvos generalinė konsulė 
San Paule Laura Tupe ir kon-
sulinio departamento atstovė 
Kristina Nepaitė. Joms padė-
jo Lietuvos garbės konsulė 
Cecilia Hernandez Svobas, 
bendruomenės narys Alejandro 
Hernandez Svobas ir šiuo metu 
Urugvajaus kultūros draugijoje 
praktiką pagal Švietimo mainų 
ir paramos fondo organizuo-
jamą programą atliekantys 

Aleksandras Poniatajevas ir 
Greta Guogaitė.

Spalio 14 dieną renginių 
ciklą užbaigė Montevidėjaus 
Nekaltojo Prisikėlimo, Šv. 
Filipo ir Šv. Santiago katedroje 
laikytos mišios, skirtos padėkoti 
už Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečio šventę. Mišias laikė 
kardinolo Daniel Sturla, kuris 
šiuo metu vieši Romoje, pa-
skirtas vyskupas Luis Eduardo 
Gonzalez, katedros klebonas 
kun. Juan Gonzalez ir LVK 
delegatas užsienio lietuviams 
katalikams Edmundas Putrimas. 
Baigiant mišias Lietuvos garbės 
konsulė vyskupui ir kardinolui 
įteikė Lietuvos valstybės isto-
rijos knygas ispanų kalba bei 
gintarą. Galiausiai po mišių visi 
buvo pakviesti priešais katedrą 
esančioje Matriz aikštėje stebėti 
vaikų šokių grupės „Rintukai” 
bei suaugusių šokių grupės 
„Gintaras” pasirodymų.

Šie išeivijoje gyvenančių 
lietuvių organizuojami rengi-
niai rodo Lietuvos valstybės 
ir tradicijų svarbą Urugvajuje 
gyvenantiems lietuviams bei 
jų indėlį į Lietuvos valstybės 
garsinimą svetur.

Greta Guogaitė

žmonėms.
Hurgadiečiai ir kurorto sve-

čiai klausėsi M. K. Čiurlionio 
kūrinių, galėjo grožėtis net tri-
jomis lietuviškomis parodomis: 
Mariaus Jovaišos „Neregėta 
Lietuva”, lietuvių klasi-
ko Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio paveikslų repro-
dukcijomis ir Hurgadoje gyve-
nančios Jolitos Majauskienės 
popieriaus karpiniais. Žiūrovus 
taip pat džiugino Londono 
lietuvių folkloro ansamblio 
„Saduto” atliekamos lietuviš-
kos dainos ir šokiai, o Kultūros 
centre buvo surengta nedidelė 
lietuviška mugė.

Šventės dalyviai sveikino 
Lietuvą, mininčią savo šimtą-
sias metines, ir džiaugsmingai 
pažymėjo, kad tokio mastelio 
lietuviškos šventės Hurgada dar 
nebuvo mačiusi.       LR URM

E G I P T A S

HURGADOJE VYKO LIETUVIŲ DIENOS

Hurgadoje lietuvių bendruomenė kartu su Lietuvos ambasada Egipte ir Nacionaliniu M. K. Čiurlionio 
muziejumi surengė Lietuvos dienas.                                                                                         LR URM

Urugvajaus lietuvio dailininko Gabriel Vuljevo sukurto pašto ženklo pristatyme dalyvavo garbingi svečiai. 
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Spalio 23 dieną Lietuvos 
Respublikos ambasadoje 
Vašingtone įvyko diskusija 
apie dezinformacijos grėsmes 
internetinėje edrvėje ir pavo-
jus interneto laisvei Rusijoje.

Diskusijoje pranešimus 
skaitė garsūs Rusijos žurna-
listai, portal agentura.ru įkū-
rėjai Andrejus Soldatovas ir 
Irina Borogan, bei „Amerikos 
balso” Polygraph.info progra-
mos, atskleidžiančius mela-
gingas naujienas, readaktorius 
Džimis Frajus (Jim Fry). 
Renginio dalyvius sveiki-
no Lietuvos ambasadorius 
Rolandas Kriščiūnas.

„Laisvosios Rusijos fon-
do” ir LR ambasados sureng-
toje diskusijoje dalyvavo JAV 
pareigūnai, užsienio šalių 

LIETUVOS AMBASADOJE VAŠINGTONE 
SU RUSIJOS PILIETINE VISUOMENE 

DISKUTUOTA APIE PAVOJUS 
INTERNETO LAISVEI RUSIJOJE

diplomatai, Rusijos pilietinės 
visuomenės aktyvistai, atsto-
vai iš žymių JAV ekspertinių 
centrų (think tanks), amerikie-
čių žurnalistai.

Lietuvos ambasada JAV 
tradiciškai rengia diskusijas 
su Rusijos pilietinės visuo-
menės aktyvistais ir JAV eks-
pertais apie situaciją Rusijoje, 
Vakarų šalių ir Rusijos san-
tykius, bei demokratiškos ir 
europietiškos Rusijos pers-
pektyvą. Tokios diskusijos 
vyksta ir Lietuvoje - 2019 
m. pavasarį Vilniuje vyks jau 
šeštasis Vilniaus Rusijos fo-
rumas, suteikiantis galimybę 
laisvai diskusijai apie Rusijos 
ateitį.

Kęstutis Vaškelevičius, LR 
URM

Lietuvos ambasada JAV rengia diskusijas su Rusijos pilietinės visuomenės aktyvistais ir JAV 
ekspertais apie situaciją Rusijoje.                                                                                        LR URM

Spalio 25 d. Vilniaus Šv. 
Ignoto bažnyčioje buvo auko-
jamos Šv. Mišios, meldžiamasi 
už buvusius ir esamus žval-
gybos pareigūnus, jų šeimas. 
Vakare Valdovų rūmuose vyko 
iškilmingas minėjimas.

1918 m. spalio 27 d. 
Krašto apsaugos komisija Joną 
Žilinską paskyrė karininku 

MINIMAS LIETUVOS ŽVALGYBOS ŠIMTMETIS

ypatingiems reikalams ir taip 
davė pradžią atkurtos Lietuvos 
žvalgybai. Tą dieną Lietuvos 
kariuomenėje oficialiai buvo 
įkurta pirmoji žvalgybos tar-
nyba – Žinių skyrius.

1918–1923 m. žvalgy-
bą vykdė Generalinio štabo 
Žvalgybos skyrius. Pasibaigus 
Nepriklausomybės karams, 

1923 m. rugpjūčio mėn. po-
litinio sekimo (vidaus sau-
gumo, civilinės žvalgybos 
ir kontržvalgybos) funkcijos 
buvo perduotos Vidaus reikalų 
ministerijai – kariuomenės 
žvalgybos skyrius reorgani-
zuotas. Nuo tada abi tarnybos 
plėtojosi savarankiškai.

LR KAM

Asociatyvinė nuotr.                                                                                   KAM archyvo / Stasės Peštenienės

Spalio 7-8 d. Lietuvoje su 
oficialiu vizitu lankėsi Danijos 
Karalystės princas Joachim 
Holger Waldemar Christian. 
Vizito metu Vilniuje jis susi-
tiko su Lietuvos kariuomenės 
vadu generolu leitenantu Jonu 
Vytautu Žuku, Gynybos štabo ir 
kariuomenės pajėgų bei valdy-
bų vadovybe, apsilankė NATO 
pajėgų integravimo vienete. 
Danijos Karalystės princas 
taip pat apsilankė Rukloje, kur 
susitiko su Mechanizuotosios 
pėstininkų brigados „Geležinis 
Vilkas” ir NATO priešakinių 
pajėgų bataliono kovinės gru-
pės kariais.

Susitikęs su Karališkąja 
Didenybe Danijos Karalystės 
princu Joachimu Lietuvos ka-
riuomenės vadas generolas lei-
tenantas Jonas Vytautas Žukas 
pabrėžė, kad Danija yra ypatin-
ga Lietuvos sąjungininkė.

„Esu dėkingas Danijos 
Karalystei už ilgametes pastan-
gas stiprinti mūsų kariuomenę, 
o jos kariams – už perduotą 
profesinę patirtį. Atsikūrus 
Lietuvos kariuomenei Danijos 
kariai padėjo mums suformuoti 
artilerijos batalioną, parengti 
Mechanizuotąją pėstininkų 
brigadą „Geležinis Vilkas”, su-
darė galimybes mūsų kariams 
įgyti patirties tarptautinėse 
operacijose. Per keletą karinio 
bendradarbiavimo dešimtme-
čių esame užmezgę daug pa-
žinčių, mūsų kariška draugystė 
yra patikrinta ne tik įvairiuose 
bendruose renginiuose ir praty-
bose, bet ir veikiant karštuose 
taškuose”, - sakė gen. ltn. J. V. 
Žukas.

Bendraudamas su Danijos 
Karališkosios šeimos nariu 
Lietuvos kariuomenės vadas 
taip pat išreiškė padėką Danijai 
už ženklų indėlį į NATO atgra-

symo ir gynybos stiprinimo 
priemones mūsų regione. Be 
to, susitikime buvo aptarti 
daugiašalio karinio bendradar-
biavimo projektai, kuriuose 
dalyvauja Danijos ir Lietuvos 
kariai, regiono saugumo situ-
acija, Lietuvos kariuomenės 
pajėgumai ir vystymo planai.

Lankydamasis Vilniuje 
dislokuotame NATO pajėgų 
integravimo vienete, Danijos 
Karalystės princas susitiko su 
vieneto vadovybe ir jame tar-
naujančiais kariais.

Vėliau Danijos Karalystės 
princas išvyko į Ruklą, kur 
susitiko su Mechanizuotosios 
pėstininkų brigados „Geležinis 
Vilkas” štabo ir NATO prie-
šakinių pajėgų bataliono ka-
riais, susipažino su brigados 
struktūra ir uždaviniais. Šiame 
susitikime apžvelgti svarbiausi 
ilgamečio bendradarbiavimo 
su Danijos divizija bei kitais 
Danijos kariuomenės padali-
niais aspektai.

Danijos divizijai mokymo 
tikslais brigada „Geležinis 
Vilkas” buvo priskirta daugiau 
nei dešimtmetį, o nuo šių metų 
ilgametį bendradarbiavimą su 
danais perėmė Motorizuotoji 
pėstininkų brigada „Žemaitija”.
Lietuvos ir Danijos karinis 

bendradarbiavimas
Lietuvą ir Daniją gynybos 

srityje sieja ilgametė partne-
rystė beveik nuo pat Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo. 
2015 m. Lietuva su Danija 
atnaujino susitarimo memo-
randumą, kuriuo įsipareigojo 
stiprinti bendradarbiavimą tarp 
Lietuvos ir Danijos gynybos 
planavimo, gynybos strate-
gijos, ryšių ir informacinių 
sistemų, gynybos pramonės ir 
kitose srityse.

Nuo 1994 m., kai Lietuvos 

kariai pradėjo dalyvauti tai-
kos palaikymo operacijose, 
daugiau kaip tūkstantis jų 
buvo parengti tarptautinėms 
misijoms padedant Danijos 
kariuomenei. Lietuvos kariai 
Danijos kontingento sudėtyje 
tarnavo tarptautinėse opera-
cijose Kroatijoje, Bosnijoje 
ir Hercegovinoje, Kosove, 
Irake. Danijos kariai yra tar-
navę Lietuvos vadovaujamos 
Afganistano Goro provincijos 
atkūrimo grupės sudėtyje.

Danija padėjo parengti ir 
apginkluoti Lietuvos kariuo-
menės Artilerijos batalioną, 
nuolat teikia paramą mokant 
Lietuvos karius, kviečia į 
Danijos rengiamas karines 
pratybas, siunčia savo ka-
rius dalyvauti įvairiose pra-
tybose Lietuvoje. Nuo 2006 
m. Lietuvos kariuomenės 
Mechanizuotoji pėstininkų bri-

gada „Geležinis Vilkas” buvo 
priskirta Danijos kariuomenės 
Sausumos pajėgų divizijai ir 
reguliariai dalyvavo bendrose 
pratybose, stiprino abiejų šalių 
gebėjimą vykdyti bendras ope-
racijas. Nuo 2018 m. gegužės 
mėn. 22 d. Lietuvos kariuome-
nės Motorizuotoji pėstininkų 
brigada „Žemaitija” priskirta 
Danijos kariuomenės divizijai. 
Lietuvos kariai dalyvauja pra-
tybose ir mokymuose Danijos 
divizijos sudėtyje.

Danija yra viena aktyviau-
sių NATO oro policijos misijos 
dalyvių Baltijos šalyse. Danijos 
karališkųjų oro pajėgų naikin-
tuvai F-16 jau 6 kartus – 2004, 
2009, 2011, 2013, 2014 ir 2018 
metais – saugojo Baltijos šalių 
oro erdvę, vykdydami NATO 
oro policijos misiją. Danija 
buvo viena iš pirmųjų šalių pri-
sidėjusi prie sustiprintos NATO 

oro policijos misijos.
Danijos karininkas pul-

k in inkas  Jakob  Sogard 
Larsen vadovauja 2015 me-
tais Vilniuje įsteigtam NATO 
Pajėgų integravimo vienetui 
(angl. NATO Force Integration 
Unit, NFIU), atsakingam už 
NATO ypač greito reagavi-
mo pajėgų (VJTF) priėmimą 
Lietuvoje.

Danija taip pat yra prisidė-
jusi prie daugiašalių Baltijos 
šal ių projektų vystymo: 
BALTRON (Baltijos karinė 
jūrų eskadra), BALTNET 
(Baltijos oro erdvės stebėji-
mo tinklas), BALTDEFCOL 
(Baltijos gynybos koledžas 
Tartu, Estijoje). Danijos ka-
rininkas brigados generolas 
Michael H. Clemmesen buvo 
pirmasis Baltijos gynybos 
koledžo komendantas. 

LR KAM

LIETUVOJE VIEŠĖJO DANIJOS 
KARALYSTĖS PRINCAS JOACHIMAS
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Spalio 18 dieną prasidėjo 
pirmasis Niujorko Baltijos 
šalių kino festivalis. Keturias 
dienas vykusioje kino šventėje 
buvo parodyta aštuoniolika 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
filmų. Iš šių – net 7-ios JAV ir 
9-ios Niujorko premjeros.

Festivalio pagrindinio par-
tnerio „Scandinavia House” 
kino salėje niujorkiečiai galėjo 
pamatyti naujausius Baltijos 
šalių trumpametražius ir pilna-
metražius vaidybinius filmus, 
dokumentinius ir animacinius 
filmus, o festivalio atidarymo 
vakarą – itin retai už Europos 
ribų matomus Baltijos šalių 
įsimintiniausius kino klasikos 
darbus, tarp jų – 1974 me-
tais sukurtą Arūno Žebriūno 
pirmąjį lietuvišką miuziklą 
„Velnio nuotaką”.

Ypatingai buvo laukiama 
Niujorko premjera – Arūno 
Matelio dokumentinis filmas 

NIUJORKE – PIRMASIS BALTIJOS ŠALIŲ KINO FESTIVALIS
„Nuostabieji lūzeriai. Kita 
Planeta”. Po šios premjeros 
vyko pokalbis su režisieriumi 
A. Mateliu ir kino kritiku Luku 
Brašiškiu. Festivalio svečius 
itin domino Maximilieno 
Dejoie ir Virginijos Vareikytės 
dokumentinė juosta „Aš už 
tave pakalbėsiu”. Paskutiniu 
Niujorko Baltijos šalių kino 
festivalio akordu buvo pa-
sirinktas lietuvių režisierės 
Linos Lužytės filmas „Amžinai 
kartu”.

Baltijos šalių kino fes-
tivalį organizavo Lietuvos 
Respublikos, Estijos Respub-
likos generaliniai konsulatai 
Niujorke, Latvijos Respublikos 
garbės konsulas Niujorke, na-
cionaliniai Baltijos šalių kino 
centrai, Lietuvos kultūros ins-
titutas ir Lietuvos Respublikos 
kultūros atašė JAV bei festiva-
lio partneriai. 

LR URM Baltijos šalių kino festivalio skelbimas.                                                                                       LR URM

Spalio 13 d. tarptautiniame 
Londono kino festivalyje vie-
nas žymiausių Lietuvos šiuo-
laikinių menininkų Deimantas 
Narkevičius pristatė savo filmą 
„Dėmės ir įbrėžimai” (anlg. 
Stains and Scrathces).

D. Narkevičiaus filmas 
buvo pristatytas festivalio 
„Experimenta” programo-
je, kurią kuravo „LUX” vi-
deo meno archyvo organiza-
cijos vadovas ir kuratorius 
Benjaminas Cookas. Londono 
filmo festivalis yra giliausias 
tradicijas turintis ir svarbiau-
sias tarptautinis filmų festi-
valis Jungtinėje Karalystėje, 
įkurtas 1953 metais ir savo 
programoje kasmet Londono 
bei tarptautinei publikai paro-

D. NARKEVIČIAUS FILMO „DĖMĖS IR ĮBRĖŽIMAI” – TARPTAUTINIAME LONDONO KINO FESTIVALYJE
dantis virš 300 filmų.

Filmas „Dėmės ir įbrėži-
mai”, atspindi XX a. 8-ojo de-
šimtmečio pradžioje studentų 
Vilniuje organizuotą Andrew 
Lloydo Webberio roko ope-
ros „Jesus Christ Superstar” 
pastatymą – išskirtinį, nors 
visuomenei mažai žinomą 
sovietmečio alternatyvios kul-
tūros įvykį.

D. Narkevčiaus darbus yra 
įsigijusi svarbiausia Jungtinės 
Karalystės meno institucija 
„Tate Modern”.

Londono kino festivalis 
2018 metais vyko spalio 10-
21 dienomis. D. Narkevičiaus 
dalyvavimo BFI London Film 
Festival partneris – Lietuvos 
kultūros institutas.      LR KMDeimantas Narkevičius ir Maureen Paley galerijos direktorius Oliver Evans.                           LR KM

Spalio 25 d. Varšuvos 
šiuolaikinio meno centre 
„Zamek Ujazdowski” ati-
daryta Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100-mečiui skirta 
bendra Lietuvos ir Lenkijos 
menininkų paroda „Laukiant 
kito atėjimo”.

Šiuolaikinio meno cen-
t ro  Vi ln iu je  i r  „Zamek 
Ujazdowski” kuratorių Annos 
Czaban, Jaroslaw Lubiak ir 
Ūlos Tornau kuruotoje par-
odoje Varšuvoje pristatomi 
daugiau nei 20-ies lietuvių ir 
lenkų menininkų darbai, tarp 
kurių: Jokūbo Čižiko, Roberto 
Narkaus, Duonio Donato 
Jankausko, Linos Lapelytės, 
Da in i aus  L i škev ič i aus , 
Artūro Railos, Ievos Rojūtės, 
Vi k t o r i j o s  Ry b a k o v o s , 
Emilijos Škarnulytės, Studio 
Spongė (Kipras Dubauskas, 
Eglė Razumaitė, Vytautas 
Juozėnas), Julijono Urbono, 

VARŠUVOS ŠIUOLAIKINIAME MENO CENTRE – LIETUVOS IR LENKIJOS MENININKŲ PARODA 
„LAUKIANT KITO ATĖJIMO/CZEKAJĄC NA KOLEJNE NADEJŚCIE”

Kristijono Naglio Zakaro, 
Dariaus Žiūros video darbai, 
instaliacijos, projektai, perfor-
mansai ir skulptūros.

Parodos atidarymo metu 
gaus i a i  su s i r i nkus i ems 
žiūrovams buvo pristatyti 
Dainiaus Liškevičiaus per-
formansas „Entropie/che 
fare?”, Linos Lapelytės per-
formansas „Ladies” ir Stymir 
Örn Guðmundsson and the 
Medical Faculty performan-
sas „W.A.I.D.W.M.L?”, kon-
certavo „Vilnius Energy” 
(Žygimantas Kudirka, Adas 
Gecevičius, Asta Ostrovskaja).

Parodos atidaryme dalyva-
vo Lietuvos Respublikos am-
basadorius Lenkijoje Šarūnas 
Adomavičius, Lenkijos kul-
tūros ir nacionalinio pavel-
do ministerijos viceministrė 
Wanda Zwinogrodzka, Adomo 
Mickevičiaus instituto atsto-
vai, ŠMC Vilniuje direkto-

rius Kęstutis Kuizinas, Lenkų 
instituto Vilniuje direktorius 
bei daugelis kitų Lenkijos 
visuomenės, kultūros ir meno 
pasaulio atstovų bei Lietuvių 
bendruomenės Lenkijoje na-
rių.

A t i d a r y d a m i  p a r o d ą 
Lenkijos kultūros bei naci-
onalinio paveldo ministrė ir 
Lietuvos ambasadorius pabrė-
žė kultūrinio bendradarbiavi-
mo tarp Lietuvos bei Lenkijos 
svarbą, džiaugėsi puikiu tokio 
bendradarbiavimo rezultatu. 
Prieš tai paroda „Laukiant 
kito atėjimo” buvo pristatyta 
Vilniaus žiūrovams.

Parodos „Laukiant kito 
atėjimo/Czekając na kolejne 
nadejscie”, kuri Varšuvos šiuo-
laikinio meno centre „Zamek 
Ujazdowski” bus eksponuo-
jama iki 2019 m. sausio 27 
d., programoje yra numatyti 
susitikimai su menininkais, 

paskaitos, performansai, kon-
certai, kūrybinės dirbtuvės, 
rezidencijos, kurių pirmojoje 
jau dalyvauja Lina Lapelytė. 
Parodą lydi šiuolaikiniam 
Lietuvos menui skirtas elek-
troninis žurnalas „Obieg”.

Bendrą Lietuvos ir Lenkijos 

menininkų parodą Vilniuje ir 
Varšuvoje finansavo Lietuvos 
Respublikos kultūros ministe-
rija, Lenkijos kultūros ir naci-
onalinio paveldo ministerija, 
Lenkijos Adomo Mickevičiaus 
institutas, rėmė privatūs rėmėjai. 

LR KM

Varšuvos šiuolaikinio meno centre „Zamek Ujazdowski” Lietuvos 
valstybės atkūrimo 100-mečiui skirtoje parodoje.                LR KM
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MIRTIES PRANEŠIMAS

A.† A.
AUGUSTINAS IDZELIS

Mirė 2018 m. spalio 14  d., Sugar Grove, IL JAV, gimė 1942 
m. rugsėjo 30 d., Lietuvoje, Telšiuose. Gyveno Sugar Grove, 
IL, anksčiau - Euclid, OH.

Liūdi žmona Regina Pliodžinskaitė Idzelienė; sūnus 
Mindaugas su žmona Maria, sūnus Aidas su Simone Schiffmachar 
ir sūnus Vytas, anūkai Sofia ir Adrian; daug dukterėčių ir sū-
nėnų, taip pat sesuo Teresė Beržinskienė, kurios vyras A. A. 
Igno; dar buvo sesuo A. A. Marytė Viliamienė su vyru A. A. 
Virgio. Velionis priklausė Lituanistikos tyrimo ir studijų cen-
tro valdybai, JAV Lietuvių bendruomenei, „Draugo” fondui 
ir Ateitininkų sąjungai. Buvo pašarvotas spalio 17 d. Petkus 
laidojimo namuose (Lemont, IL), paskui velionis buvo pervež-
tas į Cleveland, Ohio, ir pašarvotas Jakubs and Son laidojimo 
namuose, o spalio 20 d. Šv. Kazimiero šventovėje  10:00 val. r. 
įvyko laidotuvių šv. Mišios. A. A. Augustinas Idzelis palaidotas 
All Souls kapinėse, Chardon, Ohio.

Šeima

Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijoje spalio 18 dieną 
atidaryta JAV lietuvių ben-
druomenės paroda „Lietuvos 
valstybę kūrėme kartu”.

Į parodos atidarymą su-
sirinkusius svečius pasvei-
kino užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius ir 

LR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOJE ATIDARYTA 
PARODA „LIETUVOS VALSTYBĘ KŪRĖME KARTU”

Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje spalio 18 d. atidaryta JAV 
lietuvių bendruomenės paroda „Lietuvos valstybę kūrėme kartu”. 
Svečius sveikino ir Prezidentas Valdas Adamkus.               LR URM

Prezidentas Valdas Adamkus 
– bene žinomiausias JAV 
lietuvių bendruomenės narys.

Atidarydamas parodą 
Prezidentas V. Adamkus ak-
centavo, kad viso pasaulio lie-
tuvių bendruomenė ir Lietuvos 
Respublikos diplomatinė tar-
nyba buvo, yra ir išlieka idea-

lus derinys efektyviausiai gi-
nant mūsų valstybės interesus 
užsienyje.

Tardamas sveikinimo žodį 
užsienio reikalų ministras L. 
Linkevičius teigė: „JAV lie-
tuvių bendruomenę ypatingai 
vertiname, teikiame kaip pa-
vyzdį besikuriančioms lietuvių 
organizacijoms. JAV lietuviai 
visada kryptingai dirbo ir 
kovojo už Lietuvos laisvę, už 
mūsų tradicijų ir kultūros iš-
laikymą. Švenčiame Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmetį, 
minime Lietuvos–Amerikos 
partnerystę ir džiaugiuosi, kad 
būtent šiais metais JAV lietu-
vių bendruomenę apdovano-
jome Garbės ženklu „Lietuvos 
diplomatijos žvaigždė”.

Paroda skiriama JAV lie-
tuvių bendruomenės veiklai 
1951–2018 metais apžvelgti, ji 
atspindi garbingą JAV lietuvių 
bendruomenės istoriją ir supa-
žindina su šiandienine lietu-
vius vienijančios organizacijos 
veikla. Parodos rėmėjas – JAV 
Lietuvių fondas.     LR URM

Šių metų spalio 14 die-
ną, sekmadienį, Lemonte, 
Pasaulio lietuvių centre vy-
kusiame metiniame „Draugo” 
pokylyje LR garbės konsulo 

LR GARBĖS KONSULATO „METŲ ŽMOGUS”  
– KONGRESO NARYS PETER ROSKAM

JAV dr. Jono Prunskio kvieti-
mu dalyvavo Kongreso narys 
Peter Roskam. Šiam garbin-
gam svečiui už pastangas sti-
prinant JAV bendradarbiavimą 

su Lietuva ir Rytų Europa bei 
už jo nuopelnus sveikatos prie-
žiūros politikos srityje buvo 
įteiktas LR garbės konsulato 
Aspene (CO) „Metų žmogaus” 
apdovanojimas. Sveikindamas 
pokylio dalyvius ir svečius 
Kongreso narys sakė: „Maža 
lietuvių tauta yra tokia stipri ir 
tiek daug pasiekusi, kad ją pa-
vyzdžiu laiko daugelis didelių 
valstybių.” 

Anksčiau LR garbės kon-
sulato Aspene „Metų žmo-
gaus” apdovanojimas buvo 
įteiktas buvusiai JAV amba-
sadorei Lietuvoje Anne Derse 
ir legendiniam „Formulės 1” 
lenktynininkui serui Jackie 
Stewart. 

LR garbės konsulo JAV 
dr. Jono Prunskio Vykdomoji 
padėjėja Loreta Timukienė

LR garbės konsulas dr. J. Prunskis (kairėje) įteikė apdovanojimą 
Kongreso nariui P. Roskam.                    Teresės Kazlauskienės nuotr.

Kongreso narys pasirašo meno galerijos „Siela” svečių autografų lentoje.                   J. Prunskio nuotr.

Jau šeštus metus, Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų 
ministerijos užsakymu, vi-
suomenės nuomonės tyrimų 
centras „Vilmorus” atlieka už-
sienyje gyvenančių lietuvių in-
ternetinę apklausą. Apklausos 
tikslas – išsiaiškinti užsienyje 
gyvenančių lietuvių nuomonę 
apie diasporos poreikius ir jos 
ryšių su Lietuva stiprinimą.

Nuoširdžiai kviečiame vi-
sus užsienyje gyvenančius 
lietuvius, vyresnius nei 18 
metų amžiaus, gyvenančius 
užsienyje ne trumpiau kaip 6 
mėnesius, dalyvauti apklau-
soje ir išsakyti savo nuomonę 
apie lietuvių diasporos po-
reikius, bendradarbiavimą ir 
ryšių su Lietuva stiprinimą, 

KVIEČIAME DALYVAUTI UŽSIENIO 
LIETUVIŲ NUOMONĖS APKLAUSOJE

pateikti savo vertinimus bei 
rekomendacijas dėl lietuvių 
diasporos politikos formavimo 
ir įgyvendinimo.

Atsakydami į klausimus, 
Jūs padėsite mums tobulinti 
šiuo metu vykdomą valstybės 
diasporos politiką, prisidėsite 
prie naujos strategijos kūrimo. 
Jūsų patirtys, įžvalgos, patari-
mai labai reikalingi siekiant 
aktyvesnio valstybės ir dias-
poros ryšio.

Dalyvauti apklausoje ga-
lite atsidarę nuorodą https://
www.surveymonkey.com/
r/9DD9NDF

Visi atsakymai yra anoni-
miniai. Iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame Jums už skirtą laiką.

LR URM

Spalio 18 dieną Užsienio 
reikalų ministerijoje prasidėjo 
jau ketvirtus metus organizuo-
jamas seminaras Rytų kraš-
tų lietuvių jaunimui, kuriuo 
siekiama palaikyti ir stiprinti 
ryšius su užsienio šalyse gy-
venančiais lietuviais ir lietuvių 
kilmės asmenimis.

Ministras L. Linkevičius 
akcentavo, kad 2019-ieji me-
tai paskelbti Pasaulio lietuvių 
metais ir paragino seminaro 
dalyvius aktyviai prisisėti prie 
jų minėjimo savo gyvenamose 
vietovėse.

Seminaro metu jaunimui 
pristatytos Lietuvos užsienio 
politikos aktualijos, svečiai 
dalyvavo diskusijoje apie in-
formacijos galias ir grėsmes, 
susitiko su Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos, norinčios 
stiprinti savo tinklą Rytų šalyse, 

RYTŲ KRAŠTŲ LIETUVIŲ JAUNIMAS 
SKATINAMAS IEŠKOTI SĄSAJŲ  

SU LIETUVA
atstovais, apžiūrėjo ministerijo-
je atidarytą parodą „Lietuvos 
valstybę kūrėme kartu” ir turėjo 
progą susitikti su Prezidentu 
Valdu Adamkumi.

Antrąją seminaro dieną 
dalyviams bus pristatomos 
studijų Lietuvoje galimybės 
ir Baltistikos centrų veikla, 
jaunimas lankysis Vilniaus 
lietuvių namuose, kur susitiks 
su mokyklos bendruomene 
ir Užsienio lietuvių studentų 
klubo nariais, Seime, Valdovų 
Rūmuose, o Kazickų šeimos 
rezidencijoje bus supažindinti 
su Rusijoje gimusio dr. Juozo 
Kazicko gyvenimo istorija.

Seminaras organizuoja-
mas įgyvendinant „Globalios 
Lietuvos” programą, kurios 
koordinatore yra Užsienio 
reikalų ministerija.

LR URM
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

R.Buch,
Sherman Oak, CA ...........100
P.Kaufmanas,
Temple Terr, FL .................90
R.Zotoviene,
Juno Bch., FL ....................50
G.Indreika,
Chicago, IL ........................45
A.Barzdukas,
Falls Church, VA ...............25
J.Petronis,
Los Angeles, CA ...............25
A.Jurkunas,
S.Pasadena, FL ..................24
R.Strimaitis,
Los Altos, CA ....................22
J.Kartanas,
Omaha, NE ........................15
I.Juodisius,
Cleveland, OH .....................5
M.Patlaba,
Baltimore, MD ....................5
V.Radzevicius,
Livonia, MI .........................2

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Spalio 14 dieną Lietuvos 
i r  Lenk i jo s  ambasados 
Vašingtone surengė „Laisvės 
bėgimą”, skirtą  Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
ir Lenkijos Karalystės 1794-
ųjų metų sukilimo vado, 
generolo, kovų už JAV ne-
priklausomybę didvyrio Tado 
Kosciuškos atminimui bei 
Lietuvos ir Lenkijos atkurtų 
valstybių šimtmečiams pa-
žymėti.

Sveikindama renginio 
dalyvius Lietuvos ambasa-
doriaus pavaduotoja Lyra 
Puišytė-Bostroem pažymėjo, 
kad vertybės, kuriomis visą 
savo gyvenimą vadovavosi 
Tadas Kosciuška, yra aktu-
alios ir šiandien, o minint 
atkurtų Lietuvos ir Lenkijos 
valstybių šimtmečio jubilie-
jus svarbu pasidžiaugti mūsų 
bendra istorija ir didvyriais, 
kurie mus sieja.

Bėgimo dalyvius taip pat 
pasveikino Lenkijos am-
basadoriaus JAV pavaduo-
tojas Pawel Kotowski ir 
Vašingtono „DC United” 
futbole klube rungtyniau-
jantis   Lietuvos futbolo 

VAŠINGTONE „LAISVĖS BĖGIMU” 
PAGERBTAS GENEROLO  

TADO KOSCIUŠKOS ATMINIMAS

rinktinės žaidėjas Vytautas 
Andriuškevičius.

Bėgime, kuris buvo sureng-
tas šalia JAV sostinės esan-
čiame nacionaliniame parke, 
dalyvavo beveik 400 žmonių. 
Sporto entuziastai, diplomatai, 
JAV institucijų bei Lietuvos 
ir Lenkijos diasporos atstovai 
įveikė simbolinę 5 kilometrų 
distanciją. Komandinėje įs-
kaitoje Lietuvos ambasados 
bėgikų komanda užėmė pir-
mąją vietą.

Bėgimo dalyviai buvo 
apdovanoti sportiniais marš-
kinėliais su T. Kosciuškos 
atvaizdu, po bėgimo buvo 
surengtas piknikas - renginio 
dalyviai turėjo progos paben-
drauti tarpusavyje, pasivai-
šinti tradiciniais lietuviškais 

ir lenkiškais skanėstais. 
„Laisvės bėgimas” buvo 

surengtas bendradarbiaujant su 
Montgomerio apygardos bėgi-
mo klubu ir sportinę aprangą 
gaminančia įmone 4F. Bėgimo, 
skirto pagerbti T. Kosciuškos 
atminimą, tradiciją 2017 m. 
pradėjo Lenkijos ambasada.

Kęstutis Vaškelevičius, LR 
URM

„Laisvės bėgimo” akimirka.                                                 LR URM

Lietuvos atstovai „Laisvės bėgime”.                                                                                          LR URM
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Spalio 20 d. Vašingtone su-
rengtas kasmetinis Lietuvos 
ambasadoriaus krepšinio 
taurės turnyras, kuriame dėl 
Lietuvos krepšinio federaci-
jos įsteigto trofėjaus varžėsi 
JAV valstybinių ir nevyriau-
sybinių organizacijų atstovai, 
diplomatai ir gausus būrys 
Lietuvos diasporos sporto 
entuziastų. Krepšinio tur-
nyras, Lietuvos ambasados 
JAV organizuojamas kartu 
su Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir spor-
to sąjunga, yra rengiamas 
15-ą kartą ir jau tapo gražia 
Lietuvos sportinės diploma-
tijos tradicija JAV sostinėje.

Šių metų krepšinio varžy-
bos buvo dedikuotos Lietuvos 
Valstybės atkūrimo šimtme-
čiui paminėti bei Baltijos 
valstybių ir JAV partnerystės 
chartijos, atlikusios reikš-
mingą vaidmenį Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai siekiant 
strateginių euroatlantinės 
integracijos tikslų, dvide-
šimtmečiui. Į Vašingtone 
surengtą krepšinio šventę 
atvyko Lietuvos krepšinio 
federacijos generalinis se-
kretorius Mindaugas Špokas.

Penkioliktą kartą rengia-
mame Ambasadoriaus taurės 
turnyre dalyvavo 12 koman-
dų, tarp kurių JAV Valstybės 
departamento, Pentagono, 

VAŠINGTONE ĮVYKO 15-ASIS KREPŠINIO TURNYRAS 
LIETUVOS AMBASADORIAUS TAUREI LAIMĖTI

Lietuvos ambasados, ES at-
stovybės ir nevyriausybinių 
organizacijų bei Jungtinė 
Estijos ir Latvijos diplomatų 
ekipos, taip pat JAV lietuvių 
krepšininkai iš Vašingtono, 
Kolorado, Niujorko, Teksaso, 
Bal t imorės ,  F lor idos  i r 
Naujojo Džersio valstijų. 
Varžybų pertraukos metu 
buvo surengta krepšinio 
šventė vaikams.

Ambasadorius Rolandas 
Kriščiūnas atidarydamas 
krepšinio turnyrą pasidžiau-
gė senomisLietuvos krep-
šinio tradicijomis, stipriai 
jungiančiomis mūsų šalį su 
Jungtinėmis Valstijomis, bei 
svariomis Lietuvos krepšinin-
kų pergalėmis, kurios garsina 
mūsų šalies vardą visame pa-
saulyje. „Atkurtos Lietuvos 
Valstybės šimtmečio istori-
joje mūsų nacionalinis spor-
tas užima garbingą vietą ir 
atspindi tvirtą Lietuvos ir jos 
žmonių charakterį”, - kalbėjo 
R. Kriščiūnas. „Kasmetinis 
Ambasadoriaus krepšinio 
taurės turnyras Vašingtone 
tęsia ir pristato lietuviško 
tapatumo dalimi tapusio 
krepšinio tradicijas bei dar 
labiau stiprina strateginę 
partnerystę ir žmogiškuo-
sius ryšius tarp Lietuvos ir 
JAV”, - pažymėjo Lietuvos 
ambasadorius. 

Krepšininkus ir varžybų 
svečius taip pat pasveikino 
Lietuvos krepšinio federa-
cijos generalinis sekretorius 
ir Šiaurės Amerikos lietuvių 
fizinio auklėjimo ir sporto są-
jungos prezidentas Laurynas 
Misevičius.

Šių metų Ambasadoriaus 
taurės turnyro pusfinalyje 
susitiko Teksaso „Senieji 
krienai” su Naujojo Džersio 
„ L i e p s n a ”  i r  N i u j o r k o 
„ G e l e ž i n i s  v i l k a s ”  s u 
Baltimorės „Lietuvių atletų 
klubu”. Finale po atkaklios 
kovos Teksaso „Senieji krie-
nai” rezultatu 55:41 nugalėjo 
Niujorko „Geležinį vilką”. 
Rezultatyviausiu turnyro žai-
dėju tapo Aurimas Lekavičius 
iš Vašingtono „Vėjas” ko-
mandos. Naudingiausiu tur-
nyro žaidėju buvo išrinktas 
Teksaso komandos žaidėjas 
Andrius Petkūnas.

P o  k r e p š i n i o  v a r ž y -
bų Lietuvos ambasadoje 
Vašingtone vyko iškilmingas 
visų turnyro dalyvių pager-
bimas ir nugalėtojų apdo-
vanojimas. Ambasadorius 
Rolandas Kriščiūnas pasvei-
kino turnyro nugalėtojais ta-
pusius Teksaso lietuvių krep-
šininkus ir įteikė jiems čem-
pionų taurę. R. Kriščiūnas 
padėkojo prie turnyro or-
ganizavimo daug prisidėju-
siems Laurynui Misevičiui, 
NBA teisėjaujančiam lietu-
viui Gediminui Petraičiui, 
Lietuvos krepšinio federaci-
jai, Jono Valančiūno paramos 
fondui, JAV lietuvių bendruo-
menei, „Lietuvių Fondui” ir 
įmonėms „Colour Basis” 
ir „TCE LLC”. Šiemetinį 
turnyrą rėmė 
G l o b a l i o s 
L i e t u v o s 
programa.

Tu r n y r o 
nugalėtojams 
ir  prizinin-
kams įteik-
t i  Lietuvos 
k r e p š i n i o 
federaci jos 

medaliai. Naudingiausiam ir 
rezultatyviausiam turnyro žai-
dėjui įteikti Jono Valančiūno 
paramos fondo įsteigti prizai 
-  Lietuvos krepšinio rink-
tinės marškinėliai su Jono 
Valančiūno parašu.

Oficialaus turnyro uždary-
mo metu Rolandas Kriščiūnas 
už aktyvią visuomeninę vei-
klą JAV lietuvių bendruo-
menės gretose ir Šiaurės 
Amerikos lietuvių skatinimą 
įsitraukti į sportinį gyvenimą 
apdovanojo Elvyrą Šikšniūtę-
Vodopalienę. Lietuvos už-
sienio reikalų ministro Lino 
Linkevičius padėkos raštą 
už asmeninius laimėjimus 
sporte ir pavyzdį jaunajai lie-
tuvių kartai atsiėmė Elvyros 
Šikšniūtės-Vodopalienės du-
kra Ada. Lietuvos krepšinio 
federacijos generalinis se-

kretorius Mindaugas Špokas 
turnyro dalyviams ir svečiams 
pristatė Lietuvoje steigiamų 
Krepšinio namų koncepciją.

Lietuvos Respublikos amba-
sada Vašingtone Ambasadoriaus 
taurės krepšinio turnyrą pirmą 
kartą surengė 2003 metais. 
Tradiciniame turnyre kiekvie-
nais metais kviečiamos da-
lyvauti JAV lietuvių, taip pat 
JAV institucijų ir Vašingtone 
reziduojančių užsienio valstybių 
diplomatų komandos. Turnyrai 
rengiami bendradarbiaujant su 
Šiaurės Amerikos lietuvių fizi-
nio auklėjimo ir sporto sąjungos 
ir Lietuvos krepšinio federacija, 
prie turnyro organizavimo prisi-
deda Užsienio reikalų ministeri-
ja, JAV lietuvių bendruomenė ir 
privatūs rėmėjai.  

Kęstutis Vaškelevičius, 
LR URM

Akimirka iš varžybų.                                                                                                                LR URM

Vaikų turnyro dalyviai.                                                           LR URM


