
BALTARUSIJAI 
ĮTEIKTA 

PROTESTO NOTA
Rugpjūčio 24 dieną į 

Užsienio reikalų ministeriją 
buvo iškviestas Baltarusijos 
ambasadorius  Lietuvoje 
Valerijus Baranovskis, ku-
riam įteikta protesto nota dėl 
Lietuvos Respublikos valsty-
bės sienos pažeidimo.

Baltarusijos sraigtasparnis 
Mi-24 rugpjūčio 23 dieną 
18.50 val. ties Medininkais 
kirto Lietuvos valstybės sieną.

Notoje raginama pateikti 
paaiškinimus dėl šio incidento 
ir užtikrinti, kad tokie pažeidi-
mai nepasikartotų.   LR URM

2020-08-23
Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Gitanas Nausėda 
kartu su pirmąja ponia Diana 
Medininkuose dalyvavo 
„Laisvės kelyje”, kuriame de-
šimtys tūkstančių žmonių susi-
kibo į gyvą grandinę palaikyti 
Baltarusijos žmonių kovos už 
laisvę. Prieš 31 metus Lietuva 
nusimetė prievartos pančius 
stodama kartu su latviais ir 
estais į „Baltijos kelią” ir taip 
pareikšdama pasauliui – mes 
jau laisvi, pirmiausia laisvi 
savo dvasia.

Šalies vadovas pabrėžė, 
kad laisvė yra pirminė bet 
kurio žmogaus ir bet kurios 
tautos teisė. Laisvę ypatingai 
brangina tos tautos, kurios 
buvo ilgai jos netekusios.

„Pasaulio istorija vėl ir 
vėl įrodo, kad net ir tvir-
čiausios ir didžiausia baime 
pagrįstos tvirtovės egzistuoja 
trumpiau negu pačios tikisi. 
Dėl to, kad jos neturiu idealų 
ir nėra dėl ko aukotis, nes jos 
grįstos saviapgaule, apgaule, 
šantažu, apgaudinėjimu. Ar 
verta dėl to rizikuoti savo 
sveikata ir gyvybe? Tad šian-
dien tariame – mes su tavimi, 
laisva Baltarusija, ir tiesiame 
tau savo ranką”, – kalbėjo 

„LAISVĖS KELIAS” – LIETUVOS PADRĄSINIMAS IR VILTIS BALTARUSIJOS ŽMONĖMS

Lietuvos Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvavo akcijoje „Laisvės kelias”. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

šalies vadovas.
Prezidentas sakė besidi-

džiuojantis savo tauta, kuri 
atsiliepė į „Laisvės kelio” šau-

kimą Baltarusijos žmonėms 
padrąsinti.

Šalies vadovas ir pirmoji 
ponia Diana taip pat dalyvauja 

paramos Baltarusijai koncerte 
Medininkų pilyje, kuriame 
žmonių suaukotos lėšos bus 
skiriamos nuo smurto ir per-

sekiojimų nukentėjusiems 
baltarusiams. 

Prezidento komunikacijos 
grupė

Rugpjūčio 27 dieną užsie-
nio reikalų ministras Linas 
Linkevičius Berlyne daly-
vavo neformaliame Europos 
Sąjungos (ES) užsienio reikalų 
ministrų susitikime, kuriame 
daugiausiai dėmesio skiriama 
po rugpjūčio 9 dienos vykusių 
prezidento rinkimų susiklos-
čiusiai situacijai Baltarusijoje. 
Kalbėdamas apie situaciją 
Baltarusijoje ministras akcen-
tavo, kad esame istorinio po-

L. LINKEVIČIUS: TIK NAUJI, SKAIDRŪS RINKIMAI GALI IŠVESTI 
BALTARUSIJĄ IŠ POLITINĖS IR MORALINĖS AKLAVIETĖS

litinio ir visuomeninio virsmo 
savo artimiausioje kaimynys-
tėje liudininkai.

„ES tenka unikali, itin 
svarbi rolė paremti šį virsmą 
– baltarusių siekį demokra-
tiškai spręsti dėl savo ateities. 
Taikus valdžios perdavimas ir 
nauji demokratiniai rinkimai 
suteiktų baltarusiams tokią 
galimybę, o de facto valdžiai 
tai vienintelis šansas išeiti iš 
politinės ir moralinės akla-

vietės”, - sakė L. Linkevičius. 
Pasak ministro, ES tiesioginė 
parama turi atitekti pilietinei 
visuomenei, nepriklausomai 
spaudai ir ypač represijų au-
koms.

„Įtempta situacija Balta-
rusijoje reikalauja neatidėlioti-
no tarptautinės bendruomenės 
dėmesio – piliečių represijos 
tęsiasi, valdžia atsisako bet 
kokios mediacijos, mobilizuoja 
karines pajėgas ES pasienyje, 

stebime ir Kremliaus kišimąsi, 
hibridinius veiksmus”, - teigė 
ministras.

ES valstybių narių užsienio 
reikalų ministrai vieningai 
pasmerkė tebesitęsiančią val-
džios struktūrų prievartą prieš 
taikius gyventojus, streikų 
dalyvių sulaikymus, koordi-
nacinės tarybos, žiniasklai-
dos atstovų persekiojimą, 
aptarė tarpininkavimo gali-
mybes, ESBO vaidmenį, ES 
– Baltarusijos santykių pers-
pektyvas. Daugelis ministrų 
akcentavo neatidėliotinos ES 
pagalbos represijų aukoms, 
pilietinės visuomenės orga-
nizacijoms, nepriklausomai 
žiniasklaidai poreikį.

Dėl sankcijų Baltarusijos 
pareigūnams ir jėgos struktūrų 
atstovams, atsakingiems už 
smurto ir represijų prieš taikius 
demonstrantus ir prezidento 
rinkimų rezultatų klastojimo 
organizavimą, sutarta toliau 
tęsti darbą, ES institucijoms 
atlikti reikiamas teisines pro-
cedūras, ES sankcijų sąrašą 
nuolat pildyti.

Šiandien Berlyne  L. Lin-
kevičius susitiko su Vokietijos 
Federalinės Kanclerės Angelos 
Merkel patarėju Jan Hecker 
bei Körber fondo organizuo-
toje diskusijoje su Vokietijos 

akademine ir politine ben-
druomene aptarė politinę kri-
zę Baltarusijoje, pagalbos 
pilietinei visuomenei teikimo 
būtinybę.

Berlyne ES užsienio reika-
lų ministrai taip pat susitiko 
su Izraelio diplomatijos va-
dovu Gabi Ashkenazi, aptarė 
Artimųjų Rytų taikos proceso 
perspektyvas bei taikos ir sta-
bilumo regione užtikrinimo 
galimybes, sutarė plėtoji ES 
–Izraelio bendradarbiavimą 
artimiausiu metu surengiant 
Asociacijos tarybą.   LR URM

Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius (centre) Berlyne, neformaliame Europos 
Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrų pasitarime.                                        Auswaertiges Amt/photothek
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Keli šimtai žmonių Vilniuje susirinko į protestą prieš 
kaukių dėvėjimą ir kitas koronaviruso suvaldymo priemones. 
Mitingo metu dalyviai reikalavo sveikatos apsaugos ministro 
Aurelijaus Verygos atsistatydinimo. Į demonstraciją, kurią 
organizatoriai vadina mitingu „Už laisvą pasirinkimą”, susi-
rinko keli šimtai žmonių, dauguma jų nedėvėjo kaukių, kurios 
privalomos masiniuose renginiuose. Mitingo vedėjas teigė, kad 
kaukių dėvėjimas yra pačių mitinguotojų pasirinkimas, nors 
administracinių nusižengimų kodekse už privalomų apsaugos 
priemonių nedėvėjimą viešuose renginiuose gresia 500–1,5 
tūkst. eurų bauda.

Augant užsikrėtusiųjų koronavirusu skaičiui, Na-
cionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai 
gali atsiliepti tik į kas trečią skambutį, žiniasklaidą informavo 
NVSC Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė.

Reaguodama į neįgaliųjų bendruomenės skundus dėl 
patiriamos diskriminacijos, kai žmonės, turintys negalią, yra 
įžeidinėjami, neįleidžiami į kavines ar viešąjį transportą, jei ne-
dėvi apsauginės kaukės, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) 
primena, kad jiems yra taikomos išimtys, rašoma pranešime 
žiniasklaidai. Tai reiškia, kad žmonėms su negalia paslaugų 
teikimo, laisvalaikio ir pramogų vietose, sporto varžybose ir 
renginiuose, oro uostuose, taip pat viešajame transporte bei 
darbo vietose leidžiama nedėvėti kaukių ar kitokių kvėpavimo 
takų apsaugos priemonių, kai dėl savo sveikatos būklės jie 
negali dėvėti kaukių ar kitų veido apsaugos priemonių arba 
jų dėvėjimas galėtų pakenkti negalią turinčiojo sveikatai. Tam 
tikrais atvejais, pavyzdžiui, žmonėms, turintiems klausos 
negalią ar turintiems kvėpavimo sutrikimų, rekomenduojama 
užsidėti veido skydelius. Tai numatyta sveikatos apsaugos 
ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų 
vadovo Aurelijaus Verygos sprendime.

Per mėnesį policija patikrino beveik tūkstantį izoliuotis po 
grįžimo iš užsienio turėjusių žmonių, 215 surašyti protokolai 
dėl pažeidimų. Kaip pranešė Policijos departamentas, admi-
nistracinių nusižengimų protokolai surašyti asmenims, kurie 
turėjo laikytis saviizoliacijos, bet patikrinimo metu nebuvo 
nustatytoje vietoje.

Vidaus reikalų ministerija (VRM) teigia vis dar su kito-
mis institucijomis derinanti už smurtą ir rinkimų klastojimą 
atsakingų Baltarusijos pareigūnų sąrašą. Visgi, pasak minis-
terijos, „juodasis sąrašas” pareigūnų, kuriems planuojama 
pritaikyti nacionalines sankcijas, turėtų būti pasirašytas arti-
miausiu metu. ELTA primena, kad Užsienio reikalų ministerija 
(URM) siūlo įvesti sankcijas daugiau nei šimtui Baltarusijos 
asmenų, atsakingų už smurtą prieš taikius protestuotojus bei 
prezidento rinkimų klastojimą. Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius teigia, kad jo vadovaujamos ministerijos 
parengtas sąrašas nėra tik simbolinis pareiškimas, tačiau ir 
realiai veikianti priemonė. Ministras taip pat įsitikinęs, kad 
dalis į „juodąjį sąrašą” įrašytų Baltarusijos asmenų lankydavosi 
Lietuvoje. Šis sąrašas įsigalios po to, kai jį patvirtins VRM.

Spalį vyksiančiuose parlamento rinkimuose varžysis trijų 
savivaldybių merai, taip pat dauguma dabartinės Vyriausybės na-
rių, informavo Vyriausioji rinkimų komisija (VRK). Kaip skelbia 
komisija, jei savivaldybių vadovai būtų išrinkti į Seimą, per šešis 
mėnesius, t. y. ne vėliau kaip iki 2021 metų balandžio, VRK 
laisvoms merų vietoms užimti organizuotų naujus rinkimus 
tose savivaldybėse. Prieš ketverius metus, 2016-aisiais, į Seimą 
nebuvo išrinktas nė vienas mero pareigas einantis kandidatas.

Šiais metais Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo aka-
demijos kariūnų gretas papildė 126 jaunuoliai – daugiausia nuo 
2001-ųjų, pranešė Krašto apsaugos ministerija. KAM teigimu, 
įstojusiųjų į šią aukštąją mokyklą skaičius kelis pastaruosius 
metus reguliariai auga. Anot ministerijos, dešimt įstojusiųjų 
bent vieną brandos egzaminą išlaikė šimtu balų (plačiau 5 psl.).

Perrinkimo į Seimą siekia daugiau nei 94 proc. dabarti-
nių parlamentarų. Kaip pranešė Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK), būti perrinkti rudenį vyksiančiuose rinkimuose siekia 
132 iš 140 Seimo narių, aštuoni jų nusprendė naujos kadencijos 
nebesiekti. Prieš ketverius metus Seimo rinkimuose dalyvavo 
beveik tiek pat – 127 iš 139 arba 91,4 proc. ankstesnės kaden-
cijos parlamentarų.

Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis sveikina kaimy-
nų latvių sprendimą stabdyti elektros pirkimą su Baltarusija. 
S. Skvernelio teigimu, Latvijos Vyriausybės sprendimas dėl 
elektros energijos nepirkimo iš Baltarusijos yra akivaizdus ir 
tiesioginis Baltijos valstybių solidarumo bei bekompromisio 
europinių vertybių paisymo pavyzdys.

JAV prezidentas Donaldas 
Trampas (Donald Trump)  
rugpjūčio 27 d. sutiko tapti 
Respublikonų partijos kandi-
datu, sakydamas kalbą gausiam 
klausytojų būriui Baltuosiuose 
rūmuose, šalyje tvyrant įtampai 
dėl rasinės nelygybės ir korona-
viruso pandemijos.

„Mieli amerikiečiai, šį va-
karą dėkingumo ir beribio 
optimizmo kupina širdimi 
visiškai priimu šią nominaciją 
į Jungtinių Valstijų preziden-
tus”, – pareiškė D. Trampas.

Buvusi realybės televizijos 
žvaigždė ir nekilnojamojo 
turto vystytojas pasiskelbė 
amerikiečių gelbėtoju nuo 
katastrofos, kuri, jo teigimu, 
ištiktų, jei rinkimus lapkričio 
3-iąją laimėtų jo „silpnas” var-
žovas demokratas Joe Bidenas.

„ J o e  B i d e n a s  n ė r a 
Amerikos sielos gelbėtojas. 
Jis yra Amerikos darbo vietų 
naikintojas ir, jeigu bus suteik-
ta galimybė, jis taps Amerikos 
didybės griovėjas”, – tvirtino 

JAV PREZIDENTAS DONALDAS TRAMPAS SUTIKO 
TAPTI RESPUBLIKONŲ PARTIJOS KANDIDATU

Donaldas Trampas sutiko tapti Respublikonų kandidatu į prezidentus.                                             AP

prezidentas.
„Šie rinkimai nuspręs, ar 

išgelbėsime Amerikos sva-
jonę, ar leisime socialistų 
programai sugriauti mūsų 
branginamą likimą”, – pabrėžė 
D. Trampas.

Nors perspėja dėl chaoso, 
D. Trampas ir taip perrin-
kimo siekia šalyje tvyrant 
tokiai sumaiščiai, kokios ji 
nematė dešimtmečius. Šį faktą 
prikišamai pabrėžė ir judė-
jimo „Black Lives Matter” 
(„Juodaodžių gyvybės svar-
bios”, BLM) protestas prie 
Baltųjų baltųjų rūmų, kurių 
teritorijoje girdėjosi šūksniai 
ir vuvuzelų garsai.

D. Trampas kalbą pasakė 
Baltųjų rūmų Pietinėje pieve-
lėje, kurią pavertė įspūdingu 
paskutinio respublikonų suva-
žiavimo vakaro centru.

Pamindamas seną preziden-
tų tradiciją atskirti Baltuosius 
rūmus nuo politinių kampa-
nijų, D. Trampas pasirūpino, 
kad būtų įrengta pakyla su 

JAV vėliavų eilėmis ir dviem 
didžiuliais ekranais, o prieš ją 
būtų sustatyta maždaug 1,5 
tūkst. baltų kėdžių.

Jo žinią, kad valdant de-
mokratams įsiviešpataus anar-
chija, pabrėžė virtinė prieš jį 
kalbėjusių žmonių, įskaitant 
įtakingą jo dukrą Ivanką.

Kai D. Trampas galiausiai 
atėjo pasakyti pagrindinės 
vakaro kalbos, jo nestabdė 
niekas.

„Bideno Amerikoje niekas 
nebus saugus”, - kalbėjo pre-
zidentas.

„Jei kairieji įgis valdžią, jie 
sugriaus priemiesčius, konfis-
kuos jūsų ginklus”, – pareiš-
kė jis ir pavadino J. Bideną 
žmogumi su „išdavysčių” ir 
„šiurkščių klaidų” istorija.

J. Bidenas atsakė tviteryje: 
„Kai Donaldas Trampas šįvakar 
sako, kad nebūsite saugūs Joe 
Bideno Amerikoje, apsidairy-
kite aplink ir paklauskite savęs: 
kaip saugiai jaučiatės Donaldo 
Trampo Amerikoje?”        LRT

JAV demokra ta s  Joe 
Bidenas rugpjūčio 20 d. ofi-
cialiai sutiko tapti savo par-
tijos kandidatu į prezidentus, 
pažadėjęs „įveikti šį tamsos 
sezoną”, jei įveiks konkuren-
tą Donaldą Trampą (Donald 
Trump).

Oficialiai sutikęs tapti de-
mokratų partijos kandidatu 
į prezidentus, J. Bidenas pa-
žadėjo užbaigti Amerikos 
„glaustymosi su diktatoriais 
dienas”.

„Aš su didele garbe ir 
nuolankumu priimu šią no-
minaciją [būti kandidatu] į 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
prezidentus”, – sakė buvęs 
viceprezidentas Demokratų 
nacionalinio suvažiavimo 
uždarymo vakarą.

„Ir nesuklyskite, būdami 
vieningi mes galime įveikti 

JOE BIDENAS OFICIALIAI SUTIKO TAPTI  
DEMOKRATŲ PARTIJOS KANDIDATU Į PREZIDENTUS

ir įveiksime šį tamsos sezoną 
Amerikoje”, – pridūrė jis.

„Dabartinis preziden-
tas per ilgai laikė apgaubęs 
Ameriką tamsoje. Per daug 
pykčio, per daug baimės, per 
daug susiskaldymo”, – sakė 
J. Bidenas.

„Jei patikėsite man prezi-
dentavimą, pasitelksiu geriau-
sia iš mūsų, o ne blogiausia. 
Aš būsiu šviesos, o ne tamsos 
sąjungininkas”, – sakė jis.

„Mums, žmonėms, atėjo 
laikas susiburti”, – pridūrė 
kandidatas.                      LRT

JAV demokratas Joe Bidenas.                                                      AP
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BALTARUSIAI IRGI TURI SAVIGARBOS
Baltarusijoje įvyko prezidento rinkimų farsas, deja, jo organi-

zatoriui Aleksandrui Lukašenkai nepasisekė taip suvaidinti šim-
taprocentinio išrinkimo, kaip kad pavyko jo globėjui Maskvoje 
Vladimirui Putinui. Nežinia, ar tikrai baltarusiai tikėjosi rinkimų 
keliu nušalinti iš valdžios porą dešimtmečių karaliaujantį kolūkio 
ekspirmininką, tačiau tokio įžūlaus kvailinimo ir melo nelaukė, 
juo labiau kad neoficialūs rezultatai rodė A. Lukašenkos pralai-
mėjimą. Žmonės išėjo į gatves protestuoti. A. Lukašenka įsakė 
susidoroti su protestuotojais. Gavusios tokį aukščiausiojo vado 
nurodymą Baltarusijos saugumo struktūrų pajėgos, nebodamos 
jokio dėmesio, ėmė talžyti gatvėse protestuojančius žmones, 
tūkstančiais areštuoti ir kimšti milicijos areštinėse. Bet ir to, 
pasirodo, negana: socialiniame tinkle „Facebook” baltarusiai 
perspėja vieni kitus apie Minske vakarais siautėjančius „ticha-
rius” (išvertus, tai reikštų „tylenius”). „Tichariai” – tai persirengę 
civiliais rūbais milicijos pareigūnai. Jie, kaip taisyklė, neprisista-
tę, nepateikę pareigūno pažymėjimo ir nepaaiškinę sulaikymo 
priežasties, griebia kiemuose jokių įstatymų nepažeidinėjančius 
žmones, grūda juos į mikroautobusus (kurie kartais neturi jokių 
registracijos numerių) ir išveža nežinoma kryptimi. Iš esmės tai 
organizuota nusikalstama grupuotė, tik atstovaujanti oficialiajai 
valdžiai. Ypač jie stengiasi nutverti iš protesto mitingų namo 
grįžtančius žmones.

Skaitai tokius dalykus ir negali patikėti, kad tai vyks-
ta Europoje, 21 amžiuje! Kokia laimė, kad mes pačioje 
Nepriklausomybės pradžioje pasukome demokratijos kryptimi, 
o komunistinė nomenklatūra, 1992 m. vėl atgavusi valdžią, buvo 
tiek užsiėmusi „prichvatizacija”, kad pamiršo pasirūpinti būdais, 
kurie būtų garantavę nesibaigiančią valdžią (kaip Aleksandrui 
Lukašenkai Baltarusijoje). Apimantis saugumo jausmas, atro-
dytų, turi nepajudinamus pagrindus.

Bet kaip šaltas dušas paveikia mūsų Seimo nario  Lietuvos 
lenkų rinkimų akciją – Krikščioniškų šeimų sąjungą Seimo 
rinkimuose vesiančio Zbignevo Jedinskio pasisakymas, kad 
prievartą prieš protestuotojus naudojusios Baltarusijos jėgos 
struktūros gina šalies Konstituciją... Jeigu jau pas mus valdžioje 
sėdi žmonės su tokiomis urvinėmis pažiūromis, tai ko tikėtis iš 
Baltarusijos valdžios, kuri nedaug tepažengusi nuo sovietinio 
režimo „normų”? Gaila, kad jau praėjo laikai, kai už tokius lep-
telėjimus demokratinėse šalyse „oratorius” akimirksniu tapdavo 
politiniu lavonu. Z. Jedinskiui tas negresia – už jį mūru stoja 
Ramūnas Karbauskis, pabrėžiantis, kad neketina griauti koalici-
jos išmesdamas iš jos šį politiką (nors šis ne kartą pademonstravo 
savo prokremliškas pažiūras). Premjeras Saulius Skvernelis 
vaizduoja nustebintą Z. Jedinskio kalbų, tačiau – akivaizdu – irgi 
neketina „griauti koalicijos”. Tik užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius kalba apie moralę ir Z. Jedinskio pasisakymą laiko 
apgailėtinu. Ir viskas – tuo valdančiosios daugumos rūpestis 
antivalstybine veikla užsiimančio nario įvertinimu ir baigiasi. 
Tik TS-LKD vadovas Gabrielius Landsbergis Z. Jedinskio 
pasisakymus pavadino antivalstybine veikla: „Tai yra antivals-
tybiška. Tai yra akivaizdus pripažinimas, kad šitie žmonės ilgisi 
Sovietų Sąjungos, jos režimo, remia dabar neteisėtus veiksmus 
Baltarusijoje prieš ten protestuojančius žmones, prieš tuos, kurie 

laimėjo rinkimus. Tiesą sakant, Europos Sąjungoje nesupranta-
ma, kaip tokia partija yra Vyriausybėje”.

O gal ir daugiau yra manančių, kad A. Lukašenka davė 
įsakymą sumušti protestuotojus tam, kad apgintų Baltarusijos 
Konstituciją? Deja, ne vienam mūsų tautiečiui atrodo, kad A. 
Lukašenka yra Baltarusijos nepriklausomybės garantas, nes jei 
ne jis – Rusija okupuotų šalį. (Nežinau, ar tai tik sutapimas, bet 
pastebėjau, kad toks požiūris būdingas save tautininkais laikan-
tiems žmonėms.) Ką gi, gal po to, kai A. Lukašenka – nors pats 
neseniai kaltino, kad „opozicija dirba Kremliui” – paskambino 
V. Putinui ir susitarė dėl pagalbos jam išsaugoti valdžią, tikinčių, 
jog šis diktatorius nėra joks Baltarusijos suvereniteto garantas, 
pas mus neliks? 

O kuo baltarusiams gali padėti Europos Sąjunga? Juk neabe-
jotinai atsiras ironizuojančių, kad ES šalys tik „užjaučia”, „reiš-
kia susirūpinimą” ir t. t. Nenustebkite, jei tarp tokių ironizuotojų 
pamatysite R. Karbauskio sparno politikus ir rėmėjus – jie jau 
pasakė, kad nepritaria sankcijoms, nes jos neva guls ant eilinių 
baltarusių pečių (nors kalbama apie sankcijas A. Lukašenkos 
režimo pareigūnams ir politikams!). O ES šalys jau tariasi, 
kaip galėtų padėti Baltarusijai: tai fondų, skirtų paremti režimo 
represijų aukas, sukūrimas; projektų, skirtų spaudos laisvei ir 
nuomonių pliuralizmui Baltarusijoje, finansavimas; konsultaci-
jos dėl teisėsaugos struktūrų reformų; studentų mainų programų 
išplėtimas; laisvesnė prieiga baltarusiams į darbo rinkas ES 
viduje. Visa tai gerokai praplėstų demokratijos šalininkų gretas 
Baltarusijoje.                                                     Kęstutis Šilkūnas

Praėjus 31 metams po 
istorinio Baltijos kelio nu-
sidriekusio nuo Talino iki 
Vilniaus, šiais metais jis buvo 
pratęstas 31 km ilgio atkarpa 
nuo Vilniaus iki Baltarusijos 
sienos. Įspūdinga akcija su-
traukė dešimtis tūkstančių 
dalyvių, kurie išreiškė solida-
rumą su Baltarusijos gyvento-
jais protestuojančiais prieš A. 
Lukašenkos režimą. Renginio 
organizacijos greitis ir mastai 
tik dar kartą patvirtino, kad 
Lietuvoje yra susiformavusi 
reikšmingai aktyvi ir kritiška 
gyventojų dalis, gebanti rea-
guoti į šokiruojančius įvykius 
vykstančius čia pat, už sienos.

Toks solidarizavimasis su 
Baltarusijos protestuotojais 
maloniai nustebino ir kitais 
aspektais. Visų pirma, tie-
siog džiugino ne asmeniniais 
išskaičiavimais ar ekonomi-
nėmis strategijomis paremtas 
akcijos dalyvių atvirumas ir 
empatija. Į akciją susirinkę 
žmonės parodė, kad subruzdę 
Baltarusijos gyventojai tiesiog 
nusipelnė kad ir simbolinio, 
bet nuoširdaus, palaikymo. 

LAISVĖS KELIAS: 
31 KILOMETRAS BENDRAŽMOGIŠKUMO 

Sekmadienio popietės rengi-
nys ant Minsko plento gal ir 
neturės didžiulės įtakos toli-
mesniems įvykiams kaimyni-
nėje šalyje, dėl kurių baigties 
toli gražu niekas nėra aišku, 
tačiau aiškus palaikymas yra 
svarbus pasitikrinimas ir dėl 
savęs pačių.

Antra, svarbu paminėti, kad 
Laisvės kelio nuo Vilniaus iki 
Baltarusijos aktyvume pasken-
do neretai girdimi savanaudiš-
ki pasvaičiojimai apie mūsų 
istorinę teisę ir reikiamybę 
paaiškinti baltarusiams, ką ir 
kaip jie turi daryti. Blogiausia, 
kad tokia teise paremtas noras 
paaiškinti dažniausiai buvo 
grįstas neadekvačiu LDK isto-
rijos, kaip išskirtinai lietuviško 
reiškinio, mistifikavimu, o ne 
bendražmogiškomis Vakarų 
vertybėmis. Tai formavo kiek 
išaukštintą žiūros kampą į 
kaimynus: „taigi mes gražiai 
juos valdėm ir pilis pasta-
tėm”. Tokio požiūrio apraiškų 
būta net ir pernai, per 1863–
1864 m. sukilėlių laidotuves. 
Į procesiją su demokratinės 
Baltarusijos vėliavomis at-

vykus šimtams baltarusių, 
socialiniuose tinkluose kilo 
organizuota idėja kuo skubiau 
jas atskiesti lietuviškomis 
trispalvėmis, kad tik niekas 
nedrįstų suabejoti, kad suki-
lėliai buvo ne kokie tai lenkai 
ar baltarusiai, o tikrų tikriausi 
lietuviai. Apskritai, Lietuvos 
viešosios erdvės paribiuose 
ilgą laiką buvo daugiau rūpina-
masi LDK mito Baltarusijoje 
likimu, bet ne istorinio pavel-
do realybe ir žmonėmis, kurie 
šalia to paveldo gyvena.

Laisvės kelias parodė, kad 
bendra ir adekvačiai apmąstyta 
istorinė patirtis gali tapti puikia 
terpe ateities diskusijoms ar 
bendrystės paieškoms, tačiau 
dar svarbiau bendražmogiškas 
solidarumas čia ir dabar. O kad 
į žmones, susirūpinusius dėl 
laisvės savo šalyje, ėmėme 
žiūrėti kaip į sau lygius ir yra 
svarbiausias šio, 31 km ilgio 
kelio, pasiekimas. Kol kas gal 
net svarbesnis mums patiems 
nei kaimynams, kuriems, deja, 
dar viskas prieš akis.

Norbertas Černiauskas, 
istorikas

Rugpjūčio 27-28 dienomis 
Berlyne vykusiame neforma-
liame Europos Sąjungos (ES) 
užsienio reikalų ministrų su-
sitikime buvo aptartos ES ir 
Rusijos santykių perspektyvos 
bei būdai sumažinti įtampą ry-
tinėje Viduržemio jūros dalyje.

Kalbėdamas apie Rusiją 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius pa-
brėžė, kad ES veiksmai Rusijos 
atžvilgiu neturėtų keistis tol, kol 
Rusija tęsia agresyvią užsie-
nio politiką kaimyninių ir kitų 

GERIAUSIA ATSVARA RUSIJOS ELGESIUI –  
STIPRI PARAMA RYTŲ PARTNERYSTĖS VALSTYBĖMS

valstybių atžvilgiu, nesilaiko 
tarptautinės teisės reikalavi-
mų bei didina represijas prieš 
Kremliaus kritikus.

„Opozicijos vadovo A. 
Navalno galimas apnuodiji-
mas – tai dar vienas pavyzdys, 
kaip Kremlius reaguoja į de-
mokratines tendencijas šalies 
viduje. Metodai šokiruoja, bet 
nesikeičia. Visa tarptautinė ben-
druomenė jau paragino Rusiją 
imtis skaidraus tyrimo”, – sakė 
L. Linkevičius. 

Ministras taip pat paragino 

ES kolegas išlikti nuosekliems, 
laikytis subalansuoto ir realybe 
grįsto požiūrio į Rusiją, o penki 
ES Rusijos politikos principai 
turi likti šių santykių pagrindu.

„Turbūt visi sutiksime, kad 
nesame pasirengę glaudžiau 
bendradarbiauti su Rusija ki-
bernetinio saugumo ar hibri-
dinių grėsmių klausimais, kai 
ji, pasitelkdama būtent šiuos 
instrumentus, nuolat atakuoja 
ES?”, - kalbėjo L. Linkevičius.

Anot ministro,  geriausia 
atsvara Rusijos elgesiui – mak-
simaliai ambicinga ES Rytų 
kaimynystės politika ir aktyvi 
parama demokratinėms aspira-
cijoms šiame regione. 

Ministrai taip pat aptarė 
situaciją Viduržemio jūros 
rytuose, išsakė solidarumą 
Kiprui ir Graikijai, pasmerkė 
vienašališkus Turkijos veiks-
mus, kurie didina įtampą regi-
one. Kalbėdamas trijų Baltijos 
valstybių vardu, L. Linkevičius 
išsakė palaikymą ES vyriau-
siojo įgaliotinio  J. Borellio 
ir Vokietijos užsienio reikalų 
ministro tarpininkavimo pa-
stangoms tarp Graikijos ir 
Turkijos, akcentavo deeskala-
cijos svarbą.

„Turkija – svarbus partneris 
sprendžiant su saugumu, tero-
rizmo grėsmėmis, migracija ir 
pabėgėliais susijusius klausi-
mus. Mūsų tikslas – strateginis 
dialogas su NATO sąjungininke 
Turkija. Venkime bet kokių 
veiksmų, kurie užaštrintų padė-
tį”, – sakė L. Linkevičius. 

LR URM
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Rugpjūčio 24 d. krašto ap-
saugos ministras Raimundas 
Karoblis, susitikęs su JAV 
valstybės sekretoriaus pava-
duotoju Stephenu Biegunu, 
aptarė situaciją Baltarusijoje, 
aktualius dvišalius Lietuvos 
ir JAV santykius, NATO ir 
gynybos bendradarbiavimo 
klausimus.

 „JAV yra svarbiausia mūsų 
transatlantinė partnerė, todėl 
JAV karinis buvimas šalyje 
bei parama vystant pajėgumus 
mums yra kritiškai svarbu. 
Esame pasirengę užtikrinti vi-
sas reikalingas sąlygas nuola-
tiniam JAV kontingento buvi-
mui Lietuvoje – tam vykdome 
reikalingos infrastruktūros at-
naujinimą”, – susitikime sakė 
krašto apsaugos ministras R. 
Karoblis. Ministras pabrėžė, 
jog Lietuva ir toliau išlaikys 
bendrų pratybų su JAV tempą. 

2020-08-23
Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Gitanas Nausėda 
kartu su pirmąja ponia Diana 
Nausėdiene Kaišiadoryse 
dalyvavo šv. Mišiose, skir-
tose 100-osioms kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus gi-
mimo metinėms paminėti. V. 
Sladkevičius buvo antrasis 
kardinolas Lietuvos istorijoje, 
paskirtas po 400 metų per-
traukos.

V. Sladkevičiaus paskelbi-
mas kardinolu 1988 m. sutapo 
su Lietuvos Atgimimu ir tapo 
ne tik Lietuvos katalikų baž-
nyčios įvertinimu, bet ir vienu 
ankstyviausių tarptautinių 
Lietuvos laisvės siekio pri-
pažinimo ženklų. Bundančiai 
tautai sovietų valdžios perse-
kioto dvasininko paskyrimas 
vienu aukščiausių Katalikų 
bažnyčios pareigūnų parodė, 
kad pasaulis Lietuvos nepa-
miršo ir pažadino viltį apie 
laisvę.

„Kardinolo V. Sladke-
vičiaus gyvenimas yra gy-
vas pavyzdys, kaip glaudžiai 
Katalikų bažnyčia buvo susi-

Planuojama, jog JAV karių 
batalionas pratyboms į Lietuvą 
atvyks jau šį rugsėjį.

 Svečias taip pat domėjosi 
ir Lietuvos vertinimu apie 
situaciją Baltarusijoje. „ Kaip 
matome, ponas Lukašenka ir 
toliau aktyviai ieško išorės 
priešų tam, kad galėtų ir toliau 
plėtoti naratyvą, esą įvykius 
Baltarusioje įžiebė ne laisvės 
ir demokratiškos valstybės 
siekianti baltarusių tauta, o 
Vakarų valstybės. Visus pa-
reiškimus ir veiksmus verti-
name vienareikšmiškai – taip 
bandoma nukreipti dėmesį 
nuo vidaus politinės krizės 
ir toliau plėtoti naratyvą apie 
neva esančius išorės prie-
šus, siekiant pateisinti savo 
veiksmus tiek prieš baltarusių 
tautą, tiek prieš tarptautinę 
bendruomenę. Mūsų reakcija 
į Baltarusijos veiksmus – san-

2020-08-28
Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Gitanas Nausėda 

Lietuvos krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis (dešinėje) ir JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Stephen Biegun.                                                                                Alfredas Pliadis / KAM

MINISTRAS R. KAROBLIS: „JAV YRA SVARBIAUSIA MŪSŲ 
TRANSATLANTINĖ PARTNERĖ, TODĖL JAV KARINIS 

BUVIMAS ŠALYJE BEI PARAMA VYSTANT PAJĖGUMUS 
MUMS YRA KRITIŠKAI SVARBU”

tūri ir išlaikyta, nes atidžiai 
stebime padėtį ir esame pasi-
rengę įvairiems scenarijams”, 
– susitikime teigė ministras.

 JAV yra Lietuvos strate-
ginė partnerė ir pagrindinė 
Baltijos regiono saugumą 
užtikrinanti sąjungininkė. JAV 
aktyviai dalyvauja įgyven-
dinant saugumo užtikrinimo 
priemones Baltijos šalyse, sti-
prindama regiono saugumą ir 
stabilumą. Savo kariais, tech-
nika ir finansinėmis lėšomis 
JAV aktyviai prisideda prie 
mūsų regiono gynybos. Pagal 
Europos atgrasymo iniciatyvą 
kasmet nuosekliai didinama 
finansinė parama Europos 
šalių, tarp jų ir Lietuvos, gyny-
biniams pajėgumas stiprinti ir 
karinei infrastruktūrai gerinti. 
JAV taip pat yra viena pa-
grindinių ginkluotės įsigijimų 
partnerių.                 LR KAM

LIETUVOS PREZIDENTO GITANOS NAUSĖDOS DARBO VIZITO  
KLAIPĖDOS SGD TERMINALE METU – DĖMESYS LAIVO-SAUGYKLOS ATEIČIAI

Lietuvos Prezidentas G. Nausėda Suskystintųjų gamtinių dujų terminale. Lietuvos Respublikos Prezidento 
kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

penktadienį lankėsi Klaipėdos 
Suskystintųjų gamtinių dujų 
(SGD) terminale, kuris yra 

neatsiejama Lietuvos ener-
getinės infrastruktūros dalis. 
2014 metų pabaigoje pradėjęs 

veikti terminalas yra vienas 
pirmųjų Lietuvos energetinę 
nepriklausomybę sukūrusių 
projektų.

Lankydamasis terminale 
Prezidentas su energetikos 
ministru Žygimantu Vaičiūnu 
ir „Klaipėdos naftos” vadovu 
Dariumi Šilenskiu aptarė 
galimybes įsigyti SGD lai-
vą-saugyklą po to, kai 2024 
metais baigsis dabartinė lai-
vo „Independence” nuomos 
sutartis.

Prezidentas akcentavo, 
kad prieš priimant galutinius 
sprendimus turi būti nuodu-
gniai išanalizuoti visi galimi 
variantai, įvertintos gamtinių 
dujų rinkos vystymosi ten-
dencijos ir parinkta labiausiai 
ekonomiškai pagrįsta alter-
natyva.

SGD terminalas panaikino 
iki tol buvusią Lietuvos pri-
klausomybę nuo gamtinių dujų 
importo iš Rusijos ir šio mono-
polio nulemtas vienas aukščiau-
sių dujų kainų pasaulyje. Per 
SGD terminalą importuojamos 
dujos taip pat pasiekia Latvijos 
ir Estijos vartotojus. Nuo šių 
metų pradžios pradėjus veikti 
Estiją ir Suomiją sujungusiam 
dujotiekiui „Balticconnector”, 
dujos iš terminalo pasiekia ir 
Suomijos vartotojus.

Šiuo metu Klaipėdos SGD 
terminalo panaudojimo lygis 
yra didžiausias jo istorijoje 
ir atspindi kitų komerciniu 
pagrindu veikiančių tokio tipo 
terminalų panaudojimo lygį 
Europoje.

Prezidento komunikacijos 
grupė

KARDINOLAS  
VINCENTAS SLADKEVIČIUS –  

LAISVĖS IR TIKĖJIMO SIMBOLIS

jusi su mūsų pasipriešinimu 
totalitariniam režimui visą 
sovietmetį. Nors neapdova-
notas ypatingomis fizinėmis 
galiomis, jis buvo nepaprastai 
stiprus savo dvasia: romus, 
taikdarys, ieškojęs stiprybės ti-
kėjime ir kartu tikėjęs Lietuvos 
laisve”, – sakė šalies vadovas 
susirinkusiems šv. Mišiose.

Prezidentas pabrėžė, kad 
kardinolas V. Sladkevičius 
savo pavyzdžiu ir darbais 
liudijo meilę artimui, puo-
selėjo bendruomeniškumą 
– vertybes, kurios buvo labai 
svarbios gimstant Sąjūdžiui, 
susitelkiant Baltijos keliui ir 
drąsiai saugant laisvę Sausio 
13-ąją.

„Man padarė didžiulį įspū-
dį jo kalba grąžinant Vilniaus 
katedrą tikintiesiems. Tada 
jis kalbėjo apie dvasinį tautos 
augimą po ilgų priespaudos 
metų. Aukime ir kartu pa-
dėkime augti mūsų broliam 
baltarusiams, kurie šiandien 
išgyvena tą pačią priespaudą”, 
– linkėjo Prezidentas.

Prezidento komunikacijos 
grupė

Kardinolas Vincentas Sladkevičius Trijų Kryžių paminklo atiden-
gimo matu. P. Lileikio nuotr.
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Rugpjūčio 21 d., minint 
Laisvės gynėjo kario savano-
rio Artūro Sakalausko 29-ąsias 
žūties metines Vilniuje prie 
paminklinio akmens jam at-
minti buvo surengta pagerbi-
mo ceremonija. Joje dalyvavo 
krašto apsaugos viceministras 

PAGERBTAS ŽUVUSIO KARIO SAVANORIO, LR ATKURIAMOJO SEIMO GYNĖJO 
ARTŪRO SAKALAUSKO ATMINIMAS

Eimutis Misiūnas, LR Seimo 
nariai A. Sakalausko artimieji, 
Lietuvos kariuomenės atsto-
vai, Lietuvos šaulių sąjungos 
nariai, kt. svečiai.

„Visi turime būti pasiruošę 
ginti savo laisvę taip, kaip ją 
gynė Artūras Sakalauskas”, 

Laisvės gynėjo kario savanorio Artūro Sakalausko 29-ąsias žūties metinės. Prof. Vytautas Landsbergis. 
                                                                                                                                                A. Pliadžio nuotr.

– sakė krašto apsaugos vice-
ministras Eimutis Misiūnas.

Penk t ad i en io  vaka rą 
Vilniuje prie paminklinio 
akmens A. Sakalausko žūties 
vietoje buvo pagerbtas jo ir 
visų žuvusiųjų už Laisvę at-
minimas, nuaidėjo atminimo 

salvės. Taip pat grojo Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
bigbendas, pasirodė Vilniaus 
įgulos karininkų ramovės 
folkloro ansamblis „Vilnelė”.

A r tū r a s  S ak a l au s k as 
gimė 1963 m. spalio 26 d. 
Alytuje. Jo senelis Antanas 
Letkauskas buvo Lietuvos 
Nepriklausomybės kovų 
dalyvis,  Vyčio Kryžiaus 
ordino kavalierius – šioje 
giminėje visą laiką buvo 
gyva atmintis apie Lietuvos 
Nepriklausomybės kovas. A. 
Sakalausko vaikystė ir jau-
nystė prabėgo Dzūkĳos sos-
tinėje Alytuje: čia jis baigė 
mokslus Alytaus 5-ojoje vi-
durinėje mokykloje ir 9-ojoje 
profesinėje technikos moky-
kloje, degė aistra rankiniui 
Alytaus „Varsos” komandoje. 
Iki lemtingų 1991 m. įvykių 
Artūras Sakalauskas dirbo 
Alytaus mašinų gamykloje.

1991-ųjų sausį Artūras 
Sakalauskas įstojo į Sava-
noriškąją krašto apsaugos 
tarnybą, aktyviai kovojo 
prieš sovietų agresiją, budėjo 
Aukščiausiosios Tarybos – 

Atkuriamojo Seimo rūmuose, 
taip pat savanorių postuo-
se Kaune, Sitkūnuose. 1991 
m. rugpjūčio 19 d. kartu su 
Alytaus rinktinės savanoriais 
atvykęs budėti į Vilnių vėl 
stojo ginti Aukščiausiosios 
Tarybos – Atkuriamojo Seimo.

1991 m. rugpjūčio 21 
d., žlungant pučui, sovietų 
armijos provokacijos metu 
Aukščiausiosios Tarybos – 
Atkuriamojo Seimo rūmų 
prieigose įvyko Lietuvos sa-
vanorių susirėmimas su so-
vietų armĳos 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 Artūras Saka-
lauskas po mirties apdova-
notas Vyčio Kryžiaus pir-
mojo laipsnio ordinu, Sausio 
13-osios atminimo, Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių 
kūrėjo medaliais.     LR KAM

Šiais metais Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo aka-
demijos kariūnų gretas papildė 
126 jaunuoliai – daugiausia 
nuo 2001-ųjų. Įstojusiųjų į 
šią aukštąją mokyklą skaičius 
pastaruosius pora metų auga 
– kasmet į Karo akademiją 
priimama beveik dvigubai 
daugiau jaunų žmonių, pasi-
rinkusių karininko profesiją. 
Tai jaunosios kartos noras 
įsilieti į svarbią Lietuvai ka-
rininko profesiją ir prisidėti 
prie šalies saugumo stiprini-
mo. Neabejotina, jaunuolius 
domina įdomios, dinamiškos 
studijos Akademijoje ir karje-
ra Lietuvos kariuomenėje jas 
baigus.

„Džiaugiamės jaunuolių 
motyvacija ir pasiryžimu tapti 
Lietuvos kariuomenės kari-
ninkais. Jau per motyvaci-
nį pokalbį atrankos dalyviai 
pareiškė tvirtai apsisprendę 
rinktis studijas Karo akade-
mijoje. Nebuvo abejojančių 
ar bandančių teisintis, kad taip 
pasielgė dėl to, „jog draugai 
stojo” ir pan., – sako Atrankos 
centro viršininkas mjr. Jurgis 
Norvaiša. – Labai didelė dalis 
– beveik 90 proc. – pareiškusių 
norą studijuoti Karo akademi-
joje ją rinkosi pirmu numeriu, 
likusieji – kaip antrąjį arba 
trečiąjį pageidaujamą vari-
antą. Tai tik patvirtino, rimtą 
pasiryžimą – studijuoti šioje 
karininkus rengiančioje aukš-
tojoje mokykloje.”

Kariuomenėje savo ateitį 

Į LIETUVOS KARO AKADEMIJĄ ĮSTOJUSIŲJŲ SKAIČIUS – 
DIDŽIAUSIAS PER PASTARUOSIUS DU DEŠIMTMEČIUS

matanti Beatričė Puotkalytė 
prisipažįsta, kad užaugo pa-
triotiškoje aplinkoje, todėl 
mintis apie karės, o vėliau ir 
karininkės kelią kilo ir ne-
apleido nuo septintos klasės. 
„Ilgai nebesvarsčiau, kur noriu 
studijuoti, nors suprantu, kad 
kariui dažnai būna sunkiau. 
Tada irgi negali svarstyti. 
Domėjausi Karo akademija, 
todėl gilinausi, kokios čia siū-
lomos studijų programos, kaip 
rengiami karininkai. Taip pat 
man įdomios buvo ir kasdienės 
taisyklės, kariūnų dienotvarkė. 
Bent kol kas niekas manęs dar 
nenustebino”, – optimistiškai 
nusiteikusi teigia mergina.

Beatričei antrino ir Ignas 
Vytautas Kargaudas, trum-
pai ir tvirtai išdėstęs savo 
pasirinkimo priežastis: „Esu 
jaunesnysis eilinis, tarnybą 
atlikęs Kunigaikščio Margirio 
pėstininkų batalione. Įgijau 
patirties ir ilgai nebegalvojau 
– nusprendžiau, kad karininko 
tarnyba man patiks, nenuvy-
lė ir profesinės galimybės 
Lietuvos kariuomenėje. Ir 
visa tai galiu pasiekti studi-
juodamas Karo akademijoje.” 
Ignas – vienas iš stojančiųjų, 
išlaikiusių valstybinį brandos 
egzaminą 100 balų įvertini-
mu.

Vadinamųjų „šimtukinin-
kų” į akademiją įstojo ir dau-
giau – šiais metais jų yra 
dešimt. Abiturientų aukšti sto-
jamųjų ir išlaikytų egzaminų 
rezultatai rodo, kad studijoms 

visi kandidatai ruošėsi atsakin-
gai – motyvuotai rinkosi uni-
versitetines bakalauro studijas 
ir karinį rengimą Karo akade-
mijoje. Žemiausias kandidatų 
stojamasis balas buvo 6,14, t. 
y. viršijo reikalaujamą mini-
mumą. Nė vieno stojančiojo 
nebuvo „ant ribos”.

Karininko tarnyba negąs-
dino ir merginų. Šiais metais 
jos sudarys penktadalį gausaus 
pirmakursių būrio. Kariūnais 
taip pat taps jaunieji šauliai, 
Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų kariai savanoriai ir atlikę 
nuolatinę privalomąją pradinę 
karo tarnybą.

Šiemet Karo akademijoje 
Gynybos technologijų vady-
bos studijų programą pasi-
rinko daugiausia pirmakursių 
– 47, Nacionalinio saugumo 
ir gynybos – 45, Tarptautinių 

santykių – 34. Pagal Gynybos 
technologijų vadybos programą 
nusprendę studijuoti jaunuoliai 
galės rinktis ir karinio rengimo 
kryptį. Nutarę tapti karinių oro 
pajėgų karininkais, kartu moky-
sis Lietuvos karo akademijoje 
ir Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto Antano Gustaičio 
aviacijos institute, pasirinkę 
karinių jūrų pajėgų karininko 
studijas – Lietuvos aukštojoje 
jūreivystės mokykloje.

Akademijos specialis-
tai atkreipia dėmesį, kad 
šiais metais, kaip niekada 
anksčiau, yra labai dide-
lis stojančiųjų susidomėji-
mas Gynybos technologijų 
vadybos bakalauro studijų 
programa, todėl jai skirtos 
vietos iš karto buvo užim-
tos. Kariuomenė tampa mo-
dernesnė, tad jai reikia vis 
daugiau specialistų, gerai 
išmanančių moderniąsias 
technologijas. Karo aka-

demija, bendradarbiauda-
ma su partneriais – Antano 
Gustaičio aviacijos institutu 
ir Lietuvos aukštąja jūreivys-
tės mokykla, atsižvelgė į šį 
Lietuvos kariuomenės porei-
kį ir parengė į technologijas 
orientuotas studijas, kurias 
baigę kariūnai turės solidų 
šios srities žinių bagažą ir 
geriausiai jas galės pritaikyti 
tarnaudami Lietuvos kariuo-
menės Karinėse oro ir jūrų 
pajėgose.

Priimti jaunuoliai, aprūpin-
ti uniformomis ir susipažinę 
su pagrindinėmis kario taisy-
klėmis, rugpjūčio 30 d. išvyks 
į Didžiojo Lietuvos etmono 
Jonušo Radvilos mokomąjį 
pulką Rukloje. Ten jie išeis 
Bazinį kariūno kursą ir įgis 
individualaus rengimo pagrin-
dus. Spalio mėnesį prisiekę 
Lietuvos Respublikai kariūnai 
tęs studijas Lietuvos karo aka-
demijoje.                     LR KAM

Stojantieji į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnų gretas.     Eimanto Genio nuotr.
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Šalies vadovas Gitanas 

Nausėda kartu su pirmąja po-
nia Diana Nausėdiene dalyva-

PREZIDENTUI VALDUI ADAMKUI  
ĮTEIKTAS GARBINGAS LENKIJOS APDOVANOJIMAS

Lecho Kačinskio vardo „Prometėjo” apdovanojimas įteikiamas Prezidentui Valdui Adamkui. Lietuvos 
Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus

vo Lenkijos Prezidento Lecho 
Kačinskio vardo „Prometėjo” 
apdovano j imo  į t e ik imo 
Prezidentui Valdui Adamkui 

ceremonijoje. Prezidentui V. 
Adamkui įteiktas apdovanoji-
mas yra skirtas už diplomatinę 
veiklą siekiant mūsų regiono 

LR Vyriausybės kanclerio 
pirmasis pavaduotojas Lukas 
Savickas susitiko su Vilniuje 
viešinčiu JAV valstybes sekre-
toriaus pavaduotoju Stephenu 
Biegunu ir jo vadovaujama de-
legacija. Susitikimo metu dau-
giausia dėmesio skirta situacijai 
Baltarusijoje, aptarti aktualūs 
dvišalių santykių, tarptautinio 
saugumo politikos klausimai.

Susitikimo pradžioje pabrėž-
ta kuo glaudesnio strateginio 
bendradarbiavimo tarp Lietuvos 
ir JAV politinėje, karinėje, eko-
nominėje, energetikos ir kitose 
srityse svarba. Pasidžiaugta 
intensyviu  politiniu dialogu, 
kariniu bendradarbiavimu bei 
pratybomis, taip pat intensyvė-
jančiu bendradarbiavimu visam 
regionui svarbiais prekybos 
energetikos resursais iš JAV 
klausimais.

Akcentuota, kad tarp-

SUSITIKIME SU JAV VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 
PAVADUOTOJU – DĖMESYS DVIŠALIAM 

BENDRADARBIAVIMUI IR SITUACIJAI BALTARUSIJOJE

tautinė bendruomenė ne-
gali likti abejinga situaci-
jai Baltarusijoje, o ypač jos 
žmonių siekiams dėl laisvų 
ir sąžiningų rinkimų, taip 
pat smurtui prieš taikius ir 
beginklius protestuotojus. 
Lietuvos ir Lenkijos iniciaty-
va surengto Europos Vadovų 
Tarybos susitikimo išvadose 
pareikalauta Baltarusijoje su-
rengti naujus rinkimus, o prieš 
asmenis, kurie atsakingi už 
smurtą prieš taikius protestuo-
tojus, imtos taikyti sankcijos.

Atkreiptas taip pat dėme-
sys į vakar, Lietuvai minint 
Baltijos kelio 31-ąsias metines, 
įvykdytą Lietuvos valstybinės 
sienos pažeidimą, dėl kurio 
Baltarusijos pusei jau įteikta 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nisterijos nota. Baltarusijos 
laisvės ir demokratijos siekius 
vakar parėmė apie 50 tūks-

valstybių integracijos.
„Visas Prezidento Valdo 

Adamkaus gyvenimas – tai 
prometėjiška tarnystė žmo-
nėms ir Tėvynei, o šių kilnių 
tikslų jis visuomet siekia su 
titaniška tvirtybe. Ar jis būtų 
jaunas žmogus, dalyvaujantis 
antinacinėje ir antikomunisti-
nėje rezistencijoje, ar žymus 
JAV aplinkosaugos pareigū-
nas bei vienas lietuvių ben-
druomenės lyderių, ryžtingai 
siekiančių laisvės Lietuvai, 
ar Lietuvos Prezidentas, – 
jam svarbiausia yra Lietuva 
ir jos žmonės. Jo politika 
visuomet pagrįsta vertybė-
mis”, – teigė Lietuvos am-
basadorius Airijoje Egidijus 
Meilūnas laudatio Prezidentui 
V. Adamkui.

Apdovanojimą Prezidentui 
V. Adamkui įteikė Anna 
Fotyga, Lenkijos vadovo 
Lecho Kačynskio bendražy-
gė, buvusi užsienio reikalų 
ministrė ir nuoširdi Lietuvos 
draugė.

„Ir džiaugiuosi, ir jaudi-
nuosi būdamas šiandien čia, 

kartu su Jumis. Džiaugiuosi, 
nes visada gera susitikti su 
bičiuliais, bendraminčiais, 
panašiai laiką ir pasaulį 
suprantančiais žmonėmis. 
Džiaugiuosi, nes lietuviai ir 
lenkai ir vėl susitinka. Taip ir 
norisi pasakyti – kaip senais 
gerais laikais: jungiami ben-
drų darbų, bendrų Europos 
ir pasaulio vizijų, bendrų 
rūpesčių ir darbų. Pasakytame 
sakinyje norėčiau pabrėžti 
žodį bendrų. Ir, jeigu tai būtų 
įmanoma, norėčiau pasidalyti 
savo apdovanojimu su dau-
gybe žmonių. Nes tikrai nė 
vieno darbo nebūčiau padaręs 
vienas – be sąjungininkų, 
be bendraminčių”, – savo 
kalboje sakė Prezidentas V. 
Adamkus.

Šis apdovanojimas – tai 
šiltos kaimynystės, atvirumo, 
demokratijos ženklas ir verty-
bė, kuri šiandien egzistenciš-
kai būtina Lietuvos ir Lenkijos 
kaimynei Baltarusijai, visai 
Europai ir visam pasauliui.

Prezidento komunikacijos 
grupė

tančių žmonių, gyva grandine 
nusidriekusių iki Baltarusijos 
sienos, tarp kurių buvo ir įvai-
riausių tautybių, Lietuvoje 
dirbančio užsienio valstybių 
diplomatinio korpuso atstovai.

JAV valstybes sekretoriaus 
pavaduotojui iškeltas klausimas 
dėl nesaugios Astravo atominės 
elektrinės, o ši Lietuvos pašo-
nėje esanti jėgainė, kurią pla-
nuojama paleisti neįgyvendinus 
visų tarptautinių rekomendacijų, 
traktuojama kaip kelianti grės-
mę ne tik Lietuvai, bet ir visam 
regionui.

Su JAV valstybes sekre-
toriaus pavaduotoju taip pat 
buvo aptarta  transatlantinio 
ryšio svarba, NATO ir Europos 
Sąjungos darbotvarkės aktua-
lijos.

Po vizito Lietuvoje S. 
Biegun vyko į Maskvą, Kijevą 
ir Vieną.                               LRV

LR Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Lukas Savickas (dešinėje) su darbo vizitu atvykusiu 
JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoju Stephenu Biegunu.                                                          LRV

Siekdama nutraukti pradėtą 
Europos Sąjungos (ES) tei-
sės pažeidimo procedūrą dėl 
Lietuvos priimtų teisės aktų, 
šiandien Vyriausybė posėdyje 
pritarė Ekonomikos ir ino-
vacijų ministerijos siūlymui 
pakeisti Civilinio kodekso 
nuostatą, kad, kelionių orga-
nizatoriui nutraukus sutartį su 
keliautoju, jam turi būti grą-
žinta visa sumokėta suma ne 
vėliau kaip per 14 dienų vietoj 
šiuo metu nustatytų 90 dienų.

Pasak ekonomikos  i r 
inovacijų ministro Rimanto 
Sinkevičiaus, Seimui priėmus 
šiuos pakeitimus, bus panai-
kinta neatitiktis direktyvai 
ir išlaikytas Lietuvos, kaip 
teisinės ir besilaikančios kartu 
priimtų ES teisės aktų valsty-
bės, autoritetas. Taip pat bus 
užtikrinta turistų teisė atgauti 
lėšas už neįvykusią kelionę per 
14 dienų.

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ PRITARĖ 
SIŪLYMUI TURISTAMS PINIGUS 

GRĄŽINTI PER 14 DIENŲ
Organizatoriams ir toliau 

būtų palikta teisė susitarti su 
keliautojais pasiūlius jiems 
12 mėnesių galiojantį kuponą 
kitai kelionei už tą pačią su-
mokėtą sumą.

Taip pat sudaryta galimybė 
pasinaudoti specialiai kelionių 
organizatoriams sukurtomis 
likvidumo užtikrinimo prie-
monėmis: lengvatinėmis pa-
skolomis atsiskaityti su turis-
tais, atsisakiusiais kuponų, 50 
proc. valstybės garantijomis 
kelionių organizatorių prievo-
lių įvykdymui užtikrinti, kom-
pensacijomis už organizuotą 
turistų pargabenimą iš užsienio 
valstybių po nepaprastosios 
padėties paskelbimo, parama 
diegti inovacijas, transfor-
muoti verslą ir organizuoti 
darbuotojų mokymus.

Civilinio kodekso pakeiti-
mams dar turi pritarti Seimas.

LRV

Kruizinis laivas Klaipėdoje.                                                          LRV
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JAV sostinėje rugpjūčio 23 
d. įvyko „Laisvės kelio” akci-
ja, skirta Baltarusijos žmonių 
kovai už laisvę paremti. Šimtai 
JAV lietuvių ir baltarusių ben-
druomenių bei JAV pilietinės 
visuomenės narių, kartu su 
protestuotojus Baltarusijoje 
palaikančiais JAV gyvento-
jais, susijungė į gyvą grandi-
nę nuo Lietuvos ambasados 
Vašingtone ir prisijungė prie 
daugelyje pasaulio vietų vy-
kusio renginio.

JAV sostinėje rugpjūčio 23 
d. įvyko „Laisvės kelio” akci-
ja, skirta Baltarusijos žmonių 
kovai už laisvę paremti. Šimtai 
JAV lietuvių ir baltarusių ben-
druomenių bei JAV pilietinės 

Rugpjūčio 23 d. Paryžiuje 
Lietuvos ir Baltarusijos ben-
druomenių Prancūzijoje dėka 
surengtas Baltijos kelio 31- ųjų 
metinių minėjimas. Renginyje 
dalyvavo apie 250 dalyvių, 
kurie išreiškė tvirtą paramą ir 
solidarumą Baltarusijos žmo-
nėms, siekiantiems demokra-
tijos šalyje.

R e n g i n y j e  d a l y v a -
vęs Lietuvos ambasadorius 
Prancūzijoje Nerijus Aleksie-
jūnas Baltarusijos bendruo-
menei Prancūzijoje įteikė is-
torinę Baltarusijos vėliavą su 
Lietuvoje esančios Svetlanos 
Cichanouskajos parašu. „Prieš 
daugiau nei tris dešimtmečius 
Lietuva kovojo už savo lais-

Rugpjūčio 20-23 dienomis 
keliuose Kanados miestuose 
vyko renginiai, skirti Juodojo 
kaspino dienai bei 31-osioms 
Baltijos kelio metinėms pa-
minėti.

„Nuoširdžiai didžiuo-
juosi lietuvių bendruomene 
Kanadoje, kuri ėmėsi lyde-
rystės ir organizavo simboli-
nius Baltijos kelio renginius. 

ŠIMTAI VAŠINGTONE PARĖMĖ BALTARUSIJOS ŽMONES
visuomenės narių, kartu su 
protestuotojus Baltarusijoje 
palaikančiais JAV gyvento-
jais, susijungė į gyvą grandi-
nę nuo Lietuvos ambasados 
Vašingtone ir prisijungė prie 
daugelyje pasaulio vietų vy-
kusio renginio.

„Laisvės kelio” akciją 
įkvėpė 1989 metų rugpjūčio 
23 diena, kai du milijonai 
lietuvių, latvių ir estų sudarė 
„Baltijos kelią” - žmonių gran-
dinę, nusitęsusią  420 mylias 
ir sujungusią trijų Baltijos 
valstybių sostines. Šiuo taikiu 
masiniu renginiu buvo išreikš-
ta žmonių valia, kuri galiausiai 
sugriovė Sovietų imperiją. Po 
rugpjūčio 9 dienos valdžios su-

klastotų rinkimų Baltarusijoje, 
kur žmonės ėmėsi taikios ko-
vos už savo teises ir šalies lais-
vę, Lietuvoje kilo idėja minint 
„Baltijos kelio” sukaktį paro-
dyti solidarumą su Baltarusijos 
žmonėmis „Laivės keliu.”

Į akciją dalyviai atvyko vil-
kėdami Baltarusijos ir Baltijos 
valstybių nacionalinių spalvų 
drabužius, ryšėdami tautines 
juostas, kaklaraiščius ir nešini 
Baltarusijos žmonių laisvės 
siekį palaikančius plakatus. 
Kadangi renginys vyko JAV 
ir pasaulyje siaučiant COVID 
19 viruso pandemijai, buvo 
laikomasi saugaus atstumo, 
dėvimos apsaugos priemonės.

LR URM JAV sostinėje rugpjūčio 23 d. įvyko „Laisvės kelio” akcija. LR URM

P R A N C Ū Z I J A

vę Baltijos kelyje - šiandien 
Baltarusija eina savo Laisvės 
keliu, kuris dar labiau suartina 
mūsų šalis. Šiandien Lietuvoje 
rengiama gyva žmonių grandinė 
nuo Vilniaus iki Baltarusijos 
pasienio parodo, ką jaučiame 
Baltarusijos žmonėms”, - teigė 
ambasadorius.

Paryžiuje prie Trocadero 
sodų susirinkę minėjimo daly-
viai siekė atkreipti Prancūzijos 
visuomenės dėmesį į situaciją 
Baltarusijoje, kvietė Baltarusijos 
valdžią surengti demokratinius 
rinkimus ir nutraukti smurtą ša-
lyje. Minėjime taip pat dalyvavo 
Ukrainos, Moldovos, Lenkijos 
bendruomenių Prancūzijoje 
atstovai.                       LR URM

Lietuvos ir Baltarusijos bendruomenių Paryžiuje, Prancūzijoje surengtas Baltijos kelio 31- ųjų metinių 
minėjimas.                                                                                                                             LR URM

K A N A D A

PAMINĖTA JUODOJO KASPINO DIENA  
BEI BALTIJOS KELIO SUKAKTIS

Šiemet minėjimais išreiškėme 
palaikymą Baltarusijos pilie-
tinei visuomenei. Šiandien 
dar kartą priminėme pasauliui 
Baltijos šalių kelią į laisvę, 
atkreipėme dėmesį į šių dienų 
įvykius Baltarusijoje, išreiš-
kėme paramą jos žmonėms”, 
- teigė Lietuvos ambasadorius 
Kanadoje Darius Skusevičius.

Š v e n t i n i a i  r e n g i n i a i 

vyko Toronte, Vasagoje, 
Vankuveryje. Šiemet tautie-
čiams jungiantis į simbolines 
žmonių grandines ypatingas 
dėmesys buvo skirtas situacijai 
Baltarusijoje ir jos pilieti-
nės visuomenės palaikymui. 
Renginius iniciavo Lietuvių 
bendruomenė Toronte ir 
Vankuveryje, juose aktyviai 
dalyvavo Baltijos šalių bei 
Baltarusijos bendruomenių 
Kanadoje atstovai.

LR URM Šventiniai renginiai vyko Toronte, Vasagoje, Vankuveryje. LR URM

Rugpjūčio 21 dieną, įgy-
vendinant asmenų perkė-
limo į Lietuvą įstatymą, iš 
Venesuelos grįžo pirmieji 9 
Lietuvos piliečiai, jų sutuok-
tiniai bei asmenys, turintys 
teisę į Lietuvos pilietybę. 
Perkėlimas vykdomas vado-
vaujantis 2019 metų birželio 1 
dieną įsigaliojusiu asmenų per-
kėlimo į Lietuvos Respubliką 
įstatymu, Vyriausybei prita-
rus šiame įstatyme nustatyto 
asmenų perkėlimo proceso 
pradžiai ir finansavimui. 

Užsienio reikalų ministeri-
ja ir perkėlimą koordinuojanti 
Lietuvos ambasada Ispanijoje 
rūpinosi šių asmenų parvyki-
mu – sutvarkė vizas, nupirko 

bilietus skrydžiui iš Madrido. 
Pagal Asmenų perkėlimo į 
Lietuvą įstatymą, atvykusiais 
pasirūpins Pabėgėlių priėmi-

mo centras.
H u m a n i t a r i n e i  k r i -

zei Venesueloje toliau gi-
lėjant, Lietuvos ambasada 

Į LIETUVĄ GRĮŽO PIRMIEJI PILIEČIAI IŠ VENESUELOS

Iš Venesuelos grįžo pirmieji 9 Lietuvos piliečiai.          LR URM

Ispanijoje bendrauja su be-
veik 50 Lietuvos piliečių 
arba lietuvių kilmės asmenų, 
kurie svarstytų persikelti į 
Lietuvą, jei tam būtų suda-
rytos sąlygos (suteikiamas 
būstas, darbas ir skatinama 
integracija). Perkeliamiems 
asmenims bus padengtos 
kelionės išlaidos, suteiktas 
gyvenamasis būstas, skirtos 
išmokos įsikūrimui bei būti-
niausioms reikmėms, vaikų 
ugdymui, teikiama parama 
lietuvių kalbos mokymuisi 

ir kita.
Lietuvos  gyventojų regis-

tro duomenimis, Venesueloje 
gyvena 187 Lietuvos pilie-
čiai. Lietuvių bendruome-
nė Venesueloje vienija apie 
400 lietuvių kilmės asmenų. 
Manoma, kad Venesueloje 
gyvena apie 1 000 Lietuvos 
piliečių ir lietuvių kilmės 
asmenų.

Prašymai dėl perkeliamo 
asmens statuso suteikimo bus 
priimami iki 2020 metų spalio 
1 dienos.                   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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Minėdami popiežiaus Jono 
Pauliaus II gimimo šimtmetį 
Lietuvos valstybės archyvai 
(Lietuvos centrinis valstybės 
archyvas, Lietuvos ypatingasis 
archyvas ir Lietuvos valstybės 
naujasis archyvas) kviečia 
į parodą „Popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizitą Lietuvoje 
prisimenant”, rašoma prane-
šime žiniasklaidai.

Jonas Paulius II (arkivys-
kupas Karolis Wojtyla) tapo 
pirmuoju po 455 metų per-
traukos ne italų kilmės popie-
žiumi. Bažnyčios vadovu jis 
buvo 27 metus, tačiau vienu 
įtakingiausių 20 amžiaus lyde-
rių Jonas Paulius II vadinamas 
ne tiek dėl bažnytinių reformų, 
kiek dėl aktyvios kultūrinės 
bei diplomatinės veiklos, pa-
skatinusios milijonus žmonių 
įsitraukti į įvairius socialinius 
judėjimus. Lietuvoje popiežius 

lankėsi 1993 m. rugsėjo 4–8 
dienomis. Šis vizitas buvo 
nepaprastai svarbi diplomati-
nė ir kultūrinė parama ką tik 
nepriklausomybę atgavusiai 
Lietuvai.

„Lietuvą Jonas Paulius II 
siekė aplankyti dar sovieti-
nės okupacijos metais, tačiau 
Maskva tam įnirtingai prie-
šinosi. Parodos dokumentai 
liudija jo nuolatinę paramą 
Lietuvai ir įtemptus santykius 
su sovietiniu režimu. Jonas 
Paulius II viešai metė iššūkį 
Maskvai, reikalaudamas re-
liginės laisvės”, – pasakoja 
parodos organizatoriai.

Viena iškalbingiausių aki-
mirkų – emociškai jautrus ka-
dras, kuriame popiežius Jonas 
Paulius II bučiuoja Lietuvos 
žemę vos tik lėktuvui nusilei-
dus Vilniaus oro uoste. Kitose 
nuotraukose užfiksuota popie-

PRISTATOMA PARODA, LEISIANTI NAUJAI PAŽVELGTI  
Į POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE

Jonas Paulius II Lietuvoje (1993 m.).                                                                                               AP

žiaus kelionė „Mercedes-Benz” 
G klasės papamobiliu („papa” 
italų kalba reiškia popiežius, 
„(auto)mobile” – automobilis). 
Techninės konkrečių papamo-
bilių savybės paprastai neskel-
biamos, tačiau žinoma, kad 
po 1981 m. Vatikane įvykusio 

pasikėsinimo į Joną Paulių II 
šie automobiliai pradėti gaminti 
su neperšaunamais stiklais. 
Vizito Lietuvoje metu naudotas 
papamobilis eksponuojamas 
Štutgardo „Mercedes-Benz” 
automobilių muziejuje.

Šventojo Tėvo vizi tą 
Lietuvoje organizavęs kardi-
nolas Audrys Juozas Bačkis 
popiežių Joną Paulių II vadi-
no vienu garsiausių Lietuvos 
laisvės šauklių. Kardinolas 
spaudai yra pasakojęs, kad po-
piežiui didžiausia vertybė buvo 
žmogus, todėl jis nuolat ragi-
nęs Bažnyčią eiti pas žmogų, 
užuot laukus, kol šis pats ateis 
į Bažnyčią. Vizito Lietuvoje 
metu popiežiui mažiausiai 
rūpėjo susitikimai su valdžios 
atstovais. Jis, žinoma, susitiko 
su tuomečiu prezidentu Algirdu 
Mykolu Brazausku, tačiau 
Seime apsilankyti nepageida-
vo – visą savo laiką ir dėmesį 
skyrė žmonėms ir šeimoms.

Popiežiui buvo svarbu ap-
lankyti Aušros vartus. Čia 
sukalbėta Rožinio malda buvo 
transliuojama per Vatikano 
radiją visam pasauliui. Antrąją 
savo apsilankymo dieną popie-

žius Vilniaus Antakalnio kapi-
nėse pagerbė Sausio 13-osios 
ir Medininkų žudynių aukų ka-
pus, o vėliau Vilniaus Vingio 
parke laikė šventąsias mišias, 
kuriose į tikinčiuosius prabilo 
lietuvių, lenkų ir baltarusių 
kalbomis. Į šias mišias susi-
rinko apie 100 tūkst. žmonių.

Trečiąją vizito dieną po-
piežius lankėsi Kaune, kur 
Santakoje laikė mišias prie 
tam specialiai supilto kalne-
lio. Vėliau Kauno arkivys-
kupijos rūmuose jis susitiko 
su Lietuvos Vyskupų kon-
ferencija, apsilankė Kauno 
arkikatedroje bazilikoje ir 
susitiko su jaunimu Dariaus ir 
Girėno sporto centro stadione. 
Popiežius aplankė ir Kryžių 
kalną bei Šiluvą.

Po popiežiaus Jono Pauliaus 
II vizito visose Lietuvos vys-
kupijose pradėjo kurtis šei-
mos, jaunimo centrai, atgimė 
parapijos, pradėjo burtis stipri 
tikinčiųjų bendruomenė.

Jau nuo rugsėjo 4 d. parodą 
„Popiežiaus Jono Pauliaus II 
vizitą Lietuvoje prisimenant” 
bus galima apžiūrėti virtualių 
parodų tinklalapyje http://vir-
tualios-parodos.archyvai.lt/lt 
ir Vilniaus bei Kauno viešaja-
me transporte.                  LRT

Baigiamos skaitmeninti 
Lietuvos vyskupijų metrikos. 
Jos bus prieinamos visuomenei 
nuo kitų metų. Neabejojama, 
kad tai palengvins genealogų ir 
istorikų darbą. Nors, lyginant su 
kaimyninėmis šalimis, Lietuva 

BAIGIAMOS SKAITMENINTI LIETUVOS VYSKUPIJŲ METRIKOS
elektroninio paveldo srityje dar 
naujokė.

Nors nemažai dokumentų 
keliama į elektroninę erdvę, 
bažnyčiose svarbiausius žmo-
nių gyvenimo įvykius dvasi-
ninkai fiksuoja raštu. Pasak 

Gruzdžių parapijos klebono 
Donato Klimašausko, bažnyti-
nės metrikos per šimtus metų 
mažai tepasikeitė.

„Bažnyčia tokiu būdu gal-
būt išsaugo ne tik įrašus, bet ir 
užtikrina saugumą asmens duo-

menų. Nes tai, kas yra knygoje 
ir padėta pas kleboną saugiai, 
ir užrakinta kur nors seife, yra 
daug saugiau, nei kokioje nors 
laikmenoje ar serveryje”, – sako 
klebonas.

Gruzdžių bažnyčioje saugo-
ma keliasdešimt metrikų. Kai 
kurioms – daugiau kaip 400 
metų. Šios knygos netrukus bus 
perduotos specialistams, kurie 
jau kelis mėnesius skaitmenina 
Šiaulių vyskupijos metrikas.

Pasak skaitmenintojų, 
Šiaulių vyskupijos metrikos – 
seniausios šalyje. Joniškyje ras-
ta metrika siekia net 16 amžių.

„Jau sužinome daug reikalų 
– visokių raštelių prisikaitome, 
šeimyninių dramų susižinome, 
vardų keistų randame”, – pa-
sakoja skaitmenizuotoja Rasa 
Gurčytė.

Šios knygos liudija ne tik 
žmonių statusą visuomenėje. 
Iš metrikų sprendžiama, jog Metrika.                                                                                                                                   Stop kadras

Šiaulių regionas buvo vienas 
turtingesnių. Čia net valstiečiai 
prieš 200 metų jau mokėjo 
pasirašyti.

Šiaulių vyskupijos parapijų 
metrikos bus skaitmeninamos 
dar porą mėnesių. Tada specia-
listai išvyks į Telšius. Tai pasku-
tinė vyskupija, kurios įrašai dar 
nesuskaitmeninti. Nuo 2021-ųjų 
šios metrikos bus prieinamos 
visuomenei.

„Tai istorikai, žinoma, labai 
visada pasisako už bet kokių šal-
tinių skaitmeninimą ir jų priei-
namumą visiems. Istorikams tai 
kaip darbo priemonė, be kurios 
neįmanoma dirbti”, – tikina is-
torikė Rita Regina Trimonienė.

Pasak istorikų, Lietuva elek-
troninio paveldo srityje žengia 
dar tik pirmuosius žingsnius. 
Tuo metu Latvijoje ir Estijoje 
istorinių dokumentų skaitme-
nizacija gerokai pažengusi į 
priekį.

Aina Mizgirdė, LRT

Jonas Paulius II Lietuvoje (1993 m.).                                                                                               AP
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Rugpjūčio 28 d. Maskvos 
Voznesenskio centre startuoja 
nauja Lietuvos kultūros sklaidos 
internetinėje erdvėje programa. 
2018 m. įkurtas centras kelia 
tikslą aktualizuoti septintąjį 
XX a. dešimtmetį ir Atlydžio 
epochą, kurios simboline fi-
gūra buvo poetas Andrejus 
Voznesenskis, susiejant pra-
eitį ir atmintį su intermedialiu 
dabarties kultūros kontekstu. 
COVID-19 pandemijos ir ka-
rantino sąlygomis centras inici-
javo skaitmeninį projektą „Ne 
vienatvėje” ir šiuo metu veikia 
kaip viena aktyviausių Maskvos 
virtualių platformų.

Pirmieji Lietuvos kultūros 
renginiai Voznesenskio centre 
bus skiriami Lietuvos teatrui, 
bene plačiausiai Rusijoje žino-
mai mūsų kultūros sričiai, ku-
rios autoritetą palaiko Eimunto 
Nekrošiaus, Rimo Tumino, 
Oskaro Koršunovo, Mariaus 
Ivaškevičiaus, Fausto Latėno, 
Adomo Jacovskio ir kitų meni-
ninkų vardai. Programa prista-
tys ne tik jau pripažintų metrų 
kūrybą, bet ir naujus, mažiau 
žinomus lietuviško teatro reiš-
kinius ir kūrėjus.

Centro teatro programos 
kuratorės Julijos Girba pasi-
rinkimu rugpjūčio 28 d. bus 
transliuojamas O. Koršunovo 
režisuotas Klaipėdos dramos 
teatro spektaklis „Mūsų klasė”, 
o 29 d. – pokalbis su Klaipėdos 
dramos teatro vadovais – direk-
toriumi Tomu Juočiu ir meno 
vadovu Gintaru Grajausku. 
Rugsėjo 16 d. Voznesenskio 
centras planuoja pokalbį apie 
teatrą naujos pandeminės re-
alybės sąlygomis. Pokalbyje 
dalyvaus dramaturgas M. 
Ivaškevičius ir prodiuserė iš 
Rygos Evgenia Shermeneva, 

NAUJA LIETUVOS KULTŪROS PROGRAMA MASKVOJE

kurių bendras projektas – dvie-
jų M. Ivaškevičiaus pjesių skai-
tymai virtualioje erdvėje – lai-
komas vienu iš sėkmingiausių 
2019–2020 metų Rusijos teatri-
nio sezono reiškinių. Rugsėjo 
20 d. Voznesenskio centras 
rengia išskirtinį susitikimą su 
operos performanso „Saulė 
ir jūra” autorėmis Rugile 
Barzdžiukaite, Vaiva Grainyte 
ir Lina Lapelyte, tapusiomis 
58-osios Venecijos šiuolaikinio 
meno bienalės „Auksinio liūto” 
laureatėmis. Pokalbyje planuo-
jama gvildenti menų integraci-
jos ir simbiozės temą, teatro ir 
performanso raidos klausimus. 
Lietuvos teatro programoje 
taip pat suplanuoti pokalbiai 
su nuolatiniais R. Tumino 
bendražygiais – kompozito-
riumi F. Latėnu ir dailininku A. 
Jacovskiu, kompozitoriumi ir 
Jono Meko centro Užupyje va-
dovu Gintaru Sodeika. Teatro 
programos pabaigai numatytas 
pokalbis su jaunaisiais – teatro 
dailininke Irina Komissarova ir 
režisieriumi Tadu Montrimu. Iš 
Maskvos kilusi I. Komissarova 
baigė Vilniaus dailės akademi-
ją, 2018 m. ji sukūrė scenogra-
fiją O. Koršunovo spektakliui 
pagal M. Ivaškevičiaus pjesę 
„Rusiškas romanas” Rusų 

dramos teatre Vilniuje, 2020 
m. – O. Koršunovo „Žuvėdros” 
scenografiją Maskvos dai-
lės teatre. T. Montrimas yra 
Jono Vaitkaus aktorinio kurso 
LMTA absolventas, vėliau 
studijavęs režisūrą Maskvoje 
pas Viktorą Ryzhakovą Dailės 
teatro ir Mejerholdo centro 
mokyklose, šiuo metu dir-
bantis Lietuvoje. Maskvoje 
T. Montrimas išgarsėjo 2018 
m. teatre „Praktika” pastatęs 
spektaklį pagal lietuvių dra-
maturgės Teklės Kavtaradzės 
pjesę „Keletas pokalbių apie”.

Voznesenskio centras taip 
pat planuoja parodyti šiuolai-
kinės Lietuvos dokumentikos 
programą, kurią rugsėjo 3 d. 
pradeda Lino Mikutos filmo 
„Šaltos ausys” (2016) peržiūra 
ir pokalbis su režisieriumi. 
Kino programos kuratorė Zoya 
Kosheleva tikisi per ateinantį 
sezoną supažindinti Rusijos 
publiką bent su dešimčia iški-
liausių pastarųjų metų Lietuvos 
dokumentikos darbų.

Projekto partneriai – 
Lietuvos kultūros institutas, 
Lietuvos kino centras, Klaipėdos 
dramos teatras, Jono Meko vi-
zualiųjų menų centras, Lietuvos 
Respublikos ambasada Rusijos 
Federacijoje.                LR KM

Maskvos Voznesenskio centras.                                               LR KM

6-tajame „Odessa Classics” 
festivalyje savo kūrybą prista-
tė charizmatiškasis Gediminas 
Gelgotas ir jo vadovaujamas 
Naujų idėjų kamerinis or-

FESTIVALYJE „ODESSA CLASSICS”  
PIRMĄ KARTĄ PASIRODĖ LIETUVIŲ ATLIKĖJAI

Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO.                                                                                      LR KM

kestras NIKO. Šio kolektyvo 
pasirodymas tapo tikra festi-
valio sensacija. Pirmą kartą 
Ukrainoje koncertavęs NIKO 
sužavėjo publiką savo artistiš-

kumu, originaliomis kompo-
zicijomis ir interpretacijomis.

„Odessa Classics” – la-
bai populiarus ir laukiamas 
festivalis, neretai vadinamas 

Rytų Europos Zalcburgu, šiais 
metais vyko puspilnėse salėse. 
Klausytojų susidomėjimas 
festivalio programa nebuvo  
sumažėjęs, bet organizatoriai 
turėjo laikytis naujų koro-
naviruso plitimą ribojančių 
reikalavimų – dalinio salės 
užpildymo, privalomo kau-
kių dėvėjimo, sutrumpinto 
pasirodymų laiko. Šių metų 
festivalis buvo didžiulis iššū-
kis tiek organizatoriams, tiek 
klausytojams.

Nors daugelis festivalių 
buvo atšaukti arba perkelti 
į virtualią erdvę, „Odessa 
Classics” vis dėlto įvyko. Tarp 
dalyvių – smuikininkai Daniel 
Hope, Vadim Repin ir Simos 
Papanas, pianistai Sebastian 
Knauer ir Pietro de Maria, 
Ciuricho „Yen Han” baleto 
trupė ir kt. žinomi vardai, kai 
kurie jų šiame prestižiniame 
Odesos renginyje pasirodan-
tys jau ne pirmą kartą. NIKO 
– pirmasis festivalio dalyvis 
iš Lietuvos, iš karto sulaukęs  

publikos dėmesio ir pripaži-
nimo. Nors kolektyvui jau 15 
metų ir jie yra laukiami svečiai 
garsiausiose pasaulio scenose, 
Ukrainoje NIKO koncertavo 
pirmą kartą.

„Odessa Classics” festiva-
lio sumanytojas ir prezidentas 
Aleksejus Botvinovas  – vie-
nas žinomiausių šiuolaikinių 
Ukrainos pianistų, taip pat 
garsėjantis kaip talentingas 
renginių organizatorius, mu-
zikinės kultūros puoselėtojas 
ir skleidėjas. 2019 metais jis 
kartu su festivalio generaline 
direktore Olena Zazulia pagal 
Lietuvos kultūros instituto 
vykdomą Vizitų programą lan-
kėsi Lietuvoje. Būtent po šio 
vizito NIKO gavo kvietimą da-
lyvauti „Odessa Classics” fes-
tivalyje, o festivalio gerbėjams 
buvo anonsuotas sensacingas 
siurprizas. NIKO pasirodymą 
lydėjusios audringos ovacijos 
patvirtino, kad suintriguotos 
publikos lūkesčiai pasiteisino.

LR KM

Rugpjūč io  paba igo je 
Marselyje prasideda Europos 
meno bienalė „Manifesta 13”, 
kurios paralelinių renginių pro-
gramoje – Baltijos šalių meno 
projektas „Roots to Routes”.

Jį sudaro dvi parodos, per-
formansai, video filmų per-
žiūros, kūrybinės dirbtuvės. 
„Roots to Routes” jungia meno 
lauko dalyvius iš Baltijos šalių 
ir Marselio. Projektas įgyven-
dinamas bendradarbiaujant su 
vietos kultūros organizacijomis. 
Lietuviškoji projekto dalis prista-
tys menininkių Linos Lapelytės, 
Eglės Budvytytės, Emilijos 
Škarnulytės ir Anastasijos 
Sosunovos darbus. Specialų 
performansą šiuo metu kuria 
Marselyje gyvenantis ir dirban-
tis šokėjas Dovydas Strimaitis, 
o menininkės Monika Lipšic ir 
Ieva Kotryna Skirmantaitė – fil-
mą apie branduolinį skaidrumą 
(angl. nuclear opacity).

Į „Manifesta 13” bienalę, 
rengiamą kas dvejus metus vis 
kitame Europos mieste, susi-
renka svarbūs meno pasaulio 
atstovai, tačiau renginys domina 
ir plačiąją publiką. „Manifesta 
13” siekia aktualizuoti Europos 
regioninį, socialinį ir politinį 
kontekstą, aktyvinti kultūrines 
topografijas, todėl sąmoningai 
pasirenkami miestai, nutolę nuo 
pagrindinių kultūros centrų.

„Roots to routes” programą 
kuruoja trys kuratorės iš Baltijos 
šalių: Merilin Talumaa (Estija), 
Maija Rudowska (Latvija) ir 
Justė Kostikovaitė (Lietuva). 
Pasak J. Kostikovaitės, projektas 
skatina permąstyti priklausymo 
kokiai nors erdvei – geografinei, 
etninei ar nacionalinei – temą iš 

MARSELYJE PIRMĄ KARTĄ 
PRISTATOMAS JUNGTINIS BALTIJOS 

ŠALIŲ MENO PROJEKTAS
pašaliečio perspektyvos, ana-
lizuojant šaknų ir judėjimo są-
vokas bei ryšį. „Identiteto svorį 
dažnai pajuntame tik nutolę nuo 
savo šaknų – kai pasitraukiame 
iš gimtosios vietos ar tiesiog 
susvetimėjame. Tačiau svarbu 
suvokti tiek identiteto kitimą, 
tiek ir jo svarbos trivialumą”, 
– pasakoja Lietuvos kuratorė. 
„Roots to routes” kuratorės kar-
tu su Baltijos šalių menininkais 
sieks pažinti daugiakultūrio, 
turtingo, senovės graikų įkurto 
Marselio miesto istoriją.

„Roots to routes” prasidėjo 
rugpjūčio 28 d. Projektą pra-
dėjo latvių menininkės Evitos 
Vasiļjevos ir menininko iš 
Marselio Antoine’o Nessi paro-
da „Durys tos pačios, gatvė kita” 
(angl. Same door, different stre-
et). Atidarymo metu vyks pra-
ėjusių metų Venecijos šiuolai-
kinio meno bienalės „Auksinio 
liūto” laureatės L. Lapelytės 
performansas „Pirouette”. Jį 
atliks kūrėjai iš Marselio: buvusi 
baleto šokėja bei Nacionalinio 
Marselio baleto repeticijų asis-
tentė Valentina Pace ir muzikos 
atlikėjas Emmanuelis Rechtas.

„Roots to Routes” projektas 
Marselyje tęsis nuo rugpjūčio 28 
iki spalio 25 d.

P r o j e k t o  r ė m ė j a s  – 
„Baltijos kultūros fondas”, 
projekto partneris – Lietuvos 
kultūros institutas.

Kiti rėmėjai: Estijos kultū-
ros rėmimo fondas, Latvijos 
valstybinis kultūros sosti-
nės fondas, Estijos ambasada 
Paryžiuje, Manifesta 13.

Daugiau informacijos:
rubimoss.com/projects/

roots-to-routes
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Š.m. rugpjūčio 29 d. , 
Gr ig i škėse  pa šven t in t a 
Šventosios Dvasios bažny-
čia.

Naujai pastatytą švento-
vę šv. Mišiose konsekravo 
Vilniaus arkivyskupas me-
tropolitas Gintaras Grušas. 
Šv. Mišias koncelebravo vys-
kupas Arūnas Poniškaitis, 
šioje parapijoje tarnaujantys 
kunigai, broliai kunigai iš 
kitų parapijų. Dalyvaujant 
gausiam būriui tikinčiųjų, 
kurie meldėsi ir lauke, baž-
nyčia buvo pašvęsta Dievui.

Š v.  M i š i ų  p r a d ž i o j e 
Grigiškių Šventosios Dvasios 
parapijos klebonas kun. 
Andžej Andžejevski krei-
pėsi į visus susirinkusius, 
dėkodamas už paramą ir 
pagalbą, be kurios bažnyčia 
nebūtų pastatyta.

Bažnyčios architektas 
Kęstutis Pempė, projek-
tuotojų ir statytojų vardu 
įteikdamas pastato raktą, 
akcentavo, kad „simboli-
nio rakto įteikimas dažnai 
traktuojamas kaip tam tikrų 
darbų pabaiga. Nors tam 
tikri pasiruošimo darbai ir 
yra baigti, tačiau tai yra pra-
džia – šios bendruomenės ir 
vilniečių maldingo gyvenimo 
pradžia šioje šventovėje.”
Arkivyskupas: iš šitos 

šventovės turite skleisti 
Kristaus šviesą

Arkivysk. G. Grušas šv. 
Mišių pradžioje kreipėsi 
į susirinkusius: „Brangūs 
broliai ir seserys, šiandien 
iškilmingai įžengiame į nau-
jąją bažnyčią, kuri yra šios 
gyvosios bendruomenės žen-
klas. Dėkodamas už jūsų 
pasiaukojimą ir jūsų darbą 
statant šventovę, noriu pa-
dėkoti jums ir melstis už jus, 
patikėdamas jus visus Švč. 
Mergelės Marijos, Trakų 
Dievo Motinos, globai ir 
Šventosios Dvasios vedi-
mui.”

Arkivyskupas pasidžiau-

gė, kad per ketverius metus 
pastatytas gražus, funkcio-
nalus pastatas, tačiau akcen-
tavo, kad per šias apeigas 
pastatas bus visiškai per-
keistas. Pokytį arkivysku-
pas apibūdino, kalbėdamas 
apie žmogaus, kaip krikščio-
nio gyvenimą. Per Krikšto 
Sakramentą esame perkeisti 

bus iššūkis kiekvienam gri-
giškiečiui, keliaujant pro šalį, 
matyti ne tik architektūrinį 
paminką, bet Dievo namus 
tarp mūsų – matomą, akimis 
nematomos dvasinės tikrovės 
ženklą. Suvokus, kad čia gy-
vena Dievas, kad čia yra visų 
malonių versmė, pasikeičia 
gyvenimas.

GRIGIŠKĖSE PAŠVENTINTA NAUJOJI ŠVENTOSIOS DVASIOS BAŽNYČIA
pas Gintaras Grušas.

Š v.  M i š i o s e  g i e d o -
jo  Grigiškių Šventosios 
Dvasios parapijos choras, 
vadovaujamas Eugenijaus 
Barkovskio. Po šv. Mišių 
vyko šventinis Grigiškių kul-
tūros centro organizuojamas 
koncertas.

Bažnyčia klebono kun. 
Andžejaus Andžejevskio pa-
stangomis ir rėmėjų bei ge-
radarių lėšomis pastatyta 
greta parapijos namų (Kovo 
11-osios g. 36, Grigiškės). 
Ji yra šešiakampio plano, 
su kūginiu stogu ir aukštu 
bokšteliu. Bažnyčios projekto 
autoriai – architektai Kęstutis 
Pempė, Emilis Petkevičius ir 
Eugenija Dedok. Šventosios 
Dvasios bažnyčia ir aplink ją 
esanti erdvė taps traukos vieta 
tiek vietiniams, tiek atvyks-
tantiems į Grigiškes.

Gr ig išk ių  Šventos ios 
Dvasios parapija įsteigta 
1992 metais, 1995 metais pa-
šventinti parapijos namai su 
koplyčia. 2016-aisiais padė-
tas kertinis akmuo ir pradėta 
bažnyčios statyba.

Gr ig išk ių  Šventos ios 

grigiškiečių bendruomenės 
traukos ir susitikimų centras, 
rajone atsiranda daugiau gy-
vybės. Miestas auga, keičiasi, 
tai smagu, kad kartu su šiais 
pokyčiais vyksta ir gyvena-
mųjų rajonų transformacija, 
tvarkymo darbai – juose 
atsiranda daugiau kokybės, 
viešųjų erdvių, daugiau vie-
tos tarpusavio bendravimui, 
sutvarkytos infrastruktū-
ros, žalių oazių. Grigiškių 
bažnyčios aplinką taip pat 
planuojame tvarkyti, kad 
čia būtų gražiau ir jaukiau”, 
– kalbėjo Vilniaus miesto 
meras Remigijus Šimašius.

Beveik 1 hektaro ploto 
viešojoje erdvėje aplink baž-
nyčią jau dabar sutvarkyta 
teritorija, užtaisytos duobės, 
suremontuoti kelio borteliai, 
pabarstyta skaldelė, pasodin-
ta veja. Jau parengtas sutvar-
kymo projektas, pagal kurį, 
šalia bažnyčios bus įkurtas 
tvarkingas skveras su laisva-
laikio zonomis, pasivaikščio-
jimo takais. Miesto lėšomis 
bus įrengta reikalinga infras-
truktūra, pasodinti želdynai, 
įrengtas apšvietimas. Skvere 
planuojama įrengti apie 25 
suoliukus ir vaikų žaidimų 
aikštelę. Bendruomenės ren-
giniams ir šventėms numaty-
ta aikštė.

„Labai džiaugiuosi ir dė-
koju Vilniaus miesto savi-
valdybei ir merui už būsimą 
naują gražią erdvę mūsų 
bendruomenei. Dabartinis 
Grigiškių centras apsuptas 
pastatų, tad ši žalioji erdvė 
šalia šventovės taps naujuoju 
miestelio centru, kuriuo galės 
džiaugtis tiek jaunimas, tiek 
jaunos šeimos, tiek vaikučiai. 
Tai galės būti ir vieta švęs-
ti, ar tiesiog ramiai pabūti 
bei pasimelsti. Dėkojame 
už supratimą ir nuoširdų 
bendradarbiavimą”, – sakė 
Grigiškių parapijos klebonas 
kun. Andžej Andžejevski.

Sostinės savivaldybė savo 
lėšomis atliks projektavimo 
ir statybos darbus viešajai 
erdvei įrengti. Vėliau visi 
įrenginiai ir infrastruktūra 
neatlygintinai bus perduoti 
Grigiškių Šventosios Dvasios 
bažnyčiai. Planuojama, kad 
naujasis skveras bus baigtas 
kitais metais. Savivaldybė 
tam skiria daugiau kaip 540 
tūkst. eurų.

Grigiškių Šventosios 
Dvasios parapijos, Vilniaus 
arkivyskupijos ir Vilniaus 
miesto savivaldybės infor-
macija

Grigiškių Šventosios Dvasios bažnyčia.                         Sauliaus Žiūros / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Arkivyskupas Gintaras Grušas laimina Grigiškių Šventosios Dvasios parapijos tikinčiuosius. Sauliaus 
Žiūros / Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

ir tapome Dievo vaikais, 
per Krikštą esame paskirti 
amžinybei, taip tampame 
Bažnyčios, kuri yra pastatyta 
iš gyvųjų akmenų, nariais. 
Kiekvienas esame Šventosios 
Dvasios šventovė, kurioje 
Dievas apsigyvena.

Arkivyskupas kvietė žvel-
giant į kitą žmogų matyti 
ne tik materialiąją pusę, 
išorę, bet įžvelgti jame ir 
dvasinę realybę. Ganytojas 
tuomet klausė: „Kaip pa-
sikeistų mūsų gyvenimas? 
Kaip pasikeistų mūsų tarpu-
savio santykiai? Kaip žmo-
gus krikštu yra perkeistas, 
taip ir šis pastatas, šie mūrai 
ne už ilgo bus perkeisti.” 
Arkivyskupas įvardijo, kad 

„Krikštu mes visi esame 
suvienyti į vieną Gyvųjų 
akmenų Bažnyčią. Niekada 
nepamirškite, kad tai turi 
būti svetingi namai visiems 
besikreipiantiems; kad mes 
dalintumėmės Dievo meile, 
kurios semiamės šioje vie-
toje, su kitais. Nepamirškite 
taip pat, kad ši bažnyčia ir 
kiekvienas iš Jūsų, esate 
Dievo šventovė. Iš čia turi 
sklisti šviesa, Kristaus švie-
sa. Per jus ji tesklinda šio 
miestelio gyventojams ir lan-
kytojams, per jus tesklinda į 
visą Lietuvos visuomenę ir į 
visą pasaulį. Viešpaties dva-
sia tenužengia į šiuos namus 
ir visada čia pasilieka,” – šv. 
Mišiose kalbėjo arkivysku-

Dvasios bažnyčia yra aštun-
toji Vilniaus arkivyskupijoje 
po Atgimimo pastatyta baž-
nyčia. Šiuo metu Vilniuje, 
Pilaitėje, statoma Šv. Juozapo 
bažnyčia, rengiamasi statyti 
Šv. Jono Pauliaus II bažnyčią 
Pašilaičiuose.
Atsinaujins ir bažnyčios 

aplinka
„Gera matyti, kaip at-

gimsta Grigiškės, atsiranda 
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

G.Pauliukonis
Greenwich, CT ...................125
R.Zinas
Bethlehem, PA ......................45
S.Dziugas,
Lisle, IL.................................22
B.Slezas,
Dorchester, MA ....................20

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
„Vilties” draugijos valdyba – Dirvos leidėjai ap-

svarstę nutarė iki 2020 m. gruodžio 15 d. pravesti 
naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar arti-
mieji jiems užsakys Dirvą ir sumokės prenumera-
tą už pirmus metus II-os klasės paštu JAV siunčia-
mą Dirvą mokės tik 40 dol. I-os klasės paštu JAV 
ir Kanadoje mokės 57 dol. 

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Už-
prenumeruokite Dirvą savo artimiesiems ne tik čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kitur gyvenantiems 
oro paštu – 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir 
tuo žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidi-
mą. Padėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejavimų ir verkimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar-
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

„Dirvos” leidėjai

Pavardė ir vardas ____________________________

Nr. ir gatvė________________________________

Miestas __________ Valstybė ________ Zip _____

Tel. numeris _______________________________

Per skaičius dešimtmečių 
pasaulio žmonija pergyveno-
na įvairių formų nelygybęs, 
JAV męs jau daugelį metų 
esame užversti atitaisyti ne-
lygybęs kurios liečia rasizma. 
Dabartiniais laikais dėl įvairių 
priežasčių yra neišvengima 
stebėti, skaityti ir klausyti apie 
judėjimą ‚BLACK LIVES 
MATTER‘.

Kiekvienas judėjimas yra 
skirtingas, vieni turį sudarytus 
planus jų tikslas konkretus; kiti 
nepakankamai ‚pastatyti‘ jei 
iš viso.  Black Lives Matter 
grupė yra sukludinta, ji rėks-
mingai kaltina policija.

Neseniai F.B.I. sukurta sta-
tistika įrodo kad nusikalstumai 
prieš juodžius jų agresoriai 
(kriminalai) yra juodžiai, jų 
(agresorių) skaičius yra nepa-
prastai aukštas.

Black Lives Matter tikslas 
yra neteisingai nukreiptas pvz: 
kaltinti policija beveik už vis-
ką o pati organizacija apjuosta 
„ šalininkų” kurie provokuoja 
tvarkos ardymus. Be abejo 
viduje įvairių policijos dali-
nių randasi policininkų-kių 

Buvusiam „Vilties” draugijos valdybos nariui

A.† A.
ANTANUI RIMVYDUI  

MINKŪNUI
mirus, drauge liūdėdami gilią užuojautą reiškia-
me dukterei JULIE ir sūnui DARIAN ir visiems 
artimiesiems.

„Vilties” draugija

A.† A.
STEFAI JUODVALKYTEI-

GEDGAUDIENEI
iškeliavus į amžinybę, giliausią užuojautą Jos 
artimiesiems – broliui Liudui, jo šeimai bei 
giminaičiams – reiškia kartu su doc. dr. Jolanta 
Mažyle, tvarkant Stefos ir a.a. jos vyro, „Dirvos” 
redaktoriaus V. Gedgaudo Lietuvai svarbius 
archyvus, bendradarbiavę Klivlando Lietuvių 
kultūros dokumentavimo centro darbuotojai.

Klivlando Lietuvių kultūros dokumentavimo 
centro patikėtiniai:

Rūta Degutienė, Klivlando Lietuvių namų / 
klubo pirmininkė
Andris Dunduras, Vyriausias archyvaras
Dr. Viktoras Stankus, Istorijos atrinkėjas

kurie išvengė įvairius tyrimus, 
o kiti tapus policininku-kę 
dėl įvairių tarnybos taisyklių 
nukrypimų nebuvo įvygdyti 
papeikimai arba pašalinti nuo  
tarnybos už neapginamus nu-
sikaltimus. 

Neseniai Cleveland, Ohio 
buvo-yra išdalinti plakatai 
BLUE LIVES MATTER  ku-
rie jau paruošti istatymui ant 
pievelės  arba pagal policijos 
šalininko nurodyta vieta. Pagal 

NUOMONĖ

BLUE LIVES MATTER

Autoriaus nuotr.

tradicija „BLUE” atspinti poli-
cijos uniformos spalva.

Šis policijos mostas  nusi-
pelnęs mūsų padėkos. .

 Algirdas V.Matulionis

Redakcijos pastaba: 
Straipsnis Algirdui V. Ma-

tulioniui – „Vilties” draugijos 
pirmininkui – reikalaujant, ne-
taisytas. Redakcijos nuomonė 
nebūtinai sutampa su autoriaus 
nuomone.

2008-aisiais Joniškio rajo-
ne pradėtos Saulės mūšio me-
morialo statybos niekaip nesi-
baigia. Nors pasak istorikų, tai 
reikšmingiausias mūšis kada 
nors vykęs Lietuvos teritori-
joje, Joniškio savivaldybė lėšų 
skirti neišgali, o šalies politikai 
jau metų metus žarsto pažadus, 
kad finansavimą numatys kitų 
metų biudžete.

Saulės mūšio vieta dabar 
apaugusi krūmynais, baigia 
užželti čia esantis tvenkinys. 
Tvarką palaikyti bando tik 
vietos seniūnijos darbininkai, 
kurie per sezoną kelis kartus 
nušienauja pievą. Ten, kur 
dabar yra krūmynai, turėtų 
atsirasti kompleksas, kuris 
priims turistus.

Vietiniai įsitikinę, kad 
Saulės mūšio memorialas 
Joniškio rajone pritrauktų į 
nedidelį Jauniūnų kaimą dau-
giau turistų.

„Turistai atvažiuoja, ap-
silanko tikrai. Apsilanko ir 
pavieniai, ir autobusai – atva-
žiuoja, apsisuka ir išvažiuoja. 
Jų tokia reakcija. Tiesiog yra 
neužbaigtas objektas”, – pa-
sakoja Gataučių seniūnė Agnė 
Daugėlaitė.

Apie Saulės mūšio įamži-
nimą pradėta kalbėti prieš tris 
dešimtmečius, o 2008-aisiais 
prasidėjo memorialo statybos. 
Pagal architekto Algimanto 
Černiausko projektą, memo-
rialą sudarytų tvenkinys, kūl-
grinda, piliakalnis, parkas ir 
30 metrų smailė, kuri mestų 
šešėlį ant laikrodžio 12, 3 ir 6 

SAULĖS MŪŠIUI ĮAMŽINTI DALIJAMI PAŽADAI, O NE PINIGAI 
valandų, taip simboliškai nu-
rodydama mūšio metus. Mūšio 
įamžinimo iniciatorius sako, 
kad tai reikšmingiausias že-
maičių ir kalavijuočių ordino 
susirėmimas šalies istorijoje.

„Ten vis dėlto dalyvavo apie 
8000 gerai ginkluotų karių, 
galite įsivaizduoti, kokia tai 
jėga. Ir mūšis tikrai vyko, ir 
mūsų pergalė vis dėlto yra labai 
svarbi, svarbi ji ir visai Europai. 
Jeigu nebūtų laimėta ši pergalė, 
tiesą pasakius, nebūtų nei to-
kios Lietuvos, kokia yra dabar, 
nei Žalgirio mūšio”, – tikina 
memorialo statybų iniciatorius 
Hubertas Smilgys.

Projekto vertė – apie 1,5 
milijono eurų. Per penkerius 
metus panaudota apie 600 
tūkstančių, bet 2013-aisiais 
nutrūkus finansavimui, sustojo 
ir darbai. Nors memorialas sta-
tomas Joniškio savivaldybės 
teritorijoje, iš rajono biudžeto 
lėšų skirti neketinama.

„Tai yra valstybinės reikš-
mės objektas ir savivaldybės 
biudžetui jis nėra pakelia-
mas. Mes šiandien neturime 

šaltinių, iš kurių galėtume 
finansuoti šio, jau prieš gerą 
dešimtmetį pradėto, objekto 
užbaigimo darbus”, – aiškina 
Joniškio rajono meras Vitalijus 
Gailius.

Tuo metu memorialo sta-
tybų iniciatorius teigia, kad 
valstybės biudžetui memorialo 
statybos kainuotų tikrai mažai 
ir jokios finansinės naštos 
gyventojai nebūtų priversti 
patirti.

„Imant finansiškai, tai yra 
tikrai sąlyginai smulkmena 
– tai 0,007 procento nuo vals-
tybės biudžeto. Jeigu lyginant 
su eilinio piliečio pinigine, tai 
maždaug būtų 2–3 centai”, – 
sako H. Smilgys.

Šalies politikai jau kelerius 
metus dalija pažadus, rasti lėšų 
valstybinės reikšmės memo-
rialui. Pusė milijono eurų esą 
bus numatyta kitų metų šalies 
biudžete, dar apie trečdalį mi-
lijono ketinama skirti 2022-ai-
siais. Užbaigtą objektą savo 
lėšomis planuoja prižiūrėti pati 
Joniškio savivaldybė.

Aina Mizgirdė, LRT.lt

Saulės mūšio vieta.                                                          Stop kadras
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Rugpjūčio 25 d. geriausias 
Lietuvos tenisininkas Ričardas 
Berankis (ATP-72) antrą kartą 
karjeroje metė iššūkį pirma-
jai pasaulio raketei Novakui 
Džokoičiui ir sukūrė gražų 
reginį. Po atkaklios valandą 
ir 41 minutę trukusios kovos 
serbas iškovojo pirmąją ofici-
alią pergalę po koronaviruso 
karantino, tačiau dėl to turėjo 
gerokai stengtis ir ne kartą 
rodė emocijas, bet laimėjo – 
6-5(7-2), 6-4.

Tai buvo pirmasis oficialus 
N. Džokovičiaus mačas po 177 
dienų pertraukos, o šalia to serbą 
kamavo ir kaklo skausmai. Dėl 
to dar pirmojo seto pabaigoje 
kineziterapeutas masažavo teni-
sininko kaklą. Vėliau to reikėjo 
ir dar kelis sykius.

R. Berankis šiame iš Sinsina-
čio į Niujroką perkeltame 
„Masters” turnyre jau buvo 
įveikęs atrankos varžybas bei 

Ričardas Berankis.                                                                        AP

PAGIRTINAI SU DŽOKOVIČIUMI KOVOJO BERANKIS

įveikęs vieną varžovą pagrindi-
niame turnyre.

Mačo pradžia parodė serbui, 
kad lietuvis į kortą žengė nusi-
teikęs rimtai kovai. Sužaidus 
šešis geimus rezultatas buvo 
lygus 3-3, kai R. Berankis lai-
mėjo pirmą varžovo padavimą 
ir išsiveržė į priekį 4-3.

Tiesa, Nolė netrukus atsakė 
tuo pačiu ir pirmasis setas toliau 
klostėsi lygiai iki pat pratęsimo. 
Jame Ričardas apmaudžiai 
suklydo ir atidavė pirmojo seto 
pranašumą į serbo rankas – 6-5 
(7-2).

Po pertraukėlės R. Berankis 
antrąjį setą pradėjo puikiai, 
laimėjo varžovo padavimą ir 
išsiveržė į priekį 2-0.

Serbas netrukus „nubreaki-
no” Ričardą ir išlygino rezul-
tatą, tačiau lietuvis nepaleido 
koncentracijos ir šeštajame 
geime antrą kartą laimėjo serbo 
padavimą – 4-2.

Tačiau tai buvo jau pasku-
tinis pasispardymas. Emocijas 
rodęs ir ant kamuoliuko išsi-
liejęs N. Džokovičius susiėmė, 
išlygino rezultatą (4-4), laimėjo 
dar vieną R. Berankio padavimą 
ir užbaigė mačą paduodamas 
pats bei nebeklysdamas – 6-4.

Pirmoji pasaulio raketė 
emocingai reagavo į pergalę 
ir keliauja toliau. R. Berankiui 
tai buvo antrasis susitikimas 
su Serbijos teniso milžinu. 
Pirmasis dar 2013 m. „US 
Open” turnyre baigėsi su kur kas 
mažiau pasipriešinimo – 1-6, 
2-6, 2-6.

Šį kartą R. Berankis net 
aplenkė serbą keliose statistikos 
kategorijose, pavyzdžiui, geriau 
padavinėjo pirmuoju bandymu 
(57 proc. – 55 proc.) ar padarė 
mažiau dvigubų klaidų (4 – 7). 
Tačiau serbas atliko net 8 ne-
atriamiamus padavimus prieš 
Ričardo nė vieno.

Tolimesniame varžybų eta-
pe N. Džokovičus susirems su 
amerikiečiu Tennysu Sandgrenu 
(ATP-55).

Kvalifikaciją „Masters” tur-
nyre laimėjęs ir vieną varžovą 
įveikęs R. Berankis pasirodžius 
naujam ATP reitingui turėtų pa-
kilti iki 65-osios pozicijos.

Turnyro Niujorke prizinį 
foną sudaro 6,3 mln. JAV do-
lerių – tai pirmasis toks didelis 
turnyras tenise nuo koronaviru-
so krizės pradžios.

LRT

Prieš 17 metų kartu su 
tuometiniu LR ambasado-
riumi JAV Vygaudu Ušacku 
pradėjus beprecedentį krep-
šinio diplomatijos renginį 
už Atlanto, niekas negalėjo 
pagalvoti, kad šiemet, gražia 
skaičių kombinacija pasi-
žyminčiais 2020-siais, teks 
viską organizuoti jei ne nuo 
pradžių, tai visiškai kitaip. 
Kita vertus, pastaraisiais me-
tais tapo aišku, kad tradicinis 
„Ambasados taurės” turnyras 

VIRTUALUS 17-TASIS AMBASADOS  
KREPŠINIO TURNYRAS

Vašingtone seniai peržengė 
savo pirmines ribas – pernai 
jame dalyvavo komanda net 
iš Lietuvos. 

Taigi, šiais istoriniais 
pandemijos metais kartu su 
LR ambasados kolektyvu, 
JAV LB ir ŠALFASS nuta-
rėme į bene populiariausios 
lietuvių tarpe sporto šakos 
turnyrą už Atlanto įtraukti 
ir visus Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės kraštus, nes 
šį sykį keliausime į Amerikos 

sostinę nuotoliniu būdu. 
Tad PLB Sporto komisija 

kviečia siųsti savo vaizdo 
įrašus, dalyvauti šių metų 
„Ambasados taurės” krepši-
nio rungtyse neišvykstant iš 
savo miesto, rajono, šalies, 
taip laikantis visų saugumo 
reikalavimų!

Laurynas (Larry)  R. 
Misevičius - PLB Sporto 
komis i jos  p irmininkas , 
ŠALFASS Centro valdybos 
pirmininkas, OR, JAV

Rugpjūčio 28 d. vakarą 
Gilė Bitė Starkutė, papildo-
moje duobutėje pralaimėjusi 
ketvirtfinalio kovą praeitų 
metų varžybų nugalėtojai 
Emily Price, baigė pasirody-
mą Jungtinės Karalystės atvi-
rajame moterų mėgėjų golfo 
čempionate „The Women’s 
Amateur Championship”. Per 
dvi dienas trijuose atrankos 
turuose sėkmingai nugalėjusi 
varžoves ir užėmusi 5-ą vietą, 
Lietuvos sportininkė pasiekė 
geriausią savo karjeros re-
zultatą.

Kaip rašoma žinutėje 
spaudai, atrankiniame ture 
74 smūgiais sužaidusi lauką 
Lietuvos golfininkė pateko 

PUIKUS PASIEKIMAS
tarp 64 žaidėjų, kurios tris 
dienas tęsė kovą atkrinta-
mosiose varžybose. Pirmasis 
G. B. Starkutės pasirodymas 
atkrintamosiose varžybose 
prieš Florą Keites iš Anglijos 
sekėsi neblogai.

Mūsų sportininkė po 12 
duobučių pirmavo trimis taš-
kais. Tačiau ties 18-ąja duo-
bute turėjo jau tik vieno taško 
persvarą. Smūgis į ridenimo 
aikštelę baigėsi kažkur šone 
lauko, žolėse. Tačiau puikus 
trumpas smūgis ir vienas 
ridenimo smūgis „išgelbė-
jo” par’ą (par – standartinis 
smūgių skaičius) ir pelnė 
pergalę. Šešioliktfinalyje – vėl 
priešininkė iš Anglijos, Meno 

salos, Ana Dawson. Prieš ją 
Lietuvos golfininkė iš karto 
įgijo trijų taškų persvarą, 
ją išlaikė ir nugalėjo 15-oje 
duobutėje jau pirmaudama 
keturiais taškais.

Gilė Bitė po varžybų pasako-
jo, kad žaidimas sekėsi puikiai 
– tiksliais smūgiais pasiekdavo 
ridenimo aikš-
telę, beveik 
visada rideno 
dėl geresnio 
rezultato nei 
standartinis 
smūgių skai-
čius. Sužaidė 
g e r i a u  n e i 
aikštyno stan-
dartas.     LRT


