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Lietuvos Respublikos 

Prezidentas Gitanas Nausėda 
interviu Jungtinės Karalystės 
nacionalinio transliuotojo 
„BBC World News” laidoje 
„HARDtalk” („Griežtas po-
kalbis”) pakvietė Europos 
Sąjungą,  JAV, Kanados, 
Jungtinės Karalystės vado-
vus atkreipti deramą dėmesį 
į situaciją Baltarusijoje ir 
nedelsiant svarstyti sankcijų 
paskelbimą Baltarusijos pa-
reigūnams, atsakingiems už 
žmogaus teisių pažeidimus.

„Europos valstybių po-
litinė retorika Baltarusijos 
atžvilgiu yra sveikintina, 
tačiau jos nepakanka. Reikia 
veikti. Trys Baltijos šalys 
prisiėmė lyderystę ir parodė 
pavyzdį, inicijuodamos nacio-
nalines sankcijas Baltarusijos 
pareigūnams. Sankcijų sąra-
šuose – trisdešimt asmenų, 
tarp kurių ir Aliaksandras 
Lukašenka. Ypač svarbu, kad 
Europos Sąjunga ir kitos ša-
lys – JAV, Kanada, Jungtinė 
Karalystė – paskelbtų sank-
cijas Baltarusijos režimui”, 
– akcentavo šalies vadovas.

Pokalbyje su žurnalistu 
Stephenu Sackuru Prezidentas 
pasveikino Europos Vadovų 
Tarybos (EVT) sprendimą 
surengti neeilinę sesiją, skirtą 
situacijai Baltarusijoje aptarti, 
tačiau šio žingsnio nepakan-
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ka realiai situacijai pakeisti. 
Šalies vadovo teigimu, tiek 
Lietuva, tiek Europos Sąjunga 
neturi moralinės teisės likti 
nuošalyje, vykstant žmogaus 
teisių pažeidimams ir demo-
kratinių vertybių pamynimui 
Baltarusijoje.

„Lietuvą ir Baltarusiją 
sieja ne tik geografinė kai-
mynystė, mūsų šalis jaučia 
emocinį artumą žmonėms, 
kovojantiems už savo laisvę 
Baltarusijoje. Jaučiame tų 
žmonių skausmą ir kančią 
Baltarusijos gatvėse. Žinome, 
kad prieš tuos žmones yra 
naudojama jėga, jie yra kanki-
nami, – teigė Prezidentas, pri-
durdamas, kad demokratinių 
vertybių išsaugojimo kaina 
Europoje nėra ir negali būti 
per didelė. – Tai ne ekonomi-
nė sąnaudų ir naudos analizė. 
Tai fundamentalios vertybės, 
kuriomis mes tvirtai tikime.”

P r e z i d e n t a s  p a b r ė -
žė, kad dabartinė situacija 
Baltarusijoje patvirtina, kad 
A. Lukašenka nėra pasiruošęs 
jokiai mediacijai iš Europos 
Sąjungos pusės, atvirkščiai, 
vis labiau tvirtina ryšius su 
Rusija. „Mes matome dide-
lį Baltarusijos įsiskolinimą 
Rusijai. Apie 50 proc. šalies 
skolų priklauso Rusijai. Mes 
matome labai glaudžius eko-
nominius, prekybos ryšius 
su Rusija. Žinoma, tokioje 

situacijoje A. Lukašenka pra-
randa savo galią, o Vladimiras 
Putinas turi daug instrumentų, 
leidžiančių jam siekti savo 
tikslo. Jo galutinis tikslas 
yra sujungti dvi šalis į vieną. 
Dabar V. Putinas mato A. 
Lukašenką kaip labai patogų 
partnerį, kuris prarado galią 
ir yra visiškai priklausomas 
nuo jo valios”, – sakė šalies 
vadovas.

Interviu Prezidentas pa-
brėžė, kad Lietuva nepripa-
žįsta rugpjūčio mėnesį vyku-
sių Baltarusijos Prezidento 
rinkimų rezultatų, taip pat 

nelaiko juos neva laimėjusio 
A. Lukašenkos teisėtu tautos 
išrinktu lyderiu. Prezidentas 
pridūrė, kad Baltarusijos 
tautos ir opozicijos lyderė 
Sviatlana Cichanouskaja šiuo 
metu yra saugi, gyvena ir tęsia 
savo veiklą Lietuvoje.

Kalbėdamas apie NATO 
Aljanso vaidmenį Europoje, 
šalies vadovas patikino, kad 
ši organizacija yra vienintelis 
ir geriausias gynybos ir atgra-
symo veiksnys. Prezidentas 
priminė, kad Lietuva gynybai 
skiria 2 proc. BVP, o tai rodo 
ir atsakingą Lietuvos požiūrį 

į saugumo ir gynybos sritį.
Pokalbio su S. Sackuru 

metu  dėmes io  sk i r ta  i r 
„Brexito” temai. Šalies vado-
vas apgailestavo dėl Jungtinės 
Karalystės sprendimo palik-
ti Europos Sąjungą, tačiau 
sakė gerbiąs šį apsisprendimą. 
Prezidentas paragino Jungtinės 
Karalystės vyriausybę siekti 
prekybos ir bendradarbiavimo 
susitarimo, nes delsimas nėra 
naudingas nė vienai šaliai, 
nei Europos Sąjungai, nei 
Jungtinei Karalystei.

Prezidento komunikacijos 
grupė

Lietuvoje vieši į Baltarusiją, 
dėl kritikos Lukašenkos reži-
mui, neįleidžiamas Minsko-
Mogil iavo arkivyskupas 
Tadeušas Kandrusevičius. 
Rugsėjo 13 d., šeštadienį jis 
lankėsi Šiluvos atlaiduose ir per 
pamokslą padėkojo už paramą 
Baltarusijos žmonėms.

Šiluvoje – pagrindinė Šilinių 
atlaidų diena, skirta šeimoms. 
Mišiose skaityti pamokslo pa-
kviestas ir Baltarusijos katalikų 
bažnyčios vadovas, Minsko 
– Mogiliavo arkivyskupas T. 
Kandrusevičius. Jis, baigęs 
Kauno kunigų seminariją, dir-
bęs ir Lietuvoje, į Šiluvą atvyko 

BALTARUSIJOS ARKIVYSKUPAS DĖKOJO LIETUVIAMS

iš Lenkijos. Režimas jo nebeį-
leidžia į Baltarusiją. Baltarusijos 
prezidento rinkimų kritikas ir 
pasisakantis prieš Aliaksandro 
Lukašenkos režimo represijas 
dvasininkas Šiluvoje per pa-
mokslą prisiminė Lietuvos ne-
priklausomybės kovas ir dėkojo 
Lietuvai už paramą Baltarusijai.

„Pasinaudodamas proga 
dėkoju už paramą... Nors mes 
gyvename skirtingose šalyse 
bei kalbame skirtingomis kalbo-
mis, bet tuo pačiu metu esame 
vienos Didžiosios Lietuvos 
kunigaikštijos palikuonys. Mus 
jungia didelė ir turtinga bendra 
istorija, dvasiniai ir kultūriniai 

ryšiai, bendros šeimos, kurių 
yra nemažai, bendras pamal-
dumas Marijai”, – kalbėjo T. 
Kandrusevičius.

Kauno  a rk ivyskupas 
Kęstutis Kėvalas, pakvietęs 
T. Kandrusevičių į atlaidus, 
sako su visais šalies vyskupais 
taip išreiškiantis solidarumą su 
Baltarusijos žmonėmis.

„Mes sekame įvykius, aišku, 
domimės, nes visgi katalikų 
dar daugiau Baltarusijoje nei 
Lietuvoj. Tai – mums labai 
svarbu ir melstis už juos, pa-
laikyti tokiu būdu”, – tikino K. 
Kėvalas.

Kai Omono pajėgos Minsko 
katalikų bažnyčioje besislėpu-
sius žmones užrakino ir neiš-
leido kelias valandas, arkivys-
kupas T. Kandrusevičius atvirai 
pasmerkė tokius veiksmus. Ir 
užsitraukė režimo nemalonę. 
Iš Lietuvos grįžęs į Lenkiją 
Baltarusijos arkivyskupas lauks 
sprendimo dėl galimybės grįžti į 
savo šalį. Esą dėl to ir nenorėjo 
bendrauti su žurnalistais.

Aina Mizgirdė, LRT

Protestai prieš A. Lukašenkos režimą Baltarusijoje.           NEXTA

Programinės įrangos mil-
žinė „Microsoft” rugsėjo 11 
d. paskelbė neseniai užkirtusi 
kelią kibernetinėms atakoms iš 
Kinijos, Rusijos ir Irano, kurios 
buvo nukreiptos prieš JAV res-
publikonų ir demokratų rinkimų 
kampanijas. Iki JAV prezidento 
rinkimų likus mažiau nei dviem 
mėnesiams, technologijų mil-
žinės skuba užtikrinti rinkimų 
saugumą.

„Microsoft” pranešimas 
pasirodė socialiniam tinklui 
„Twitter” paskelbus, kad nuo 
kitos savaitės bus vykdoma 
politika šalinti „neteisingą ar 
klaidinančią informaciją, kuria 
siekiama pakirsti visuomenės 
pasitikėjimą kokiais nors rinki-
mais”, įskaitant nepatvirtintus 
pranešimus apie pasieką per-
galę. Tuo tarpu technologijų 
milžinė „Google” sakė, jog 
imsis žingsnių, kad jos paieškos 
funkcija neteiktų tokių klaidin-
gų pasiūlymų.

Kaip nurodo „Microsoft”, 
programišiai taikėsi į preziden-

„MICROSOFT” PERSPĖJA – 
PROGRAMIŠIAI TAIKOSI Į JAV RINKIMUS

to Donaldo Trampo (Donald 
Trump) ir jo varžovo rinki-
muose demokrato Joe Bideno 
kampanijų darbuotojus.

„Pastarosiomis savaitėmis 
„Microsoft” pastebėjo kiberne-
tinių atakų prieš žmones ir orga-
nizacijas, susijusius su būsimais 
prezidento rinkimais”, – sakė 
kompanijos viceprezidentas 
Tomas Burtas. Aišku, kad „už-
sienio grupės, kaip ir tikėtasi, su-
intensyvino savo pastangas dėl 
2020 metų rinkimų”, nurodė jis.

Programišiai taip pat taikėsi 
į politikos žmones, strateginių 
studijų centrus, konsultantus 
ir politines partijas Europoje, 
nurodė „Microsoft”.

Pasak T. Burto, Rusijoje 
įsikūrusi grupė „Strontium” 
atakavo daugiau kaip 200 
organizacijų, o Kinijoje įsikū-
rusi „Zirconium” – garsius su 
rinkimais susijusius asmenis, 
tarp jų žmones, susijusius su J. 
Bideno kampanija ir „garsius 
tarptautinių reikalų bendruo-
menės vadus”.                 LRT
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Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Praėjusių rinkimų pavyzdžiai rodo, kad vienam mandatui 
kelių tūkstančių eurų nepakanka. 2012-ais metais pigiausia iškovota 
Seimo nario kėdė kainavo apie 14 tūkstančių eurų, 2016-aisiais – 
maždaug 10 tūkstančių. Brangiausias 2012-ais metais kainavęs 
mandatas – beveik 400 tūkstančių eurų, 2016-aisiais – daugiau kaip 
pusę milijono. O kiek kainuos šių metų viena Seimo nario kėdė – 
dar neaišku, nes partijos vis dar renka pinigus. Neaišku ir kiek vietų 
Seime pavyks iškovoti, nuo to taip pat priklauso mandato kaina.

Lietuva nesutiko prisidėti prie kitų Europos Sąjungos šalių ir 
priimti nepilnamečių migrantų iš Graikijoje sudegusios stovyklos. 
Vidaus reikalų ministrės patarėja Božena Zdanovič LRT RADIJUI 
sako, kad toks sprendimas priimtas, nes šiuo metu visas šalies 
dėmesys sutelktas į pagalbą Baltarusijai. Graikijos Lesbo saloje 
perpildytoje migrantų stovykloje kilęs gaisras be pastogės paliko 
beveik 13 tūkstančių žmonių. 400 nepilnamečių, kurie neturi lydin-
čių suaugusiųjų, sutiko pasidalyti dešimt Europos Sąjungos šalių, 
daugumą priglaus Vokietija ir Prancūzija.

Lietuvoje per pirmus aštuonis šių metų mėnesius kilo 6647 
gaisrai: 27,8 proc. mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai kilo 
9218 gaisrų. Šiemet registruotas gaisrų skaičius yra mažiausias per 
pastaruosius 17 metų, praneša Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamentas.

Į Seimą kandidatuoja 22 milijonieriai, turtingiausi yra 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Ramūnas 
Karbauskis, Darbo partijos keliamas Antanas Guoga ir Lietuvos 
žaliųjų partijos pirmininkas Remigijus Lapinskas. Tokius duo-
menis skelbia Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), išanalizavusi 
kandidatų turto ir pajamų deklaracijas. 

Kiekvienas tarptautinio susisiekimo maršrutais į 
Lietuvą atvykstantis ar grįžtantis asmuo savo asmens duomenis 
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistams 
turės pateikti elektroniniu būdu, pranešė centras. Tokias keliones 
vykdantys vežėjai įpareigoti užtikrinti, kad visi keleiviai pateiktų 
užpildytos anketos patvirtinimą – QR kodą. Šis sprendimas įsi-
galioja nuo rugsėjo 15 dienos, antradienio. To nepadarę keleiviai 
turėtų anketas užpildyti iki kelionės pradžios, o vežėjai – sudaryti 
jiems galimybes, esant reikalui, tai padaryti vežėjo suteiktomis 
priemonėmis.

Statistinis kandidatas į Seimą yra aukštąjį išsilavinimą turintis 
penkiasdešimtmetis vyras, vardu Vytautas, kurio turtas, vertybiniai 
popieriai ir piniginės lėšos siekia beveik 147 tūkst. eurų. Tokį 
statistinio kandidato portretą sudarė Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK), surinkusi duomenis apie kandidatų išsilavinimą, šeiminę 
padėtį, deklaruotas pajamas, turtą, sąsajas su juridiniais asmenimis, 
informaciją apie turimus teistumus.

Rugsėjo 10 d. buvo atliktas paskutinis COVID-19 seroepi-
demiologinio tyrimo testas, tyrimo metu siekta išsiaiškinti, kokia 
Lietuvos gyventojų dalis galėjo persirgti koronavirusu to nežino-
dami. Preliminarios išvados rodo, kad Lietuvoje tokių gyventojų 
neturėtų būti daugiau kaip 3 procentai. Iš viso šiame tyrime 
sutiko dalyvauti 3087 asmenys, tai apytikriai perpus mažiau, negu 
planavo mokslininkai. Ketinta ištirti bent 6,5 tūkst. gyventojų, 
kvietimai dalyvauti tyrime išsiųsti 13 tūkst. atsitiktine tvarka at-
rinktų žmonių.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos 
(LLRA-KŠS) frakcija nedalyvavo Seimo rezoliucijos balsavime 
„Dėl neteisėtos ir primetamos Rusijos sąjungos Baltarusijai”. 
LLRA-KŠS pirmininkas Valdemaras Tomaševskis neslepia: 
frakcija principingai nedalyvavo balsavime. V. Tomaševskio teigi-
mu, konservatorių inicijuotas rezoliucijos tekstas kelia nepagrįstą 
įtampą tarp kaimyninių valstybių. Tuo metu opozicijos vadovas 
Gabrielius Landsbergis įsitikinęs, kad LLRA-KŠS pradeda kelti 
grėsmę Lietuvos saugumui.

Panevėžio sinagoga atsidūrė Turto banko parduodamų pastatų 
sąraše. Žydų bendruomenė sako nesuprantanti, kodėl nesistengia-
ma išsaugoti istorijos. Turto banko atstovai tikina, kad sinagogos 
parduoti neskuba, tačiau teisiškai neatlygintinai pastato perduoti 
žydų bendruomenei neįmanoma. Jiems siūloma ieškoti rėmėjų. 
Už kritinės būklės sinagogą prašoma apie 30 tūkstančių eurų, dar 
maždaug 100 tūkst. reiktų jos remontui.

Lietuvos Vyriausybė laikinai metams pratęsė bendradarbiavi-
mą su Europos kosmoso agentūra. Lietuvos bendradarbiavimas su 
Europos kosmoso agentūra vyksta nuo 2010-ųjų, pasirašius pirmąjį 
bendradarbiavimo susitarimą, 2015-aisiais įsigaliojo Lietuvos ir 
agentūros pasirašytas Europos bendradarbiaujančios valstybės 
susitarimas, baigiantis galioti šių metų rugsėjo 28-ąją. Ministerija 
nurodo, kad per minėtus penkerius metus Lietuva dalyvavo pen-
kiuose agentūros rengtuose konkursuose, 34 projektams iš viso 
skirta daugiau kaip 5,5 mln. eurų.

Kipre rugsėjo 12 d. ap-
silankęs Jungtinių Valstijų 
valstybės sekretorius Mike’as 
Pompeo paragino Turkiją nu-
traukti įtampą keliančią veiklą 
rytinėje Viduržemio jūros da-
lyje ir taip pat paragino visas 
puses grįžti prie diplomatijos.

Turkija šiuo metu nesutaria 
su Graikija ir Kipru dėl jūrinių 
angliavandenilių išteklių ir 
karinių laivynų įtakos sferų, 
o tai kelia nerimą dėl galimo 
konflikto.

„Ir toliau esame giliai su-
sirūpinę dėl Turkijos tebe-
vykdomų operacijų žvalgant 
gamtos išteklių teritorijose, 
kurias Graikija ir Kipras lai-
ko savo jurisdikcija rytinėje 
Viduržemio jūros dalyje, – po 
Nikosijoje įvykusio susiti-
kimo su Kipro prezidentu 
Nikosu Anastasiadesu ir už-
sienio reikalų ministru Nikosu 
Kristodulidesu pareiškė M. 
Pompeo. – Padidėjusi karinė 
įtampa yra niekam nenau-
dinga, išskyrus priešus, kurie 
nori suskaldyti transatlantinę 
vienybę. Siekiant ilgalaikio 
energetinio saugumo, yra ab-
soliučiai būtinas regioninis 
bendradarbiavimas.”

JAV valstybės sekretorius 
taip pat pranešė, kad preziden-
tas Donaldas Trampas (Donald 
Trump) jau pasikalbėjo su 
savo Turkijos kolega Recepu 
Tayyipu Erdoganu ir Graikijos 

JAV REIŠKIA „GILŲ SUSIRŪPINIMĄ”  
TURKIJOS IŠTEKLIŲ PAIEŠKA

JAV Valstybės sekretorius Mike`as Pompeo Kipre.                    AP

ministru pirmininku Kiriaku 
Micotakiu, vildamasis suregu-
liuoti krizę.

M. Pompeo pažymėjo, kad 
Vašingtonas palaiko Kipro tei-
sę eksploatuoti angliavandeni-
lių išteklius savo išskirtinėje 
ekonominėje zonoje.

Kipro sala yra padalyta į 
tarptautiniu mastu pripažįsta-
mą Kipro Respubliką, kuri yra 
ES narė, ir Šiaurės Kiprą, kuris 
buvo įkurtas po Turkijos 1974 
metais įvykdytos invazijos 
reaguojant į tuomet Graikiją 
valdžiusios karinės chuntos 
remtą perversmą.

Anksčiau buvo skelbta, jog 
Turkijos energetikos ministras 
Fatihas Donmezas rugsėjo 12 
d. pranešė, kad Turkijos val-
džia jau netrukus praneš apie 
Viduržemio ir Juodojoje jūrose 
aptiktus naujus angliavandeni-

lių išteklius.
Ministras taip pat pranešė, 

kad iki šių metų pabaigos į 
Turkiją bus atgabenta plaukio-
janti gamtinių dujų saugojimo 
platforma, kurią Ankara užsi-
sakė prieš dvejus metus.

„Mūsų tikslas yra akivaiz-
dus. Mes tęsime paieškas ir 
gręžimą, kol tapsime grynąja 
energijos išteklių eksportuo-
toja. Mes ginsime savo teises 
bet kokiomis sąlygomis”, – 
pareiškė ministras.

Pastaruoju metu Turkija 
aktyviai vykdo išteklių žval-
gybą rytinėje Viduržemio 
jūros dalyje, nors dėl to pa-
didėjo įtampa santykiuose 
su Graikija, Kipru ir kitomis 
Europos valstybėmis, manan-
čiomis, kad Turkija išteklių 
ieško ne jai priklausančiuose 
rajonuose.                        LRT

Nervus paralyžiuojanti me-
džiaga „Novičiok”, kuria buvo 
apnuodytas šiuo metu Berlyno 
ligoninėje gydomas Rusijos 
opozicionierius Aleksejus 
Navalnas, yra stipresnė nei 
ankstesnės jos formos, prane-
ša Vokietijos žurnalas „Der 
Spiegel”, remdamasis infor-
muotais šaltiniais.

„Der Spiegel” šaltiniai 
remiasi Vokietijos užsienio 

žvalgybos tarnybos slaptame 
susitikime pateikta informacija.

Žiniasklaida taip pat skel-
bia, kad savaitgalį Berlyno 
„Charite” ligoninėje, kurioje 
gydomas A. Navalnas, lankėsi 
Cheminio ginklo draudimo 
organizacijos (OPCW) dele-
gacija.

Specialioje Bundesvero 
laboratorijoje atliktas A. 
Navalno mėginių tyrimas pa-

RUSIJOS VALDŽIA NAUDOJA CHEMINĮ GINKLĄ,  
KOVODAMA PRIEŠ OPOZICIJĄ

rodė, kad jis buvo apnuodytas 
„Novičiok” grupės medžiaga.

„Novičiok” medžiaga 2018 
m. Solsberyje, Anglijoje, buvo 
panaudota, siekiant nunuodyti 
buvusį Rusijos dvigubą agentą 
Sergejų Skripalį. S. Skripalis ir 
jo dukra išgyveno, tačiau bena-
mė moteris, kuri turėjo kontaktą 
su kvepalų buteliuku, kuriame, 
kaip manoma, buvo nuodų, po 
keturių mėnesių mirė.      ELTA

Didžioji Britanija rugsėjo 
12 d. pranešė sudariusi savo 
pirmąjį svarbų prekybos su-
sitarimą po „Brexito” – lais-
vosios prekybos susitarimą 
su Japonija, praėjus dienai 
po karčių ginčų su Europos 
Sąjunga (ES). Pasak Užsienio 
prekybos departamento, san-
doris leis padidinti prekybos 
su Japonija apimtis maždaug 
15,2 mlrd. svarų (16,5 mlrd. 
eurų).

JK užsienio prekybos se-
kretorė Elizabeth Truss ir 
Japonijos užsienio reikalų 
ministras Toshimitsu Motegi 
rugsėjo 12 d. vaizdo ryšio 
priemonėmis iš esmės susitarė 
dėl JK ir Japonijos išsamaus 
ekonominės partnerystės su-

SVARBUS JK PREKYBOS SUSITARIMAS PO „BREXITO”
sitarimo. Jis grindžiamas pla-
čios apimties ES ir Japonijos 
susitarimu, kuris įsigaliojo 
praėjusiais metais, tačiau ku-
ris neteks galios Didžiosios 
Britanijos atžvilgiu gruodžio 
31 dieną.

Didžioji Britanija sausį 
išstojo iš ES, tačiau susitarė 
dėl pereinamojo laikotarpio iki 
metų pabaigos, todėl skuba iki 
šios datos atnaujinti ar sudaryti 
naujus susitarimus.

„Tai yra istorinis momentas 
JK ir Japonijai, kadangi tai 
yra pirmasis svarbus mūsų 
susitarimas po „Brexito”, – 
pažymėjo E. Truss.

„Susitarimas, dėl kurio mes 
susiderėjome – per rekordiškai 
trumpą laiką ir sudėtingomis 

aplinkybėmis, yra gerokai 
didesnės apimties už esamą 
ES susitarimą, nes jis užtikri-
na naujas pergales Didžiosios 
Britanijos įmonėms mūsų 
didžioje gamybos, maisto ir 
gėrimų bei technologijų pra-
monėje”, – pridūrė ji.

Šis susitarimas yra „svar-
bus žingsnis” siekiant prisi-
jungti prie Ramiojo vandeny-
no partnerystės, pridūrė ji.

Didžioji Britanija derybose 
su ES dėl būsimų prekybos 
santykių vis labiau stringa, 
o Briuselis rugsėjo 10 d. pa-
grasino teisiniais veiksmais 
dėl ginčytinų „Brexito” teisės 
aktų, kurie pažeis pernai sutar-
tą privalomą skyrybų sutartį.

LRT
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STEBUKLAS, ĮVYKĘS PRIEŠ 30 METŲ
Nuolat pagaunu save galvojantį, kad prieš 30 metų įvyko 

nesuvokiamas stebuklas – Lietuva sugebėjo išsivaduoti iš so-
vietų okupacijos! Ne ginklu, bet politinio pobūdžio sprendimais, 
privertusiais Maskvą leisti Lietuvai eiti savo keliu. Kartu nuėjo 
ir Latvija su Estija...

Prieš akis iškyla tuometinis tėvų (ir vieno kito senelio, išgy-
venusio iki Nepriklausomybės atgavimo) entuziazmas rengiant 
Sąjūdžio mitingus, spausdinant ir platinant Sąjūdžio žinias ir agi-
tacinius lansktinukus bei lapelius dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo referendumo ir t. t. Prisiminkime: Maskva suplanavo 
1991 m. vasario 17 d. surengti visasąjunginį referendumą dėl 
SSRS ateities, mat ji ieškojo būdų kaip grąžinti „į gardą” 1990 
metais nepriklausomybės atkūrimą paskelbusią Lietuvą ir jos 
likimo seses – Latviją ir Estiją. Tiesa, iš pradžių ketinta boiko-
tuoti tą „referendumą” dėl SSRS išsaugojimo, bet suprasta, kad 
nieko nesiimant Maskva pareikš, kad Lietuva pritaria... Todėl 
1991 m. vasario 9 d. įvyko mūsų referendumas – „Gyventojų 
visuotinė apklausa dėl Lietuvos Respublikos nepriklausomybės”. 
Jame Lietuvos piliečiai buvo klausiami, ar pritaria pirmajam 
ruošiamos Konstitucijos straipsniui „Lietuvos valstybė yra ne-
priklausoma demokratinė respublika”. Referendume dalyvavo 
beveik 85 proc. nuo bendro rinkėjų skaičiaus, iš jų per 90 pro-
centų pasisakė už nepriklausomą demokratinę Lietuvą. Tai buvo 
argumentas, kurio Maskva paneigti nesugebėjo. Nepamirškime, 
kad visa tai vyko po Sausio kruvinųjų įvykių, kai Maskva ke-
tino pasinaudoti tuo, kad pasaulio dėmesys buvo nukreiptas į 
Persų įlankos karą. Tačiau Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko 
Vytauto Landsbergio vadovaujama Lietuva sugebėjo įveikti 
Maskvos pinkles.

Bet ne visa Lietuva su entuziazmu puolė kurti laisvą 
valstybę. Buvo pilna tokių, kurie vadovavosi posakiu „padėk, 
Dieve, bėgančiam – padėk, Dieve, vejančiam”. Laimė, bent 
jau tuo lemiamu metu ne jie lėmė mūsų ateitį. Deja, buvusios 
komunistinės nomenklatūros sugrįžimas į valdžią 1993 metais, 
prichvatizacija gerokai iškreipė ateities viziją ir kelius, dėl ko 
ir šiandien yra dalykų,  kuriais tikėjomės atsikratyti atkūrę 
Nepriklausomybę. Pripažinkime ir tai, kad nesitikėjome tokių 
demokratijos grimasų, kaip atviras veikimas prieš Lietuvos 
valstybę prisidengiant žodžio ir spaudos laisve. Apie tai susi-
mąstyti eilinį kartą privertė senokai girdėto ir matyto pažįstamo 
kauniečio skambutis. Peršnekėję apie asmeninius rūpesčius, pa-
sukome į politikos lankas... Kadangi pažinojau pašnekovą kaip 
nepastovių politinių pažiūrų žmogų, čia garbinantį Landsbergį, 
čia jį koneveikiantį, buvo įdomu išgirsti, į kokias „pievas” jis 
nuvairavo dabar. Taigi, žmogus pasigyrė renkantis medžiagą 
apie... žydų nusikaltimus Kaune per Birželio sukilimą! Anot jo, 
beveik visos sukilėlių aukos – dėl susišaudymų su žydais, o ne 
kovojant su raudonarmiečiais. 

Sakykite, ką norite, bet tai gryniausias kremliaus naratyvas 
„savi šaudė į savus”. Aiškumo dėlei patikslinsiu – Lietuvos 
piliečiai šaudė į Lietuvos piliečius. Tikras pilietinis karas! Kita 
šios provokacijos esmė – aštrinti lietuvių ir žydų santykius. Taigi 
turime – pilietinis karas plius blogi žydų ir lietuvių santykiai. 
Klasikinis „skaldyk ir valdyk”. 

Kad neapsirikau, paaiškėjo, kai ironizavau, kad čia primena 
A. Paleckio „savi šaudė į savus”. Pataikiau į dešimtuką pats to 
nenorėjęs! Pažįstamas puolė antrinti, kad tai tiesa – tikrai nuo 
stogų šaudė snaiperiai. Ir už šią „tiesą” jo draugą pusantrų metų 
laikė kalėjime... Supratau, kad jis kalba apie A. Paleckį. Tokiais 
atvejais retam netrūktų kantrybė ir nekiltų noras pasiųsti po vel-
nių propagandos auką. Bet nugalėjo žurnalistinis smalsumas – iš 
kur žmogus gavo dozę propagandos, kad jam nekilo klausimų, 
kada atsirado mitas apie snaiperius (kiek pamenu, keletą metų 
po Sausio įvykių neteko nieko panašaus girdėti), iš kur pas 
pirmuosius savanorius galėjo atsirasti snaiperiniai šautuvai (kai 
pagrindinis daugumos „ginklas” buvo armatūros strypai), kodėl 
netikima  mūsų gydytojų, priėmusių sužeistuosius ir žuvusiuo-
sius, liudijimais, galų gale, koks tikslas rizikuoti nušauti savo 
tėvą, brolį ar seserį? 

Atsakymų nesulaukiau, nes pažįstamam trūko kantrybė, arba 
jis nesumojo, ką atsakyti. Užtat man taip ir liko kaboti sunkus 
kaip girnapusė klausimas – iš kur pas mus atsiranda tokių žmo-
nių, kuriems nebūdingas ne tik kritinis mąstymas, bet ir sveikas 
protas? Kokios miglos gaubia jų protus, kad jie dirba Kremliui 
naudingų idiotų darbą? Neįsivaizduoju.       Kęstutis Šilkūnas

yra paveldima tų, kurie myli 
piliečio laisvę ir garbina 
teisės viešpatystę. Ir nelei-
džia ant sprando užlipti nei 
svetimiems, nei saviems tiro-
nams...

Didelio šurmulio salėje 
nekilo. Ministras pasitraukė 
toliau nuo manęs per dar vieną 
metrą. Atrodo, kad po to dar 
vieną sykį esu gavęs kaimynų 
šalies vizą.

Šis prisiminimas yra skir-
tas parodyti, kad mes, lietu-
viai, iš tiesų mokykliniame 
pasakojime linkstame supa-
prastinti LDK praeitį ir tikrai 
neturime jokios istorinės em-
patijos baltarusių atžvilgiu. 
Kai prieš kokius septyne-
rius metus LDK instituto 
direktorius ir VDU istorijos 
katedros docentas dr. Rūstis 
Kamuntavičius – beje, pasau-
linių baltarusistikos kongresų 
Kaune organizatorius – vie-
šai prabilo apie baltarusišką 
paveldo versiją, buvo ne tik 
karštų lietuvių patriotų už-
pultas, bet, įtarčiau, net mūsų 
„teisingą” atmintį prižiūrėti 
pasišovusių komunikacinio 
karo būrių patikrintas. Gal 
kiek suglumęs istorikas vis 
tik baigė lietuvišką Baltosios 
Rusios istoriją, skelbia jos 
fragmentus gudija.lt ir toliau 
gauna piktus laiškus, aukoda-
mas psichologinį akademinio 
darbo komfortą.

Koks mano komentaro 
moralas? Teigiu, kad mes 
lietuviai, norėdami padėti už 
mūsų ir jūsų laisvę besigru-
miantiems broliams ir sesėms 
Baltojoje Rusioje, turime pa-
didinti pastangų reikalaujantį 
LDK praeities supratimą. Tik 
gilus empatijos jausmas padės 
įžvelgti, kad skirtumas nuo 
Maskvos rusų glūdi LDK 
tradicijoje, kurią jie gali pa-
veldėti ir kultivuoti. Vytis ir 
jiems ir mums turi priminti 
brangiausią respublikonišką 
laisvų žmonių tapatybę. Gal 
nutiks kaip su Karolingų aru, 
kuris daugelyje europiečių 
vėliavų plačiai sparnus sklei-
džia ir stiprina solidarumą per 
bendros kilmės mitą.

Viliuosi ir bandau tikinti, 
kad Baltoji Rusia su didesniu 
įsitikinimu ta senosios lais-
vės sampratos linkme suktų, 
matydama ir jausdama juos 
suprantančiųjų lietuvių soli-
darumo grandinę, nuo Viliaus 
besidriekiančią link Minsko. 
Nuo savitarpio supratimo iki 
pakantos vieni kitų romantiš-
koms kvailybėms yra trumpes-
nis kelias. Ir stiprybės mums, 
saugant gyvosios grandinės 
priesakus, kad jokie priešai ir 
prietarai jos nesutraukytų.

Egidijus Aleksandravičius, 
Vytauto Didžiojo universi-
tetas, Academia cum laude, 
LRT.lt

UŽ MŪSŲ IR BALTOSIOS RUSIOS LAISVĘ! 
Rugpjūtis Minske, Gardine 

ir kituose kaimynų miestuose 
ne naujo derliaus, bet protesto 
nuotaikomis gyveno. Gyva 
lietuvių grandinė sau ir TV 
kamerų akistatoje parodė nuo-
širdų palaikymą. Daug kas, o 
pirmiausiai akademiniai isto-
rikai, tuomet pasidžiaugė, kad 
solidarumo demonstracijose 
tvyrojo pasitikėjimas laisvės 
skonį pajutusių baltarusių 
siekiais, nekilo įtarumas, jog 
kažkas gali užgrobti lietu-
viams, neva, priklausančią 
praeitį.

Palaikymo akcijoje lietu-
viai stovėjo po balta-raudo-
na-balta spalvomis, tiesa be 
vyčių. Bet skambėjo laisvų 
baltarusių Pogonia.

Ne tik istorinio teisingumo 
ilgesys leidžia teigti, kad lais-
va, demokratinė Baltoji Rusia 
yra neabejotinas Lietuvos, 
Lenkijos ir bendrai paėmus 
Europos Sąjungos interesas. 
Bet visų pirmiausiai Lietuvos, 
dėl geopolitinių aplinkybių ir 
dėl didesnės tautinio apsis-
prendimo energijos šiandien 
atsidūrusios palankesnėje 
būsenoje. Lietuvai tenka ir 
didelė dalis atsakomybės 
dėl tos kaimynystės palaiky-
mo nuotaikų, kas politinėje 
plotmėje mūsų valdžios yra 
prisiimama.

Nebent vienas krislas abe-
jonių: ar ne per daug rėkiame 
apie tai, ko mes iš laisvos 
kaimynų visuomenės tikimės, 
ir ką jie turi daryti, kad laisvė 
ir humanizmas laimėtų? Ar 
ne per mažai mes mąstom ir 
kalbam apie tai, kas nuo mūsų 
priklauso ir ką su savimi galė-
tume daryti, kad baltarusiams 
pasidarytų lengviau už savo 
laisvę grumtis?

Pr ieš  ke l io l ika  metų 
Pogranicza leidykloje buvo 
atspausdinta auksinė Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės 
knyga. Taip buvo įgyvendin-
tas senas Czeslawo Miloszo, 
Andrejaus Strumillo, Tomo 

Venclovos sumanymas, su-
rinkti lenkų, lietuvių ir bal-
tarusių istorikų tekstus apie 
LDK, nederinat pozicijų, bet 
tiesiog leidžiant vieniems ir 
kitiems kalbėti, ir gundant 
skaitytoją suprasti, kaip skir-
tingai ana didinga praeitis 
šlovinama, kaip iš to paties 
senosios lietuvių politinės 
civilizacijos lizdo išsiritę 
šiuolaikinės tautos su tuo 
sugyvena. Stora, ištaiginga, 
oda rišta, auksuotais lapų 
pakraščiais, puikaus daili-
ninko A. Strumillos papuošta 
knyga tuomet buvo tam tikra 
demonstracija. Lenkijoje ir 
Lietuvoje įvyko ne vienas 
pristatymas, o brangios mažo 
tiražo knygos rado vietos 
solidžių bibliotekų lentynose.

Vi e n a s  p r i s t a t y m a s 
buvo organizuotas Minske. 
Programėlę pamečiau, bet 
niekad neužmiršiu įsirėžusių 
epizodų. Kupalos teatras visai 
šalia A. Lukašenkos irštvos, 
oficiali iškilmė su Kultūros 
ministerijos šulais, artipilnė 
salė. Scenoje knygą pristato-
me su A. Strumillo, ministro ir 
kažkokių kitų oficialių figūrų 
apsuptyje. Viskas šiaip taip 
vyksta.

Aptarimo gale manda-
gus balsas iš salės adresuoja 
man maždaug tokį klausimą: 
Ar LDK paveldas priklau-
so baltarusiams? Nedidelis 
netikėtumas, tačiau lengvo 
atsakymo net pats sau neturė-
jau. Pasirinkau metaforų kelią 
ir atsakiau – vėlgi maždaug 
– taip: Net lietuviams nėra 
lengva su tuo paveldu. Senoji 
mūsų Didžioji Kunigaikštystė 
iš politinės civilizacijos su-
bjekto nacionalizmo amžiuje 
virto filologijos produktu ir 
suskilo. Tikrai ne visi lietuviai 
jaučiasi LDK paveldėtojais 
nes – kaip ir didingi protė-
viai – jaučiasi lietuviais dėl 
to, kad myli laisvę ir gar-
bina Lietuvos statutą. Tad 
teigčiau, kad LDK tradicija 
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Nuo šiol Lietuvos institu-
cijoms nebereikės svarstyti, 
kaip Lietuvą pristatyti pasau-
liui, – parengta Lietuvos pri-
statymo užsienyje 2020–2030 
m. strategija. Joje išskirtos 
pagrindinės valstybės sritys, 
tapsiančios Lietuvos komuni-
kacijos pagrindu ateinantį de-
šimtmetį. Lietuva prisistaty-
dama užsienyje išryškins savo 
pasiekimus ekonomikos, kul-
tūros, valdymo ir talentų pri-
traukimo srityse. Išgrynintos 
ir keturios Lietuvos visuo-
menės vertybės: laisvė kurti, 
tobulėjimas, veržlumas ir 
ryšys su gamta. Valstybei 
svarbios sritys ir vertybės su-
sietos į bendrą pozicionavimą 
Open for Co-creation (Atviri 
kurti kartu), kurį vienijantis 
principas grindžiamas atvi-
rumu, bendradarbiavimu ir 
veržlumu.

„Mažas šalies žinomumas 

užsienyje, iš to kylantys ste-
reotipai ir neigiami vertinimai 
trukdo mūsų šaliai pasiekti 
užsibrėžtus tikslus. Nuo pat 
Nepriklausomybės atkūrimo 
laikų veikėme be Lietuvos 
pristatymo užsienyje strate-
gijos, nebuvo aiškūs Lietuvos 
prisistatymo tikslai, siektini 
rodikliai. Trūko Lietuvos pri-
statymą vienijančios temos, 
aiškaus plano, kokiose šalyse 
užsienyje turime telkti savo 
išteklius. Dabar turime išgry-
nintas valstybės sritis, komu-
nikacijos gaires, kaip kalbėti 
apie Lietuvą užsienyje, suda-
rytas tikslinių šalių užsienyje 
sąrašas, parengtas 10 metų 
strategijos įgyvendinimo ir 3 
metų taktinis veiksmų planas. 
Laikas pasauliui pristatyti 
modernios Lietuvos veiklą”, 
– sako Vyriausybės kanclerio 
pirmasis pavaduotojas Lukas 
Savickas.

garantuoti, kad strategija 
bus naudojama ir nenuguls į 
stalčių. Nors strategija skirta 
šalies institucijoms, tikimės, 
kad bendras pozicionavi-
mas Open for Co-creation 
ilgainiui taps visos Lietuvos 
žinute užsieniui”, – įsitikinęs 
L. Savickas.

„Įprastai pasaulio šalys 
savo komunikacijoje demons-
truoja egocentriškumą – ko-
munikuoja iš savo perspek-
tyvos. Pasirinkę Open for 
Co-creation pozicionavimą, 
siekiame išsiskirti kalbėdami 
apie tai, ką galime su pasauliu 
sukurti kartu – būdami atviri, 
veržlūs ir bendradarbiaujantys. 
Norime, kad mūsų prisistaty-
mas būtų ne savitikslė pagy-
ra, bet atneštų pamatuojamą 
naudą pritraukiant į Lietuvą 
daugiau investicijų, turistų, ta-
lentų ir prisidėtų didinant eks-
porto apimtį”, – taip su naująja 
strategija  siejamus lūkesčius 
apibūdina UAB „Synthesis 
Consulting Group” vyriau-
siasis strategas Gediminas 
Užkuraitis.

„Veržlumas yra pamatinė 
vertybė, vedanti mus į priekį. 
Norime pranešti – mūsų ša-
lies profesionalai talentingi, 
trokštantys iššūkių, gebantys 
lanksčiai reaguoti į besikei-
čiančią aplinką. Valstybė gali 
pasiūlyti sprendimų greitį, 
individualų požiūrį į investuo-
tojų poreikius. Lietuvoje yra 
viskas, ko reikia subalansuo-
tam gyvenimui, todėl Lietuva 
yra šalis, kurią verta rinktis”, 
– neabejotiną strategijos naudą 
pabrėžia Tomas Ramanauskas, 
agentūros „New!” kūrybos 
direktorius.

Šių metų rugsėjo pradžio-
je strategija buvo pristatyta 
šalies institucijoms, Pasaulio 

PATVIRTINTA LIETUVOS PRISTATYMO UŽSIENYJE STRATEGIJA

Lietuva prisistatydama užsienyje išryškins savo pasiekimus ekonomikos, kultūros, valdymo ir talentų 
pritraukimo srityse. Išgrynintos ir keturios Lietuvos visuomenės vertybės: laisvė kurti, tobulėjimas, 
veržlumas ir ryšys su gamta. Valstybei svarbios sritys ir vertybės susietos į bendrą pozicionavimą 
Open for Co-creation (Atviri kurti kartu), kurį vienijantis principas grindžiamas atvirumu, bendra-
darbiavimu ir veržlumu.                                                                                                                    LRV

Į strategijos rengimą buvo 
įtrauktos šalies institucijos, 
aktyviausiai vykdančios ša-
lies pristatymo veiklas užsie-
nyje: Vyriausybės kanceliari-
ja, Užsienio reikalų ministe-
rija, Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija, Kultūros minis-
terija, VšĮ „Versli Lietuva”, 
VšĮ „Investuok Lietuvoje”, 
Lietuvos kultūros institutas, 
VšĮ „Keliauk Lietuvoje”. Šių 
institucijų atstovai aktyviai 
prisidėjo prie dokumento ren-
gimo ir rezultatų tvirtinimo. 
Lietuvos įvaizdžio strateginė 
taryba, kurios nariai yra vers-
lo, komunikacijos asociacijų, 
ministerijų ir kitų institucijų 
atstovai, teikė rekomenda-
cinio pobūdžio pastabas dėl 
rengiamo dokumento. „Į 
projektą siekėme įtraukti 
kuo platesnį ratą Lietuvos 
pristatymu užsienyje suinte-
resuotų grupių – tik tai gali 

lietuvių bendruomenei, tinklo 
„Global Lithuanian Leaders”, 
Lietuvos komunikacijos aso-
ciacijų nariams. Rugpjūčio 26 
d. Lietuvos įvaizdžio tarybos 
nariams pritarus strategijai, 
rugsėjo 9 d. ji buvo prista-
tyta ir patvirtinta Lietuvos 
Vyriausybės pasitarime.

Strategiją Vyriausybės 
kanceliarijos užsakymu pa-
rengė ūkio subjektų grupė 
– UAB „New Agency”, UAB 
„Synthesis Consulting Group”, 
MB „Blue Oceans PR” ir UAB 
„SuperYou”. Prie strategijos 
dirbo vienas garsiausių prekės 
ženklų metodologijos, reitingų 
sudarytojas Simonas Anholtas, 
Estijos rinkodaros ekspertė 
Eva Kristiina Ponomarjov. 
Strategijos įgyvendinimą ko-
ordinuos Vyriausybės kan-
celiarijos Lietuvos įvaizdžio 
grupė. Artimiausiu metu pla-
nuojama skelbti vizualinio 
identiteto konkursą.

Lietuvos pristatymo užsie-
nyje 2020–2030 m. strategija 
yra Europos Sąjungos pro-
jekto „Vieningos, viešuosius 
interesus atitinkančios ir į 
rezultatus orientuotos Lietuvos 
pristatymo užsienyje sistemos 
sukūrimas” dalis. Pagrindinis 
strategijos tikslas – pagerinti 
Lietuvos pristatymo užsienyje 
veiklų įgyvendinimo kokybę, 
siekti efektyviau naudoti vals-
tybės išteklius veikloms, susi-
jusioms su Lietuvos pristaty-
mu užsienyje, sukuriant efek-
tyvią ir į rezultatus orientuotą 
Lietuvos pristatymo užsienyje 
sistemą. Šios sistemos kertinės 
dalys yra Lietuvos įvaizdžio 
stebėsenos ir analizės sistema, 
šalies pristatymo užsienyje 
strategija ir viešojo sektoriaus 
specialistų, kurių veikla siejasi 
su šalies pristatymo užsienyje 
veiklomis, kompetencijų tobu-
linimas.                               LRV

2020-09-10
Pirmoji šalies ponia lankėsi 

Maltos ordino pagalbos tar-
nyboje, kur vaizdo skambučiu 
susijungė su vaikais, lankan-
čiais maltiečių dienos centrus 
įvairiuose Lietuvos miestuose ir 
miesteliuose. Šiemet dėl korona-
viruso grėsmės tradicinė maltie-

DIANA NAUSĖDIENĖ SU MALTIEČIAIS DALYVAVO 
VIRTUALIOJE KELIONĖJE PO VAIKŲ DIENOS CENTRUS

čių mokslo metų pradžios akcija 
„Mažoj širdelėj – didelės idėjos” 
vyko ne S. Daukanto aikštėje 
šalia Prezidento rūmų, o virtu-
aliu būdu. Diana Nausėdienė 
yra šios vaikų paramos akcijos 
globėja. 

Maltiečių akcijos tikslas – 
surinkti lėšų ir mokyklinių prie-

monių vaikams iš 
socialines ar fi-
nansines proble-
mas patiriančių 
šeimų, kad visi 
Lietuvos vaikai 
Rugsėjo 1-ąją pa-
sitiktų pilnomis 
kuprinėmis, ne-
jaustų atskirties 
ir bendraamžių 
patyčių.

„Suaugusių 
žmonių pareiga 
rūpintis vaikais – 
ne tik savais, bet 

ir visos Lietuvos. Juk nuo viso 
šio atžalyno priklauso mūsų 
šalies ateitis, kiekvienas jų gali 
išaugti žymiausiu gydytoju, 
sportininku ar prezidentu. Kai 
kurių tėveliams yra sudėtinga 
išruošti vaikus į mokyklą, todėl 
surėmę pečius pasistenkime, 
kad kiekvienas bet kuriame 

šalies kampelyje gyvenantis 
mokinys nesijaustų blogiau už 
klasės draugą, nes neturi penalo 
ar akvarelės. Tai daugiau nei 
daiktai – tai ir didesnė vaikų 
motyvacija siekti žinių. Daug 
geros valios žmonių prisiima 
asmeninę atsakomybę už lygia-
vertes vaikų galimybes mokytis, 
prisideda prie maltiečių vai-
kų paramos akcijos, dovanoja 
jiems savo širdies šviesos ir 
šilumos, padedančios didelėms 
idėjoms mažose širdelėse skleis-
tis. Visiems jiems labai ačiū!” 
– sakė D. Nausėdienė.

Surinktos lėšos bus skirtos 
vaikų maitinimui ir edukacijai 
– maltiečiai turi 17 vaikų dienos 
centrų, kur po pamokų vaikai 
gauna nemokamą maitinimą, 
ruošia pamokas, mokosi socia-
linių įgūdžių. Mokymo priemo-
nės bus išdalintos stokojantiems 
vaikams mokslo metų pradžioje, 
dalis jų liks maltiečių vaikų 
dienos centruose, kad visus 
metus vaikai galėtų pasipildyti 

kuprines ir turėtų reikmenų ug-
dymui. Be vaikų dienos centrų, 
priemonės atiteks maltiečių 
visoje Lietuvoje globojamiems 
našlaičiams, daugiavaikių šeimų 
vaikams, nukeliaus į specialiųjų 
poreikių turinčių vaikų įstaigas, 
krizių centrus, šeimynas, ben-
druomenių centrus.

Ponia Diana pasveikino 
mažuosius su prasidėjusiais 
mokslo metais ir padovanojo 
kelias kuprines vaikams, pa-
tikinusi, kad jos pilnos ne tik 
mokymosi priemonių, bet ir 
jos linkėjimų. Vaikai ekranuose 
pasakojo, kaip gyvena, rodė 
patalpas ir savo sukurtus darbe-
lius, o pirmoji ponia domėjosi 
jų kasdienybe, džiaugsmais ir 
rūpesčiais.

Prie akcijos prisidėjo ir 
Prezidentūros darbuotojai – rin-
ko mokyklinius reikmenis ir per 
maltiečius perdavė labiausiai jų 
stokojantiems vaikams.

Prezidento komunikacijos 
grupė

Pirmoji ponia Diana Nausėdienė dalyvavo maltiečių akcijoje „Mažoj širdelėj 
– didelės idėjos”. Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotr. / Robertas Dačkus
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Rugsėjo 7 d. Krašto ap-
saugos ministerijoje vice-
ministras Eimutis Misiūnas 
ir Vokietijos ambasadorius 
Lietuvoje Matthias Sonn 
pasirašė sutartį, pagal kurią 
Vokietija Lietuvai skirs iki 
500 tūkst. eurų naujų amu-
nicijos sandėlių Lietuvos ka-
riuomenėje projektuoti. Šios 
lėšos Lietuvai neatlygintinai 
skiriamos pagal Vokietijos 
Vyriausybės programą „Šalių 
partnerių saugumo, gynybos 
ir stabilumo užtikrinimas ir 
stiprinimas”.

„Vokietijos karinis indė-
lis ir investicijos į ilgalaikį 
Lietuvos saugumą dar kartą 
parodo atsakingą Vokietijos 
požiūrį į Lietuvos ir visų 
Baltijos šalių saugumą. Tai 
puikiai atspindi ilgalaikės in-
vesticijos į Lietuvos kariuo-
menės infrastruktūros gerini-
mą bei nuolatinis Vokietijos 
kontingentas Lietuvoje su 
daugiau nei 500 karių”, – 
sako krašto apsaugos vice-

VOKIETIJA LIETUVOS KARIUOMENĖS INFRASTRUKTŪRAI SKIRS 500 TŪKST. EURŲ

Lietuvos Krašto apsaugos ministerijoje viceministras Eimutis Misiūnas (dešinėje) ir Vokietijos 
ambasadorius Lietuvoje Matthias Sonn pasirašė bendradarbiavimo sutartį.  Alfredo Pliadžio/KAM nuotr.

ministras Eimutis Misiūnas.
„Bendra investicija į mūsų 

bendro aljanso pajėgumus. 
Šiandien –  ta i  nedidelė 
projektavimo dalis, kurią 
sudaro apie 100 milijonų 
eurų gynybos infrastruktū-
rai Lietuvoje”, – pažymė-
jo Vokietijos ambasadorius 
Lietuvoje M. Sonn.

Nauji amunicijos san-
dėliai  bus suprojektuoti  
didžiojoje dalyje Lietuvos 
kariuomenės karinių dalinių. 
Planuojama, kad dar apie 
1 mln. eurų projektavimo 
darbams skirs Lietuvos ka-
riuomenė.

Šis bendras Lietuvos ir 
Vokietijos projektas  įgyven-
dinamas,  atsižvelgiant į anks-
tesnių projektų sėkmę. 2018 m. 
Vokietija neatlygintinai skyrė 1 
mln. eurų Pabradės ir Gaižiūnų 
poligonų infrastruktūrai moder-
nizuoti, įrengė daugiafunkcines 
šaudyklas. Šalis yra ilgametė 
glaudi Lietuvos partnerė mo-
dernizuojant Lietuvos kariuo-

menę, jos ginkluotę ir kitą 
karinę techniką.

Augant krašto apsaugos 
finansavimui Lietuva ir pati 
didelį dėmesį skiria karinės 
infrastruktūros atnaujinimui 

ir plėtrai, siekia sudaryti tin-
kamas sąlygas kariams treni-
ruotis. Gerinant kariuomenės 
kovinio rengimo infrastruk-
tūrą, plečiamos Lietuvos ka-
riuomenės poligonų ir aplink 

juos esančių karinio mokymo 
teritorijų ribos, atnaujinama 
jų infrastruktūra, įrengiami 
nauji mokymo laukai, jie 
pritaikomi naujai įsigyjamai 
ginkluotei.               LR KAM 

Kaune veikiantis Vytauto 
Didžiojo karo muziejus šią 
vasarą pasirašė dvišalę sutartį 
su konkursą laimėjusia įmone 
UAB „Statybų laikas”, pagal 
kurią bus pradedami svarbaus 
muziejaus akcento – kariliono 
bokšto ir arkados remonto dar-
bai.  Remonto darbams Krašto 
apsaugos ministerija skyrė 455 
tūkst. eurų.

Baigus darbus,  remon-
tuojamos muziejaus erdvės 
bus  atvertos lankytojams  – 
arkadoje planuojama įrengti 
artilerijos ekspoziciją, bokšte 
esantis laisvės varpas taps ma-
tomu kiekvienam muziejaus 
lankytojui. Taip pat pakilus 
į bokšto terasą bus galima 
išvysti Kauno naujamiesčio 
panoramą, bus restauruotas ir 
bokšte esantis laikrodis. 

Valstybės saugomi kultūros 
paveldo objektai – bokštas su 
karilionu ir arkada – įeina į 
Vytauto Didžiojo karo muzie-
jaus statinių kompleksą. 2017 
m. buvo baigti pagrindinio 

ATNAUJINAMAS KARO MUZIEJAUS 
BOKŠTAS IR ARKADA

muziejaus pastato rekonstra-
vimo darbai pagal 2008 m. 
techninį projektą. Bokštas su 
karilionu ir arkada liko nere-
konstruoti, kadangi projekto 
rengimo metu šie objektai 
priklausė Nacionaliniam M. 
K. Čiurlionio dailės muziejui. 
Vytauto Didžiojo karo muzie-
jui jie perduoti 2010 m. kovo 
9 d.

Pagrindinis projekto sie-
kis – Vytauto Didžiojo karo 
muziejų padaryti populiaria 
ir patrauklia turizmo traukos 
vieta Lietuvos ir Europos tu-
rizmo rinkoje. Muziejus, kartu 
su Karo muziejaus sodeliu, yra 
viso Kauno miesto urbanis-
tinis akcentas, miesto centro 
reprezentacinis branduolys. 
Muziejaus bokštas su karilionu 
ir arkada, pastatyti 1934 m., 
yra išlaikę autentišką planinę 
struktūrą, tačiau nebuvo tvar-
komi ir restauruojami. Darbus 
planuojama  baigti iki 2020 m. 
pabaigos.

Karo muziejaus inf.

Karo muziejaus nuotr.

LR Vyriausybės kanceliari-
joje rugsėjo 11 d. įvyko pasita-
rimas dėl vaikams, turintiems 
autizmo spektro sutrikimą, ir 
jų tėvams, aktualių klausimų.

„Per šiek tiek daugiau nei 
metus nuveikta nemažai svar-
bių darbų tiek sveikatos prie-
žiūros, tiek ugdymo ar socia-
linės pagalbos srityje, siekiant 
pagelbėti vaikams, turintiems 
autizmo spektro sutrikimą, 
ir jų tėvams. Kaip matome, 
taikomų priemonių kol kas ne-
pakanka, todėl būtina tęsti pra-
dėtus darbus. Turime peržiū-
rėti jau veikiančius ir sukurti 
naujus mechanizmus tam, kad 
reikiama pagalba pasiektų tiek 
sostinėje, tiek kaimo savival-
dybėje gyvenančius vaikus ir 
jų šeimas”, – sakė pasitarimui 
pirmininkavęs Vyriausybės 
kancleris Algirdas Stončaitis.

Dar pernai balandį trijų mi-
nistrų įsakymu buvo patvirtin-
tas Pagalbos vaikams, kuriems 
diagnozuotas autizmas ar kitas 
raidos sutrikimas, 2019–2020 
metų veiksmų planas, kuriuo 
siekiama stiprinti ankstyvą 
vaikų autizmo ir kitų raidos 
sutrikimų diagnostiką, užti-
krinti kokybiškų sveikatos 
priežiūros, socialinių ir ug-
dymo paslaugų prieinamumą, 
suteikti reikiamas kompeten-
cijas specialistams, užtikrinti, 
kad tėvai, auginantys autizmo 
sutrikimą turintį vaiką, būtų 
apmokyti ir gautų psicholo-
ginę pagalbą. Iš viso plane 
buvo numatyta 30 priemonių. 
Asociacijų „Lietaus vaikai” 
ir „Kitoks vaikas” vertinimu, 
ne visas priemones pavyko 

APTARTI VAIKAMS, TURINTIEMS AUTIZMO SPEKTRO 
SUTRIKIMĄ, IR JUOS AUGINANTIEMS TĖVAMS  

AKTUALŪS KLAUSIMAI
įgyvendinti, kai kurios sė-
kmingai vykdomos, todėl 
būtina jas tęsti ar numatyti 
naujas priemones aktualiems 
pagalbos asmenims, kuriems 
diagnozuotas autizmas, ar jų 
šeimoms klausimams spręsti. 
Asociacijų manymu, efekty-
viausia būtų sudaryti darbo 
grupę, kuri dirbtų prie naujo 
plano rengimo ir nuolat vykdy-
tų jo įgyvendinimo stebėseną. 
Naujo etapo veiksmų planą 
pavesta parengti Sveikatos ap-
saugos ministerijai, Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai 
bei Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerijai, kurios kartu 
su asociacijomis ir kitomis 
reikalingomis institucijomis 
įvertins visus pateiktus pasiū-
lymus.

Tarp kylančių problemų 
nurodyta šios: nepakanka 
priemonių (testų, klausimy-
nų) autizmui kokybiškai ir 
laiku  diagnozuoti, netaikomos 
ankstyvosios intervencijos 
metodikos, trūksta įvairių 
rekomendacijų – nuo indivi-
dualių ugdymo planų rengimo, 
socialinių bendravimo įgū-
džių, savarankiško gyvenimo 

įgūdžių lavinimo iki autistiško 
asmens parengimo įdarbinti ir 
kt. Viena iš svarbių problemų, 
su kuria susiduria sunkia au-
tizmo forma sergančius vaikus 
auginančios šeimos, yra kom-
pleksinių paslaugų trūkumas. 
Lietuvos autizmo asociacijos 
„Lietaus vaikai” teigimu, tu-
rėtų atsirasti specializuotas au-
tizmo centras, kuriame vaikas, 
turintis sunkų sutrikimą, galėtų 
gauti įvairiapusę pagalbą.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijoje jau pradėtos 
diskusijos dėl kompleksiškai 
teiktinų sveikatos, socialinės 
ir švietimo sričių paslaugų 
autizmo spektro sutrikimą 
turintiems vaikams bei jų šei-
moms poreikio ir specializuoto 
centro asmenims, sergantiems 
sunkios formos autizmu, vei-
klos modelio.

Pasitarime taip pat buvo 
pristatyti Lietuvos aklųjų ir 
silpnaregių ugdymo centro 
Sutrikusios raidos vaikų kon-
sultavimo skyriaus, pradėjusio 
veiklą 2019 m. rugsėjį, darbai 
ir veiklos perspektyvos, taip 
pat svarstyta, kaip plėsti šio 
skyriaus veiklą.                  LRV

LR Vyriausybės kanceliarijoje rugsėjo 11 d. įvyko pasitarimas 
dėl vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, ir jų tėvams 
aktualių klausimų.                                                                     LRV
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VEIKLĄ PRADĖJO 
GYNYBOS 
INOVACIJŲ 
CENTRAS

„Gynybos inovacijų centras 
– tai ta dėlionės dalis, kurios iki 
šiol trūko sistemiškai skatinant 
gynybos inovacijas Lietuvoje. 
Buvo pavienių iniciatyvų, kon-
ferencijų, renginių, diskusijų 
šia tema, tačiau vieno, viską 
apimančio padalinio, galinčio 
sukviesti visus suinteresuotus 
dalyvius prie vieno stalo, – 
ne”, – sako Gynybos inova-
cijų centro vadovas Simonas 
Aleksandravičius.

Rugsėjo 1-ąją Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo 
akademijoje savo veiklą pra-
dėjo Gynybos inovacijų cen-
tras, pirmasis tokio pobūdžio 
kompetencijų centras krašto 
apsaugos sistemoje. Jo pa-
grindinės funkcijos bus šviesti 
Lietuvos kariuomenės karius 
inovacijų tema bei nustatyti ir 
susisteminti inovacijų porei-
kius Lietuvos kariuomenėje. 
Taip pat naujai įkurtas cen-
tras sukurs platformą, kurioje 
verslas galės pristatyti savo 
iniciatyvas gynybos srityje. 
Tai suteiks galimybę plėtoti 
ir ugdyti gynybos inovacijų 
ekosistemą Lietuvoje.

Pasak S. Aleksandravičiaus, 
atsiradus aiškiai inovacijų 
skatinimo ir plėtros struktūrai 
krašto apsaugos sistemoje, 
bus galima perduoti vers-
lui, mokslo bendruomenei, 
kokių inovacijų iš tikrųjų 
reikia Lietuvos kariuomenei, 
ir atvirkščiai – supažindinti 
karius su Lietuvos verslo plė-
tojamomis aukštosiomis tech-
nologijomis, nes mūsų verslas 
tikrai turi ką parodyti.

S. Aleksandravičius pas-
taruosius kelerius metus dir-
bo VšĮ „Versli Lietuva” ir 
buvo atsakingas už Lietuvos 
aukštųjų technologijų įmonių 
eksporto skatinimą užsie-
nyje, organizavo ne vieną 
renginį, konferenciją, tarp-
tautinį forumą gynybos tema, 
Lietuvos gynybos įmonių 
stendą tarptautinėje karybos 
ir saugumo parodoje „DSEI 
2019” Londone, Jungtinėje 
Karalystėje.                 LR KAM

Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerija, siekdama koordi-
nuoto ir teisiškai reglamentuoto 
kibernetinio saugumo ben-
druomenės įtraukimo į šalies 
kibernetinio saugumo bran-
dos kėlimą, parengė Lietuvos 
Respublikos kibernetinio sau-
gumo įstatymo pakeitimo pro-
jektą. Juo numatoma įteisinti 
atsakingo ryšių ir informacinių 
sistemų (RIS) pažeidžiamumų, 
dėl kurių gali kilti kibernetinis 
incidentas, atskleidimo procesą.

Kibernetinio saugumo įsta-
tymo projekte nustatytos sąly-
gos, į kurias atsižvelgiant būtų 
galima teisėtai ieškoti RIS pa-
žeidžiamumų. Juos aptikę ir pa-
gal įstatyme nustatytas sąlygas 
pranešę asmenys galės jaustis 
ne tik prisidėję prie atitinkamo 
privataus ir (ar) viešojo sektorių 
atstovų didesnio kibernetinio 
saugumo užtikrinimo, bet ir būti 
ramūs dėl savo teisinės padėties.

Ministerija, siekdama įtrauk-
ti suinteresuotas institucijas, 
tokias kaip teisėsauga, į disku-
siją apie siūlomą naują teisinį 
reglamentavimą, rugsėjo 30 d. 
organizuoja diskusiją-forumą 
„Atsakingo kibernetinio saugu-
mo pažeidžiamumų atskleidimo 
reglamentavimas Lietuvoje”.

Šį renginį Krašto apsaugos 
ministerija organizuoja bendra-
darbiaudama su įmone NRD 
Cyber Security.

Diskusijoje-forume dalyviai 
bus supažindinti su naujuoju 
reglamentavimu, ketinama na-
grinėti galimus teisinius šios 
praktikos taikymo iššūkius, 
išgirsti dalyvių nuomonę. Tokiu 
būdu, bus galima numatyti, kur 
gali kilti neaiškumų ar interpre-
tacijų.

 Kaip veikia atsakingas 
pažeidžiamumų 
atskleidimas?

Reikia pripažinti, kad visos 
asmenų naudojamos RIS turi 
didesnių ar mažesnių „skylių”, 
klaidų programoje (angl., bugs) 
ir kitų trūkumų, kurių dažnai 

LIETUVOJE SIEKIAMA SUDARYTI TEISINES SĄLYGAS 
VEIKTI „ETIŠKIESIEMS ĮSILAUŽĖLIAMS”

Asociatyvi KAM archyvo nuotr.

ieško piktavaliai. Tačiau gera 
žinia yra ta, kad ne tik piktava-
liai, bet ir kiti informacinių ir 
ryšių technologijų (kibernetinio 
saugumo) specialistai, moks-
lininkai kiti IRT entuziastai 
taip pat domisi ir ieško tokių 
RIS pažeidžiamumų. Pastarieji 
asmenys, kurie neretai visuo-
menėje vadinami „baltaisiais” 
arba „etiškaisiais” įsilaužėliais 
(angl., „white hats”, „ethical 
hackers”) siekia, taip vadinamų, 
„etiškų” tikslų – sumažinti RIS 
kibernetinio saugumo riziką. 
Todėl atsakingo RIS pažeidžia-
mumų atskleidimo praktikos 
reglamentavimas ir taikymas 
valstybėse tampa vis labiau 
populiarėjančia priemone, pa-
sitelkiant kibernetinio saugu-
mo bendruomenę, atsakingai 
ieškoti ir pranešti apie atrastus 
pažeidžiamumus. RIS pažei-
džiamumų atskleidimas yra 
laikomas atsakingu tik tuomet, 
kai informacija apie aptiktus 
pažeidžiamumus yra, visų pir-
ma, pateikiama pačiai organi-
zacijai, kurios RIS ar kitame 
IRT produkte jie buvo aptikti 
ir/ar atsakingai, pažeidžiamumų 
atskleidimo procesą koordinuo-
jančiai, institucijai.

Savo veikloje taikydama 
nustatytą ir viešai paskelbtą 
atsakingo pažeidžiamumų at-
skleidimo tvarką, organizacija 
pateikia aiškias RIS pažeidžia-
mumų ieškojimo ir atskleidimo 
principus ir sąlygas, nustato 
procese dalyvaujančiųjų teises ir 
pareigas, apibrėžia priemones ir 
metodus, kuriais vadovaujantis 
pažeidžiamumų atskleidimas 
nebus laikomas kenkėjiška 
veikla. Taip pat nurodomas 
laikotarpis per kurį turi būti 
neviešinama informacija apie 
atrastus pažeidžiamumus, nes 
tuo metu turėtų būti siekiama 
pažeidžiamumus pašalinti ar 
surasti kitą pažeidžiamumo 
valdymo būdą.

Iki šiol Lietuvoje atsakingas 
RIS pažeidžiamumų atskleidi-

mas valstybiniu mastu nebuvo 
reglamentuojamas, tačiau tai 
nebuvo kliūtis kai kurioms or-
ganizacijoms pačioms inicijuoti, 
sukomplektuoti ir taikyti atsa-
kingo pažeidžiamumų atsklei-
dimo politiką, Vilniaus m. savi-
valdybė yra puikus to pavyzdys. 
Šių metų pradžioje ši institucija 
pakvietė kibernetinio saugumo 
ekspertus ir entuziastus daly-
vauti atsakingo pažeidžiamumų 
atskleidimo programoje „Hack 
me if you can” (liet. „Surask 
spragas, jei gali”).

Kas pasikeis atsiradus 
atsakingo pažeidžiamumų 

atskleidimo 
reglamentavimui?

Tikimasi, kad padėjus teisi-
nius atsakingo RIS pažeidžia-
mumų atskleidimo pagrindus, 
atsiras aiškumas dėl atsakomy-
bių paskirstymo bei pranešimo 
apie pažeidžiamumus sąlygų. 
Koordinuoto proceso metu pa-
šalinus šiuos pažeidžiamumus, 
bus gerinama kibernetinio sau-
gumo situacija Lietuvoje.

„Kiekviena organizacija 
siekia stiprinti savo kibernetinį 
atsparumą, tam naudodama 
įvairius programinės ir techni-
nės įrangos sprendimus ir kitus 
būdus, vienas kurių – atsakingo 
RIS pažeidžiamumų atskleidi-
mo proceso reglamentavimas 
ir taikymas”, – sako Jonas 
Skardinskas, Krašto apsaugos 
ministerijos Kibernetinio sau-
gumo ir informacinių technolo-
gijų politikos grupės vadovas.

Kibernetinio saugumo 
bendruomenė bus aktyviau 
įtraukiama į šalies kiberneti-
nės erdvės stiprinimą – visi 
norintys ir turintys įgūdžių bei 
žinių, pastebėję RIS pažeidžia-
mumus, galės nesibaimindami 
baudžiamojo persekiojimo 
apie tai pranešti. Teisės aktas 
galios visiems kibernetinio 
saugumo subjektams, tokiems 
kaip valstybės institucijos, 
privataus sektoriaus atstovai, 
kurie teikia ypatingos svarbos 

paslaugas valstybėje (pvz., 
elektros, vandens tiekimas, 
sveikatos, finansinės paslaugos 
ir kt.), interneto ryšio, debesijos 
paslaugų tiekėjai bei asmenys, 
vykdantys elektroninę prekybą 
didesniu mastu.

Siekiama, kad kibernetinio 
saugumo subjektai būtų labiau 
motyvuoti iš anksto susitvarky-
ti savo RIS, užlopyti žinomus 
pažeidžiamumus. Tačiau teisės 
aktuose sudarius galimybę 
etiškiems įsilaužėliams ieškoti 
RIS pažeidžiamumų ir siekiant 
išvengti nesusipratimų, ieškoti 
jų galima bus tik laikantis 
įstatyme nustatytų apribo-
jimų. Taip pat, tikėtina, kad 
padidės dėmesys atsakingam 
pažeidžiamumų atskleidimui 
– kils daugiau diskusijų tiek 
visuomenėje, tiek kibernetinio 
saugumo bendruomenėje, il-
gainiui susiformuos teigiama 
pažeidžiamumų atskleidimo 
praktika.

„Natūralu, kad verdant 
gyvenimui, mūsų aplinkoje 
atsiranda skylių, lūžusių lentų, 
suskilusių šaligatvio plytelių 
ir pan. Dažniausiai turime 
galimybę apie tai pranešti 
miesto savivaldai. Tačiau ki-
bernetinėje erdvėje iki šiol dar 
daug nežinomųjų - t.y. nėra 
aišku, ar pranešus apie aptiktą 
pažeidžiamumą, nepatrauks 
baudžiamojon atsakomybėn, 
o gal iš viso niekas neatkreips 
dėmesio? Įvedus atsakingo RIS 
pažeidžiamumų atskleidimo 
reglamentavimą, bus mažiau 
neaiškumų, aiškesnės rolės, 
atsakomybės ir jų ribos. Taip 
pat, toks reglamentavimas 
– brandos požymis, todėl to-
kios pastangos tik sustiprins 
Lietuvos įvaizdį tarptautinėje 
kibernetinio saugumo bendruo-
menėje bei įvairiuose reitin-
guose” – sako Vilius Benetis, 
NRD Cyber Security vadovas.

Geroji atsakingo RIS pažei-
džiamumų atskleidimo praktika 
teigia, kad svarbu nustatyti ir 
atitinkamai institucijai pavesti 
aiškiai apibrėžtas, su pažeidžia-
mumų atskleidimo koordinavi-
mu susijusias, funkcijas. Tokį 
vaidmenį atsakingo pažeidžia-
mumų atskleidimo reglamen-
tavimo procese planuojama 
paskirti Nacionaliniam kiber-
netinio saugumo centrui prie 
Krašto apsaugos ministerijos.

„Nacionalinis kibernetinio 
saugumo centras skatina at-
sakingo atskleidimo principų 
taikymą kibernetinio saugumo 
srityje, todėl neskelbkime RIS 
aptiktų saugumo pažeidžiamu-
mų viešai, o praneškite apie jas 
sistemų valdytojui, suteikdami 
jam galimybę ištaisyti klaidas. 
Ankstyvas pažeidžiamumo at-
skleidimas gali būti piktavalio 
išnaudotas kibernetinėms ata-
koms atlikti. Esant tarpinin-
kavimo poreikiui, galite apie 
pažeidžiamumą informuoti už-
pildę pranešimo formą NKSC 

interneto svetainėje www.nksc.
lt. NKSC yra pasiruošusi įver-
tinti situaciją ir imsis veiksmų, 
siekdama apie atrastą RIS pa-
žeidžiamumą informuoti siste-
mos valdytoją, pažymėdama, 
kad apie pažeidžiamumą buvo 
pranešta naudojant atsakingo 
atskleidimo praktiką. Įsigaliojus 
įstatymo nuostatoms, pažeidžia-
mumų atskleidimo valdymo pro-
cesas ir NKSC vaidmuo jame 
taps dar aiškesnis”, – teigė dr. 
Rytis Rainys, Nacionalinio ki-
bernetinio saugumo centro prie 
Krašto apsaugos ministerijos 
direktorius.               LR KAM
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Š. m. rugsėjo 6 d. Čikagoje 
gyvenančius išeivijos lietuvius 
Market Parke (Marquette 
Park), Čikagoje, esanti Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
bažnyčia šiais metais jau 
93-čiąjį kartą sukvietė į šioje 
parapijoje kasmet vykstančius 
Šiluvos Atlaidus. 

Iškilmių metu šv. Mišias 
koncelebravo Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
klebonas kunigas Jaunius 
Kelpšas, kunigas Gediminas 
Keršys ir Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos admi-
nistratorius kunigas Vaidas 
Lukoševičius SJ. Nuostabias 
giesmes Marijos garbei gie-
dojo vargonininkai Giedrė 
Sokas–Martin ir Ričardas 
Sokas. Po šv. Mišių  Atlaidų 
lankytojai buvo kviečiami 
pasimelsti ir pabendrauti prie 
bendro stalo. Visą savaitę tuo 
rūpinosi parapijos moterys – 
Audra Zakarauskas, Aldona 
Krikštolaitis, Genutė Jucienė, 
Rūta Daukus,  Danguolė 
Ilginis, Dalė Blekienė, Marijos 
Legiono atstovai, Market par-
ko apylinkės lietuvių bendruo-
menės moterys. Rugsėjo 11 
d., penktadienį, po šv. Mišių 
sugiedojus giesmę „Dieve, lai-
mink Ameriką” buvo prisimin-
ti ir Rugsėjo 11-osios įvykiai. 
Šiluvos Atlaidų metu kiekvie-
ną dieną buvo meldžiamasi 
skirtingomis intencijomis. 

Rugsėjo 6 d., sekmadienį, 
11:00 val. ryte – Šv. Mišios ir 
Šiluvos Atlaidų

pradžia – buvo melstasi už 
Katalikų Bažnyčią, parapiją ir 
parapijiečius.

Rugsėjo 7 d., pirmadienį, 
11:00 val. ryte – buvo melstasi 
už Lietuvą.

Rugsėjo 8 d., antradienį, 
11:00 val. ryte – Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo šventė.

Buvo melstasi už pašau-
kimus ir pašauktuosius į ku-

nigus, seseles bei vienuolius.
Rugsėjo 9 d., trečiadienį, 

11:00 val. ryte – buvo mels-
tasi už Taiką ir Teisingumą 
pasaulyje.

Rugsėjo 10 d., ketvirtadie-
nį, 11:00 val. ryte buvo melsta-
si už Lietuvius išeivijoje.

Rugsėjo 11 d., penktadienį, 
11:00 val. ryte buvo melstasi 
už ligonius ir kenčiančiuosius.

Rugsėjo 12 d. šeštadienį, 
11:00 val. ryte buvo – mels-
tasi už šeimas, jaunimą, mūsų 
parapijoje pakrikštytus vaikus.

Rugsėjo 13 d., sekmadie-
nį, 11:00 val. ryte – Šiluvos 
Atlaidų Procesija ir  Šv. Mišios,

Parapi jos  kasmet in ių 
Atlaidų užbaigimas – buvo 
melstasi už parapijiečius, 
Čikagos lietuvių tautines 
organizacijas, kurios vienija 
tautą.

Apie vykusias iškilmes su 
„Dirvos” skaitytojais minti-
mis dalijasi Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos 
kunigas Jaunius Kelpšas:

„Market Parke (Marquette 

Park) jau 93 metus gyvuo-
janti Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapija liudija pa-
sauliui ir tautiečiams nuos-
tabią žmonijos Išganymo 
žinią, kad Dievas pasirinko 
Mariją, žydaitę merginą, tapti 
Išganytojo Motina, ir jos iš-
tartas ”Štai aš Viešpaties tar-
naitė, tebūna man, kaip tu pa-
sakei” (Lk 1,38) padovanojo 
žmonijai Išganymą. 1608 
metais Marija, apsireiškusi 
Šiluvoje, paragino žmones 
pamesti rūpesčius bei reika-
lus ir garbinti Jėzų, ir atstatyti 
griūvančias šeimos švento-
ves. Čikagoje gyvenantys 
išeivijos lietuviai, įkūrę Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapiją, garsina Marijos 
apsireiškimą Šiluvoje ir pri-
mena jos svarbų vaidmenį 
Išganymo istorijoje. 

 Mergelės Marijos gimi-
mas ypatingai švenčiamas dėl 
to, kad gimė Toji, iš kurios 
gims Dievo Sūnus – tai yra 
Dievo Išganymas jau visai 
priartėja. Marijos gimimas 

Rugsėjo 7 d. intencija - malda už Lietuvą. Iškilmių metu šv. Mišias koncelebravo (iš kairės) Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos administratorius kunigas Vaidas Lukoševičius SJ, Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kunigas Jaunius 
Kelpšas, kunigas Gediminas Keršys.                                                                                                  Rimanto Kunčo-Žemaitaičio nuotr.

ŠVENČIAME ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMO IŠKILMĘ

yra tarsi Aušra, skelbianti, 
jog nuodėmės naktis baigiasi 
ir ateina Išganymo rytas: „Ji 
yra ryto žvaigždė, nes skel-
bia didžios dienos atėjimą. 
Jai pasirodžius, Atpirkimas 
prisiartino. Be gimtosios nuo-
dėmės pradėtoji Mergelė savo 
gimimu paskelbia, kad prasi-
deda nauja pradžia. Mergelės 
Marijos Gimimo aprašymas 
mus pasiekia iš apie 120 
metus atsiradusio apokrifo 
„Genesis Mariae” (Marijos 
Gimimas), jame rašoma apie 
pamaldžią porą: Joakimą 
bei Oną, kurie buvo nevai-
singi. Pagal to meto sam-
pratą nevaisingumas buvo 
laikomas Dievo bausme, todėl 
Joakimas ir Ona nuolat patir-
davo patyčių ir pažeminimų. 
Apokrifas pasakoja, kad vieną 
dieną, kuomet Ona sielvarta-
vo, jai pasirodė angelas, kuris 
tarė: „Ona, Ona, VIEŠPATS 
Dievas išgirdo tavo maldą, 
štai tu pastosi ir pagimdysi, 
o tavo palikuonis bus garsus 
visame pasaulyje”. Tai išgir-

dusi Ona pradžiugo: „Šlovė 
Viešpačiui, mano Dievui. Jei 
aš pagimdysiu, ar berniuką 
ar mergaitę, paaukosiu savo 
vaiką kaip atnašą Viešpačiui, 
savo Dievui. Jis tarnaus Jam 
per visas savo gyvenimo 
dienas”. Po devynių mėnesių 
jiems gimė dukra, kurią jie 
pavadino Marija. Kai sveiki-
name mums brangų žmogų 
su gimimo diena, o ypač jei 
šis žmogus yra mūsų mama, 
mes minime ne vien faktą, 
kad tas žmogus egzistuoja, 
bet pirmiausia dėkojame už 
jo gyvenimo dovaną, ir už 
tai, ką šis žmogus suteikė 
mūsų gyvenimui, be kurio jis 
būtų kitoks. Mergelė Marija 
yra visų mūsų Dangiškoji 
Motina, tad, minėdami jos 
gimtadienį, mes kartu minime 
ir tai, ką gavome ir gauname 
per Dievo Motinos užtarimą 
bei pagalbą. Šiluvos Marija, 
melski už mus!”

„Dirvos” korespondentė 
Živilė Gurauskienė, el. p. 
dirva.press@gmail.com

Rugpjūčio 23 d. 17 val. 
Airijos lietuvių bendruomenė 
prie Airijos Parlamento rūmų 

„LAISVĖS KELIAS” DUBLINE
surengė „Laisvės kelią”, 
skirtą paminėti Baltijos kelio 
31-ąsias metines bei palai-

2020 m. spalio 11 d. vyks 
rinkimai į Lietuvos Respublikos 
Seimą. Pageidaujantys balsuoti 
Lietuvos Respublikos ambasa-
dose, kviečiami užsiregistruoti 
balsavimui per elektroninę re-
gistracijos sistemą www.rinke-
jopuslapis.lt.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl 
COVID-19 situacijos balsa-
vimas Lietuvos ambasados 
patalpose gali neįvykti, re-

RINKĖJŲ, BALSUOJANČIŲ UŽSIENYJE, 
ELEKTRONINĖ REGISTRACIJA

komenduojama registruotis 
balsavimui paštu.

Rinkėjai, nuolat gyvenantys 
užsienyje ir jau buvę įtraukti į 
užsienyje balsuojančių rinkėjų 
sąrašus praėjusiuose rinki-
muose ar referendumuose, turi 
registruotis iš naujo.

Raginame balsuoti paštu!
Daugiau informacijos ga-

lite rasti www.urm.lt/rinki-
mai2020.

kyti baltarusių tautą kovoje 
už laisvę bei demokratiją. 
Taikioje akcijoje dalyvavo 
lietuvių, baltarusių ir ukrai-

niečių bendruomenių 
Airijoje atstovai. Nors 
dėl epidemiologinės 
situacijos ir saugumo 
apribojimų renginyje 
negalėjo dalyvauti visi 
norintys, žmonės akty-
viai palaikė šią akciją 
rengdami palaikymo 
renginius savo mies-
tuose ir miesteliuose, 
namuose ir viešose er-
dvėse. Tikimės, kad 
šis renginys bei siekis 
gyventi, vadovaujantis 
demokratijos, laisvės ir 
pagarbos principais, su-
stiprins baltarusių ben-
druomenę ir jų ryšius su 
lietuvių bendruomene 
Airijoje.        LR URM

Airijos lietuvių bendruomenės prie Airijos Parlamento rūmų dalyvavo 
„Laisvės kelyje” skirtame paminėti Baltijos kelio 31-ąsias metines ir 
paremti baltarusių kovą už laisvę ir demokratiją.                           LR URM
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Šių 2020-jų metų Vilniaus 
pavasario Knygų mugėje buvo 
pristatyta sovietų partizano 
Icchako Rudnickio / slapy-
vardžiu Anatolijaus Kunickis, 
vėliau I. Arado, prisiminimų 
knyga „Iš mirties slėnio į 
Siono kalną”. 

Kaip rašo spauda, I. Aradas 
– sovietų diversantas, vėliau 
Izraelio armijos brigados ge-
nerolas, ilgametis Yad Vashem 
memorialo vadovas, prieš 
daugelį metų rašytuose pri-
siminimuose pasakoja apie 
savo išgyvenimus gimtajame 
Švenčionių mieste prasidėjus 
karui su nacistine Vokietija, 
prisimena kankinio gyvenimą 
gete ir savo patirtį karo metu, 
kaip būdamas labai jaunas 
(15-18 m.) paauglys, kovojo 
prieš vokiečius sovietų par-
tizanų gretose, vertė vokiškų 
okupantų ešelonus, naikino 
priešų ginklus, degino jų san-
dėlius, žudė priešo karius ir 
okupantui talkinusius vietinius 
kolaborantus. 

Papildydami lietuviškos 
spaudos pranešimus primin-
sime, jog I. Rudnickis (I. 
Aradas) vertė ne tik vokiškųjų 
okupantų traukinius nuo bėgių, 
naikino priešų ginklus ar san-
dėlius, ir ne tik kovojo prieš 
nacius, bet, kaip jis pats rašo, 
taip pat prieš nacių kolabo-
rantus - lietuvių buržuazinius 
nacionalistus-fašistus, o 1944-
1945 m. milicijos (stribų) 
būryje kartu su NKVD naikino 

TARP TIESOS IR MELO – 
ICCHAKO ARADO PRISIMINIMAI, 

KELIAUJANT Į SIONO KALNO 
VIRŠŪNĘ

Violeta Rutkauskienė

Lietuvos partizanų (banditų) 
„gaujas”, siekusias atkurti 
laisvą nepriklausomą Lietuvą. 

Šių metų pavasarį Lietuvoje 
Knygų mugėje pasirodžiusią 
senos knygos naują lietuviš-
ką leidimą išleido leidykla 
„Margi raštai”, o knygą skai-
tytojams pristatė specialiai 
iš JAV atvykęs Milersvilio 
universiteto profesorius eme-
ritas istorikas dr. S. Sužiedėlis, 
gerai pažįstantis I. Aradą nuo 
senų laikų, kuomet jie dirbo 
kartu OSI kaip konsultantai 
karo nusikaltėlių tyrimuose. 
Leidinys parengtas ir išleis-
tas Tarptautinei komisijai 
nacių ir sovietinio okupa-
cijų režimų nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti rekomen-
davus. Stebėtina, kam ši nauja 
laida, tos seniai išleistos sovie-
tų raugo knygos staiga prireikė 
Lietuvai? Kuo ji aktuali po tiek 
metų, kodėl ji būtent išleista 
dabar ir kuo ji gali sudominti 
skaitytojus? Daugiau nei keis-
ta kompetetingos komisijos 
rekomendacija.

Trys laidos – 
melagysčių, klaidinančių 
fotografijų ir neįvykusių 

faktų
I. Rudnickio (I. Arado) 

prisiminimai pirmą kartą 
pasaulį išvydo anglų kalba 
1979 m. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose.1 Knygą išleido, kaip 
rašoma, Holokausto muziejus, 
tada dar vadintas „Holocaust 
library” Niujorke. Šis pirma-
sis plačiai išplatintas pasaulyje 
leidinys yra iliustruotas ne 

viena tiesos neatitinkančia 
nuotrauka bei skaitytojus ir 
tyrėjus klaidinančiais aprašy-
mais, tikrovėje nebūtais fak-
tais, išgalvotomis ar nuo kitų 
pasiskolintomis istorijomis, 
prasimanymais, klaidingai pa-
rašytomis pavardėmis, Sovietų 
Sąjungos ir sovietų partizanų 
aukštinimu, Lietuvos ir lie-
tuvių žeminimu ir niekinimu. 
Knyga yra tendencinga, šališ-
ka nukreipta prieš Lietuvą ir 
Lietuvos laisvės kovotojus bei 
jų siekius. 

Tai pavyzdys, kaip falsi-
fikuojama istorija. Pirmuose 
dviejuose nuotraukose rodoma 
Švenčionių žydų tragedija 
naudojant Yad Vashem ar-
chyvuose sukauptas Liepojos 
žydų geto nuotraukas, o 
trečioje - nuotrauka iš Yad 
Vashem archyvų, kurią atskiri 
tyrinėtojai aprašo labai pagal 
savo poreikį. Rašant apie 
Danijoje vykdytą holokaustą, 

pažymima, kad 
tai danų moterys 
žydės, vengrų, 
kad vengrų žydės 
deportuojamos į 
mirties lagerius. I. 
Aradas, kaip ma-
tome iš aprašymo, 
pats pasivažinėjo 
šiuo traukiniu ir 
fotografiją pri-
taikė Švenčionių 
geto tragedijai at-
vaizduoti. Ir taip, 
70 metų pasauliui 
rodant šias foto-
grafijas, perša-
mas paniekinantis 
Lietuvos įvaizdis. 

2014 m. pa-
sirodė elektroni-
nė knygos ver-
sija rusų kalba 
Iz rae ly je ,  pa -
pildyta paties I. 
Arado interviu, 
specialiai duotu 
žurnalistei Alai 
Borisovai. Šiame 
interviu rusakal-

bei Izraelio skaitytojų audito-
rijai I. Aradas patvirtino, kad 
viskas, kas jo atsiminimuose 
parašyta yra tiesa, ir jis neiš-
sižada jokių aprašytų faktų.2

Vis dėlto I. Aradas, pri-
statydamas lietuvišką versiją 
2020 m. pavasarį Lietuvoje, 
skaitytojams knygos pradžioje 
rašo: „Šiandien, kai nuo knygos 
parašymo praėjo daugiau kaip 
70 metų ir platesnė istorinė 
medžiaga tapo prieinama, kai 
kuriuos įvykius ir sąvokas 
matau kitomis akimis. Todėl 

siekdamas tikslumo šiame 
knygos leidime pakeičiau kai 
kurias formuluotes”. Išties, 
2020 m. leidžiant lietuviškąją 
versiją knygoje padaryta kai 
kurių pakeitimų, pataisymų, 
panaudotos naujos iliustracijos, 
o senos, neatitinkančios tiesos, 
išimtos, tačiau bendra antilie-
tuviška prisiminimų tendencija 
išliko nepakeista, neištaisyta 
daug klaidų ir netikslumų”. 3 

Prisiminimų knygoje I. 
Aradas greta aprašytų geto 
kankinio išgyvenimų nemažai 
vietos skiria sovietų partizanų 
veiklai nušviesti. Aprašyti 
tarpusavio partizanų santy-
kiai, gyvenimas Baltarusijos 
ir Lietuvos miškuose, kova su 
vokiečiais, vykdomos pasi-
priešinimo operacijos, susidū-
rimas su vietiniais gyventojais 
ir jų organizuotais savisaugos 
būriais, dalyvavimas Girdėnų 
ir kt. lietuviškų kaimų bau-
džiamose akcijose, lietuvių 
partizanų naikinimas. 1979 
m. laidos knygoje yra skyrius, 
kuriame I. Aradas aprašo savo 
veiklą NKVD baudžiamuose 
daliniuose ir savo asmeni-
nį dalyvavimą sunaikinant 
250 lietuvių partizanų Rytų 
Lietuvoje, kovojančių už lais-
vą nepriklausomą Lietuvos 
valstybę (Y. Arad, p. 182). 
Lietuviškame 2020 m. leidi-
me I. Arado veikla, susieta su 
NKVD, visiškai perdirbta, kad 
kuo mažesnis šešėlis kristų ant 
paties autoriaus generoliškų 

antpečių (I. Aradas, p. 256). 
Vis dėl to kyla klausimas, 
kodėl visi tie pataisymai ne-
buvo daromi 2014 m. leidžiant 
rusišką knygos laidą Izraelyje. 
Yra įtarimų, jog šį pavasarį iš-
leista knyga skirta tik Lietuvos 
gyventojams - vidiniam nau-
dojimui, o pasauliui paliekama 
sena klaidinga ir melaginga 
autoriaus pasakojimo versija. 
Bendras knygos pobūdis yra 
tendencingas, ji parašyta pro-
sovietiniu stiliumi, naudojant 
komunistinės ir sovietinės 
propagandos klišes, aukštinant 
ir mitologizuojant sovietų 
partizanus, jų veiklą, tuo pačiu 
iškeliant ir sureikšminant as-
meninius I. Arado nuopelnus. 
Nevengiama naudoti išgalvotų 
istorijų, iškraipytų įvykių, var-
dų, netiesos. 

Sovietų partizanų 
prisiminimai - tarp tiesos 

ir melo
Pirmieji sovietų partizanų 

prisiminimai pasirodė karui 
einant į pabaigą sovietinė-
je spaudoje, laikraščiuose 
„Tiesa”, „Sovietskaja Litva”. 
Jau tada sovietų valdžia ėmė 
raginti partizanus rašyti savo 
partizanų kovos prisiminimus. 
Tiems, kurie nesugebėdavo sa-
varankiškai susikaupti „kūry-
bai” tarybų valdžia paskirdavo 
rašytojus ar žurnalistus, kurie, 
įvardinti kaip bendraautoriai, 
surašydavo gan stipriai nuo ti-
krovės nutolusį „didvyriškos” 
kovos vaizdelį, literatūrinį 
kūrinuką apie sovietų parti-
zanų gyvenimą, jų „kovas” 
prieš nacių okupantus. Tokių 
atsiminimų rašymas ir pu-
blikavimas Lietuvoje tęsėsi 
iki pat Atgimimo. Todėl iki 
mūsų dienų išliko gan gausus 
sovietų partizanų atsiminimų 
palikimas, kuris iki šiol, anot 
dabartinių Lietuvos istorikų, 
dar labai mažai tyrinėtas, ir 
tyrinėtojų vertinamas labai 
kritiškai, kaip nepatikimas. 
Šią temą tyrinėjantis istorikas 
dr. R. Zizas pastebi, jog so-
vietų „partizaninis judėjimas” 
šiuose atsiminimuose stipriai 
sureikšminamas, mitologi-
zuojamas, o pati to laikmečio 
istorija nušviečiama tenden-
cingai, politizuotai, iškraipant 
sudėtingos ir prieštaringos 
karo ir nacių Vokietijos oku-
pacijos laikotarpio Lietuvoje 
istorinę tikrovę. 4

(Bus daugiau)

I.

I. Arado knygų viršeliai

Švenčionių žydai suvaryti į Poligoną, žudynių 
vaizdas 1941 m. spalio 9 d. Knygos klaidų ati-
taisyme rašoma: turi būti – Einsatzgruppen 
šaudomos moterys žydės. Fotografija ne 
iš Švenčionių Poligono, bet Liepojos geto 
Latvijoje. Nuotraukos iš Yad Vashem 
archyvo. 

Keliolika šimtų žydų iš Švenčionių traukiniu 1942 m. balandžio 
9 d. buvo išvežti į Panerius ir nužudyti. Aš važiavau tuo pačiu 
traukiniu, ieškoti kontaktų su žydų pogrindžiu. Klaidų atitaisyme 
gale knygos rašoma – turi būti – Jews in barbed freightcars on 
their way to death.

1. Yitzhak Arad. The 
Partisan. New York, 1979.

2. Ицхак Арад. От долины 
смерти до горы Сион. 
1939 – 1948. Израиль, 
2014.

3. Ichakas Aradas. Iš mirties 
slėnio į Siono kalną. Margi 
raštai, Vilnius, 2020.

4. Rimantas Zizas. 
Sovietiniai partizanai 
Lietuvoje 1941-1944 m. 
Vilnius, 2014.
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Nacionaliniame muziejuje 
Ščečine atidaryta paroda „Nuo 
Čiurlionio iki Kairiūkščio. 
Lietuvos XX amžiaus I pusės 
dailė”.

Parodą, kurioje pirmą kartą 
Lenkijoje taip plačiai pristato-
mas Lietuvos XX amžiaus I pu-
sės menas, ruošė Nacionalinis 
M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejus Kaune ir Nacionalinis 
muziejus Ščečine. Parodos ku-
ratoriai – Nacionalinio muzie-
jaus Ščečine direktoriaus pava-
duotojas dr. Dariusz Kacprzak 
ir ilgametis Nacionalinio M. 
K. Čiurlionio dailės muziejaus 
direktorius, šviesaus atmini-
mo Osvaldas Daugelis, atrin-
ko daugiau kaip šimtą Prano 

NACIONALINIAME MUZIEJUJE ŠČEČINE ATIDARYTA 
XX AMŽIAUS I PUSĖS LIETUVOS DAILĖS PARODA

„Nuo Čiurlionio iki Kairiūkščio. Lietuvos XX amžiaus I pusės dailė”. Nacionalinio muziejaus Ščečine nuotr.

Domšaičio, Vlado Drėmos, 
Vlado Eidukevičiaus, Adomo 
Galdiko, Antano Gudaičio, 
Vytauto Kairiūkščio, Petro 
Kalpoko, Leonardo Kazoko, 
Elenos Každailevičiūtės, 
Mato Menčinsko, Irenos 
Pacevičiūtės, Petro Rimšos, 
Antano Samuolio, Adomo 
Smetonos, Jono Šileikos, Kazio 
Šimonio, Stasio Ušinsko, 
Adolfo Valeškos, Adomo Varno, 
Justino Vienožinskio, Viktoro 
Vizgirdos, Juozo Zikaro, 
Antano Zmuidzinavičius tapy-
bos ir skulptūros darbų. Tarp 
24 žymiausių Lietuvos meno 
atstovų darbų yra net dešimt M. 
K. Čiurlionio paveikslų.

Parodos atidaryme, rug-

sėjo 4 d. vykusiame gyvai 
ir virtualioje erdvėje, daly-
vavo Nacionalinio muzie-
jaus Ščečine direktorius 
Lech Karwowski, Lietuvos 
Respubl ikos  ambasado-
rius Lenkijos Respublikoje 
Eduardas Borisovas, Lietuvos 
garbės konsulas Ščečine 
Wiesław Wierzchoś bei kiti 
taip pat ir iš netoli esančio 
Berlyno atvykę kultūros ir 
žiniasklaidos pasaulio atsto-
vai. Muziejaus direktorius 
Lech Karwowski pasidžiaugė 
puikiu nepaisant pandemijos 
diktuojamų sąlygų bendradar-
biavimu su Nacionaliniu M. K. 
Čiurlionio dailės muziejumi 
Kaune. Deja, dėl Lietuvoje 

įvesto karantino atvykstan-
tiems iš Lenkijos, parodos 
atidaryme negalėjo dalyvauti 
Nacionalinio M. K. Čiurlionio 
dailės muziejaus direktorė 
Daina Kamarauskienė ir viena 
parodos kuratorių Genovaitė 
Vertelkaitė-Bartulienė. Taip 
pat muziejaus direktorius 
išreiškė užuojautą visiems 
Lietuvos muziejininkams dėl 
Osvaldo Daugelio mirties, 
pabrėždamas, kad visi nete-
kome europinio lygio, dau-
gelio Europos šalių, taip pat 
ir Lenkijos apdovanojimais 
apdovanoto meno istoriko. 
Todėl, pasak direktoriaus, 
„nusprendėme šią parodą skirti 
ilgamečio Nacionalinio M. K. 
Čiurlionio dailės muziejaus 
direktoriaus Osvaldo Daugelio 
šviesiam atminimui”.

Lietuvos Respublikos am-
basadorius Lenkijoje Eduardas 
Borisovas padėkojo visiems 
parodos organizatoriams ir iš-
reiškė viltį, kad bendradarbia-
vimas tarp Lietuvos ir Ščečino 
kultūros ir meno institucijų bus 
tęsiamas ir ateityje.

Parodos kuratorius, dr. 
Dariusz Kacprzak pristatė 
parodą bei Lietuvos dali-
ninkai ryšius su Lenkija bei 
Ščečinu. Štai Prano Domšaičio 
darbai, eksponuoti kartu su 
tokių dailininkų kaip Maks 
Liebermann, Edvard Munch 
ar Käthe Kollwitz darbais, at-
ėjus į valdžią nacistams, buvo 
pašalinti iš visų muziejų, taip 
pat ir iš Museum der Stadt 
Stettin. Įdomūs ir gerai žino-
mi, pasak Nacionalinio mu-

ziejaus Ščečine direktoriaus 
pavaduotojo ir parodos kura-
toriaus Dariusz Kacprzak, yra 
ir M. K. Čiurlionio bei Vytauto 
Kairiūkščio ryšiai su lenkų 
dailininkais. Apie Lietuvos ir 
Lenkijos menininkų kontaktus 
bus kalbama taip pat ir parodos 
proga parengtame paskaitų 
apie Lietuvos meną cikle bei 
parodos kataloge, kuris bus 
išleistas lenkų, lietuvių ir vo-
kiečių kalbomis.

Ši paroda – tai antrasis šiais 
metais Lietuvos nepriklau-
somybės 30-mečiui skirtas 
renginys Ščečine. Vasario 5 d. 
Mieczysławo Karłowicziaus 
filharmonijoje Ščečine įvy-
ko pianisto Luko Geniušo ir 
Lietuvos nacionalinio simfo-
ninio orkestro, diriguojamo 
Maestro Modesto Pitrėno kon-
certas, kuriame skambėjo lietu-
vių kompozitoriaus Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio sim-
foninė poema „Miške”. Šiais 
metais Ščečine buvo numatyta 
ir daugiau Lietuvos teatro ir 
literatūros projektų, Vilniaus 
Gaono ir Lietuvos žydų istori-
jos metams paminėti skirtų ren-
ginių, kuriuos dėl koronaviruso 
teko atšaukti.

Paroda „Nuo Čiurlionio 
iki Kairiūkščio. Lietuvos XX 
amžiaus I pusės dailė”, kurią 
be kitų rėmėjų taip pat rėmė 
Lietuvos kultūros taryba, koor-
dinavo Lietuvos kultūros insti-
tutas, ankstyvojo modernizmo 
stiliaus pastate įsikūrusiame 
Nacionaliniame muziejuje 
Ščečine, bus eksponuojama 
iki lapkričio 29 d.        LR KM

„Nepaisant to” – tokiu 
keistu pavadinimu dėl pa-
saulinės pandemijos pava-
dinti vieni iš reikšmingiau-
sių Europoje, Vokietijoje 
rengiami klasikinės muzikos 
„OPUS KLASSIK” apdo-
vanojimai paskelbė nugalė-
tojus. Pretenduojanti tapti 
ryškiu barometru pasaulio 
klasikinės muzikos scenoje 
organizacija Metų dirigentės 
titulą skyrė Lietuvos dirigen-
tei Mirgai Gražinytei-Tylai. 

Iš 450-ies nominantų lau-
reatai išrinkti 25-iose katego-
rijose. Dirigentų kategorijoje 
geriausia paskelbta Mirga 
Gražinytė-Tyla. Ir dar galima 
pridėti. M. Gražinytė-Tyla 
išskirta už Weinbergo 2 ir 21 
simfonijų atlikimą.

Ta ip  pa t  i š r ink tos  i r 
Lietuvos publikai pažįsta-
mos: smuikininkė Anne-
Sophie Mutter, mecosopranas 
Elina Garanča. Metų kompo-
zitoriumi paskelbtas Detlev 
Glanert, praėjusiais metais 
sukėlęs pagyrų bangą, kai 
pristatė operą „Oceane”.

77-ajame Venecijos tarp-
tautinio kino festivalyje pri-
statomi net du lietuviški filmai. 
Horizontų programoje žiū-
rovai galės pamatyti Vytauto 
Katkaus režisuotą trumpame-
tražį filmą „Miegamasis ra-
jonas”, o režisieriaus Marato 
Sargsyano filmas „Tvano 
nebus” varžysis tarptautinėje 
kritikų savaitėje.

V.  K a t k a u s  f i l m a s 
„Miegamasis rajonas” – tai 
dviejų vaikystės draugų, ku-

VENECIJOS KINO FESTIVALYJE – 
LIETUVIŠKI FILMAI

rie paskutines dienas leidžia 
savo gimtose vietose, istorija. 
Vaikinai susitinka norėdami ati-
dėti atsisveikinimą su besikei-
čiančia kaimynyste. „Kartais 
norėtumėte gyventi taip, kaip 
gyvenote paauglystėje, tačiau 
iš tų metų liko tik tos pačios 
senos vietos: tik ten galite pa-
justi ar prisiminti savo praeitį 
ir kuriam laikui atsiriboti nuo 
realaus pasaulio”, – pabrėžia 
režisierius. Oficialiai filmas 
buvo pristatytas rugsėjo 11 d.

„NEPAISANT TO”: VOKIETIJOJE METŲ 
DIRIGENTĖS TITULAS SKIRTAS  

MIRGAI GRAŽINYTEI-TYLAI 

„Opus Klassik” komisija, 
rinkdama šių metų laureatus, 
dėmesio skyrė ir neseniai 
brandą pasiekusiems meni-
ninkams. Pasak konkurso 
organizatorių, pandemija 
daugeliui talentingiausių 
pasaulio atlikėjų tapo eks-
tremalia situacija, ir karjerą 
pradedantys solistai, muzi-
kantai atsidūrė sudėtingo-
je finansinėje situacijoje. 
Tačiau skiriant apdovanoji-
mus svarbiausiu kriterijumi 
išliko meistriškumas ir savita 
muzikos interpretacija.

„Opus Klassik” komisijo-
je – muzikos ir žiniasklaidos 
atstovai.

Spalio 18 dieną planuo-
jama apdovanojimų ceremo-
nija, pavadinta „Nepaisant 
to”, nes ir koronaviruso pa-
ralyžiuojamoje šalyje pa-
nuojamas renginys Berlyno 
K o n z e r t h a u s  r ū m u o s e . 
Vokietijos nacionalinis trans-
liuotojas ZDF iškilmingą 
vakarą ketina rodyti pagrin-
diniame kanale. 

Monika Petrulienė, LRT

M. Sargsyano f i lmas 
„Tvano nebus” pasakoja tokią 
istoriją: „Ekranas informuoja 
mus, kad karas prasidėjo. Ko 
tau reikia? Surinkite vyrus, 
raskite ginklus, o gal kas nors 
juos mums padovanos. Mums 
reikia vietos, šalies, kurioje 
gali vykti karas. Jokių pro-
blemų, pulkininkas yra tikras 
profesionalas, jis jau daug 
kartų ir daugelyje šalių kariavo 
pagal užsakymą arba tam, kad 
sutvarkytų tvarką. Tačiau dabar 
jo pasekėjai užaugo ir pradėjo 
karą savo šalyje. Jis nenori, 

bet turi kovoti. 
Jis sensta ir pa-
vargsta nuo karo. 
Jis tiesiog nori 
atsisėsti prie stalo 
priešais garuojan-
čią gardžių šon-
kaulių lėkštę ir 
spoksoti į nekal-
tą televizoriaus 
ekraną, kol žinios 
sklinda, o visas 
pasipuošęs laidų 
vedėjas praneša, 
kad karas prasi-
dėjo.” Oficialus 
filmo pristatymas 
– rugsėjo 10 d.

LR KMVenecijos kino festivalis.                                                                               LR KM
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Viename savo rašinyje 
guodžiausi apie savo ilga-
laikius ryšius su telefonu.  
Paskatintas po to buvusių at-
siliepimų, dabar noriu tą civi-
lizacijos pažangos jautį griebti 
už antro rago.  Prisirinko visas 
sąrašėlis atvejų, kurie man yra 
tarsi įrodymas, kad ir aš pama-
žu iš proto kraustausi. Visa tai, 
daugiau ar mažiau, sukasi apie 
kompiuterinę technologiją, ir 
kaip ji sujaukia mano ramaus 
ir taikingo gyvenimo idiliją. Ar 
tai galėtų būti koks elektroni-
nis virusas?

Priklausau vienam elek-
troninio pašto lietuvių bū-
reliui, kur dalinamės savo 
informacija ir nuomonėmis. 
Neseniai kalba nukrypsta į 
asmeninius banko čekius ir 
turbūt visiems prieinamas 
elektronines paslaugas. Štai 
ištrauka iš vieno  laiškučio iš 
Lietuvos: „Pastaruoju metu, 
atsiuntus į išmanųjį telefoną 
(smart phone) tokią nesudė-
tingo naudojimo nemokamą 
programėlę (apps) SmartD, 
galima ir savo sąskaitą tikrinti, 
ir mokesčius susimokėti, ir 
pervedimus atlikti, ir kt., netgi 
be kompiuterio – uženka turėti 
išmanųjį telefoną (su interneto 
ryšiu).  Ši progamėlė yra labai 
patogi, nes su ja galima bet 
kur pasaulyje matyti kiek turi 
pinigų sąskaitoje, pervesti juos 
kam reikia, įskaitant gauti pra-
nešimą į mobilųjį telefoną apie 
įeinančius ir išeinančius perve-
dimus ir t.t. O, pvz., pametus 
kreditinę kortelę, gali ne tik 
su ta programėle užblokuoti, 
bet ir susimokėti už viešbutį 
ar panašiai”. Įdomu ir ačiū, bet 
tai ne man!

Valdiškoje įstaigoje, kur 
esu konsultantas, ne per se-
nausiai įvedė kažkokią kom-
piuterizuotą programą. Prie 
jos prisijungus gali matyti 
savo uždarbio ir gaunamų če-
kių suvestines.  Susidomėjau 
ir savo viršininkės paprašiau 
informacijos, kaip prie tos 
programos prisijungti.  Už 
poros minučių ji man atnešė  

43 puslapių instrukcijas kaip 
prisijungti.    Ačiū, ne, bet tuos 
nurodymus pasilaikiau kaip 
kompiuterizuoto „išprotėjimo” 
pavyzdį.

Šalį ir pasaulį užklupo 
koronavirusai.  Tai rimas pa-
vojus sveikatai, tačiau tai ir 
proga savaip iš proto kraus-
tytis.  Vakar darbe iš „Social 
Security Administration” buvo 
gautas leidimas darbuotojams 
dirbti iš savo namų, atjung-
ti savo turimą kompiuterių 
įrangą  iš įstaigos ir namuose 
vėl prisijungti.  Tam jau buvo 
paruoštas lankstinukas, kaip 
visa tai atlikti.  Jokios kitos 
pagalbos dėl to persikrausty-
mo nenumatoma.  Ir vėl, ačiū, 
bet ne.  Likau laimingas, kad 
galiu  įstaigoje  toliau dirbti. 
To pastato aukšte, kur yra 
raštinės – aš jas vadinu klėt-
komis - ir normaliai dirba porą 
šimtų žmonių, mes liekame tik 
keli, įsitikinę, kad jokie virusai 
mumis nesidomės. 

Šiais laikais perkant kom-
piuterinę technologiją su pre-
ke nebegauni atspausdintų 
nurodymų, kaip tą prekę pri-
jungti ir ja naudotis.  Visa 
reikalinga informacija yra 
prieinama internete.  Jeigu 
kompiuteris sušlubuoja ir ne-
beveika, patariama, kur kom-
piuteriu kreiptis.  Atrodytų, 
kad reikia turėti du kom-
piuterius, kad vienam iš jų 
„susirgus” kitas galėtų „dak-
tarą” pašaukti. Mano atveju, 
turiu sūnų, kuris yra tos visos 
technologijos specialistas. Jis 
gyvena už kelių šimtų mylių, 
bet susitvarkė taip, kad iš 
savo namų gali prisijungti prie 
mano kompiuterio, viską ma-
tyti, kas darosi ar nesidaro, ir 
iš tolo viską sutvarkyti.  Ačiū 
jam už tai. Didelis ačiū!

Dabar eikime į garažą. 
Ten yra du „Subaru Forester” 
automobiliai (2017 ir 2019). 
Juos reiktų vadinti „kompiu-
tmobliais”. Man mechanikai 
sako, kad tai yra kompiuteriai 
ant ratų.  Daugiausia laiko jie 
praleidžia pakeisdami kom-

piuterius ar jų dalis.    Dėl to 
aš problemų neturiu.  Tačiau 
mane erzina tų automobilių 
įranga, kur yra šimtai visokių 
elektroninių galimybių ir akli-
gatvių. Paspaudus reikiamus 
mygtukus prieš akis atsiveria 
naujas elektroninis pasaulis.  Iš  
ten siūlomo  pasaulio paslaugų 
man gal tereikia 10 procentų ar 
mažiau. Kilus neaiškumams 
yra popierinė knyga, kur turbūt 
viskas surašyta ir aprašyta, 
kaip ką naudoti.  Graži mintis. 
Ta knyga yra arti 500 puslapių, 
atspausdinta labai smulkiu 
šriftu.  Tam po ranka turiu 
padidinamą stiklą.  Nusipirkęs 
automobilį negalėjau rasti, 
kaip atidaryti variklio dangtį.  
Prieš tai savo gyvenime buvau 
be jokių sunkumų atidaręs 
šimtus panašių dangčių. Gal 
čia koks triukas apsaugoti 
automobilį nuo vagių?  Juk 
po tuo dangčiu yra brangi 
technologija! Nusibasčiau į tą 
storą knygą ir truko kelioliką 
minučių gerai paslėptą myg-
tuką  surasti. Pasijutau kaip 
Kolumbas, atradęs Ameriką.  
Išsikalbėjau su automobilių 
pardavėju.  Jis sutiko, kad ta 
knyga yra parašyta mecha-
nikams, o ne vairuotojams.  
Jis ne tik sutiko, bet taip pat 
mandagiai priminė, kad jų 
automobilių parduotuvė turi 
tarnautoją, kurios darbas yra 
suprantama kalba pirkėjams 
paaiškinti kur kas yra ir kaip 
ką prijungti ar išjungti.   Porą 
kartų pasinaudojome jos pas-
laugomis.  Tačiau vietoj to, kad 
būtų palaipsniui parodžius, 
kaip ką  ir kur prijungti, ji pati 
žaibo greitumu viską atliko ir 
dar nusišypsojo, tardama „Iki 
sekančio karto!” Atrodė, kad 
ji neskubėjo savo vikrių pirštų 
paslaptis išviešinti ir dėl to gal 
ir darbą prarasti.

Šioje vietoje mane pasivijo 

nostalgija.  Mano pirmasis 
automobilis buvo naujas 1953 
m. fordas. Su juo gavau 50 
puslapių savininko knygelę. 
Ten daug informacijos nebuvo 
ir jos nereikėjo, nes mašina 
buvo tokia, „kokia ir turėjo 
būti”.  Buvo vairas, pavarų 
sankaba, greičio pedalas, stab-
džių pedalas, šviesų jungiklis, 
ranka atidaromi langai.  Buvo 
ir peleninė.  Nebuvo jokių 
diržų ant pilvo ar pagalvėlių 
avarijos atveju. Pirkdamas 
priedo dar  užsisakiau šildytu-
vą ir  radiją už maždaug šimą 
dolerių. Jokių kitų mandrybių  
ten nebuvo ir man nereikėjo.

Nostalgija tęsėsi toliau, 
ir  prisiminiau studentavimo  
dienas. Turėjau porą kursų, 
kur buvo labai teigiamai pri-
statytas romantizmo periodas. 
Tai buvo tarsi pasipriešinimo 
sąjūdis, reakcija į industrinę 
revoliuciją, prasidėjęs aštuo-
nioliktajame  šimtmetyje.  Jis 
ypač palietė meną ir literatūrą, 
skatino kūrybinį  įkvėpimą, su-
bjektyvumą ir individualumą.  
Atsimenu, kad tada norėjau 
gyventi romantizmo dvasia, 
tiesiog grįžti į tuos laikus.  
Dabar ta mintis vėl iškilo. Kiek 
susigėdau prieš akis matyda-
mas  „hp” firmos kompiuterio 
ekraną ir ten spausdinamus 
žodžius.  Internete radau šios 
skilties pavadinime minimos 
patarlės naują variantą: „Visi 
mes savaip iš proto kraus-
tomės, tik kiti neturi iš ko 
kraustytis”.   

Tuo tarpu už lango tyko 
koronavirusai.  Aišku, jie nėra 
susigalvoti ar prasimanyti. 
Sekant žiniasklaidą, atrody-
tų, kad pasaulyje  lyg nieko 
kito nevyksta.  Jau kai kur 
girdėti, kad žiniasklaida yra 
30 procentų esamos proble-
mos. Nežinau, iš kur tokie 
procentai gauti, bet matau, 
kad  nerimas, baimė ir panika 
plečiasi greičiau nei pati liga.  
Apskaičiuojama, kad 1968 
m. pasaulyje  nuo pandemi-
nio gripo  mirė per milijoną 
žmonių. „Center for Disease 
Control” paskaičiavimu, tada 
vien JAV mirė apie 100,000 
žmonių.  Kituose šaltiniuose 
skelbiama, kad dabar kas 
dieną nuo įvairių priežasčių 
pasaulyje miršta 145,000 
žmonių.  Tai žmonės, buvę 
tarp mūsų. Kai aš taip kalbu, 
kai kas mane apšaukia esant 
nejautriu dabartinei koronavi-
rusų pandemijai. Kuo greičiau 
ji pasibaigs, tuo geriau miego-
siu ir aš.  Tačiau ir toliau kas 
vakarą eisiu gulti žinodamas, 
kad vieną dieną teks nuo kaž-
ko mirti.

Romualdas Kriaučiūnas

KIEKVIENAS SAVAIP IŠ PROTO KRAUSTOSI!

Subaru Forester, 2017.                                                                                                             subaru.com

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

LĖČIAUSIAI 
ISTORIJOJE 

ATLIEKAMAS 
MUZIKINIS 

KŪRINYS TRUKS 
639 METUS

Muzikos entuziastai Vokie-
tijoje rinkosi pasiklausyti, kaip 
pakeičiamas lėčiausiai istorijoje 
atliekamo muzikinio kūrinio 
akordas. Vargonais atliekamo 
kūrinio akordas pakeistas pirmą 
kartą per septynerius metus. Iš 
viso kūrinys turėtų būti atlieka-
mas 639-erius metus.

„Kaip įmanoma lėčiau” 
– taip vadinasi amerikiečių 
kompozitoriaus Johno Cage`o 
kūrinys, atliekamas vargonais 
Vokietijos Halberštato miestelio 
bažnyčioje.

19 metų besitęsiantis kūrinys 
iš viso truks 639-erius metus ir 
baigsis 2640-ųjų rugsėjo 5-ąją – 
kompozitoriaus gimimo dieną.

Johno Cage`o kūrinys atliekamas 
vargonais Vokietijos Halberštato 
miestelio bažnyčioje. Stop kadras

Savaitgalį muzikos entuzi-
astai klausėsi, kaip pakeičiamas 
kūrinio akordas – pirmą kartą 
per septynerius metus.

„Nežinau, gražu ar ne. Bet 
mane žavi filosifinė kūrinio kil-
mė”, – kalbėjo viena iš žiūrovų.

„Kaip amerikietė, labai 
džiaugiuosi, kad iš mano ša-
lies šiuo metu ateina ir kažkas 
pozityvaus. Tai optimistiškai 
nuteikia”, – teigė kita žiūrovė.

Šis akordas truks 2527-ias 
dienas, iki 2022-ų metų vasario 
5-os dienos. „Kaip įmanoma 
lėčiau” atliekamas ne pirmą 
kartą – dažniausiai apsiribojoma 
keliolika valandų.

Kompozicijos partitūra už-
rašyta aštuoniuose puslapiuose, 
bet jos autorius specialiai neuž-
rašė, kaip lėtai kūrinys turėtų 
būti grojamas.

„Žinome, kad daug me-
nininkų, būdami jauni, rašė 
Keidžui klausdami – kaip groti 
jūsų kūrinius? Ir jo atsakymas 
visada būdavo toks pats: darykit, 
ką norit”, – tvirtino projekto 
patariamosios tarybos narys 
Raineris Neugebaueris.

Šios interpretacijos Johnui 
Cage`ui išgirsti neteko. Avan-
gardinės muzikos kūrėjas mirė 
1992-aisiais. Vienas garsiausių 
jo kūrinių yra „4`33” – arba 
keturios minutės ir 33 sekundės 
tylos. Justinas Vainilavičius, 
LRT
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

Anonimas,
London, JK ........................350.
R.Balsys,
Pointe Verde Bch,, FL .......122.
G.Kumpikas,
Hollis Hills, NY .................100
B.Pautienis,
Richmond Hts,, OH ...........100
A.Zemaitis,
Burr Ridge, IL ......................88
D.Armonas,
Mentor, OH ..........................40
A.Pintsch,
Mathews, NC .......................40
A.Sirvaitis, 
Concord, OH ........................40
V.Leger,
N. Olmsted, OH ...................25

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

„Global Cleveland” orga-
nizacija kasmet rengia „Global 
Cleveland’s Welcoming Week”. 
Ta savaitė šiais metais vyksta 
rugsėjo 11 - 18 d. Jos tikslas 
- švęsti įvairių bendruomenių 
vienybę bei imigrantų įnašą į 
Ohajaus valstiją. Savaitę vykta 
įvairūs seminarai bei įvairių 
tautų pristatymai ir jų įnašai. 

Šiais metais, savaitę prieš 
„Global Cleveland Welcoming 
Week 2020,” verslo laikraštis 
„Crains Cleveland Business” 
ir „Global Cleveland” atrinko 
20 iškilių regiono imigran-
tų lyderių. Tai 20 imigrantų 
verslo specialistų ir pilie-
čių, padariusių įnašą į šiaurės 
rytų Ohajų. Jie pagerbiami 
už jų profesinius, pilietinius 
ir filantropinius pasiekimus, 
tuo pabrėžiant jų socialinį 
ir ekonominį indėlį į šiau-

rės rytų Ohajų. Tarp 20 at-
rinktų pasižymėjusių lyderių 
buvo garbė matyti ir mūsų LR 
garbės generalinę konsulę ir 
„IBInternational” prezidentę 
Ingridą Bublys. 

„Global Cleveland” di-
rektorius Joe Cimperman 
sveikinimo rašte Ingridai 
rašė: „Sveikinu „Global 
Cleveland” darbuotojų ir 
direktorių valdybos vardu. 
Džiaugiuosi galėdamas jus 
pasveikinti už Jūsų pasieki-
mus, susijusius su pirmąja 
„Crain Cleveland Business” 
specialia laida, skirta pagerbti 
pasižymėjusius imigrantus 
šiaurės rytų Ohajuje. Jūs esate 
įkvepiantis lyderis ir nuosta-
bus žmogus. Ačiū už visa tai, 
ką darote miestui ir Lietuvai.”

Kiti pagerbti asmenys: 
Cal Al-Dhubaib - managing 

INGRIDA BUBLYS – VIENA  
IŠ DVIDEŠIMTIES IMIGRANTŲ LYDERIŲ 

Ingrida Bublys

partner, Pandata; Oren 
Baratz - Jewish Federation 
of Cleveland; Pierre Bejjani 
– editor, „Profile News 
Ohio; Dmitriy Berkovich - 
Apple Growth Partners; dr. 
Akram Boutros – President, 
CEO Metro Hospital; Sara 
Elaqad - executive direc-
tor, Minds Matter; Ansir 
Junaid -  CEO of Supply 
Side Group ;  dr.  Wael 
Khoury - head of cardio-
logy, Marymount Hospital; 
Margarita Krncevic - coun-
sel, Benesch Friedlander 
C o p l a n  & A s s o c ;  O m a r 
Kurdi  - CEO Friends for 
Life Rehabilitation Services; 
Raisa  Maimin  -  Aspire 
Greater Cleveland Program; 
Majeed Makhlouf Berns - 
Ockner & Greenberger LLC; 
Joe Marinucci – President, 
CEO Downtown Cleveland 
Alliance; Jaywant Masurekar  - 
Investment Banking, KeyBanc 

Capi tal  Markets ;  Sonia 
Elizabeth Monroy  - Cleveland 
City Councilwoman; Marcia 
Moreno – President, AMMore 
Consulting LLC; Radhika 
Reddy Ariel -  Ventures LLC; 
Margaret Wong - Margaret 
W. Wong & Associates; Julie 
Zhao - College of Engineering 
University of Akron.

Dr. Viktoras Stankus

16  amžiu je  nu tapy ta 
„Sapiegų Madona” istori-
nėse peripetijose prarado 
auksines karūnas, tačiau 
dabar paveikslas ir vėl ka-
rūnuojamas. Aukso karūna 
Dievo motinai ir kūdikėliui 
Jėzui Vilniaus katedroje pa-
daryta iš tikinčiųjų suaukotų 
aukso papuošalų ir dirbinių. 
Skaičiuojama, kad aukso 
karūnoms panaudota daugiau 
nei kilogramas aukso.

Paveikslo aukso karū-
noms padaryti buvo sulieti 
tikinčiųjų paaukoti aukso 
dirbiniai. Tai ne pirmas kar-
tas, kai puošiama 16 amžiuje 
tapyta Dievo motina, pirmą 
kartą „Sapiegų Madona” 
vainikuota lygiai prieš 270 
metų popiežiaus Benedikto 
14-ojo atsiųstomis karūno-
mis. Visgi vėliau karūnos 
buvo prarastos.

Kaip teigia Vilniaus arki-
katedros bazilikos klebonas 
Virginijus Česnulevičius, 
prie auksinių karūnų atkūri-
mo prisidėjo 840 aukotojų. 
Jie ne tik aukojo savo auksi-
nius papuošalus, kurie buvo 
panaudoti karūnų kūrime, bet 
ir prisidėjo kitomis aukomis.

„SAPIEGŲ MADONOS” PAVEIKSLUI GRĄŽINAMOS AUKSINĖS KARŪNOS:  
JOMS IŠLIETI PANAUDOTI IR ŠALKAUSKŲ VESTUVINIAI ŽIEDAI 

„Sapiegų Madona”.                                                                                                                    Stop kadras

„Atnešiau profesoriaus 
Stasio Šalkauskio ir jo žmo-
nos  ves tuvinius  ž iedus , 
Julijos (S. Šalkauskio žmo-
nos – LRT.lt) jaunystės žie-
dus ir be to visą giminės 
sukauptą aukso paveldą. 
Tai istorinis momentas, jų 

giminės įprasminimas”, – 
tikina parapijietė Ritonė 
Šalkauskienė.

Dievo motinos ir kūdi-
kėlio karūnoms išlieti pri-
reikė daugiau nei kilogramo 
aukso. Atkuriant jas remtasi 
tarpukariu darytomis nuo-
traukomis.

„Tos dvi motinos karūnos 
buvo perdaug venecijietiškos 
ir, šių laikų žodžiais tariant, 
per daug importinės, todėl 
atkūrinėjome tą karūną, kuri 
nutapyta pačiame paveiks-
le”, – pasakoja auksakalys 
Eimantas Ludavičius.

Kaip sako Bažnytinio 
paveldo muziejaus direk-
torė Sigita Maslauskaitė-
Mažylienė, auksinės karūnos 
ant paveikslo buvo dedamos 
tik tada, kai paveikslas atitiko 
tris sąlygas.

„Nuo 16 amžiaus yra būti-„Sapiegų Madonos” vieną iš karūnų.                                  Stop kadras

nos trys sąlygos, kad karūnos 
būtų pirmą kartą uždėtos arba 
iš naujo atkurtos: atvaizdas turi 
būti senas, turi būti čia ir dabar 
„gyvas”, prie jo turi melstis ir 
trečias dalykas – turi būti už-
fiksuotas kažkoks stebuklingas 
įvykis”, – pasakoja ji.

Vieno iš seniausių iki šių 
dienų išlikusių paveikslų 
Lietuvoje stebuklai paskelbti 
knygoje „Dangiškasis loby-
nas”, o vyskupas Aleksandras 
Sapiega 1670-aisiais atvaizdą 
paskelbė stebuklingu.

Dovilė Lisauskaitė, LRT

ATMINIMO 
ŽENKLAS

Minint 69-ąsias legendinio 
partizano Juozo Lukšos-
Skirmanto žūties  meti-
nes, jo gimtojoje sodyboje 
Juodbūdžio kaime (Kauno 
raj., Veiverių seniūnija), buvo 
pastatytas ir pašventintas 
Atminimo ženklas, skirtas 
Lukšų šeimos laisvės ko-
votojų ir laisvės dalyvių at-
minimui. Atminimo ženklą 
pagamino Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyri-
mo centras. 

Renginio dalyviai aplankė 
J. Lukšos-Skirmanto žūties 
vietą Pabartupio kaimo pa-
miškėje, tėvų Onos ir Simano 
Lukšių amžinojo poilsio vietą 
Veiverių kapinėse, brolių, taip 
pat partizanų, Stasio Lukšos-
Juodvarnio, Jurgio Lukšos-
Piršlio (abu žuvo 1947 m.) 
ir Antano Lukšos-Arūno am-
žinojo poilsio vietą Veiverių 
„Skausmo” kalnelyje.

Renginį vedė Garliavos 
Juozo Lukšos  g imnazi -
jos direktorius Vidmantas 
Vitkauskas, paminklą pa-
šventino Veiverių klebonas 
Kęstutis Vosylius, kalbėjo 
LGGRT centro gen. direk-
toriaus patarėjas Vidmantas 
Valiušaitis. Renginyje daly-
vavo Garliavos Juozo Lukšos 
gimnazijos bendruomenė, 
Garliavos sporto ir kultūros 
centro kolektyvai.

Lietuvos gyventojų geno-
cido ir rezistencijos tyrimų 
centro informacija
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Dabar jau buvęs ilgametis 
Lietuvos sunkiosios atletikos fe-
deracijos prezidentas ir treneris 
Bronislavas Vyšniauskas su-
laukė antrosios dešimties metų 
diskvalifikacijos už antidopingo 
taisyklių pažeidimus, skelbia 
Lietuvos antidopingo agentūra.

„ D i s k v a l i f i k u o t a s 
Bronislavas Vyšniauskas 
(Lietuvos sunkiosios atletikos 
federacijos prezidentas ir trene-
ris), kuris pažeidė taisyklių 2.6.2 
punktą, t.y. turėjo draudžiamą-
sias medžiagas. Skirta sankcija 
kartu su jau galiojančia sankcija 

Įspūdingai Lietuvai pra-
sidėjęs naujasis FIBA 3x3 
Pasaulio turas susilaukė di-
džiulio sirgalių dėmesio visoje 
planetoje. Organizatoriams 
paskelbus turnyro žiūrimu-
mo skaičius, paaiškėjo, kad 
Utenos „Juventus” ir Šakių 
„Gulbelės” komandų pavadi-
nimai plačiai nuskambėjo ne 
tik mūsų šalyje, bet ir liku-
siame pasaulyje, skelbiama 
pranešime žiniasklaidai.

Pasaulio turo etapams skir-
tas turinys socialiniuose tin-
kluose pasiekė daugiau nei 18 
milijonų žmonių, o įvairiausi 
turnyrų momentai bei gražiau-
si epizodai iš viso buvo per-
žiūrėti apie 10 milijonų kartų. 
Gyvų transliacijų metu taip 
pat surinkti įspūdingi skaičiai 
– turnyrus stebėdavo penkis 
kartus daugiau aistruolių nei 
įprastai.

Po 30 tūkst. JAV dolerių 
už antrąsias vietas gavusių 
Utenos ir Šakių klubų žaidė-
jai džiaugėsi galėdami tokiai 
auditorijai pristatyti ir garsinti 
savo miestus ir visą Lietuvą.

„Man tai yra labai svarbu. 
Ypač malonu užsidėti marš-
kinėlius su užrašu „Lietuva” 
– tai didelė atsakomybė, no-
risi gerai pasirodyti, – teigė 
Šakių klubo žaidėjas Paulius 
Beliavičius. – Klubiniame 
krepšinyje irgi siekiame, kad 
pasaulis kuo daugiau išgirstų 
apie Lietuvą ir, manau, kad 
kol kas neblogai sekasi tą 
daryti. Dauguma žino mus 
dėl įprasto krepšinio, bet 
norisi supažindinti ir su 3x3 
krepšiniu.”

Šakių „Gulbelės” ekipa.                                                                                                         FIBA nuotr.

PASAULIO TREJETUKŲ KREPŠINIO 
TURAS SU LIETUVIŲ KOMANDOMIS 
SUMUŠĖ ŽIŪRIMUMO REKORDUS

„Kaip ir jaunimo rinktinėse 
ar Universiadoje, kiekvienas 
tavo žingsnis atstovaujant 
komandai pasaulyje yra seka-
mas, visi palaiko. Tai – didelė 
garbė”, – kalbėjo uteniškių 
vedlys Ignas Vaitkus. – Po pus-
finalio sulaukiau daug žinučių. 
Galima lyginti su Universiada, 
kai finale laimėjome prieš 
amerikiečius. Visi sveikino, 
ne tik pažįstami. Matosi, kad 
žmonėms patinka tas žaidi-
mas.”

I. Vaitkus sulaukė ir dar 
vieno malonaus įvertinimo – 
buvo išrinktas įspūdingiausiai 
žaidusiu „Debrecen Masters” 
žaidėju. Toks prizas Utenos 
ekipos gynėjui irgi yra reikš-
mingas.

„Smagu, kad įvertina ir 
pastebi. Ir turnyre kitų ko-
mandų žaidėjai tiek man, 
tiek komandai pasakė gražių 
žodžių, kad gerai atrodome ir 
galime kažką nuveikti šitam 
krepšinyje. Tą akimirką labai 
malonu, – dėmesiu džiaugėsi 
uteniškių žaidėjas. – Apskritai, 
žaidėjams, kurie nėra tokie po-
puliarūs įprastame krepšinyje, 
3x3 yra galimybė atsiskleisti. 
Daug žaidėjų turnyre nežino-
jau, bet tiems, kurie domisi 
šiuo krepšiniu, tokie žaidėjai, 
kaip latviai, yra žvaigždės. Jie 
yra ant visų viršelių, reklamų ir 
panašiai, todėl būti įvertintam 
tarp jų yra labai smagu.”

Pasaulio turo etapuose ne-
trūksta komandų ir iš didžiau-
sių planetos miestų – Maskvos, 
Niu jorko ,  Amsterdamo, 
Paryžiaus. Visgi tokie skam-
būs miestų pavadinimai krep-

šininkų negąsdina, o kartais 
– net atvirkščiai, motyvuoja.

„Užrašas jiems nieko ne-
suteikia. Tai dideli ir garsūs 
miestai su gerais žaidėjais, o 
tokius tik smagiau nugalėti. 
Tuo pačiu malonu, kad patys 
atstovaujame mažesniam mies-
teliui net Lietuvos mastu, ir jį 
garsiname pasaulyje. Nuo to, 
kad esame nedidukai, tik dar 
geriau”, – sakė Šakių atstovas.

Vis tik, net ir atstovaudami 
mažam miesteliui, Šakių krep-
šininkai taip pat susiduria su 
neįprastu dėmesiu.

„Žaidžiant Azijoje, mums, 
kaip sąlyginai aukštiems žmo-
nėms, jaučiasi vietinių dėme-
sys. Žmonės rodo pirštais į 
tokius aukštus žaidėjus kaip 
Aurelijus Pukelis ir nori nusi-
fotografuoti, ten tai yra norma-
lu”, – žaidimą Pietų Korėjoje 
prisiminė Beliavičius.

LRT

LIETUVOS „DOPINGO TĖVĄ” PASIVIJO 
DAR VIENA GRIEŽTA BAUSMĖ

už draudžiamojo metodo pasky-
rimą – 10 metų diskvalifikacija. 
Diskvalifikacijos pabaiga: 2030 
m. sausio 15 d.” – rašoma an-
tidopingo agentūros interneto 
svetainėje.

B. Vyšniauskas, kurio sū-
nus Ramūnas iš sporto yra 
diskvalifikuotas visam gy-
venimui, o dėl antidopingo 
taisyklių pažeidimų įvairias 
diskvalifikacijas yra užsitrau-
kę ir daugiau auklėtinių, dar 
birželio 2 d. buvo nubaustas 
analogiška bausme.

Tada B. Vyšniauskas nuo 

sporto irgi 10-ies metų laiko-
tarpiui nušalintas dėl taisyklių 
2.8 punkto pažeidimo – drau-
džiamo metodo sportininkams 
paskyrimo.

Kaip LRT.lt sakė Lietuvos 
antidopingo agentūros vadovė 
Rūta Banytė, tokiais atvejais, 
kai sportininkas, treneris ar kitas 
personalo narys gauna ne vieną 
baudą, jos nėra sumuojamos – 
galioja ilgiausia bausmė.

Paprastai už antrą karjeros 
prasižengimą yra skiriama 
diskvalifikacija iki gyvos gal-
vos, tačiau šiuo atveju tokia 
bausmė nėra pritaikyta, nes 
abu šie pažeidimai užfiksuoti 
vienoj B. Vyšniausko byloje.

S p a l i o 
mėnesį 73 m. 
g imtad i en į 
minėsiantis B. 
Vyšniauskas 
šį sprendimą 
dar gali skųs-
t i  Lozanos 
Sporto arbi-
tražo teismui 
(CAS).   LRTBronislavas Vyšniauskas.                  lsaf.lt/tag/bronislavas-vysniauskas/


