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TEBŪNA ŠVIESIOS IR LAIMINGOS VISOS JŪSŲ 2013 METŲ DIENOS!
PREZIDENTĖ 
PATVIRTINO 

ŠALIES BIUDŽETĄ
Vilnius, gruodžio 27 d. 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pasirašė 2013 metų valstybės 
biudžeto įstatymą.

Šalies vadovės teigimu, pa-
tvirtintas kitų metų valstybės 
biudžetas atitinka atsakingos 
finansų politikos uždavinius. 
Lietuva turi toliau laikytis fi-
nansinės drausmės ir užtikrinti 
šalies patikimumą tarptautinė-
se rinkose.

2013 metų valstybės biu-
džetą sudaro 25.69 milijardai 
litų pajamų ir 26.43 milijardai 
litų išlaidų.

2013 m. valstybės biudžeto 
asignavimai viršija pajamas 
740 mln. Lt, deficitas sudarys 
0.6 proc. BVP, o planuojamas 
2013 m. visų viešųjų finansų 
deficitas – apie 2.5 proc. BVP.

JAPONIJA IR RUSIJA 
NORI BAIGTI 

KARIAUTI
Japonijos naujasis premje-

ras Shinzo Abe gruodžio 28 d.  
susitarė su Rusijos prezidentu 
Vladimir Putin atnaujinti dery-
bas dėl taikos sutarties, vilki-
namos nuo II pasaulinio karo 
dėl teritorinių ginčų, pranešė 
vienas pareigūnas.

Per 20 minučių trukusį po-
kalbį telefonu Sh.Abe, kuris 
gruodžio 26 d. buvo oficialiai 

PASVEIKINO NATO 
GENERALINIS 
SEKRETORIUS

Lietuvos užsienio reikalų 
ministro pareigas neseniai pra-
dėjusį eiti Liną Linkevičių laiš-
ku pasveikino ir visokeriopos 
sėkmės atliekant šį darbą palin-
kėjo NATO generalinis sekre-
torius Anders Fogh Rasmussen.

Generalinis sekretorius pa-
žymėjo, kad Lietuvos užsie-
nio reikalų ministru paskirtas 
L. Linkevičius gerai išmano 
NATO reikalus ir daug prisi-
dėjo prie Aljanso stiprinimo 
eidamas Lietuvos nuolatinio 
atstovo prie NATO pareigas 
Briuselyje. „Lietuva tapo tvirta 
ir patikima NATO šalimi, ir tai 
nemaža dalimi yra Jūsų pa-
stangų rezultatas. Kaip žinote, 
Aljanso darbotvarkėje yra daug 
iššūkių, todėl Lietuvos indėlis 
yra ypač svarbus”, - sveikinimo 
laiške rašo A.F. Rasmussen

L. Linkevičius 2005-2011 
m. ėjo Lietuvos nuolatinio at-
stovo Šiaurės Atlanto Taryboje 
pareigas, 1997-2000 m. buvo 
Lietuvos nepaprastasis ir įga-
liotasis ambasadorius misijoje 
prie NATO.           LR URM inf.

Vilnius, sausio 1 d. (LR 
KAM). Minint Lietuvos vė-
liavos dieną Gedimino kalno 
Pilies bokšte Vilniuje vyko 
tradicinė Lietuvos vėliavos 
pakėlimo šventė.

Renginyje dalyvavo krašto 
apsaugos ministras Juozas 
Olekas ir kiti Krašto apsau-
gos ministerijos ir Lietuvos 
kariuomenės atstovai, taip pat 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkas Vydas Gedvilas, 
Vilniaus miesto savivaldybės 
vadovybė, visuomeninių or-
ganizacijų nariai, miestiečiai, 
kiti svečiai.

Vėliavos pakėlimo šventės 
metu Lietuvos kariuomenės 
Garbės sargybos kariai nulei-
do Pilies bokšte 2012 metais 
plevėsavusią vėliavą ir skam-
bant Lietuvos Respublikos 
himnui ir aidint trims ginklų 
salvėms, skiriamoms Lietuvai 
– Tėvynei, Vilniui – Lietuvos 
sostinei ir Lietuvos Laisvės 
simboliui – Lietuvos trispal-
vei, pakėlė naują vėliavą 2013 
metams.

Gedimino bokšte plazdėju-
si vėliava tradiciškai perduo-
dama vienai Lietuvos moky-
klų. Šiais metais vėliava buvo 
įteikta Pasvalio rajono Saločių 
Antano Poškos vidurinei mo-
kyklai. Vėliavą priėmė Antano 
Poškaus vidurinės mokyklos 
direktorė Laima Jankauskienė 
ir į šventėje dalyvavę kiti mo-

Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos nuotr.

kyklos atstovai.
Po šventės Krašto apsau-

gos savanorių pajėgų kariai 
Gedimino kalne uždegė laužą 
ir pakvietė šventės svečius ir 
dalyvius pasivaišinti kareiviš-
ka arbata.

Pirmą kartą Lietuvos tris-
palvė Gedimino pilies bokš-
te buvo iškelta 1919 metų 
sausio 1 d. Tąkart trispalvę, 
kaip laisvos šalies simbolį, 
iškėlė Lietuvos savanorių 
grupė, vadovaujama Vilniaus 
miesto komendanto Kazio 
Škirpos. Pakelta vėliava buvo 
palydėta šūviais, o po to sa-
vanoriai sugiedojo Lietuvos 
himną. K. Škirpos vadovau-
jamą būrį sudarė: karo valdi-
ninkai Jonas Nistelis ir Petras 
Gužas, kareiviai Albinas 
Rauba, Romualdas Marcalis, 
Pranas Plauska, Jonas Norvila, 
Mikas Slyvauskas, Vincas 
Steponavičius  i r  Stasys 
Butkus.

Deja, tąkart iškelta Lietuvos 
trispalvė plevėsavo neilgai. 
1919 m. sausio 6 d. Vilnių už-
ėmę bolševikai nuo trispalvės 
nuplėšė geltoną ir žalią spal-
vas, palikę tik raudoną.

Antrą kartą Lietuvos tris-
palvė suplevėsavo 1920 m. 
rugpjūčio 26 d., kai į Vilnių 
sugrįžo Lietuvos kariuomenė. 
Tačiau tų pačių metų spalio 9 
d. Vilnių užgrobė „želigovski-
ninkai“ ir lietuvišką trispalvė 

vėl buvo nuplėšta.
Trečią kartą Lietuvos tris-

palvė iškelta virš Gedimino 
bokšto 1939 spalio 29 d., 
Lietuvai atgavus Vilnių. 
Pirmajam Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino pės-
tininkų pulkui buvo suteikta 
didžiulė garbė – Gedimino 
pilies bokšte iškelti Lietuvos 
vėliavą. Varpai skambėjo tol, 
ko šaudė patrankos. Po vėlia-
vos pagerbimo, garbės kuopa, 
palikusi prie vėliavos garbės 
sargybą, nulipo nuo kalno į 
Katedros aikštę ir atstojo į 
bendrą rikiuotę. I pėstininkų 
Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino pulko vadas 
pulkininkas Leonas Gustaitis 
Vilniaus rinktinės vadui at-
raportavo: „Pakėliau vėliavą 
Gedimino kalne, pastačiau 
garbės sargybą ir pabrėžiau, 
kad kol Gedimino pulkas yra 
Vilniuje, tol Trispalvė vėliava 
čia laisvai plevėsuos“. Tačiau 
ir tuomet vėliava neilgai ple-
vėsavo. Prasidėjo gūdūs so-
vietmečio metai be Lietuvos 
trispalvės.

Ketvirtą kartą vėlia-
vą Gedimino kalno pilies 
bokšte 1944 m. balandžio 5 
d. iškėlė Lietuvos vietinės 
rinktinės 306-ojo bataliono 
kariai savanoriai, vadovau-
jami pulkininko leitenanto P. 
Grebliausko. 1944 m. vasario 
16 d. Lietuvos vietinės rinkti-

SAUSIO 1-ĄJĄ GEDIMINO KALNO PILIES BOKŠTE – NAUJA TRISPALVĖ
nės vadas generolas leitenan-
tas P. Plechavičius Lietuvos 
žmones informavo apie lie-
tuviško kovinio junginio for-
mavimą iš lietuvių-savanorių, 
pavadintą Lietuvos vietine 
rinktine. 1944 m. kovo 20 d. 
buvo suformuota Lietuvos 
vietinė rinktinė iš 19500 karių 
savanorių ir 2000 kariūnų iš 
karo mokyklos Marijampolėje. 
Lietuvos vietinės rinktinės 
iškelta trispalvė plevėsavo iki 
1944 m. gegužės 15 d.

Penktą kartą Lietuvos 
trispalvė virš Gedimino bokšto 
iškelta tik 1988 m. spalio 7 d. 
ir nuo to laiko tebeplevėsuoja 
iki šiol.

Prisimenant ir pagerbiant 
savanorių žygdarbį, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, kie-
kvienais metais Gedimino kal-
no bokšte rengiama vėliavos 
pakėlimo šventė.   LR KAM inf.

išrinktas vadovauti Japonijos 
vyriausybei ir antrąkart tapo 
premjeru, taip pat sutiko ap-
lankyti Rusiją „tinkamu” laiku 
ateinančiais metais, nurodė 
Tokijo pareigūnas.

Sh.Abe pirmtakas Yoshihiko 
Noda planavo atvykti į Rusiją 
gruodį, tačiau ta kelionė buvo 
atšaukta, sušlubavus V.Putin 
sveikatai, paskelbė Japonijos 
žiniasklaida.                      ELTA
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Tauragėje dvidešimt metų buvusioje NKVD būstinėje 
veikusiam Kovų ir kančių istorijos muziejui po atnaujinimo 
nebeliko vietos. Muziejaus ateitį nusprendė kiek didesnė nei 
milijono litų Europos Sąjungos gautų pinigų parama pastato 
remontui. Pagal tų pinigų panaudojimo taisykles pastate po 
remonto galės būti tik sveikatos priežiūros įstaigos, tad Kovų ir 
kančių istorijos muziejui vietos nebeliks. Tauragės Kančių mu-
ziejus buvo įkurtas tuoj po Atgimimo. Šiame pastate 1945-1954 
metais buvo įrengti tardymo kambariai bei kalinimo kameros. 
Muziejuje buvo sukaupta daug su tremtimis ir pasipriešinimu 
sovietų okupacijai susijusios medžiagos. Iki šiol muziejumi 
rūpinosi Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Muziejų kasmet 
aplankydavo tūkstančiai žmonių. Politinių kalinių sąjungos 
Tauragės skyriaus pirmininko Antano Stankaus visos pastangos 
išlaikyti muziejų buvo neišgirstos.

Europoje lietuviai imigrantai turi daug veidų, rašo žurnalas 
„Veidas”. Vieniems jie darbštūs, padarantys daugiau negu vieti-
niai, kitiems - pavojingi nusikaltėliai. Tarp emigruojančių daug 
vos pradinę mokyklą baigusių. Norvegijos darbdaviai jau kratosi 
lietuvių. Kai sužino, jog skambina darbo reikalu iš Lietuvos, 
pokalbis dažnai tuoj ir baigiasi. Norvegijos Teisingumo mi-
nisterijos duomenimis, piliečiai iš Lietuvos yra septinti pagal 
imigravusių į šalį, tačiau 2011 m. jų buvo daugiausia deportuota 
- net 520. Daug amfetamino kontrabandos į Norvegiją įvežė 
Lietuvos piliečiai. Tad visai nekeista, kad šiuo metu ten kali 
140 Lietuvos piliečių, o Lenkijos tik 95. „Veidas” primena, jog 
Didžiojoje Britanijoje kalėjime yra 2354 lietuviai.

Geriausia nuomonė apie lietuvius šiuo metu yra tose šalyse, 
kuriose įsikurti sudėtingiau, tad į ten vyksta aukštesnę kvali-
fikaciją turintys tautiečiai. Ten lietuvių žymiai mažiau. Tarp 
tokių - Vokietija, kurios darbdaviai atsirenka tik kvalifikuotus 
norimam darbui ir mokančius vokiečių kalbą. Vokiečiai girtuo-
kliaujančius ir apsivogusius tuoj atleidžia. Palankiai Lietuvos 
piliečiai vertinami Danijoje ir Olandijoje. Į ten vyksta nemažai 
gabių jaunų, baigusių universitetus. Pagal įdarbinimo agentūros 
„Qbis” atrankos vadovę Mildą Liutkutę, jie nori daugiau mūsų 
lietuvių, nes šie darbdaviams atrodo atviresni kitai kultūrai, 
sumanesni nei seniai ten gyvenantys lenkai.

Jeigu prisikeltų Klaipėdos kūrėjai, to meto Livonijos ordino 
riteriai, jiems tikrai nebūtų gėda dėl šiandieninės Klaipėdos. 
Tai - miestas, kurio negalima neįvertinti. Šių dienų Klaipėda 
- svarbiausių sausumos bei jūros kelių sankirta ir jos svarba 
nepalyginti didesnė, nei buvo prieš 760 metų Europai dar tik 
atrandant šį kraštą”, - sako Klaipėdos miesto meras Vytautas 
Grubliauskas „Veide”.

Druskininkų verslininkai džiaugiasi, kad švenčių metu 
pas juos vieši rusai ir baltarusiai. Neliūdi ir palangiškiai - be-
veik visos vietos užimtos. „Grand SPA Lietuva” pilnas svečių. 
Programų vedėjai kalba trimis kalbomis - lietuvių, rusų ir anglų. 
Naujuosius metus šiame komplekse, turinčiame 247 kambarius 
užsisakė rusakalbiai iš Sankt Peterburg. Šiemet Druskininkuose 
atidaryti dveji nauji svečių namai. Juose apsistoję rusai iš 
Karaliaučiaus. Lietuvos atstovybėse šiemet Rusijoje išduotos 
131,553 vizos, o Baltarusijos atstovybėse — 158,023.

Iki gruodžio 17 dienos prabangaus (įvertinto daugiau nei 
1 mln. litų) nekilnojamojo turto (NT) savininkai turėjo sumo-
kėti mokesčius – 1 proc. nuo 1 mln. viršijusios turto dalies. 
Pasibaigus mokesčių registravimo laikui, paaiškėjo, kad kol 
kas deklaracijas pateikė tik apie 1,2 tūkst. objektų savininkų 
iš beveik 2,8 tūkst., kuriems Valstybinė mokesčių inspekcija 
(VMI) išsiuntė tai padaryti raginančius priminimus. 

Gruodžio 27 d. šio mokesčio buvo sumokėta per 3 mln. litų. 
Jei likusioji mokėtojų dalis pernelyg nesiskirs nuo pirmosios, 
tuomet turtuoliai valstybei dar turės sumokėti 4 mln. litų. Laiku 
nesumokėjusiems NT mokesčio teks mokėti delspinigius – už 
kiekvieną dieną po 0,03 proc. nuo pradelstos sumos. 

1 proc. mokestį reikia mokėti tik nuo 1 milijoną litų virši-
jančios vertės. Taigi, jeigu šeimai priklausančio NT vertė yra 
1.5 mln., tai mokėti 1 proc. mokestį reikia nuo 500 tūkst. litų. 
Tai būtų 5 tūkst. litų. Didžiausia deklaruota mokesčio suma – 
40 tūkst. litų, taigi kol kas brangiausias pastatas, už kurį buvo 
sumokėtas mokestis, yra įvertintas 5 mln. litų. 

VMI duomenimis, daugiausia prabangaus NT yra Vilniuje 
– čia bendra NT suma siekia beveik 1,5 mlrd. litų (1 mlrd. 492 
mln.), po to seka Klaipėda (467 mln.) ir Kaunas (199 mln.). Iš 
mažesnių miestų išsiskiria Utena, kurioje prabangaus NT yra 
už 23,8 mln. litų. Į apmokestinamų objektų sąrašą patenka fi-
zinių asmenų valdomi gyvenamieji namai, sodai, poilsiavietės, 
garažai, fermos, ūkinės patalpos, šiltnamiai, taip pat ir mokslo 
bei religinės paskirties objektai, inžineriniai statiniai.

Demokratų partijos vadai – JAV viceprezidentas Joseph R. Biden, 
Jr., kairėje, Senato daugumos pirmininkas sen. Harry Reid, deši-
nėje, bando įtikinti Atstovų rūmų pirmininką respublikoną John 
A. Boehner, centre, kad sutiktų su jų programa didinti mokesčius 
ir nemažinti išlaidų.                                                                 TNYT

JAV senatorius Joseph I. Lieberman, atstovavęs Connecticut vals-
tijos gyventojams 24 metus, pasitraukė iš Senato gruodžio 12 d. 
Atsisveikinimo kalboje pareiškė: „Aš nesakau, kad aš neklydau, 
bet visada buvau už JAV gerovę, o apie mano darbus tesprendžia 
Dievas ir istorija”. Mums telieka prisiminti, kad jis Senate dažnai 
pasisakydavo už Lietuvos laisvės reikalus.

GERA ŽINIA
Naujų paraiškų gauti be-

darbio pašalpą skaičius JAV 
praėjusią savaitę sumažėjo iki 
žemiausio lygio per ketverius 
su puse metų, o tai ženklas, 
kad šalies darbo rinka sveiksta, 
praneša „Reuters”.

Darbo departamento duo-
menimis, praėjusią savaitę 
naujų paraiškų gauti bedarbio 
pašalpą sumažėjo 12 tūkst., iki 
350 tūkst.

Paraiškų skaičius smar-
kiai išaugo praūžus uraganui 
„Sandy”, tačiau po to jis su-
mažėjo ir, naujausiais duome-
nimis, pasiekė žemiausią lygį 
nuo 2007-2009 m. recesijos. 
Keturių savaičių vidurkis, pa-
gal kurį galima geriau spręsti 
apie pagrindines tendencijas, 
sumažėjo 11 tūkst. 250, iki 356 
tūkst. 750 - žemiausio lygio 
nuo 2008-ųjų kovo.

Rusijos parlamento aukš-
tieji rūmai - Federacijos Taryba 
- vienbalsiai pritarė draudimui 
JAV piliečiams įsivaikinti 
rusų vaikus. Įstatymo projektą 
pasirašė prezidentas Vladimir 
Putin, skelbia AP.

Įstatymas yra Rusijos atsa-
kas į JAV Magnickij įstatymą, 
įteisinantį vizų draudimą rusų 
pareigūnams, kurie įtariami 
rusų užsienyje teisių pažeidi-

AMERIKIEČIAMS UŽDRAUSTA ĮSIVAIKINTI 
RUSŲ VAIKUS

mu, ir jų lėšų įšaldymą.
Gruodžio 21 dieną Rusijos 

parlamentas pritarė įstatymui, 
draudžiančiam JAV piliečiams 
įsivaikinti vaikus. Valstybės 
Dūma per trečiąjį ir paskutinįjį 
įstatymo projekto svarstymą 
pritarė 420 balsų prieš 7 pers-
vara.

Neseniai Viešosios nuomo-
nės fondo (FOM) paskelbta 
apklausa rodo, kad dauguma 

rusų yra už draudimą ameri-
kiečiams įsivaikinti rusų vai-
kus, ketvirtadalis apklaustųjų 
nepritaria, o dar vienas ketvir-
tadalis neturėjo nuomonės.

Rusija yra trečia populia-
riausia valstybė tarp amerikie-
čių, norinčių įsivaikinti vaikus. 
Anot Valstybės departamento, 
nuo Sovietų Sąjungos žlugimo 
1991 metais amerikiečių šei-
mos įsivaikino per 45 tūkst. 
rusų vaikų.

JUNGTINĖMS 
VALSTIJOMS 

GRESIA 
 FISKALINĖ KRIZĖ

JAV įstatymų leidėjams 
dėl gresiančios fiskalinės kri-
zės Baltieji rūmai pranešė, 
kad JAV prezidentas Barack 
Obama skambino keliems 
Kongreso vadovams, kad ap-
tartų gresiančią fiskalinę krizę. 
Pasak vieno Baltųjų rūmų pa-
reigūno, B.Obama gruodžio 26 
d. vakare telefonu kalbėjosi su 
Senato daugumos vadu Harry 
Reid, Atstovų Rūmų pirmi-
ninku John Boehner, Senato 
respublikonų vadovu Mitch 
McConnell ir Atstovų rūmų 
demokratų vade Nancy Pelosi.

JAV prezidentas jiems 
skambino prieš išvykdamas iš 
Havajų, kur šventė Kalėdas, 
į Washington. Šie pokalbiai 
vyko tuo metu, kai nesima-
tė pažangos iki gruodžio 
31-osios siekiant išvengti 
vadinamojo „fiskalinio skar-
džio”. Amerikiečiams nuo 
sausio 1 dienos gresia didelis 
mokesčių didinimas ir išlaidų 
apkarpymas, jeigu Kongresas 
ir Baltieji rūmai iki metų pa-
baigos neras kompromiso.

JAV vyriausybė pasiekė 
Kongreso numatytą didžiausią 
16,39 trln. dolerių skolinimo-
si ribą 2012 m. gruodžio 31 
d., paskelbė iždo sekretorius 
Timothy Geithner.
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pra šant. Už skel bi mų tu ri nį re dak ci ja ne at sa ko. Ne pa si ra šy tų raši nių 
ne spaus di na me.
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MASINĖS ŽUDYNĖS

Amerikos gyventojus sukrėtė žudynės, kai jaunuolis, atėjęs 
į mokyklą, nušovė 26 žmones - 20 vaikų ir 6 suaugusius, o 
prieš tai namuose nužudė savo motiną.

Amerikiečiams galimybę turėti ginklą įteisina Jungtinių 
Amerikos Valstijų Konstitucijos antrasis straipsnis, kuris 
priimtas 1791 metų gruodžio 15 d., leidžiama „turėti teisę 
ir laikyti ginklus”. Tačiau dabar manoma, ar Konstitucijos 
rengėjai - Founding Fathers - būtų pasirašę šį įstatymą, jei 
būtų pramatę šių dienų žudynes. Ne kartą norėta tą įstatymo 
straipsnį pakeisti, bet iki šiol nepavyko, nes 300 ginklų ga-
mintojų ir pagrindinė (NRA) šaunamųjų ginklų organizacija 
turi didžiulę įtaką JAV Kongrese, kuris nenori priimti griežtų 
įstatymų suvaržyti ginklų įsigijimą net ir abejotinos psichikos 
žmonėms. Ginklų organizacijos vadovai teigia, kad ginklų 
kontrolė neišsprendžia žudynių klausimo. „Ne ginklai yra 
problema, bet žmonės, kurie nuspaudžia gaiduką”.

Tie, kurie pasisako už ginklų turėjimą, mano, jog atsaky-
mas yra nusikaltėlių psichikoje, jei tik norės žudyti, tai ginklų 
visada ras. Todėl esminis Amerikos piliečių laisvių suvar-
žymas neduos teigiamo rezultato. Jų manymu, jei Auroros 
kino teatre Colorado valstijoje, kur nužudyta 12 ir sužeisti 58 
žmonės, arba musulmonų šventykloje Wisconsino valstijoje 
nužudyti 6 ir sužeisti 4 ir Newtown miestelio mokykloje 26 
nušauti - jei kas nors būtų turėjęs iš tų žmonių ginklą, aukų 
būtų buvę mažiau arba nė vieno nužudyto. Jeigu nusikaltėliai 
ginklų nebūtų galėję pirkti legaliai, nužudytų skaičius būtų 
žymiai mažesnis.

Pasaulinė sveikatos organizacija pateikia įdomius duome-
nis: 2003 m. JAV buvo maždaug 291 milijonas gyventojų ir 
tada nuo ginklų žuvo 29,771 žmogus. Tuo pačiu metu kitose 
22-jose valstybėse, kuriose buvo 563.5 milijonai žmonių, 
buvo šaunamaisiais ginklais nužudyti tik 7,653 žmonės. Tai 
faktai. Čia ginklai per daug laisvai gaunami. Illinois valstijoje, 
Čikagos mieste, kasdien vyksta žudynės, šis miestas laiko-
mas didžiausiu žudynių miestu, ypač 2012 metais padidėjo 
žmogžudystės, kai jauni vyrai valkatauja gatvėmis būriais ir 
šaudosi net ir tarp savęs. Problema ta, kad dalis ginklų yra 
neregistruoti.

Kodėl Amerikoje ginklai parduodami net psichiškai ne-
sveikiems arba kodėl tie psichiškai nesveiki laisvai vaikščioja 
gatvėmis. Yra nustatyta, kad žudikai dažnai turi psichinių ligų 
požymių dar prieš darydami nusikaltimą.

Žurnalistas ir radijo laidų vedėjas Alex Jones straipsnyje 
„More than 2000 Children are Murdered in United States Each 
Day” rašo, kad didesnė kontrolė ginklų sumažinti žudynėms 
nepadės. Pasak jo, jokie ginklų draudimai nesustabdys nu-
sikaltimų ten, kur patys žmonės garbina nusikaltimus. Jis 
primena Amerikos filmus, video žaidimus, nesibaigiančius 
JAV karus, kurie kenkia žmonių sąmonei. Alex Jones prieš 
abortų įteisinimą, už kurį pasisakė prez. B. Obama, kuris įsako 
darbdaviams parūpinti „sveikatos” apdraudą, kad užmokėtų 
už abortus ir kad nepilnametės neturėtų atsiklausti tėvų prieš 
darydamos abortą. Beginklių negimusių kūdikių Amerikoje 
kasmet nužudoma beveik pusantro milijono, kasdien 2000 

negimusių vaikų kiekvieną dieną. Apie tai jaunimas žino - jam 
nieko nebėra švento.

„Mes išstūmėme Dievo sąvoką iš savo moralės, iš mokyklų, 
iš visuomeninio gyvenimo. Mes savo vaikus išauginome toje 
kartoje, kurioje niekas nemokė moralinių vertybių. Ir jeigu 
mes patys juos tokiais padarėme, tai kodėl dabar stebimės 
rezultatais?”. 

(„Mass Shootings: May be What We Need is a Better 
Mental Health Policy). 

S. Tūbėnas

Pirmasis po nepriklau-
somybės atkūrimo Lietuvos 
vadovas Vytautas Landsbergis 
sveikina gruodžio 27 d. pa-
skelbtą prokurorų sprendi-
mą teismui perduoti buvusių 
Vilniaus „omonininkų” bylą, 
tačiau teigia, kad prokurorai 
vėlavo aiškindamiesi 1991 
metais padarytus nusikaltimus. 
„Jis turbūt labai pavėluotas, 
bet vis tiek geriau vėliau, negu 
niekad. Jei tai buvo nuosekliai 
paruošta ir pagrįsta, tai yra 
gerai, kad tai padaryta. Nes 
tie žmonės yra padarę nusi-
kaltimus ir palikti nusikaltimą 
net neiškeltą, net nepateiktą, 
nesuformuluotą būtų visiškai 
negerai. Tai užgauna patį tei-
singumą. Teisingumas - tai ne 
tik sistema, tai esmė”, - sakė 
V.Landsbergis.

Anot V.Landsbergio, tuo-
metinio Sovietų Sąjungos 
vidaus reikalų ministerijos 
vidaus kariuomenės Vilniaus 
ypatingosios paskirties milici-
jos padalinio (OMON) vadovų 
Boleslavo Makutynovičiaus ir 
Vladimiro Razvodovo veiks-
mai gali būti traktuojami kaip 
vadovavimas nusikalstamai 
gaujai ar teroristinei grupei.

„Apie tai gi visi žino, tiktai 
galbūt ne apie visus nusikal-
timus pakankamai kalbama. 
Dažniausiai kalbama apie tik 
apie vieną - Medininkų žudy-
nių nusikaltimą, o tai yra žmo-
nės, kurie vadovavo, galima 
sakyti, nusikalstamai gaujai, 
pagal kriminalinę terminlogiją 
- nusikalstamam susivieniji-
mui arba organizacijai, gin-
kluotai”, - sakė V.Landsbergis.

„Jie pavogė ginklus iš 
Lietuvos valstybės ir ėjo 
prieš ją kaip teroristinė grupė, 

V. Landsbergis:
PROKURORŲ VEIKSMAI  

DĖL OMONININKŲ BYLOS GERI, BET PAVĖLUOTI
nes jie važinėdavo po Vilnių 
užpuldinėdavo pareigūnus, 
palaikė terorizavimo, gąsdini-
mo funkciją demonstruodami 
nebaudžiamumą ir kad jie yra 
ginkluota jėga, kuri tarimai 
gina Sovietų Sąjungą”, - pa-
sakojo V.Landsbergis.

„Tai buvo puolimai ir prieš 
pareigūnus, jų sužalojimai, 
apiplėšinėjimai, neteisėti su-
ėmimai. Jie buvo suėmę net 
krašto apsaugos ministrą. 
Tai visiškai savavališki savi-
valdžiavimo veiksmai kitoje 
valstybėje”, - kalbėjo buvęs 
Aukščiausiosios tarybos - 
Atkuriamojo Seimo vadovas.

Pasak šiuo metu Europos 
Parlamente dirbančio politiko, 
OMON buvo „karinis dalinys 
jau Sovietų Sąjungos, nes juos 
išlaikė ir ginklavo kitos valsty-
bės Vidaus reikalų ministerija, 
kuri manė, kad Lietuva - tai dar 
vis vidaus reikalai”.

„Jie ir jų užtarėjai vėliau 
aiškino, kad tada Lietuva dar 
tebebuvo Sovietų Sąjunga, 
todėl jie galėjo veikti net iki 
to kaip Sausio 13 dieną, bet 
Lietuva buvo paskelbusi at-
kuriamą nepriklausomybę ir 
pirmiausia Lietuva buvo netei-
sėtai okupuota ir inkorporuota. 
Teisinis Lietuvos statusas 
buvo okupuota valstybė ir 
tai buvo suprantama pasau-
lyje ir taip pripažįstama. Tą 
pripažino ir Rusija kaip mes 
rengėme ir pasirašėme tarp-
valstybinių santykių sutartį 
su demokratine Rusija”, - 
teigė V.Landsbergis.

Jis teigė, kad dabar Rusija 
kartais atrodo kaip „atsilikusi 
ir nepripažįstanti savo pačios 
istorijos faktų”.

„Tai yra gana apgailėtina, 

bet mes nemanome, kad tai 
amžinai tęsis. Rusija irgi taps 
demokratiškesnė ir susitaikanti 
su savo ne visai kokia, netgi 
nusikalstama praeitimi”, - sakė 
V.Landsbergis.

P a k l a u s t a s ,  a r  g a l i -
ma tikėtis, kad ateis diena 
kai Rusija išduos Lietuvai 
buvusios Vilniaus OMON 
vadus B.Makutynovičių ir 
V.Razvodovą, jis sakė: „Aš 
manau, tai neturi būti pats 
svarbiausias klausimas”.

„Tai yra ateities klausimas, 
bet jie gali būti teisiami ir 
nedalyvaujant. Tai jų pasirin-
kimas”, - teigė V.Landsbergis.

Generalinė prokuratūra 
gruodžio 27 d. pranešė, kad 
prokurorai baigė ikiteisminį 
tyrimą dėl buvusių Vilniaus 
OMON vadovų nusikaltimų 
1991 metais ir ketina perduoti 
bylą teismui, kad jie galėtų 
būti teisiami už akių dėl karo 
nusikaltimų ir nusikaltimų 
žmoniškumui.

„Abu OMON vadai įtaria-
mi organizavę jų vadovauto 
sovietų represinės struktūros 
padalinio vykdytus nusikal-
timus žmoniškumui ir karo 
nusikaltimus prieš Lietuvos 
Respublikos gyventojus ir 
juose dalyvavę”, - sakoma pro-
kuratūros pranešime spaudai.

B .Makutynov ič ius  i r 
V.Razvodovas gali būti teisiami 
pagal Lietuvos Baudžiamojo 
kodekso straipsnius, kurie nu-
mato atsakomybę už tarptau-
tinės teisės draudžiamą elgesį 
su žmonėmis ir tarptautinės 
humanitarinės teisės saugomų 
asmenų žalojimą, kankinimą 
ar kitokį nežmonišką elgesį 
su jais ir jų turto apsaugos 
pažeidimą.

Sausio 2 dieną Lietuvos 
karinių oro pajėgų Aviacijos 
bazėje Šiauliuose leisis keturi 
Danijos karinių oro pajėgų 
naikintuvai F-16, pakeisiantys 
šiuo metu NATO oro policijos 
misiją Baltijos šalyse vyk-
dančius Čekijos karinių oro 
pajėgų karius, patruliuojančius 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
oro erdvėje su naikintuvais 
JAS-39C „Gripen”.

Ketvirtą kartą savo karius 
ir naikintuvus dalyvauti NATO 
oro policijos misijoje Baltijos 

DANIJOS ORO PAJĖGŲ NAIKINTUVAI SAUGOS BALTIJOS ŠALIS
šalyse siunčianti Danija pakeis 
nuo rugpjūčio 31 d. Baltijos 
oro erdvę saugojusius Čekijos 
karius. Danijos karinės pajė-
gos budėjimui skiria kontin-
gentą iš šalies Skrydstrupo 
aviacijos bazės.

Oficiali kontingentų pasi-
keitimo ceremonija Karinių 
oro pajėgų Aviacijos bazėje 
vyks sausio 3 d. 2012 metų 
vasario 8 d. Šiaurės Atlanto 
Taryba priėmė spendimą neri-
botam laikui tęsti  NATO  oro 
policijos misiją Baltijos šalyse.

Balt i jos  šal ims tapus 
NATO narėmis 2004 m. kovą, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
oro erdvės apsaugą perėmė 
NATO. Kadangi Baltijos ša-
lys neturi tinkamų kovinių 
orlaivių savarankiškai oro 
erdvės apsaugai, NATO sąjun-
gininkės rotuodamos siunčia 
savo karius ir naikintuvus 
į Lietuvos karinių oro pa-
jėgų bazę Šiauliuose daly-
vauti oro policijos misijoje 
Baltijos šalyse. Baltijos oro 
erdvėje patruliavo Belgijos, 
Danijos, Čekijos, Didžiosios 
Britanijos, Ispanijos, JAV, 
L e n k i j o s ,  N o r v e g i j o s , 
Olandijos,  Portugal i jos , 
Prancūzijos,  Rumunijos, 
Turkijos, Vokietijos kariai.

Baltijos šalių oro erdvę 
saugantys naikintuvai yra pa-
siruošę per greitą laiką pakilti 
ir imtis drausminamųjų ar kitų 
veiksmų Baltijos šalių oro er-
dvės pažeidėjų atžvilgiu.
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Dalia Grybauskaitë
Lietuvos Respublikos Prezidentë

2012 m.
Vilnius

Brangieji,

vël sustojame prie paslaptingo metø slenksèio.

Atidëjæ á šalá rûpesèius, susirenkame á bûrá su artimiausiais 

žmonëmì s. Dalijamës duona ir išgyvenimais. Šá šventà 

vakarà leiskite palinkëti Jums ramybës.

Taip pat linkiu jaukaus buvimo su šeima ir draugais.

Tai yra tikroji gyvenimo vertybë. Bûkime vienì  kitiems 

tvirta parama ir pagalba. Išklausykime, supraskime ir 

atjauskime.

Kai kurie Kûèiø stalà dengia ne Lietuvoje. Išlaikykime ryšá. 

Tegul bendravimas bûna šiltas ir tvirtas.

Linkiu Jums šviesios vilties, sveikatos ir geros nuotaikos.

Su artëjanèiomis šventomis Kalëdomis!

Popiežius Benediktas XVI 
antradienį sakydamas tradici-
nį Kalėdų sveikinimą paragi-
no „nutraukti kraujo liejimą” 
Sirijoje ir pradėti „dialogą 
siekiant politinio sprendimo” 
šioje šalyje.

„Pasaulyje yra viltis, ... 
net sunkiausiais laikais ir 
sunkiausiose situacijose”, 
- sakė jis ir meldė, kad „tai-
ka teišdygsta Sirijos liau-
džiai, smarkiai sužeistai ir 
suskaldytai konflikto, kuris 
nesigaili net bejėgių ir kurio 
aukomis tampa nekaltieji”.

Kalbėdamas iš Šv. Petro 
bazilikos balkono pontifikas, 
kurio sveikinimą stebėjo 
milijonai televizijos žiūrovų 
visame pasaulyje, pridūrė: 
„Dar kartą kreipiuosi ra-
gindamas nutraukti kraujo 
liejimą, (sudaryti) lengvesnę 
prieigą pagalbai pabėgėliams 
ir iš namų išvarytiems žmo-
nėms, ir (pradėti) dialogą 
siekiant politinio sprendimo 
šiam konfliktui”

Nuo konflikto pradžios 
2011 metų kovą Sirijoje jau 
žuvo daugiau kaip 44 tūkst. 
žmonių, o maištas prieš reži-
mą brutaliai slopinamas tik 
virto kruvinu sukilimu.

Popiežius savo sveikini-
me „Urbi et Orbi” („Miestui 
ir pasauliui”), kurio Šv.Petro 
aikštėje klausėsi maždaug 40 
tūkst. maldininkų, taip pat 
paminėjo „karštuosius taš-
kus” Afrikoje, paragino su-
teikti religijų laisvę Kinijoje 
ir, kaip įprasta, paragino 
siekti taikos Artimuosiuose 
Rytuose.

Maldininkai, atėję pasi-
klausyti popiežiaus sveiki-
nimo, užpildė visą Šv.Petro 
aikštę, virš kurios dangumi 
plaukė debesys. 85 metų 
pontifikas, kuris vilkėjo iškil-
mingus raudonus drabužius, 
meldė, kad „izraeliečiams 
ir palestiniečiams (būtų su-
teikta) drąsos užbaigti ilgus 
konflikto ir susiskaldymo 
metus ir ryžtingai pradėti 
žengti derybų keliu”.

Pereidamas prie Afrikos 
temos, jis apgailestavo dėl 
„žiaurių terorizmo aktų”, 
kurių taikiniais dažnai tam-
pa krikščionių bažnyčios 
Nigerijoje.

85 metų pontifikas mel-
dėsi už „santarvę Nigerijoje, 
kur žiaurūs terorizmo aktai 
toliau pjauna aukas, ypač - 
tarp krikščionių”.

Islamo ekstremistų gru-
puotė „Boko Haram”, kuri 
vykdo kruviną sukilimą, 
dažnai taikosi į bažnyčias, 
policiją ir kitus isteblišmento 
simbolius Nigerijoje.

Su šiuo sukilimu susi-
jęs smurtas, kaip manoma, 
nuo 2009 metų pareikalavo 

POPIEŽIAUS KALĖDINIS 
SVEIKINIMAS

maždaug 3 tūkst. žmonių 
gyvybių.

Popiežius taip pat mel-
dėsi už „pagalbą ir paguo-
dą pabėgėliams iš Kongo 
Demokratinės Respublikos 
rytų”, kur dėl sukilėlių kam-
panijos savo namus turėjo 
palikti dešimtys tūkstančių 
gyventojų, ir taiką Kenijoje, 
„kur brutalūs išpuoliai smo-
gė civiliams gyventojams ir 
maldos vietoms”.

Benediktas XVI taip pat 
ragino siekti taikos Malyje, 
kur šalies šiaurėje islamistų 
sukilėliai po kovo pervers-
mo užėmė didelius dykumų 
plotus.

Pereidamas prie Kinijos 
klausimo, vokiečių tautybės 
popiežius paragino naująją 
šios šalies vadovybę „gerbti 
religijų indėlius”.

Kalbėdamas apie „dide-
lę užduotį, kuri jų laukia”, 
pontifikas išreiškė viltį, kad 
lapkritį pristatyti naujie-
ji Kinijos lyderiai „padės 
kurti brolišką visuomenę 
tai didžiai tautai ir visam 
pasauliui”.

Kinija ir Vatikanas 1951 
metais nutraukė diplomati-
nius santykius - kai Vatikanas 
pripažino kinų nacionalistų 
vyriausybę Taibėjuje, kuri 
konkuruoja su komunistiniu 
režimu Pekine.

Nors Pekinas ir Vatikanas 
pastaraisiais metais, Kinijoje 
didėjant katalikų bendruome-
nei, savo santykius pagerino, 
jie nesutaria dėl to, kuri šalis 
turi įgaliojimus šventinti į 
kunigus.

Provalstybinei Kinijos 
Katalikų Bažnyčiai priklau-
so maždaug 5,7 mln. kinų, 
rodo of ic ia lūs  skaič ia i . 
Nepriklausomais duomenimis, 
12 mln. kinų katalikų meldžia-
si nesankcionuotose bažnyčio-
se ir yra lojalūs popiežiui.

„Kiekviena žemė tetampa 
gera žeme, kuri priima ir iš 
kurios išdygsta meilė, tiesa, 
teisingumas ir taika”, - krei-
pimąsi užbaigė popiežius ir 
palinkėjo visiems džiugių 
Kalėdų.

Baigdamas savo prane-
šimą popiežius Benediktas 
XVI pasaulio tautas pasvei-
kino 65 pasaulio kalbomis.

bernardinai.lt

2012 m. rugsėjo mėnesį 
JAV prezidento administraci-
ja atidarė tinklalapį „We The 
People”, kuriame kiekvienas 
JAV šalies pilietis turi teisę 
pradėti peticiją arba pasira-
šyti jau pradėtą. Tinklalapyje 
rašoma, jog šalies vyriausy-
bė tikisi, kad šio tinklalapio 
tikslas - iš arčiau susipažinti 
su liaudies nuotaikomis ir 
panaudoti jas šalies valdyme.

Vilnius, gruodžio 27 d. 
Prezidentūroje surengtuose 
„Globalios Lietuvos apdova-
nojimuose 2012” pirmą kartą 
pagerbti šviesiausi Lietuvos 
protai – mokslo, verslo, meno 
ir kultūros atstovų profesiniai 
pasiekimai, jų indėlis, pade-
dantis stiprinti šalies pozicijas 
pasauliniu mastu.

Apdovanojimai, kuriems iš 
viso pateikti 48 kandidatai iš 
18 šalių, įteikti keturiose ka-
tegorijose: verslo ir vadybos, 
mokslo ir technologijų, meno 
ir kultūros bei už viso gyve-
nimo pasiekimus. Renginyje 
dalyvavo ir dalyvius sveikino 
prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

Mokslo ir technologijų ka-
tegorijoje už indėlį į aplinkos 
išsaugojimą pagerbta antro-
pologė Birutė Galdikas. B. 
Galdikas prieš daugiau kaip 40 
metų Indonezijoje įkūrė oran-
gutangų stebėjimo centrą, vė-

LIETUVĄ GARSINANTIEMS PASAULIO LIETUVIAMS – 
LIETUVIŠKIEJI „OSKARAI”

liau įsteigė fondą Los Angeles. 
Ji yra Indonezijos, JAV ir kitų 
tarptautinių mokslo draugijų 
narė. Apie B. Galdikas gyve-
nimą, mokslinę veiklą išleistos 
šešios knygos, sukurti doku-
mentiniai filmai Indonezijoje, 
Japonijoje, JAV, Prancūzijoje, 
Italijoje, Australijoje. 

Šioje kategorijoje apdo-
vanojimais taip pat įvertin-
ti Kanados Queens univer-
siteto organinės chemijos 
specialistas, mokslininkas 
Viktoras Sniečkus bei lietu-
vių kilmės NASA astronautas 
Jospehas Karolis Bo Bobko. 
V. Sniečkus lietuvių moksli-
ninkams padeda megzti tarp-
tautinius ryšius, Lietuvoje yra 
surengęs keletą tarptautinių 
konferencijų, kuriose paskai-
tas skaitė ir Nobelio premijos 
laureatai. J. K. Bo Bobko yra 
įtrauktas į JAV astronautų 
šlovės galeriją ir apdovanotas 

už išskirtinę tarnybą, 2011 
m. lankėsi senelių gimtinėje 
Kėdainiuose bei savo asmeni-
nę patirtį pristatė tarptautinėje 
konferencijoje Lietuvoje. 

Verslo ir vadybos katego-
rijoje laureatais tapo tarptau-
tinės bendrovės „Glencore 
International” vadovas Ivanas 
Glasenbergas iš PAR, popu-
liariausios pasaulyje atviros 
mobiliųjų žaidimų ir progra-
mėlių platinimo platformos 
„Get Jar” įkūrėjas ir vadovas 
Ilja Laursas bei Kolumbijos 
politikas, matematika, vi-
suomenės veikėjas Antanas 
Mockus. Jie įvertinti už verslo 
inovacijas, lyderystę, sėkmin-
gą vadovavimą ir valdymą bei 
finansinę sėkmę. 

Už sėkmingą veiklą meno 
ir kultūros srityje apdova-
nota rašytoja iš JAV Rūta 
Šepetys ,  savo geriausiu 

(Nukelta į 11 psl.)
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Esu įsitikinęs – Darbo par-
tijos ir jos vado V. Uspaskich 
veikla jau seniai peržengė ribą, 
už kurios patekusios organiza-
cijos ar asmenys yra vertinami 
kaip grėsmė Lietuvos naci-
onaliniam saugumui. Net R. 
Paksas ir jo čiuptuvai nebuvo 
valstybei taip skausmingai 
išsikeroję. Tik bėda, kad di-
džiosios partijos to pripažinti 
nenori. Arba negali dėl per-
nelyg didelių sąsajų su V. 
Uspaskich.

Per keletą metų Darbo 
partija ir jos veikėjai galimai 
nuslėpė 25 mln. litų pajamų, 
o už apykaklės sučiuptas jos 
vadas tada išnešė savo kailį į 
Rusiją. Jeigu tie milijonai būtų 
nuslėptos tik grynai komer-
cinės pajamos, tai čia viskas 
būtų aišku: tyrimas, teismas, 
kalėjimas, bankrotas ir asme-
ninės reputacijos žlugimas.

Tačiau šiuo atveju kalba-
ma apie iš nežinia kur gautus 
25 milijonus, kurie buvo pa-
naudoti Seimo rinkimuose, 
turint išankstinį tikslą užimti 
pačius svarbiausius postus 
valstybėje ir daryti esminę 
įtaką valstybės vidaus, o 
vėliau galbūt ir užsienio po-
litikai. Tai jau rimta.

Netiesioginis tokių tikslų 
ir ryšių su kitų valstybių slap-
tosiomis tarnybomis įrodymas 
– V. Uspaskich slapstymasis 
Lietuvai ne itin draugiškoje 
šalyje Rusijoje. Ar galėtumėte 
įsivaizduoti, kad Norvegijos 
valdančiosios partijos vado-
vas sprunka nuo kaltinimų į 
Maskvą ir Raudonojoje aikš-
tėje dergia savo šalį? Tai irgi 
labai rimta.

Valstybės gynimo taryba, 
kuriai vadovauja prezidentė D. 
Grybauskaitė, yra ne teismas, 
jai užtenka vadovautis vieša 
informacija ir žvalgybos duo-
menimis, todėl ji jau dabar turi 
pagrindo konstatuoti:

a) Darbo partijos vadovų 
atsisakymas paaiškinti 25 mi-
lijonų kilmę sudaro prielaidą 
manyti, jog jų paskirtis galėjo 
būti įvykdyti didelio masto fi-
nansinę intervenciją ir pakeisti 
Lietuvos žmonių valia įteisintą 
politinę santvarką; 

b) Generalinėje prokuratū-
roje atliktas tyrimas ir turimi 
Darbo partijos juodosios bu-
halterijos dokumentai leidžia 
daryti prielaidą, kad neteisėtai 
gautomis pajamomis buvo pa-
pirkinėjami valstybės tarnau-
tojai, politikai, verslininkai, 
kai kurios žiniasklaidos prie-
monės, buvo mokami atlygini-
mai žiniasklaidos priemonėse 
dirbantiems darbuotojams. 
Ketinimai neaiškios kilmės 
lėšomis manipuliuoti visuome-
nės nuomone kelia itin didelį 
pavojų Lietuvos nacionaliniam 
saugumui. 

Ir taip toliau, ir taip toliau. 

GRĖSMĖ LIETUVOS VALSTYBĖS SAUGUMUI
O pabaigoje, vaizdžiai kalbant, 
Darbo partijai pasiūloma parkel-
ti savo veiklą kur nors į Urdomą 
ar Durdomą, kaip ten vadinasi 
toji V. Uspaskich gimtinė.

Patys pasvarstykite – ką 
prieš šiuos faktus reiškia kaž-
koks J. Borisovo milijonas, 
dovanotas R. Paksui per šalies 
vodovo rinkimų kampaniją ir 
Rusijos veikėjų gyrimasis, jog 
nupirkti Lietuvai prezidentą 
užtenka vieno milijono?

Jeigu už milijoną galima 
nupirkti Lietuvai prezidentą, 
tai ką būtų galima nupirkti 
Lietuvoje už 25 milijonus?

R. Paksas – žmogus be 
polėkio ir fantazijos. Būtų 
paprašęs iš J. Borisovo ne 
milijono, o 25 kartus daugiau, 
tai jau seniai Lietuvoje tvarka 
ir teisingumas būtų vykdomi 
pagal to paties pavadinimo 
partijos parašytą šariatą. 

Tačiau, kas iškels Lietuvos 
valstybės gynimo tarybai šį 
klausimą, kai joje bus net 
du itin silpni ir pažeidžiami 
politikai – Seimo pirmininkas 
V. Gedvilas ir premjeras A. 
Butkevičius? Valstybės gyni-
mo taryboje, kurioje informa-
ciją turėtų pateikti ir žvalgybą 
atliekančios institucijos, ausis 
ištempę sėdėtų mažiausiai du 
V. Uspaskicho žmonės – Seimo 
pirmininkas V. Gedvilas ir 
Seimo Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto pirminin-
kas A. Paulauskas, anksčiau 
kritikavęs Darbo partijos va-
dovą, o dabar jau balsuojantis 
pagal jo nurodymus.

Taigi situacija tikrai labai 
įdomi – Lietuvos nacionali-
niam saugumui grėsmę gali-
mai kelianti organizacija jau 
prasiskverbė ir į Valstybės 
gynimo tarybą. Kad ji neįgali, 
tą pastebėjo dar 2008 metais į 
valdžią atėję konservatoriai. 
Tuo metu Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokra-
tų (TS-LKD) partijos vadovas 
A. Kubilius sakė, kad būtina 
šią instituciją pertvarkyti į 
Nacionalio saugumo tarybą ir 
kad ji svarstytų ne tik su ka-
rinėmis grėsmėmis susijusius 
klausimus, bet ir tuos pavo-
jus, kurie susiję su politika. 
Pakalbėjo konservatoriai ir 
pamiršo.

Tenka apgailestauti, kad 
Kremlius į Lietuvą dabar galė-
tų mesti nors ir 100 milijonų, 
nors ir milijardą, ir mūsų vals-
tybėje neatsirastų institucijos, 
kuri vienu mostu užkirstų kelią 
priešiškos šalies nelegaliai 
finansinei intervencijai.

Neslėpsiu – man patinka 
prezidentė D. Grybauskaitė. 
Anksčiau ne taip patikdavo, 
esu net negražiai apie ją rašęs, 
bet dabar patinka. Čia be baje-
rio. Tiesiog žaviuosi feministi-
nių pažiūrų moterimis, kurios 
sugeba kelnes mūvintiems 

ir visą pasaulį valdantiems 
(bent jau taip jie įsivaizduoja) 
vadams parodyti jų vietą. Tarp 
jų – ir V. Uspaskich.

Žinau, nemažai vyrų už 
tokias mintis išvadins mane 
pačiais bjauriausiais žodžiais, 
gal net pasiūlys operacijos 
būdu lytį pasikeisti, bet nesku-
bėkite operuoti.

Ar pamenate 2004-ųjų 
Seimo rinkimus, kai Darbo 
partija driokstelėjo ir gavo 
daugiausia mandatų – net 
39? Tada A. M. Brazauskas 
darė viską, kad neatiduotų 
V. Uspaskich premjero pos-
to, tačiau buvo priverstas 
paskirti V. Uspaskich ūkio 
ministru. Atidavė ministeriją, 
kurios koeficientas, skaičiuo-
jant skirstomus milijonus, 
buvo pats aukščiausias.

Tai dabar mes čia visi gu-
drūs, kai jau nemažai žinome 
apie Darbo partijai ir jos va-
dovams iškeltą baudžiamą-
ją bylą ir „otkatus”. O tais 
2004-2006-aisiais apie slogią 
atmosferą skirstant valsty-
bės investicijas bei Europos 
Sąjungos fondų lėšas buvo 
kalbama labai jau aptakiai. 
Labiausiai tada į kelnes dėjo 
opozicijoje buvusios TS-LKD 
partijos vadai.

2005 metų birželį TS-
LKD partijos pirmininkas A. 
Kubilius spaudos konferenci-
joje kalbėjo, kad jau pribrendo 
reikalas atlikti specialų tyrimą 
dėl ES pinigų skirstymo, de-
montuoti ydingą skirstymo 
sistemą ir sukurti naują, kuri 
atitiktų bent jau minimalius 
sąžiningumo kriterijus.

Praėjo septyneri metai nuo 
tų kalbų, atrodytų, rovė V. 
Uspaskich tuometis premjeras A. 
M. Brazauskas, tuometis Seimo 
pirmininkas A. Paulauskas irgi 
rovė, ir A. Kubilius rovė, bet 

taip ir neišrovė. Persodinta ir 
laikinai paaugusi Maskvoje, 
Raudonojoje aikštėje, toji 
ropė vėl sugrįžo į lietuvišką 
darželį. Ir tada viskas kažkaip 
keistai ėmė klostytis.

A. Palauskas, buvęs gene-
ralinis prokuroras, pats save 
pasisodino įtariamojo sunkiais 
nusikaltimais V. Uspaskich 
daržovių lysvėje. Kai rinkimus 
laimėjo TS-LKD su liberalais, 
o premjeru tapo A. Kubilius, 
pastarasis tą ropę derlinga 
žeme apipylė, trąšų pabarstė 
ir net į kompaniją kvietė šalį 
valdyti. V. Uspaskich byla 
teisme kažkaip apmirė, visos 
konservatorių skelbtos mora-
linės vertybės nežinomą laiką 
buvo užkonservuotos, nebe-
prašė jie demontuoti ir ydingą 
lėšų skirstymo tvarką.

Na, gal ką ir pakeitė, tar-
kime skirstytoją, bet kad ir 
konservatorių ūkio ministras 
D. Kreivys dėl tų pačių bėdų 
turėjo trauktis iš to pelningiau-
sio posto.

Žinot, kas man čia labiausiai 
ramybės neduoda? Neseniai 
Seimo narys konservatorius 
K. Masiulis prisipažino, kad V. 
Uspaskich ir jam, nutarusiam 
dėl imuniteto panaikinimo 
balsuoti pagal sąžinę, buvo 
užsiminęs, jog gali pateikti la-
bai daug argumentų, kurie esą 
įtikins, jog teisti V. Uspaskich ir 
jo kompanijos negalima. 

Iš keistai besišypsančio K. 
Masiulio akių buvo galima 
suprasti, jog ta V. Uspaskich 
krūva argumentų, kurie turėtų 
prigesinti ir K. Masiulio sąži-
nės balsą, yra tiesiog nemaža 
krūva pinigų. Ar ne tie patys 
„gausūs argumentais” jau dau-
gelį metų veikia ir tebeveikia 
nevykėlius ropės rovėjus?

Lie tuvos  dž iavyr ia i 
rovė, bet taip ir neišrovė V. 
Uspaskich iš Lietuvos politi-
nio daržo. Jėgų ir noro pritrū-

Gruodžio 19 d. „Infobalt” (130 Lietuvos informacinių ir ryšių technologijų įmonių bei mokslo ir 
studijų institucijų vienijanti asociacija) apdovanojo ambasadorę ypatingiems pavedimams Gintą 
Damušytę už rinkų atvėrimą Lietuvos IT sektoriui - verslo misijos organizavimą Kanadoje. „Šarūno” 
viešbutyje Vilniuje buvusiai Lietuvos ambasadorei Kanadoje G. Damušytei 2012 metų diplomą įteikė 
INFOBALT asociacijos vykdantysis direktorius Edmundas Žvirblis.                                 LR URM inf.

ko, gal dar „krūva argumentų” 
suveikė, todėl dabar ir atėjo 
pelytė Dalytė tos ropės rauti.

Čia toks naujas anekdotas. 
Kartą sumanė V. Uspaskich 
nunuodyti visus žemiau skur-
do ribos gyvenančius Lietuvos 
gyventojus. Kad nesukiltų 
prieš jį po to, kai pažadų neiš-
tesėjo. Apipurškė keliasdešimt 
milijonų litų banknotų nuo-
dais, atnešė į Lietuvos banką 
ir paprašė pinigus panaudoti 
bedarbio pašalpas, pensijas ir 
socialines pašalpas mokant.

Po mėnesio numirė visi V. 
Uspaskich į Vyriausybę dele-
guoti ministrai, pusė Darbo 
partijos narių ir didžioji dalis 
šios partijos frakcijos narių 
Seime.

Moralas toks: nesvarbu 
kokiems tikslams iš Europos 
Sąjungos fondų ir kitų šaltinių į 
Lietuvą atkeliauja pinigai, visi 
vis tiek pateks į V. Uspaskich, 
jo partijos ar jo įmonių ran-
kas. Net ir pats V.Uspaskich 
nebepajėgia visų pinigų srautų 
dorai kontroliuoti.

Esu priekaištavęs prezi-
dentei dėl to, kad raudama 
iš lysvės V. Uspaskich ji ne-
mato, jog A. Kubilius rauti 
nepersistengia. Tiksliau, rauti 
pradeda tik atsidūręs opozi-
cijoje, o būdamas valdžioje 
slapta trąšomis barsto ir laisto. 
Prezidentės didelis pasitikėji-
mas konservatorių vadovais 
protu sunkiai suvokiamas.

Bet kas klaidų nedaro? 
Pamenate  prezidentą  V. 
Adamkų ir tai, kaip jis daug 
pastangų dėjo, jog į didžiąją 
politiką ateitų naujosios kar-
tos politikas, perspektyvus ir 
sąžiningas A. Zuokas? Net jo 
vaiko krikštatėviu tapo. Vėliau 
ir V. Adamkaus moralams 
Abonentas tapo nebepasie-
kiamas. Ar neatsitiks taip ir 
D.Grybauskaitei?

Bronius Matelis, lrytas.lt
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Pastarosios Smetonos pas-
tabos priminė pop. Leono 
X13I įspėjimą, kad „yra ne-
saikingas religijos piktnau-
dojimas traukti į kurią nors 
partiją Bažnyčią, arba norėti ją 
turėt talkininke nugalėti savo 
konkurentams. Priešingai, 
religija visiems turi būt šventa 
ir nesutepta”. Popiežius mano, 
„kad ne Bažnyčiai priklauso 
spręsti, kuri yra geriausia 
valstybės santvarkos forma, 
kokiais būdais tvarkomi krikš-
čionių civiliniai reikalai. Iš 
įvairių valstybės rūšių ji nė 
vienos nesmerkia, jeigu tik 
neliečiama religija ir dorinė 
drausme” (Encikl. Sapientiae 
Christianae, 16-17).

Smetona nedarė priekaištų 
„konfesinėm spalvom” visuo-
meninėje katalikų veikloje. 
Bažnyčia su šia sritimi ben-
draujanti kur kas glaudžiau, 
o mūsų tautoj konfesinių or-
ganizacijų buvimas net ne-
išvengiamas, ypač dabarties 
visuomenėje, kur reiškiasi ir 
priešreliginis sąjūdis. „Kai 
pasireiškia visuomenėje prie-
šingų tikybai tendencijų, tai 

ANTANAS SMETONA
TAUTINĖS VIENYBĖS IEŠKOTOJAS

Stasys Yla
Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje

VI.
būtinai turi rastis ir konfesinių 
organizacijų”. Tuo Smetona 
buvo pateisinęs, netgi pagy-
ręs ateitininkų organizacijos 
atsiradimą (Viltis 1911, N 39).

Ko gi siekė „Vilties” va-
dovas šiuo savo straipsniu? 
Pirmiausia jam rūpėjo lietuvių 
vienybė politikoje ir kad ka-
talikai tai vienybei nedarytų 
kliūčių. „Mumyse kataliko 
sąmonė yra daug stipresnė 
nekaip lietuvio”, tad politi-
koje geriau ribotis tautišku-
mu, atremtu į „platų doros ir 
teisės pamatą, krikščionybe 
pagrįstą”.

Diskusijos dėl politikos 
bekonftesiškumo

Ką gi reiškia „tas platus 
doros ir teisės pama tas, krikš-
čionybe pagrįstas”, arba „ab-
soliutinis mora lės pamatas, 
pagrįstas Kristaus mokslu ir 
išlaikytas pašvęstųjų tradici-
jų”? — klausė Smetonos Kaz. 
Za navykas (tas pats Meškus-
Staugaitis) Vadove (1913, N 
58). Ar Smetona nepersisten-
gęs, reikalaudamas daugiau, 
negu pop. Leonas XIII minė-

toje enciklikoje? „Grynai vals-
tybės kompetencijos sferoje, 
pastebi Za navykas, užtenka 
prigimtosios tvarkos nusta-
tytų do rinių elgesio normų... 
Čia ir yra tas pamatas, kuriuo 
valstybė grynai savo sferoje 
yra savaranki ir nepri klausoma 
nuo bažnytinės vyriausybės... 
Tas pats ir su politiškų partijų 
nepriklausomumu”. Tačiau 
nepriklau somybė nuo bažny-
tinės valdžios, dar nereiškia, 
kad valstybė ar politinė partija 
nepriklauso Dievo tvar kos. 
Antra vertus, „yra nemaža 
dalykų, kurie dalimi priklauso 
valstybės, dalimi bažnyčios 
kompetencijai. Šių dalykų 
srityje reikia šiokiu ar tokiu 
būdu su tarties tarp bažnyčios 
ir valstybės valdžių” (Tp 202 
-203).

Smetona pasiaiškino, kad 
reikalaudamas plataus krikš-
čioniško pagrindo politikoje 
turėjęs galvoje, kad „šiokio 
ar tokio politikos krypsnio 
žmonės vaduotųsi politikoje 
krikščionybės principais: ta-
riant, kad kovo dami su savo 
priešininkais, nebūtų suk-
čiais, melagiais, apgavikais ir 
šmeižėjais. Štai ką aš maniau, 
kalbė damas apie platų doros 
ir teisės pamatą, krikščiony-
be pagrįstą” (Dėl politikos 
organizacijų konfesionalizmo, 
Viltis 1913, N 77).

Zanavykas buvo nepaten-
kintas šiuo pasiaiškini mu ir 

vėl atsiliepė Vadove (1913, N 
61). „Kam gi tas krikščiony-
bės doros pagrindimas, jeigu 
dalykai redukuojasi tik prie 
nurodymų, kad nereikia būti 
sukčiais, melagiais, apgavikais 
ir šmeižėjais? Juk ir be krikš-
čionybės pagrindimo tas visas 
nedorybes atmeta pri gimtosios 
doros tvarka. O jeigu pripa-
žinsi, kad pri gimtosios doros 
dėsnių ar jos pajėgų čia neuž-
tenka, tai tuo pačiu įvažiuoji 
į specifiškų krikščionybės 
da lykų sritį, kitaip pasakius, 
į aiškaus konfesiškumo sritį”.

Zanavykas vėl primena 
Smetonai, ką anksčiau buvo 
rašęs. Etikos atžvilgiu vals-
tybė ir partija ne tik gali būti, 
bet ir yra nepriklausomos 
bažnyčios; šia prasme jos gali 
laikyti save nekonfesiškomis. 
Tuo tar pu teisės požiūriu, kiek 
valstybės sritys susiduria su 
bažnyčios sritimis, turi būti jų 
bendradarbiavimas, pagrįstas 
sutartimi; ta prasme politika 
neišvengia konfesiškumo.

Taip išskyręs sąvokas, 
Zanavykas nemato pa grindo, 
kodėl partija, net būdama ne-
konfesiška (eti niu požiūriu), 
„negalėtų niekados rūpintis 
nei bažny čios, nei religijos 
teisėmis”. Ar ne tokia buvusi 
ir Sme tonos pažiūra, anksčiau 
pareikšta net dviem atve-
jais? Pirmu atveju jis rašęs: 
„Niekaip negalima ir nereikia 
braukti iš politikos to, kas yra 

žmonių sielos gelmėse, nega-
lima, kaip tai daro pirmeiviai, 
šiaip ar taip niekin ti to religijos 
veiksnio. Priešingai, kiekvieno 
lietuvių atstovo pareiga yra 
gerinti teisės pamatus baž-
nyčiai” (Viltis 1912, N 132). 
Kita proga Smetona buvo 
susirū pinęs: „Kažin, jei žmo-
nija staiga nustotų religijos, ar 
begalimi būtų visuomenės ir 
valstybės pamatai... Nei viena 
įstaiga nesusisiekia tiek nei su 
visuomene, nei su valstybe, 
kiek bažnyčia, niekas neturi 
tiek bendra su gyvenimu, kiek 
religija (Viltis 1912, N 141). Iš 
tik rųjų, vargiai kas kitas iš 
pasauliečių tais laikais bū-
tų išdrįsęs ir sugebėjęs taip 
ryškiai iškelti viešąjį re ligijos 
pobūdį, kaip Smetona savo 
straipsnyje „Ar re ligija pri-
vatinis dalykas”?

Smetona ir Zanavykas 
buvo nebaigę savo dis kusijų, 
kai „Viltyje” (1913, N 24) 
pasirodė J. Kubiliaus straipsnis 
„Dėl katalikiškojo veikimo”. 
Atrodė, kad Kubilius mojosi 
paremti Smetoną dėl dorovės 
pagrindo politinėj veikloj. Bet 
nuėjo toliau: dorovę padarė 
ka talikybės pagrindu, o reli-
giją tik forma. Toks įspūdis 
susidarė iš to, kad jis kata-
likus paskirstė į dvi gru pes: 
raidės — formos katalikus ir 
dvasios. Pastarieji esą tikrieji 
katalikybės reiškėjai, pirmieji 
tik karika tūros.     (Bus daugiau)

Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasada maloniai prane-
ša, kad prezidentas Barack 
Obama paskyrė Deborah Ann 
McCarthy eiti JAV ambasado-
rės Lietuvoje pareigas.

Išplatintame Baltųjų rūmų 
pranešime, prezidentas Obama 
dėkojo McCarthy, sutikus  pri-
sijungti prie dabartinės admi-
nistracijos ir pridūrė, tikįs, kad 
diplomatė gerai atliks šį svarbų 
darbą. Prezidentas išreiškė 
norą kuo greičiau pradėti dirbti 
su p. McCarthy.

Trumpa biografija:
Deborah Ann McCarthy 

yra aukščiausio rango JAV 
diplomatinio korpuso karjeros 
tarnautoja. Ji buvo vyriau-
siosios valstybės sekreto-
rės patarėjos ekonomikos ir 
verslo klausimais pareigo-
se. Nuo 2008-ųjų iki 2010-
ųjų metų McCarthy buvo  
ambasadoriaus pavaduotoja 
JAV ambasadoje Atėnuose, 
Graikijoje. 2006-2007-aisiais 
metais buvo paskirta eiti ypa-
tingosios  Venesuelos reikalų 
koordinatorės pareigas.

Nuo 2004-ųjų iki 2006-
ųjų Deborah Ann McCarthy 
ėjo vyriausios patarėjos ko-
vos su terorizmu klausimais 
pareigas. Pora metų prieš tai 
dirbo  valstybės sekretoriaus 

NAUJOJI JAV AMBASADORĖ LIETUVAI
patarėja Tarptautiniame nar-
kotikų ir įstatymų priežiūros 
biure.

2001-2002 m. – genera-
linė konsulė Montrealyje, 
Kanadoje.

1998-2001 m. – ambasado-
riaus pavaduotoja Managvoje, 
Nikaragvoje.

1996-1998 m. – patarė-
ja ekonomikos klausimais 

JAV ambasadorė Lietuvai Deborah Ann McCarthy

Paryžiuje, Prancūzijoje.
1991-1993 m. – patarėja 

ekonomikos klausimais Port 
o Prense, Haityje. 

Bakalauro laipsnį ponia 
McCarthy įgijo Virginijos 
Universitete,  o magistro 
laipsnį ir diplomatinės tar-
nybos mokslo magistro laips-
nius – Georgetown univer-
sitete. 

Konservatorius Paulius 
Saudargas žada nenuleisti ran-
kų bandant plėsti dvigubos pi-
lietybės galimybę, kurią griež-
tai riboja šalies Konstitucija.

P r a ė j u s i ą  k a d e n c i j ą 
Seimo ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės komisijai va-
dovavęs P.Saudargas sako pla-
nuojantis rengti pataisas, kurios 
numatytų daugiau galimybių 
išsaugoti Lietuvos pilietybę, 
nei numatyta šiuo metu.

„Bandysime pasiūlyti naują 
kompromisą, kuris dvigu-
bą pilietybę leistų šiek tiek 
siauriau, kad neprieštarau-
tų Konstitucijai. Bet tai yra 
klausimas ne vien teisinis, ir 
politinis. Atėjo naujas Seimas, 
Pasaulio lietuvių bendruome-
nėje irgi pasikeitė vadovybė, 
keisis ir Seimo bei pasaulio 
lietuvių komisijos sudėtis, 
žodžiu, ateina nauji politiniai 
žaidėjai, ir žiūrėsime, kaip šį 
klausimą pavyks spręsti”, – 
sakė P.Saudargas.

Pasak buvusio Seimo ir 
Pasaulio lietuvių bendruo-
menės komisijos pirminin-
ko, dvigubos pilietybės ribas 
būtų galima plėsti, keičiant 
užsienyje Lietuvos pilietybę 
turintiems tėvams vaikų sta-
tusą. Šiuo metu jie pilietybę 
įgyja gimdami, tačiau sulaukę 
pilnametystės turi apsispręsti, 

ŽADA KOMPROMISINES PATAISAS  
DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS 

kurią pilietybę rinktis.
„Didžiausia problema da-

bar yra su užsienyje gimusiais, 
nes nuo pilnametystės jie turi 
spręsti, kurią pilietybę rinktis, 
ir tikrai bus linkę rinktis šalies, 
kurioje gyvena, pilietybę. 
Pasaulio lietuviai norėtų, kad 
būtų užtikrintas pilietybės per-
davimas ir išlaikymas palikuo-
nims”, – kalbėjo P.Saudargas.

Praėjusios kadencijos 
Seime  buvo registruotos pa-
taisos, kurios leistų dvigubą 
pilietybę, jei pasitraukęs as-
muo arba vienas iš tėvų ar 
senelių buvo Lietuvos piliečiu 
iki 1940 metų birželio 15 
dienos. Tokiam pataisos va-
riantui pritarė vasarą Vilniuje 
posėdžiavęs Pasaulio lietuvių 
bendruomenės Seimas.

G a l i m y b ė s  i š l a i k y t i 
Lietuvos pilietybę įgaunant 
kitos valstybės pilietybę pa-
geidauja užsienio lietuviai. 
Praėjusios kadencijos Seime 
buvo bandoma išplėsti dvigu-
bos pilietybės galimybes, bet 
nesėkmingai.

2010 metais Seimas priėmė 
naujos redakcijos Pilietybės 
įstatymą, kuriuo leido dvigu-
bą pilietybę išlaikyti kartu su 
Europos Sąjungos ar NATO 
šalies pilietybe. Šį įstaty-
mą vetavo prezidentė Dalia 

(Nukelta į 12 psl.)
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Labai laukiam

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

svarstę nutarė iki 2013 m. balandžio 1 d. pravesti 
naujų skaitytojų telkimo vajų.

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

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

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

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

Dirvos leidėjai

Pavardė ir vardas ____________________________

Nr. ir gatvė________________________________

Miestas __________ Valstybė ________ Zip _____

Tel. numeris _______________________________

F L O R I D A

Klubo metinis narių su-
sirinkimas. Lietuvių klubo 
metinis ataskaitinis susirin-
kimas kviečiamas 2013 m., 
sausio 19 d., šeštadienį, 2:00 
val. p.p. Susirinkime padarys 
pranešimus 2012 m. valdybos 
pareigūnai, revizijos komisijos 
ir visų klubo ribose veikiančių 
padalinių vadovai. Nariai kvie-
čiami gausiai šiame svarbiame 
susirinkime dalyvauti.

Supažindinimas su 2013 
m. valdyba. Supažindinimas 
su  nauja i  i š r ink ta i s ia i s 
2013-siems metams Klubo 
valdybos pareigūnais bus klu-
be sausio 20d., sekmadienį, 
tuojau po pietų.

Maironio minėjimas. 
Lietuvių klubo kultūros 
būrelis gruodžio mėn. 9 
d., po sekmadieninių pietų 
surengė Maironio minėji-
mą. Pradėdama minėjimą, 
Kultūros būrelio pirmininkė 
Angelė Karnienė sakė, kad po 
150 metų nuo Maironio gimi-
mo ir 80 metų nuo jo mirties, 
turbūt nerastume lietuvio, ku-
ris nebūtų skaitęs, deklamavęs, 
vaidinęs ar dainavęs Maironį. 
Dubysos paupio gražioji sri-
tis davė lietuvių tautai poetą 
Joną Mačiulį-Maironį, kuris 
tamsiausiose tautos dienose 
žadino ją. Jo poezija išreiškė 
tautos laisvės siekimus, gyvy-
binius interesus. Skaitydami 
jo eilėraščius, daugelis pajuto, 
kad atėjo didis poetas, kad jis 
yra carizmo pavergtos ir vėl 
atgyjančios tautos dainius, o 
jausminga jo poetinio žodžio 
galia sujudino tautos širdis.

A R G E N T I N A

Lietuviškai radijo programai 
„Ecos de Lituania” („Lietuvos 
aidai”) Argentinos mieste Mar 
del Platos įteikta „Faro de 
Oro” („Auksinio švyturio”) 
premija už geriausią šių metų 
Argentinos radijo programą 
kitataučių bendruomenių ka-
tegorijoje. „Ecos de Lituania” 
ir toliau skina laurus bei gauna 

Paskaitininkės žvilgsnis į 
poeto aplinką kurioje gimė, 
brendo ir kūrė mūsų Tautos at-
gimimo dainius buvo perpintas 
Maironio poezijos skaitymu, 
kuriuos atliko jaunos kartos 
atstovas, gražiai besireiškian-
tis mūsų miesto mokyklos 
scenoje: Tedas Kursevičius, 
Šv. Kazimiero Misijos va-
dovas kun. kan. Bernardas 
Talaišis, Kultūros būrelio 
narės Alvita Kerbelienė, 
Danutė Mažeikienė ir Angelė 
Karnienė. Scenos ekrane ma-
tėme filmą „Mūsų Maironis” 
ir išklausėme Maironio dainų 
įrašus atliekamus choro ir 
solisto Ovidijaus Vyšniausko.

Minėjimui baigiantis , 
Kultūros būrelio pirmininkė 
Angelė Karnienė sakė, kad 
po 80 metų nuo poeto mirties 
visa Lietuva vakar, šiandien ir 
rytoj, tremtyje, priespaudoje, 
išeivijoje, tautos varguose bei 
džiaugsmuose, asmeninėje 
laimėje ir skausmuose skai-
tė, skaito ir skaitys Maironį. 
Dainavo ir dainuos Maironį. 
Kartų kartos semsis iš jo poe-
zijos išminties, dvasinės ramy-
bės, stiprybės ir žadins meilę, 
rūpestį, džiaugsmą ir pasidi-
džiavimą savo tauta, Lietuvos 
žmogum, savo gimtuoju kraš-
tu. Ji padėkojo poezijos skai-
tovams, Aurelijui Kilbauskui 
talkinusiam su dainų ir filmo 
rodymu, minėjime dalyva-
vusiam konsului Algimantui 
Karnavičiui ir jo Bayprint 
įstaigai už gražias minėjimo 
programas, Mečiui Šilkaičiui 
ir Rūtai Bandžiukienei už 
parūpinimą diskečių, Rimai 

Kilbauskienei už scenos pa-
puošimą. Ypatingą padėką 
išreiškė visiems minėjimo 
dalyviams, atsilankiusiems į 
Lietuvos atgimimo dainiaus 
minėjimą.

Minėjimas baigtas vi-
siems dainuojant ir solisto 
Danieliaus Sadausko įrašui 
vedant „Lietuva brangi”.

Lietuvių žinios, Nr. 437 inf.

Likus vos savaitei iki 
Kūčių Lietuvos atstovybės ir 
lietuvių bendruomenės visame 
pasaulyje prisiminė senovinius 
Kūčių ir Kalėdų papročius ir 
kartu pasitiko didžiąsias metų 
šventes.

Gruodžio 15 dieną Almatos 
Švenčiausiosios Trejybės kate-
droje pirmą kartą Kazachstane 
šventosios Mišios buvo auko-
jamos lietuvių kalba. Mišias 
laikė Talgaro Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos ėmimo į 
dangų parapijos klebonas ku-
nigas Kastytis Šulčius.

Po šv. Mišių Lietuvos am-
basadoje Almatoje susirin-
kusius lietuvių bendruome-
nės narius su artėjančiomis 
šventėmis sveikino ambasa-
dos ministrė patarėja Daiva 
Mockuvienė, lituanistinės 
mokyklėlės mokiniai dainavo 
lietuviškai, buvo dalinamasi 
kalėdaičiais. Su bendruome-
nės nariais aptarti aktualiausi 
besibaigiančių ir netrukus 
prasidėsiančių metų darbai.

Tą pačią dieną Lietuvos 
ambasada Nyderlanduose 
kartu su Olandijos lietuvių ben-
druomene surengė Kalėdinį 
rytmetį, kurio metu mažuosius 
lietuvius sveikino Lietuvos 
ambasadorius Nyderlanduose 
Darius Semaška, rinkosi savo 
gamintomis lietuviškomis 
vaišėmis nešini tautiečiai. 
Šventėje buvo gaminami ka-
lėdiniai žaisliukai, vyko kon-
certas, dovanas dalino Kalėdų 
senelis.

LIETUVIŠKOS KŪČIOS IR KALĖDOS
NUO KAZACHSTANO IKI MADRIDO

Gruodžio 14 d. Lietuvos 
ambasadoje Baku surengtame 
Kalėdiniame vakare išeiviai 
iš Lietuvos, lietuviškų šaknų 
turintys ar Lietuvoje gyvenę 
azerbaidžaniečiai su Lietuvos 
a m b a s a d o r i u m i  A r t ū r u 
Žurausku ir kitais ambasados 
darbuotojais dalinosi gyveni-
mo abiejose šalyse patirtimi, 
diskutavo apie Lietuvos ir 
Azerbaidžano bendrystę ir 
artimus ryšius.

Lietuvos ambasada Taline 
kartu su Estijos lietuvių jau-
nimo sąjunga gruodžio 14 
d. mažiesiems lietuviams, jų 
tėveliams ir visiems švenčių 
laukiantiems tautiečiams su-
rengė Kalėdų vakarą. Lietuvos 
ambasadorius Estijoje Neilas 
Tankevičius pasveikino tautie-
čius ir padėkojo lituanistinės 
mokyklėlės Taline savano-
riams mokytojams, mokinių 
tėveliams ir jaunimo sąjungos 
atstovams.

Šventės metu mažieji lie-

tuviai sulaukė Kalėdų senelio, 
lituanistinės mokyklėlės mo-
kiniai dainavo Kalėdų dainas, 
lietuvių ir užsienio kompo-
zitorių kūrinius fortepijonui 
atliko Greta Jakobsonaitė, mu-
zikinę programą pristatė Lina 
Vonsavičiūtė ir Sander Koit.

Tradicinis kalėdinis su-
sitikimas taip pat suorgani-
zuotas Lietuvos nuolatinėje 
atstovybėje prie Europos 
Tarybos Strasbūre. Kartu 
švęsti Kalėdų, susipažinti ir 
pabendrauti susirinko įvai-
rių kartų čia studijuojantys, 
Europos Taryboje ir mieste 
įsikūrusiose ES institucijose 
dirbantys lietuviai su atžalo-
mis, kuriems tai buvo puiki 
proga prisiminti lietuviškas 
Kalėdų daineles ir eilėraščius.

Į  K a l ė d ų  v a k a r o -
nės Lietuvos ambasadoje 
Ispanijoje metu teatro „Žalia 
varna” įkūrėjos Aurelijos 
Čeredaitės rodytą pasaką-
žaidimą įsitraukė gausiai čia 
susirinkę tiek maži, tiek ir 
suaugę Madrido lietuviai ir jų 

apdovanojimus Argentinoje. Ši 
šventė vyko „Teatro radijo city” 
salėje, dalyvaujant dviem tūks-
tančiams žiūrovų. Lietuviška 
radijo valandėlė tokią premiją 
gavo ketvirtą kartą. „Ecos de 
Lituania” savo laidas transliuo-
ja devynis metus. Tai vienintelė 
lietuviška radijo programa 
Pietų Amerikoje.

„Lietuvos aidai” inf.

Kalėdos Sankt Petersburg, Rusijoje.

(Nukelta į 8 psl.) 
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artimieji. Į Ispaniją ambasados 
kvietimu atvykusi aktorė, reži-
sierė ir rašytoja A. Čeredaitė 
interaktyvųjį savo spektaklį 
pristatė ne tik Madrido, bet 
ir Barselonos ir Valensijos 
lietuviams.

Lie tuvos  ambasadorė 
Ispanijoje Audra Plepytė drau-
ge su lietuvių kalbos mokytoja 
Erika Dobrovolskaitė padėkos 
raštais apdovanojo ispanus, 
kurie Madride mokosi lietuvių 
kalbos, domisi lietuvių tradi-
cijomis.

Lietuvos generalinis kon-
sulas Sankt Peterburge gruo-
džio 15 d. mieste gyvenančius 
lietuvius bei Lietuvos bičiulius 
pakvietė į kalėdinių papročių 
vakarą.

Jį vaidinimu lietuvių kalba 
pradėjo šiemet įsikūrusios 
lituanistinės mokyklos moki-
nukai, su Kalėdų laikotarpio 
tradicijomis ir Kūčių valgių 
tradicijomis susirinkusiuosius 
supažindino Lietuvos liaudies 
kultūros centro darbuotojos.

Tautodailininkė Odeta 
Tumėnaitė-Bražėnienė pristatė 
savo karpinius, svečius mokė 
iš popieriaus pasigaminti tra-
dicines kalėdines dekoracijas. 
Šią pamoką tautodailininkė 
surengė ir kalėdinio vakaro da-
lyviams Karelijos respublikos 
mieste Petrozavodske. Jame 
dalyvavo Lietuvos generali-
nė konsulė Sankt Peterburge 
Aušra Semaškienė, vietos 
lietuviai ir pedagoginės mo-
kyklos studentai. 

LR URM inf.

(Atkelta iš 7 psl.)
LIETUVIŠKOS KŪČIOS...

Lietuvos ambasadorius 
JAV gruodžio 20 d. JAV 
National Defence University 
tarėsi su šios mokslo insti-
tucijos prezidentu generolu 
majoru Gregg F. Martin.

Nacionalinis gynybos uni-
versitetas laikomas aukščiau-
sia JAV strateginio karinio 
lygio akademine institucija, 
kuriame mokėsi ir keletas 
aukštų Lietuvos karininkų, 
tarp jų ir dabartinis Lietuvos 
karo atašė JAV pulkininkas 
Juozas Kačergius. Šiais metais 
į universiteto Šlovės muziejų 
buvo inauguruotas ir anksčiau 
universitetą baigęs Lietuvos 
karinių oro pajėgų vadas ge-

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis gruodžio 20 d. JAV  National Defence University 
susitiko su šios mokslo institucijos prezidentu generolu majoru Gregg F. Martin.                 LR URM nuotr.

nerolas majoras Edvardas 
Mažeikis.

Ambasadorius padėkojo 
universiteto prezidentui už 
indėlį ugdant aukščiausio 
lygio Lietuvos karininkus 
– tiek dabar jo vadovaujama-
me Nacionaliniame gynybos 
universitete, tiek ankščiau jo 
vadovautai sausumos pajėgų 
JAV karo kolegijai (Carlisle 
Army War College). Pastaroje 
mokėsi dabartinis Lietuvos 
kariuomenės vadas generolas 
leitenantas Arvydas Pocius. 
Jo pasiekimai taip pat įvertinti 
kolegijos šlovės muziejuje.

Ž.Pavilionis su Gregg F. 
Martin taip pat aptarė tolesnes 

PASITARIMAS SU JAV NACIONALINIO GYNYBOS 
UNIVERSITETO PREZIDENTU

bendradarbiavimo perspektyvos 
bei padėtį Baltijos jūros regione 

Generolas majoras Greeg F. 
Martin aukštai įvertino Lietuvos 
karių pasiaukojimą, drąsą ir 
profesionalumą, kurį jis matė 
Afganistane ir kitose bendros 
tarnybos vietose.      LR URM inf.

Lietuvos užsienio reika-
lų viceministras Vytautas 
Leškevičius gruodžio 20–21 d. 
Washington su JAV Prezidento 
patarėjais ir Valstybės de-
partamento pareigūnais ap-
tarė Lietuvos pasirengimą 
artėjančiam pirmininkavimui 
Europos Sąjungos Tarybai 
2013 m. antrąjį pusmetį.

Pasitarimų metu vicemi-
nistras pažymėjo, kad Lietuva 
remia aktyvias pastangas sie-
kiant pradėti derybas dėl nau-
josios prekybos sutarties tarp 
JAV ir ES. „Manome, kad 
palankesnės sąlygos prekybai 
ir ekonominiams mainams 
sudarytų geras prielaidas pa-
pildomam ekonominiam im-
pulsui”, - sakė  V. Leškevičius.

Susitikime su JAV vals-
tybės sekretorės pavaduo-
toju Tarptautinio saugumo 
ir neplatinimo klausimams 
Thomas Countryman aptartas 
Lietuvos ir JAV bendradarbia-
vimas branduolinio saugumo 
ir kovos prieš branduolinių 
medžiagų kontrabandą srityje.

„Džiaugiamės, kad 2012 
m. balandžio mėnesį Lietuvoje 
savo veiklą pradėjo bendro-

APTARTAS ARTĖJANTIS LIETUVOS 
PIRMININKAVIMAS ES TARYBAI

mis pastangomis įkurtas 
Branduolinio saugumo kompe-
tencijos centras. Lietuva pasi-
rengusi ir toliau aktyviai dirbti 
su JAV institucijomis ir kitų 
šalių ekspertais siekiant stiprin-
ti tarptautinės bendruomenės, 
ypač pasienio ir kitų specialiųjų 
tarnybų specialistų, pastangas 
ir gebėjimus kovoje su pavo-
jingų medžiagų kontrabanda”, 
- pokalbio metu sakė užsienio 
reikalų viceministras. Anot 
diplomato, Lietuva pasirengusi 
dalintis šios srities patirtimi su 
kaimyninėmis valstybėmis, ES 
narėmis ir visomis kitomis šali-
mis, kurios pageidaus stiprinti 
savo administracinius gebė-
jimus kovoje su branduolinių 
medžiagų kontrabanda.

V. Leškevičius su JAV 
kolegomis taip pat aptarė ak-
tualius ES Rytų kaimynystės 
klausimus, regioninio saugu-
mo ir bendradarbiavimo ak-
tualijas Baltijos jūros regione.

Vizito metu užsienio reika-
lų viceministras dalyvavo JAV 
sostinėje surengtame Kipro 
pirmininkavimui ES Tarybai 
skirtame iškilmingame rengi-
nyje.                       LR URM inf.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pa-
sveikino naujai išrinktąją Pietų Korėjos vadovę Park Geun-hye 
ir palinkėjo jai sėkmės atsakingose pareigose. Lietuvos vadovės 
teigimu, tai, kad Pietų Korėjai pirmą kartą šalies istorijoje va-
dovaus moteris, įrodo vis labiau stiprėjantį moterų vadovių vai-
dmenį pasaulyje. Vis daugiau pasaulio tautų joms patiki spręsti 
svarbiausius ekonomikos, politikos ir saugumo klausimus.

Vokietijos miestas Aachenas Lietuvos Respublikos 
Prezidentei Daliai Grybauskaitei skiria vieną garbingiausių 
apdovanojimų Europoje - Karolio Didžiojo apdovanojimą 
(Charlemagne Prize). Prezidentei šis apdovanojimas skiriamas 
už Lietuvos indėlį kuriant Europos Sąjungos vienybę ir visos 
Europos ekonominį pastovumą. Karolio Didžiojo apdovanoji-
mo komiteto teigimu, Lietuva yra susitelkimo, pasiaukojimo ir 
sėkmės pavyzdys kaip įveikti krizę bei sudėtingus finansinius 
išbandymus. „Tai labai garbingas Lietuvos ir jos žmonių įver-
tinimas. Džiaugiuosi, kad mūsų indėlis kuriant visos Europos 
vienybę ir sėkmingą ateitį yra pripažįstamas ir aukštai vertina-
mas. Tai ypač svarbu Lietuvai rengiantis pirmininkauti Europos 
Sąjungos Tarybai kitų metų antrą pusmetį”, - sakė Prezidentė.

Apie apdovanojimą Lietuvos vadovę telefonu informavo 
Aacheno meras. 1950 m. įsteigtas apdovanojimas yra teikiamas 
už ypatingus nuopelnus Europos idėjai ir vienybei. Juo apdo-
vanoti Europos Sąjungos įkūrėjai - Konrad Adenauer, Robert 
Shuman, Jean Monnet, taip pat Winston Churchill, Vaclav 
Havel, Bill Clinton, François Mitterrand, Karalius Juan Carlos 
II, Angela Merkel, Tony Blair, Jean-Claude Juncker ir kiti žymūs 
Europos bei pasaulio vadovai. Apdovanojimas Prezidentei bus 
įteiktas 2013 m. gegužės 9 d. Aachene.

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, sveikinda-
mas užsienio lietuvius Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga, 
pabrėžė išskirtinę ateinančių metų reikšmę Lietuvai ir visų tau-
tiečių vienybės svarbą įveikiant būsimus iššūkius ir prisidedant 
prie valstybės pažangos.

„Naujieji 2013-ieji bus naujų iššūkių ir didžių galimybių 
metai – Lietuva atliks garbingą ir atsakingą pirmininkavimo ES 
Tarybai misiją. Pirmininkavimas bus rimtas išbandymas visai 
valstybei, tačiau Lietuva turės išskirtinę progą prisistatyti pasau-
liui kaip moderni, brandi, kurianti šalis ir patikima tarptautinės 
bendrijos narė. Nuo mūsų visų gebėjimo dirbti kartu priklausys 
valstybės pažanga”, – teigiama ministro sveikinime. Jis pridūrė 
tikįs, kad „tautos didvyrių Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
nemirtingas žygdarbis, kurio 80-ies metų sukaktį minėsime šiais 
metais, sutvirtins visų lietuvių santarvės saitus”.

Naująjį Lietuvos užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių 
gruodžio 19 dieną telefonu pasveikino Švedijos užsienio rei-
kalų ministras Carl Bildt. Pokalbio metu ministrai pabrėžė 
glaudų ir dinamišką Lietuvos ir Švedijos bendradarbiavimą, 
kurį sutarė toliau stiprinti ir plėtoti. Kaip vieną iš aktualiausių 
tarptautinės darbotvarkės klausimų ministrai įvardijo Rytų part-
nerystės programą ir pasirengimą trečiajam Rytų partnerystės 
viršūnių susitikimui, kuris 2013 metais vyks Vilniuje. Detaliau 
šiuos ir kitus regioninės ir tarptautinės darbotvarkės klausimus 
sutarta aptarti kitų metų sausio mėnesį vyksiančio tradicinio 
neformalaus Europos ir Šiaurės Amerikos tarptautinės ir sau-
gumo politikos ekspertų „Sniego susitikimo” Trakuose metu.

Lietuvą ir Švediją sieja intensyvūs dvišaliai ir regioniniai 
ryšiai. Švedija ir toliau išlieka didžiausia investuotoja  Lietuvoje. 
Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje 2012 m. birželio 30 d. 
sudarė 38566,08 mln. litų (11178,57 mln. eurų), iš jų tiesioginės 
Švedijos investicijos – 8498,0 mln. litų (2463,19 mln. eurų). 
Švedija užėmė pirmą vietą pagal tiesioginių užsienio investicijų 
dydį Lietuvoje. 2011 m. Lietuvos ir Švedijos prekybos apyvar-
ta buvo 5095,91 mln. litų (1477,08 mln. eurų) ir, palyginti su 
2010-aisiais, padidėjo beveik 30 procentų.

2013 metais Švedija perima Šiaurės ir Baltijos šalių ben-
dradarbiavimo (Nordic Baltic Eight, NB8) koordinavimą. 
2012-aisiais šios regioninio bendradarbiavimo iniciatyvos veiklą 
koordinavo Lietuva. 2013 m. Švedija bus ir Šiaurės ministrų 
tarybos pirmininkė.

Vilniuje gruodžio 19 dieną Pasaulio lietuvių jaunimo sąjun-
gos (PLJS) atstovybės Lietuvoje surengtoje diskusijoje „Kiek 
pasaulio lietuvis įdomus Lietuvai ir kiek jam įdomi Lietuva” 
URM Užsienio lietuvių departamento ambasadorė ypatingiems 
pavedimams Gintė Damušytė pabrėžė jaunimo iniciatyvų ir 
projektų svarbą puoselėjant jaunų užsienio lietuvių ryšius su 
Tėvyne. Ji priminė, kad šiais metais 13 valstybės institucijų 
pradėjo įgyvendinti URM koordinuojamą „Globalios Lietuvos” 
programą, kuria siekiama sustiprinti diasporos ryšius su Lietuva 
ir paskatinti jos įsitraukimą į valstybės gyvenimą. LRT, LR URM
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KULTŪROS KRONIKA
Didysis muzikų paradas - ilgiausias Lietuvos istorijoje 

įvyko jau šešioliktą kartą gruodžio 16 d. Koncertavo dešimtys 
garsių dainininkų ir muzikantų, net 25 atlikėjų grupės. Tarp jų - 
Šv. Kristoforo kamerinis orkestras, Valstybinis choras „Vilnius”, 
pučiamųjų orkestras „Trimitas”.

Kalėdinėje šventėje Vilniaus „Siemens” arenoje įvyko 
naujas muzikinis dviejų dalių koncertas. „Per Kalėdas norisi 
padovanoti gražią šventę ir prisiminti, kad prieš daug daug metų 
gimė Kristus. Galima ją švęsti namuose, o galima surengti ir 
dideliame būryje”, - sakė kalėdinės šventės „Didžiausia dovana” 
vienas rengėjųn operos solistas Vaidas Vyšniauskas. Šventė vyko 
Kalėdų antrąją dieną - rytinė programa buvo skirta vaikams su 
15 tūkstančių dovanų, nemokamai. Sukurtas spektaklis vaikams 
„Tėvas Martynas”, jam muziką sukūrė Artūras Chalikovas. 
Pažiūrėję šią istoriją vaikai turėtų suprasti - kiekvienas geras 
darbas sugrįžta gėriu, o kasdamas duobę kitam, žiūrėk, ir pats 
įkrisi.

Antroje koncerto dalyje, vakare, toje pačioje „Siemens” 
salėje, suaugusiems dainavo maestro Virgilijus Noreika, 
Sigutė Stonytė, Vaidas Vyšniauskas, Liudas Mikalauskas, Ona 
Kolobovaitė, Rosita Čivilytė, Ovidijus Vyšniauskas ir kiti su 
kalėdinės nuotaikos dainomis, arijomis ir giesmėmis. Koncertą 
pradėjo ištrauka iš Handelio oratorijos „Mesijas” ir baigė su 
Gintauto Abariaus „Palaimink, Dieve, mus”. Koncerto kūri-
niais gėrėjosi daug žmonių, juos dirigavo dirigentas Vytautas 
Lukošius.

„Samariečių krepšys” buvo ta organizacija, kuri dalijo mi-
nėtas 15 tūkstančių dovanėles vaikams, kurios buvo atsiųstos iš 
Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Vokietijos. Už tai buvo 
atsakingas Evangelikų bažnyčios vyskupas Rimantas Kupstys.

Operos solistas V.Noreika pasakojo, kad per gyvenimą 
yra surengęs tiek kalėdinių koncertų, jog net neatsimena jų 
skaičiaus. „Tačiau gerai prisimenu vaikystės Kalėdas. Esu 
karo vaikas. Jei per Kalėdas mama paduodavo riekę duonos 
su taukais ir ant viršaus užbarstytais svogūnais, tai jau buvo 
karališka puota. Dabar šeimoje padedame dovanėles po egle, 
bet vaikystėje man to patirti neteko”.

Pranciškonų rūmuose Vilniuje susirinkusius muzikos 
atlikėjus, dailininkus ir verslo atstovus, jungė bendras tikslas - 
artėjant šv. Kalėdoms pasidalyti gerumu su sunkiai sergančiais 
vaikais. Tikslas - surinkti lėšų, reikalingų Kauno klinikinės 
ligoninės vaikų palatai atnaujinti. Sudarytas fondas „Saulės 
smiltys”, kuris telkia tas lėšas. Norima atnaujintoje palatoje 
įrengti muzikos aparatūrą, kad džiova sergantys mažieji ligo-
niukai galėtų klausytis klasikos kūrinių. Fondo „Saulės smiltys” 
lėšomis jau atnaujintos 8 Kauno klinikinės ligoninės palatos. 
„Mokslas įrodė, jog muzikos klasikų kūriniai turi gydomąjį 
poveikį”, - kalbėjo fondo įkūrėja M.Dubickienė.

Saulius Kubilius, kuris veda Vatikano radijo lietuvių 
programas, primena, jog pirmos popiežiaus žinutės pasiro-
dė „Twiter” tinkle. Šių žinučių autorius yra pats popiežius 
Benediktas XVI, kuris savo ranka rašo kalbas, tekstus, encikli-
kas. Gali būti, kad kada nors ir šis popiežius prabils lietuviškai, 
sako S. Kubilius. 

Nors Lietuvos rašytojų 
sąjunga (LRS) jau ne vienus 
metus stengiasi, kad Antano 
Baranausko „Anykščių šilelį”, 
Kristijono Donelaičio „Metus” 
ar Maironio „Pavasario bal-
sus” prekybos vietose būtų 
galima įsigyti bet kada, patri-
otiškumą nusveria komerciniai 
verslininkų siekiai. 

2012 m., minint Jono 
Mačiulio-Maironio 150-ąsias 
gimimo metines, LRS išlei-
do dvi knygas, susijusias su 
žymiuoju klasiku. Maironio 
lietuvių literatūros muziejaus 
direktorė Aldona Ruseckaitė, 
atlikusi daug studijų, para-
šė knygą „Šešėlis JMM”. 
Knygynų lentynose taip pat 
atsirado iš naujo išleistas 
Maironio kūrybos rinkinys 
„Graži tu mano”. 

D a r  v i e n a  k n y g a  - 
„Pavasario balsai” - pasirodė 
Lietuvių literatūros ir tau-
tosakos instituto iniciatyva. 
Vaikams skirtai knygai „Jūratė 
ir Kastytis” lėšų rado leidykla 
„Naujoji Rosma”. 

Norėtų daugiau 
pagarbos

LRS leidyklos vyriausia-
sis redaktorius Valentinas 
Sventickas tvirtino, kad lie-
tuvių klasikų kūrybos kny-
gynuose pasigendama jau 
seniai, tačiau aktyviai apie šią 
problemą imta kalbėti 2004 
metais. Tuomet sudaryta spe-
ciali komisija parengė autorių, 
kurių geriausius kūrinius LRS 
leidykla nusprendė išleisti 
savomis lėšomis, sąrašą. XX 
amžiaus klasikai priskiriamą 
„Lietuvių literatūros lobyno” 
seriją sudarė 30 praėjusio šim-
tmečio darbų. Pirmoji knyga 
pasirodė 2005-aisiais. 

„Skaitytojams liko per-
duoti tik naujus Juozo Tumo-
Vaižganto ir Igno Šeiniaus 
kūrybos leidimus. Šie darbai 
suplanuoti ir turėtų būti atlikti 
kitąmet”, - sakė V.Sventickas. 
Anot jo, iš anksto buvo nu-
matyta, kad 2012 metais bus 
pateiktas naujas Maironio 
kūrinių leidimas. Šiemet kny-
gynus taip pat pasiekė Vinco 
Mykolaičio-Putino „Altorių 
šešėly”.

Be XX amžiaus klasikai 
priskiriamų knygų, LRS leidy-
kla leidžia ir kitus komercinių 
leidyklų nedominančius kūri-
nius. Pavyzdžiui, 2008-2009 
metais buvo išleisti Liudo 
Dovydėno rinktiniai raštai, 
sudarantys aštuonis tomus. 
„Anksčiau jie buvo pasirodę 
tik Amerikoje. Todėl surin-
kome svarbiausius autoriaus 
darbus ir sudėjome į tomus”, 
- kalbėjo V.Sventickas. 

LRS leidyklos vyriausiojo 
redaktorius teigimu, stengia-
masi peržiūrėti geriausius 

MAIRONIO 150-OSIOMS GIMIMO METINĖMS 
IŠLEISTOS TRYS KNYGOS

klasikų kūrinius ir paskelbti 
atnaujintus jų variantus, ati-
tinkančius originalus, o ne 
sovietiniais metais koreguotus 
darbus. Šią leidyklą domina ir 
anksčiau neviešinti šedevrai. 

V.Sventickas įsitikinęs, 
kad žymiausių lietuvių autorių 
darbai skaitytojams turėtų būti 
prieinami kasdien, ir ne vien 
bibliotekose. Jo nuomone, 
kiekvienas iš mūsų, eidamas 
į svečius ir norėdamas įteikti 
kurio nors klasiko knygą kaip 
dovaną, neturėtų vargti jos 
ieškodamas. „Klasikų darbai 
turi būti prieinami visiems bet 
kuriame knygyne”, - pabrėžė 
V.Sventickas. 

Jis vylėsi, kad šalies kny-
gynai, ypač populiarieji, pa-
keis požiūrį į rečiau perkamas 
lietuvių literatūros klasikų 
parašytas knygas - ne tik mie-
liau jomis prekiaus, bet ir skirs 
labiau matomas, garbingesnes 
vietas lentynose. „Dabar kny-

gynai palaiko naują knygą 
kelis mėnesius ir prašo, kad 
ją pasiimtume. Bet juk šitaip 
neturėtų būti. Patriotiško nu-
siteikimo taip pat reikia”, 
- sakė V.Sventickas. Anot jo, 
ne viskas turėtų remtis vien į 
komerciją, o knygų pirkėjus 
irgi reikia ugdyti. 

Ilgai buvo primirštas
LRS vadovas Antanas 

A.Jonynas pasakojo, kad iš-
leisti Maironio kūrybos knygų 
atsirado natūralus poreikis. 
Tiesiog vienam garsiausių 
lietuvių autorių jau daug metų 
nerodyta dėmesio. „Buvo 
neįmanoma rasti knygynuose 
Maironio kūrybos. Manau, 
naujo jo darbų leidimo nebuvo 
pasirodę daugiau kaip dešim-
tmetį”, - svarstė A.A.Jonynas. 

Sąjungos vadovo nuomone, 
tokia pat situacija susiklosčiusi 
ir dėl kitų garbių rašytojų kū-
rybos. A.A.Jonynas juokavo, 
esą reikia sulaukti kokio nors 
autoriaus jubiliejaus, kad jo 
darbai atgimtų nauju pavidalu. 

Rašytojas tvirtino, jog 
šiemet LRS išleistos dvi su 
Maironiu susijusios knygos 
sulaukė populiarumo. Ypač 
daug dėmesio skaitytojai pa-
rodė minėtam A.Ruseckaitės 
darbui „Šešėlis JMM”. 

Netyrinėta sritis
Maironio lietuvių litera-

tūros muziejaus direktorė 
LŽ atskleidė, kad tautos dai-
niaus jubiliejaus metams ti-
kėtasi išleisti specialų leidi-
nį. Tam kaupta informacija, 
nauja archyvinė medžiaga, 
atidžiai analizuota jau turi-

V.Sventickas įsitikinęs, kad 
žymiausių lietuvių autorių dar-
bai skaitytojams turėtų būti 
prieinami kasdien, ir ne vien 
bibliotekose. LŽ

Maironio eilėraščio „Skausmo skundas” autografas (sumažintas). 
Viršuje, kairėje, užrašas „Spausdinti tik po mano mirties!” pabrauk-
tas raudonu pieštuku.

ma. Dirbta kelerius metus, 
tačiau A.Ruseckaitė sužinojo, 
kad tokios knygos leidimas 
nebus finansuojamas. „Buvo 
gaila sukauptų žinių, juolab 
jog Maironio gyvenimo taip 
niekas išsamiai daug metų ir 
netyrinėjo”, - sakė muziejaus 
direktorė.

Vandos Zaborskaitės mo-
nografija „Maironis” buvo 
išleista 1968 metais. Laikantis 
to meto reikalavimų kai kurie 
klasiko gyvenimo duomenys 
nutylėti, kiti pateikti pernelyg 
pakiliai. 

Pasak A.Ruseckai tės , 
sovietmečiu visos knygos 
buvo redaguojamos, tačiau 
V.Zaborskaitės darbas itin 
reikšmingas. Monografijos 
apie Maironį daugiau niekas 
nėra išleidęs. Kūrinys buvo 
populiarus, todėl pasirodė ir 
antras jo leidimas. „Atkurtos 

nepriklausomybės laikais, 
mano žiniomis, nebuvo pakar-
totas nė vienas Maironio kū-
rybos tomelis”, - apgailestavo 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejaus direktorė.

 Būtent todėl A.Ruseckaitė 
nutarė imtis sudėtingo darbo 
- viską, ką sužinojo, per-
teikti knygoje, kurios leidi-
mą sutiko finansuoti LRS. 
Autorė pasakojo, kad jai 
pavyko sukaupti daug ver-
tingos, anksčiau niekur ne-
skelbtos įdomios medžiagos. 
A.Ruseckaitė pamėgino ją 
perteikti lengvu, nenuobo-
džiu stiliumi, kai kur į pasa-
kojimus įpindama ir pikantiš-
kų detalių. 

„Apie Maironio veiklą 
žinota, bet jo, kaip žmogaus, 
gyvenimas nenagrinėtas”, - 
teigė pašnekovė. Kuo labiau 

(Nukelta į 10 psl.)
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autorė gilinosi į rašytojo gy-
venimą, tuo giliau klimpo į 
žinojimo ir noro pasidalyti juo 
su kitais liūną. A.Ruseckaitė 
taip įsijautė į aprašomo gyve-
nimo istoriją, kad neretai jį net 
sapnuodavo ar įsivaizduodavo. 
„Girdėjau, kaip nemigos kan-
kinamas Maironis vaikšto po 
savo namus ir mąsto... Viduje 
jis buvo labai įdomus žmo-
gus”, - pasakojo autorė. 

Daug nuotaikų savyje su-
kaupusi A.Ruseckaitė džiau-
gėsi knygos „Šešėlis JMM” 
populiarumu. Pirmuoju leidi-
mu išleisti 1100 egzempliorių 
ištirpo per mėnesį. Šiuo metu 
knygynuose parduodamos 
antro leidimo knygos. 

Perka, bet ne visada yra
Net ir didelį darbą atlikusi 

A.Ruseckaitė žino - neskelbtų 
Maironio tekstų tebėra daug. 
Ji neabejoja, kad žmones trau-
kia ši iškili asmenybė, todėl 
sako norėjusi atskleisti ne tik 
didingus, bet ir kiekvienam iš 
mūsų būdingus gyvenimiškus 
dalykus: „Norėjau Maironį 
priartinti prie žmogaus.”

Lietuvoje veikia keli dideli 
knygynų tinklai ir keli ma-
žesni knygynėliai. Nors juose 
sunku rasti klasikų, taip pat ir 
Maironio, kūrinių, prekiauto-
jai knygomis nelinkę sutikti 
esantys nesvetingi tokiems 
leidiniams. 

Leidyklos „Alma litte-

ra” atstovas spaudai Andrius 
Petraitis pripažino, kad su 
Maironiu susijusių knygų ga-
lima rasti ne visuose įstaigai 
priklausančiuose knygynuose, 
nes joms pasibaigus tenka 
užsakyti naujų, o pirkėjai gali 
užsukti būtent tuo metu, kai 
laukiama atvežant prekes. 

„Pegaso” knygyno kon-
sultantė tvirtino, jog žmonės 
ieško A.Ruseckaitės „Šešėlio 
JMM”, bet iš esmės Maironio 
kūryba domina retą skaity-
toją. 

Bene  d idž i aus i a s  su 
Maironiu susijusių knygų pasi-
rinkimas - centriniuose didžių-
jų miestų knygynuose. Kaune 
dirbanti Rima pasakojo, kad jų 
knygynas turėjo ir Danieliaus 
Sadausko išleistą dviejų kom-
paktinių plokštelių komplektą 
„Dainos. Maironis”. Įrašyta 30 
kūrinių, bendra trukmė - dau-
giau kaip 120 minučių. „Šiuo 
metu knygyne jo neturime, nes 
išpirko. Bet užsakėme papildo-
mai”, - aiškino Rima. 

Anot jos, su Maironiu su-
sijusios knygos pasiekė kny-
gynus tik rugpjūčio pabaigoje. 
Dabar jau galima įsigyti klasi-
ko kūrinius „Graži tu mano”, 
„Pavasario balsai”, „Jūratė 
ir Kastytis”. „Turime ir visas 
kitas knygas. Maironis šįmet 
tikrai populiarus”, - tikino 
pašnekovė.

Vilniaus centriniame kny-
gyne yra ir moksleiviams skir-
tų skaitinių „Jauna Lietuva”, 
„Raseinių Magdė”.

Net ir didelį darbą atlikusi A.Ruseckaitė žino - neskelbtų Maironio 
tekstų tebėra daug.                                                                       LŽ

(Atkelta iš 9 psl.)

MAIRONIS...

Šv. Kalėdų proga  
Tautos Fondo vadovybė  

sveikina visus mūsų rėmėjus  
ir linki Jums  

įdomių ir įspūdingų  
2013-ųjų Metų.

Tautos Fondo Taryba ir Valdyba

Šiais minint 150-ąsias 1863-
1864 m. sukilimo prieš Rusijos 
imperijos valdžią metines, siū-
loma išleisti proginę monetą ir 
pašto ženklą, sukurti dokumen-
tini filmą, parengti specialių 
pažintinių televizijos laidų.

Tai numatoma ministro 
pirmininko tarnybos pareng-
tame Vyriausybės nutarimo 
projekte dėl 1863 m. sukilimo 
minėjimo 2013 m. priemonių 
patvirtinimo.

Lietuvos nacionalinis mu-
ziejus būtų įpareigotas sukur-
ti dokumentinį filmą, skirtą 
1863-1864 m. sukilimo 150-
ųjų metinių sukakčiai pami-
nėti, kuris būtų parodytas per 

FILMAS APIE 1863 M. SUKILIMĄ
Lietuvos televiziją ir platina-
mas šalies muziejuose.

Savivaldybės turėtų pa-
ženklinti su 1863 m. sukilimu 
susijusias vietas: mūšių vietas, 
paminklus, sukilėlių kapus, 
taip pat sutvarkyti jau pažen-
klintas vietas, paminklus.

Minint sukilimo datą, siū-
loma surengti kelias tarptau-
tines mokslines konferen-
cijas, su sukilimu susijusių 
dokumentų parodas, sukilimo 
150-mečiui paminėti skirtus 
renginius: pamokas, diskusi-
jas, konkursus, ekskursijas, 
žygius, talkas ir pan. inicijuoti 
bendrojo ugdymo mokyklose. 
Taip pat numatoma surengti 

mokinių piešinių sukilimo 
tematika konkursą.

Lietuvos bankas būtų 
įpareigotas išleisti proginę 
monetą sukakčiai pažymėti, 
Susisiekimo ministerija - paš-
to ženklą „1863 m. sukilimui 
-150 metų”. Minint sukaktį, 
siūloma išleisti įvairių leidinių, 
tarp jų - vieno iš sukilimo vadų 
Antano Mackevičiaus biogra-
fiją naujai pristatantį istorinį 
leidinį „Kunigas Mackevičius 
kaip istorinė asmenybė”.

Dar  s iū loma  sukur t i 
Lietuvos televizijos pažintinių 
laidų, taip pat ir vaikams, skir-
tų 1863 m. sukilimui paminėti.

Lietuvos Seimas 2013-uo-
sius paskelbė 1863 m. sukili-
mo metais.

Restauruotos 29 ąžuoli-
nės skulptūros vėl stovi ant 
Klaipėdos Žvaginių piliakal-
nio (Klaipėdos r.). Prieš 40 
metų Lietuvos medžio meistrų 
sukurtas skulptūrų ansamblis 
buvo skirtas Antrojo pasaulinio 
karo metais išžudytų kaimo 
žmonių tragedijai įamžinti.

29 ąžuolinės skulptūros 
po atviru dangumi Ablingoje 
(Klaipėdos r.) iškilo 1972 me-
tais. Jas sukūrė 25 medžio 
meistrai ir kalvių grupė.

5–8 metrų aukščio stulpo 
pavidalo paminklus puošė 
reljefinės žmonių figūros, siu-
žetiniai vaizdai, simboliai ir 
įrašai. Jos buvo įkastos tiesiai į 
žemę, tad ilgą laiką jas gadino 
drėgmė.

Prieš porą metų specialistai 
nusprendė, kad kūriniai kritinės 
būklės, bet kada gali nuvirsti, o 
piliakalnio teritorija pavojinga 
lankytojams.

„Ablingos memorialo būklę 
vertinusi Kultūros paveldo de-
partamento Restauravimo tary-
ba rekomendavo skulptūras iš-
kelti, pašalinti žemėje buvusias 
ir supuvusias jų dalis, nuvalyti 
medžio paviršių, padengti jį 
konservavimo priemonėmis, 

ATGAIVINO SUŠAUDYTO KAIMO SKULPTŪRAS

atkurti sunykusias detales.
Restauruotų skulptūrų ne-

bekasėme į žemę. Jas sumon-
tavome ant metalinių kons-
trukcijų, o nuo lietaus kūrinius 
saugos metaliniai stogeliai”, 
– sakė vieną pirmųjų Lietuvoje 
liaudies skulptūrų ansamblį 
antrajam gyvenimui prikėlusios 
Klaipėdos bendrovės „Pamario 
restauratorius” vadovas Aldas 
Kliukas.

Atlikti sudėtingiausių skulp-

tūrų meninių elementų atkūrimo 
darbų restauratorius pasikvietė 
žinomą Žemaitijos medžio 
meistrą Raimundą Puškorių. 
Jam teko atgaivinti ir savo tėvo 
Aniceto Puškoriaus skulptūrą. 
Buvo manoma, kad labiausiai 
sunykusių darbų nepavyks at-
naujinti, net svarstyta, ar never-
tėtų vietoj jų statyti naujų.

Tačiau R.Puškorius jau res-
tauravo 27 kūrinius ir žada 
prikelti dar du beviltiškiausios 
būklės darbus.

Nužudė 42 žmones
1941 metų birželio 23 die-

ną vokiečių naciai sušaudė 42 
žmones: 33 Ablingos gyven-
tojus (20 vyrų ir 13 moterų), 
šešis Žvaginių kaimo vyrus 
ir dar tris žmones, tuo metu 
atvykusius į svečius.

Pretekstu išžudyti kaimo 
gyventojus tapo žinia, kad 
šiose apylinkėse sovietų kariai 
apšaudė vokiečių dviratinin-
kų būrį. Keli vokiečiai žuvo. 
Naciai kelių gyventojų namuo-
se rado ginklų, įtarinėjo, esą 
jie palaikė ryšius su sovietų 
kariais, teikė jiems pagalbą.

Sušaudę žmones vokiečiai 
kaimą sudegino. Išsigelbėti 
pavyko 20 žmonių.

Aušra Pilaitienė, lrytas.lt

Prieš keturiasdešimt metų sukur-
tos skulptūros dabar apsaugotos 
nuo drėgmės – jos sumontuotos 
ant metalinių konstrukcijų ir bus 
pridengtos stogeliais.
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BALANDŽIO 6 d., šeštadienį Šv. Kazimiero parapijos 
Atvirkštinės loterijos vakaras vyks Lietuvių namuose. Laikas 
bus paskelbtas vėliau.

GEGUŽĖS 4 d., šestadienį „Fashion Show” renginys, vėliau 
bus pranešta vieta ir laikas.

Rengia Clevelando LB skyrius ir radijas Šiaurinis krantas

RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

R.Sakienė, National City, CA ...100
D.Mačernis, Chicago, IL ............45
K.Bruožis, Cleveland, OH .........25
N.Juškėnas, Clev. Hts, OH .........25
R.Strimaitis, Los Altos, CA ........25
R.Žiedonis, Highland Hts., OH ..21
A.Sandargas, Clermont, FL ........20
J.Simonis, Santa Barbara, CA ....20
T.Sperauskas, Glen Cove, NY ....20
W.Wengel, Delran, NJ ................20
I.Jansonas, Osterville, MA .........15
S.Juodvalkis, Euclid, OH ...........10

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Lietuvos  ambasadoje 
Otavoje gruodžio 20 dieną 
surengtoje lietuvių bendruo-
menės šventėje Lietuvos am-
basadorius Kanadoje Vytautas 
Žalys perdavė užsienio reikalų 
ministro Lino Linkevičiaus 
sveikinimą ir pakvietė tau-
tiečius kitais metais Lietuvai 
pirmininkaujant ES prisidėti 
prie Tėvynės pristatymo ka-
nadiečiams.

„Tai puiki galimybė ne tik 
ambasadai, bet ir bendruome-
nei, kurią kviečiu prisidėti or-

Buvusiam Vilties Draugijos pirmininkui

A. † A.
Dr. Vytautui Mauručiui

mirus, drauge liūdėdami, gilią užuojautą reiškiame 
seserei ALDONAI RAUGALIS, dukterėčioms 
ir sūnėnams ARDELE CARVIS, ELIZABETH 

VIPPI, DIANA GRASSO, GEORGETTE 
BARNES, MICHAEL MAURUTIS, DANIEL 

STEPANAUSKAS ir visiems artimiesiems.

Vilties Draugijos Valdyba

Mielam Kolegai

A. † A.
Dr. Vytautui Mauručiui

pabaigus šią žemišką kelionę, nuoširdžią užuojautą 
reiškiame visiems artimiesiems ir kartu liūdime.

Aldona ir dr. Povilas Švarcai

tapusioje knygoje „Tarp pil-
kų debesų” pasakojusi lietu-
vių tremties į Sibirą istoriją. 
Pristatydama savo romaną 
Lietuvoje, rašytoja atvyko 
su leidėjų milžinės „Penguin 
Books” atstovais ir lig šiol 
lietuvių autoriams padeda 
užmegzti ryšius su užsienio 
leidyklomis. Apdovanojimais 
įvertinti ir vienas geriausių 
nūdienos iliustratorių, meni-
ninkas Ray Bartkus, lietuvių 
kilmės architektas iš Italijos 
Massimiliano Fuksas, pripa-
žįstamas kaip vienas geriau-
sių architektų pasaulyje bei 
prisidėjęs prie Guggenheimo 
muziejaus Vilniuje projekto 
sukūrimo.

Viso gyvenimo pasiekimų 
apdovanojimais pagerbti trys 
aktyvią tarptautinę profesinę 
karjerą padarę lietuviai, ne tik 
garsinantys Lietuvos vardą, 
bet ir parodę, kaip ryšys su 
Lietuva padeda šalies plėtrai, 
konkurencingumui didinti. Tai 
Californijos universiteto pro-
fesorius, mokslininkas, infor-
matikas Algirdas Avižienis, 
nuolat savo tarptautinę patirtį 
perteikdavęs lietuvių moksli-
ninkams. Avangardinio kino 
pradininkas Jonas Mekas 
įvertintas už naujas meno 
formas pasaulyje, o verslinin-
kas ir filantropas dr. Juozas 
Kazickas pagerbtas už indėlį 
į Lietuvos ekonomiką ir labda-
ros tradicijų stiprinimą. 

Į iškilmes atvykusiam A. 
Avižieniui apdovanojimą įtei-
kė prezidentė D. Grybauskaitė. 
Daugiau apdovanotųjų į 
Lietuvą neatvyko, tačiau ren-
ginio dalyviai išvydo jų vaizdo 
sveikinimus. „Turime labiau 
gerbti lietuvius, kurie yra pa-
saulinio masto”, - vaizdo įraše 
kalbėjo J. Mekas. 

Į Vilnių atvykti planavusi ir 
jau bilietus turėjusi B. Galdikas 
turėjo planus pakeisti dėl ligos. 
Pasirodo, garsiai mokslininkei 
Indonezijoje įkando JAV gy-
dytojams nežinomas vabalas. 
Šiuo metu ji gydosi ligoninėje 

LIETUVĄ...
(Atkelta iš 4 psl.) JAV. Apdovanojimą atsiėmusi 

B. Galdikas atstovė perdavė 
mokslininkės žinią: 2013 m. 
vasarą ji laukia savanorių, no-
rinčių kelias savaites dalyvauti 
ekspedicijoje Borneo saloje. 

J.Kazickas – Pasaulio 
lietuvis

Apdovanojimų vakaro 
metu paskelbtas ir „Pasaulio 
lietuvis 2012”, kurį iš 9 no-
minantų, išsiskyrusių savo 
nuveiktais darbais ir Lietuvos 
garsinimu, rinko DELFI tinkla-
lapio skaitytojai. Nugalėtoju 
tapo dr. J. Kazickas. 

„ G l o b a l i o s  L i e t u v o s 
apdovanojimuose 2012” 
Vilniuje dalyvavo užsie-
nyje dirbantys savo sričių 
profesionalai iš Honkongo, 
JAV, Jungtinės Karalystės, 
Š v e i c a r i j o s ,  Š v e d i j o s , 
B e l g i j o s ,  N y d e r l a n d ų , 
Danijos, Ukrainos. Užsienio 
lietuvių pasiekimus pagerbė 
ir Didžiosios Britanijos am-
basadorius Lietuvoje David 
Hunt, Lietuvoje veikian-
čių tarptautinių kompanijų 
vadovai bei profesionalai, 
dirbantys garsiausiose pa-
saulinėse finansų ir tarptau-
tinėse institucijose, tokiose 
kaip „JP Morgan”, „Abbot 
International”, Pasaulio ban-
kas, „Barclays” bei moksli-
nės karjeros siekiantys pa-
saulio aukštosiose moky-
klose INSEAD, Cambridge, 
Oxfordo ir Massachusetts 
technologijų universitetuose.

LIETUVOS AMBASADORIAUS 
KANADOJE ŽODIS

ganizuojant kultūros renginius 
pirmininkavimo metu. Tik su 
jūsų pagalba galime aktyviai 
pristatyti Lietuvos pirminin-
kavimo ES Tarybai prioritetus 
Kanados gyventojams”, – tei-
gė ambasadorius.

Vakaronės metu gausiai 
susirinkę bendruomenės na-
riai su atžalomis turėjo progą 
pamatyti ambasadoje ekspo-
nuojamą parodą „Neregėta 
Lietuva”, dalijosi gera kalėdi-
ne nuotaika, vaišinosi kalėdi-
niais gardumynais.  LR URM inf.

N E W  Y O R K ,  N Y

Lietuvių Kūčios. 2012 
m. gruodžio 16 d. Lietuvos 
G e n e r a l i n i s  k o n s u l a s 
Valdemaras Sarapinas su žmo-
na Vyte dalyvavo New Yorko 
lietuvių Kūčių šventėje. Ji 
prasidėjo lietuviškomis šv. 
Mišiomis Apreiškimo bažny-
čioje. Jas aukojo bažnyčios 
klebonas Vytautas Volertas 
bei svečias iš Lietuvos – 
Pranciškonų Mažesniųjų 
Brolių ordino provincijolas 
brolis Astijus Kungys. Po 
Šv. Mišių į greta įsikūrusią 
Mt. Carmel bažnyčios salę 
susirinko ypatingai gausus 
lietuvių bei jų draugų būrys 
iš New Yorko bei jo apylin-
kių. Džiaugdamasis gražiais 
besibaigiančių metų darbais, 
Generalinis konsulas pastebė-
jo, kad šiais metais nepavyko 
išvengti ir liūdnų ir skaudžių 
akimirkų, kaip pavyzdį pa-
minėdamas uragano Sandy 
pridarytus baisumus. „Kita 
vertus, tie baisumai tik privertė 
mus visus dar labiau susitelkti 
ir pasijusti viena didele darnia 
šeima, kurios nariai nepalieka 
vieni kitų nelaimėję”, - sakė 
jis. V. Sarapinas ypač dė-
kojo New Yorko skautams, 
nes būtent jų iniciatyva buvo 
įkurtas specialus paramos nuo 
uragano nukentėjusiesiems 
fondas, į kurį gali aukoti visi 
pageidaujantieji. Specialių 
Generalinio konsulo padėkos 
žodžių susilaukė Maironio 
mokyklos mokiniai, mokytojai 
ir tėveliai. 

Šventės dalyvius taip pat 

sveikino brolis Astijus, Mt. 
Carmel bažnyčios klebonas 
monsinjoras Joseph Calise, 
New Yorko Maironio litu-
anistinės mokyklos vedėja 
Faustina Šinkūnienė, JAV 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos pirminin-
kė Ramutė Žukaitė. Kūčių 
šventėje dalyvavo ir Lietuvos 
Misijos prie Jungtinių tautų 
vadovės pavaduotoja Rita 
Kazragienė su vyru Giedriumi. 
Šventės metu pasirodė jau-
nieji New Yorko skautai, o 
„maironiukai” parengė šau-
nią šventinę programą, kurią 
vainikavo lėlių vaidinimas 
pagal L. Jakimavičiaus istoriją 
„Katinėlis ir gaidelis Kalėdų 
ieškojo”. Vėliau šventės da-
lyviai vaišinosi tradiciniais 
Kūčių valgiais, giedojo ka-
lėdines giesmes, o renginio 
kulminacija, be abejo, tapo 
Kalėdų Senelio pasirodymas.

Lietuvos Vyčių Kūčios. 
2012 m. gruodžio 16 d. 
Lietuvos generalinis konsu-
las Valdemaras Sarapinas su 
žmona Vyte dalyvavo vie-
nos seniausių lietuvių išeivi-
jos organizacijų – Lietuvos 
Vyčių (Knights of Lithuania) – 
Kūčių šventėje. Sveikindamas 
New Yorko Lietuvos Vyčius, 
Generalinis konsulas dėkojo 
jiems už mūsų valstybės labui 
atliktus darbus. „2012-ieji 
metai Jūsų garbios organiza-
cijos istorijoje taps dar vienos 
sėkmės istorijos metais, kurių 
bėgyje, darydami didelius ir 
mažus darbus, Jūs demons-
travote meilę ir ištikimybę 
Tėvynei Lietuvai”, - sakė jis. 
Pasak V. Sarapino, ateinantys 
2013-ieji Lietuvos Vyčiams 
bus kupini dar didesnių iššū-

kių bei įvykių, nes kitąmet 
ši garbi organizacija minės 
100-ąsias savo gyvavimo bei 
veiklos metines. Šventėje da-
lyvavęs didelis Lietuvos palai-
kytojas, New Yorko valstijos 
asamblėjos (New York State 
Assembly) narys Michael 
Miller džiaugėsi Lietuvos, 
kaip NATO ir ES narės bei 
strateginės JAV partnerės, pa-
siekimais per pastaruosius ke-
letą metų, linkėdamas ir toliau 
išlikti vakarietiškas vertybes 
propaguojančia šalimi. Kaip 
New Yorko valstijos padėkos 
ženklą, jis įteikė Lietuvos ge-
neraliniam konsului specialią 
deklaraciją (proclamation). 
Šventės metu koncertavo at-
likėjai iš New Jersey valstijos 
– dainininkė Angelė Kiaušaitė 
bei kanklininkas Rimgaudas 
Pranckevičius.

Lietuvos šventės dalyviai 
vaišinosi tradiciniais Kūčių 
valgiais, kartu giedojo kalėdi-
nes giesmes.

LR URM inf.
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$250,000

S P O R T A S

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter
Buy any 4 tires and receive a. P.S. Tire hat!

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

Grybauskaitė dėl prieštaros 
Konstitucijai, ir Seimas jos 
veto pritarė.

2006 metų rudenį Konsti-
tucinis Teismas išaiškino, 
kad pagal Konstituciją, dvi-
gubos pilietybės atvejai turi 
būti reta išimtis, ir dvigubą 
pilietybę plačiau leidžiančias 
įstatymo normas paskelbė 
prieštaraujančiomis pagrin-
diniam šalies įstatymui.

Pagal dabartinį Pilietybės 
įstatymą, dviguba piliety-
bė leidžiama tiems, kurie 
iš Lietuvos pasitraukė iki 
Nepriklausomybės atkūrimo 
1990-aisiais, taip pat tiems, 
kurie pilietybę įgijo auto-
matiškai – gimdami arba per 
santuoką. Tačiau dvigubą pi-
lietybę turintieji nuo gimimo, 
sulaukę pilnametystės, per 
trejus metus turi apsispręsti, 
kurią pilietybę pasirinkti.

Dvigubos pilietybės ne-
gali turėti tie Lietuvos pi-
liečiai, kurie savo noru 
išvyko iš Lietuvos po jos 
Nepriklausomybės atkūri-
mo 1990 metų kovo 11 dieną 
ir taip pat savo noru įgijo 
kitos valstybės pilietybę.

Lietuvos Konstitucijoje 
numatyta, kad išskyrus įsta-
tymo numatytus atskirus 
atvejus, niekas negali būti 
kartu Lietuvos Respublikos ir 
kitos valstybės pilietis.

Ši nuostata įrašyta pirma-
jame Konstitucijos skirsnyje, 
kuris gali būti keičiamas tik 
referendumu.

(Atkelta iš 6 psl.)

ŽADA...

Torontas, guodžio 27 d. 
(ELTA). Šiaurės Amerikos 
Nacionalinės krepšinio aso-
ciacijos (NBA) klubo vidurio 
puolėjas Jonas Valančiūnas dėl 
lūžusio dešinės rankos bevar-
džio piršto negalės žaisti 4-6 
savaites. 20-metis 211 cm ūgio 
lietuvis traumą patyrė per rung-

Florida, gruodžio 26 d. 
(ELTA). Pajėgiausias Lietuvos 
tenisininkas Ričardas Berankis 
JAV sėkmingai baigė pasi-
rengimą naujam sezonui ir 
jau artėjantį savaitgalį pradės 
kovas Teniso profesionalų 
asociacijos (ATP) „World Tour 
250” serijos turnyro Brisbane 
(Australija) atrankoje.

22-ejų metų lietuviui naujo 
sezono kovoms padėjo ruoštis 
ir 14-oji pasaulio raketė ame-
rikietis John Isner.

R.  Berankio  t rener i s 
Remigijus Balžekas pasiren-
gimą naujoms kovoms vertina 
puikiai.

„Komanda dirbo labai ge-
rai. Ričardo sveikata labai 
gera. Treniravomės su J. Isner, 
Tim Smyczek ir kitais aukš-
tos klasės žaidėjais, - apie 
pasirengimo etapą pasakojo 
specialistas. - Akcentavome 
fizinį pasirengimą, taip pat kai 
kuriuos taktinius elementus. 
Buvo prie mūsų prisidėjęs ir J. 
Isner treneris Craig Boynton. 
Jis mums nemažai pagelbė-
jo ir naujovių papasakojo. 
Praktiškai planą, mes taip gal-
vojame su Ričardu, įvykdėm 
šimtu procentų”.

R. Berankio tikslas 2013 
metų sezone užimti kuo aukš-
tesnę vietą ATP vertinime ir 
išvengti didžiausių pasaulio 

KREPŠININKAS J. VALANČIŪNAS 
NERUNGTYNIAUS 4-6 SAVAITES

tynes su „Orlando Magic” eki-
pa (93:90) gruodžio 21 dieną. 
Lygos naujokui J. Valančiūnui 
operacijos neprireiks. 

Lietuvos krepšininkas šį 
sezoną sužaidė 28 rungtynes, 
per kurias pelnydavo viduti-
niškai po 7,8 taško ir atkovo-
davo po 5,2 kamuolio.

R. BERANKIS PASIRENGĘS PUIKIAI
turnyrų kvalifikacijos etapų. 
Sezono pabaigoje R. Berankis 
pasaulio vertinime užėmė 
113-ą vietą. R. Balžekas tokį 
rezultatą vertina teigiamai.

„Žinant, kad jis startavo po 
traumos ir žaidė tik keturis su 
puse, penkis mėnesius iš dvy-
likos, ši vieta jam labai, labai 
gera”, - teigė R. Balžekas.

Treneris patvirtino, kad 
kartu su R. Berankiu vasario 
pradžioje atvyks į Šiaulius ir 
padės Lietuvos teniso rinktinei 
Deviso taurės (angl. Davis 
Cup) turnyro kovoje su Kipro 
komanda, kurios garbę gina 
36-oji pasaulio raketė Marcos 
Baghdatis. Tiesa, pastarasis 
suabejojo ar jam pavyks at-
vykti į Lietuvą.

„Dėl mūsų rinktinės ve-
dančiojo abejonių nėra, nes 
mes nusprendėme žaisti pirmą 
mačą su Kipru, - pareiškė R. 
Balžekas. - Visu pajėgumu, 
visa komanda. Kaip tik gavau 
sveikinimą ir patvirtinimą 
iš Lauryno Grigelio trene-
rio. Žinoma, gaila būtų jeigu 
neatvažiuotų M. Bagdatis, 
nes ir mes ruošiamės, ir žiū-
rovams būtų daug smagiau. 
Bet aš manau, kad nuvykę į 
Australiją mes jį prikalbinsime 
atvažiuoti.”

Deviso taurės mačas tarp 
Lietuvos ir Kipro rinktinių 

vasario 1-3 dienomis vyks 
Šiauliuose. 

Lietuvos tenisininkas 
Ričardas Berankis Teniso 
profesionalų asociacijos (ATP) 
vertinimo lentelėje išliko 
113-ojoje vietoje. 22-ejų metų 
lietuvis turi 501 tašką.

„Šiemet gavau labai daug 
dovanų!” – džiaugiasi Lietuvos 
Metų žmogumi tituluota olim-
pinė ir pasaulio čempionė 
plaukikė Rūta Meilutytė. 

„Per šventes nesilaikiau 
jokių dietų, valgiau viską, kas 
buvo ant šventinio stalo”, – at-
skleidė visame pasaulyje garsi 
15-metė, gražiausias metų 
šventes sutikusi gimtinėje su 
artimaisiais.

„PER ŠVENTES NESILAIKIAU JOKIŲ DIETŲ” 
R. Meilutytė prisipažino 

– ji labai laiminga, kad turėjo 
progą pabuvoti pas mylimą 
močiutę ir Šv. Kalėdas švęsti 
namie su artimiausiais žmo-
nėmis: „Gera, kad galėjau su-
grįžti į savo šalį, pasimatyti su 
šeima ir draugais. Kiekviena 
šalis turi savų pliusų ir mi-
nusų, bet Lietuva yra mano 
gimtinė, labiausiai pasiilgstu 
namų.”                       15min.lt

Rūta Meilutytė


