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P r e z i d e n t ė  D a l i a 
Grybauskaitė smerkia smurto 
protrūkį Ukrainoje. Šalies 
vadovė ragina eiti taikaus di-
alogo, o ne smurto keliu.

„Ukrainos valdžia ir opozi-
cija turi siekti susitarti taikiai 
ir demokratiškai, būtini kons-
truktyvūs veiksmai. Lietuva ir 
Europa įdėmiai stebi, kaip vys-
tosi situacija šalyje. Ukraina 
turi pati priimti strateginius 
sprendimus”, - teigiama D. 
Grybauskaitės komentare, kurį 
perdavė prezidentės spaudos 
tarnyba.

D. Grybauskaitė, kaip ir 
Europos Sąjungos (ES) va-
dovai, primena, kad kraujas 
Kijeve liejasi kaip tik tada, 
kai Ukraina pirmininkauja 
Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijai 
(ESBO).

„Bendra Europos pozicija 
išsakyta ES vyriausiosios 
užsienio politikos įgaliotinės 
Catherine Ashton ir Europos 
komisaro Stefan Fule pareiš-
kime. Jame pabrėžiama, kad 

Paryžius, gruodžio 6 d. 
(ELTA). Prancūzijos vado-
vaujama karinė operacija, 
kuria siekiama apsaugoti 
civilius Centrinėje Afrikos 
Respublikoje (CAR), prade-
dama „nedelsiant” po to, kai 
per naujus religinių grupių 
susirėmimus žuvo dešimtys 
žmonių, skelbia BBC.

Prez identas  Francois 
Hollande teigė, kad 650 karių 
dalinys „per kelias dienas, o 
gal ir per kelias valandas, bus 
padvigubintas”.

Jungt in ių  Tautų  (JT) 
Saugumo Taryba leido pran-
cūzų kariams prisidėti prie 
Afrikos taikdarių pajėgų CAR.

F.  Hol lande  te ig imu, 
Prancūzijos pajėgų vaidmuo 
skirsis nuo operacijų Malyje, 
kada prancūzų kariai dyku-
moje kovojo su islamistų 
kovotojais. Šį kartą jie bus 
„žandarai” - plonytė mėlyna 

Popiežius Pranciškus gruodžio 2 d. Vatikane priėmė Izraelio 
ministrą pirmininką Benyamin Netanyahu. Pagrindinė privačios 
audiencijos tema buvo taikos procesas tarp Izraelio ir palestiniečių. 
Per 25 minutes trukusį „nuoširdų pokalbį” Katalikų bažnyčios 
vadovas ir svečias taip pat aptarė „kompleksinę politinę ir so-
cialinę situaciją Artimuosiuose Rytuose”. Anot žiniasklaidos, 
B. Netanjahu pakvietė popiežių apsilankyti Izraelyje. „Mes 
laukiame jūsų”, - audiencijos pabaigoje pareiškė premjero 
žmona Sarah.                                                                          ELTA

D. GRYBAUSKAITĖS PATARIMAS 
UKRAINAI

ES smerkia neadekvatų jėgos 
naudojimą prieš taikius de-
monstrantus ir ragina ESBO 
pirmininkaujančią Ukrainą 
vykdyti tarptautinius įsiparei-
gojimus – gerbti susirinkimų 
ir žodžio laisvę”, - pažymi D. 
Grybauskaitė.

Susirūpinimą įvykiais 
Ukrainoje oficialiai reiškia ir 
Užsienio reikalų ministerija 
(URM). Lietuvos URM išsi-
kvietė Ukrainos ambasado-
rių Vilniuje Valerij Žovtenko. 
Diplomatas į ministeriją iškvies-
tas dėl Ukrainoje prasidėjusio 
smurto prieš demonstrantus.

Milžiniškos minios į Kijevo 
ir kitų Ukrainos miestų gatves 
plūstelėjo po to, kai preziden-
tas Viktor Janukovyč Vilniuje 
atsisakė padėti parašą ant ES ir 
Ukrainos Asociacijos sutarties. 
Proeuropietiški protestai tęsiasi 
jau daugiau nei savaitę, su-
žeistųjų skaičius auga kasdien. 
Spekuliuojama apie nepapras-
tosios padėties įvedimą, tačiau 
Ukrainos valdžia deklaruoja 
neketinanti to daryti.

Kijevas, gruodžio 5 d. 
(ELTA). JAV valstybės sekre-
toriaus padėjėja Europos ir 
Eurazijos klausimais Victoria 
Nuland pareiškė, kad Ukraina 
turi pasirinkti: ar atsižvelgti į 
savo piliečių interesus, ar atsi-
durti suirutės ir smurto grėsmės 
akivaizdoje, praneša „Vzgliad”.

Ji kalbėjo Kijeve surengta-

Gruodžio 5 d. Ukrainos sostinėje Kijeve prasidėjo Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) susitikimas, protestuotojams ir toliau didinant spaudimą prezidentui Viktor Janukovyč. ELTA

UKRAINA TURI PASIRINKTI
me ESBO posėdyje.

„Tai  ypatingas metas 
Ukrainai. Ji arba atsižvelgs į 
tautos lūkesčius ir siekius, arba 
ją nuvils ir atsidurs suirutės 
bei smurto grėsmės akivaiz-
doje”, - sakė V. Nuland. Anot 
jos, visas pasaulis stebi įvy-
kius Ukrainoje. „Visi principai 
ir vertybės, kurių pagrindu 

prieš keturis dešimtmečius 
buvo įsteigta ESBO, šiandien 
Ukrainoje pastatyti ant kor-
tos”, - teigė politikė. V. Nuland 
informavo, kad ketina susitikti 
su Ukrainos valdžios ir opozi-
cijos atstovais. Bet ji neatsakė į 
žurnalistų klausimą, ar apsilan-
kys Kijevo Nepriklausomybės 
aikštėje, kur vyksta opozicijos 
protesto akcija.

Pekinas, gruodžio 5 d. 
(ELTA). Kinijos neseniai 
demarkuota gynybos zona 
virš Rytų Kinijos jūros su-
kėlė „didelį” nerimą regione, 
pareiškė JAV viceprezidentas 
Joe Biden ir pridūrė parodęs 
tvirtą Washingtono nepritari-
mą sprendimui per diskusijas 
Pekine, skelbia Reuters.

J. Biden ir Kinijos prezi-
dento Xi Jinping susitikimas 
gruodžio 4 d. truko apie 

KINIJOS ORO GYNYBOS ZONA  
KELIA NERIMĄ

penkias valandas. Vadovai 
išdėstė savo perspektyvas 
klausimu, kuris sutrikdė Rytų 
Aziją. Gynybos zona, pri-
lygstanti dviem trečdaliams 
Didžiosios Britanijos terito-
rijos, apima salas, kurios yra 
teritorinio ginčo su Japonija 
centre.

Kinijos užsienio reikalų 
ministerija pranešė, jog J. 
Biden buvo pasakyta, kad 
zona demarkuota pagal tarp-

tautinį įstatymą, todėl JAV 
turi gerbti tai.

„Neseniai ir netikėtai pa-
skelbta Kinijos naujos gyny-
bos zonos demarkacija sukėlė 
didelius nuogąstavimus regi-
one, - iš Pekino sakė J. Biden. 
- Aš tiesiogiai parodžiau mūsų 
griežtą poziciją ir lūkesčius 
per susitikimą su prezidentu 
Xi Jinping”.

Pekinas lapkričio 23 dieną 
paskelbė apie naują gynybos 
zoną, kuri lėmė JAV, Japonijos 
ir Pietų Korėjos protestus.

PRANCŪZIJA PRADEDA KARINĘ OPERACIJĄ 
CENTRINĖJE AFRIKOS RESPUBLIKOJE

linija tarp tvarkos ir chaoso, 
sakė BBC korespondentas iš 
Paryžiaus.

CAR ministras pirminin-
kas Nicolas Tiangaye pasvei-
kino Paryžiaus sprendimą ir 
sakė, kad dabar prioritetas 
- atkurti saugumą sostinėje 
Bangyje. Tačiau premjeras 
įspėjo, kad „norint įvesti 
saugumą kituose šalies regi-
onuose šių karių nepakaks”.

Bangyje surengta, kaip 
pranešama, kovo mėnesį su-
kilėlių nuversto prezidento 
Francois Bozize kovotojų 
grupių ataka. Patvirtinta, 
kad žuvo šimtas žmonių, 
BBC sakė Amy Martin iš JT 
Bangyje.

Vyriausybė įvedė komen-
danto valandą, kuri įsigaliojo 
nuo 18.00 val. vietos laiku, 
tačiau vis dar galima girdėti 
pavienius šūvius, sakė A. 
Martin.

V. JANUKOVYČ 
SUSITIKO SU V. PUTIN

Sočis. gruodžio 6 d. (ELTA). 
Ukrainos prezidentas Viktor 
Janukovyč, grįždamas iš vizito 
Kinijoje, stabtelėjo Rusijos 
Sočio kurorte, kur susitiko su 
prezidentu Vladimir Putin, skel-
bia BBC. Be to, V. Janukovyč 
atšaukė vizitą Maltoje.

Praėjusį mėnesį Ukrainos 
prezidentas atsisakė pasira-
šyti Asociacijos sutartį su 
Europos Sąjunga (ES). Dėl šio 
sprendimo Ukrainoje į gatves 
išėjo tūkstančiai protestuo-
tojų. V. Putin ragina Ukrainą 
prisijungti prie Rusijos muitų 
sąjungos su Baltarusija ir 
Kazachstanu.

Sočyje V. Janukovyč su V. 
Putin aptarė „pasirengimą bū-
simai strateginės partnerystės 
sutarčiai” su Rusija

Nepaisydami šalčio tūks-
tančiai protestuotojų nesi-
traukia iš Nepriklausomybės 
aikštės Kijeve.
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Prezidentė Dalia Grybauskaitė aštriai kritikuoja valdančiųjų 
sprendimus dėl atlyginimų, kai po Lietuvos Konstitucinio Teismo 
sprendimo valstybės sektoriuje labiausiai auga daugiausiai už-
dirbančiųjų algos. „Matome ne visai galbūt gražias tendencijas 
biudžete, kai buvo pakelti atlyginimai ir taip gerai uždirbantiems, 
ir manau, kad tai ne pats geriausias pavyzdys. Ypač politikams 
patiems sau kelti atlyginimus, nekeliant mūsų žmonėms, kurie 
sunkiau gyvena”, - žurnalistams sakė D. Grybauskaitė. Tokią 
valdančiosios koalicijos su socialdemokratais priešakyje politiką 
šalies vadovė pavadino „socialiai nejautria”.

Visiems pakelti atlyginimus šiuo metu nėra įmanoma, įsi-
tikinusi Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė. „Valdžia negali 
visiems pakelti atlyginimų šioje situacijoje. Dar nėra tokie geri 
ekonominiai rodikliai ir ekonominė finansinė situacija, juo la-
biau, kad mums, politikams, rankas varžo Fiskalinės drausmės 
įstatymas”, - radijui „Laisvoji banga” sakė Seimo pirmininkė, 
paklausta, kaip vertina vykusį profsąjungų mitingą. Į mitingą 
prie Seimo susirinkę tūkstantis profesinių sąjungų ir pensininkų 
atstovų reikalavo valdžios padidinti minimalią mėnesio algą ir 
pensijas bei piktinosi sprendimais pirmiausia atlyginimus at-
statyti ir taip nemažai uždirbantiems valstybės tarnautojams 
ir politikams. Mitingą prie parlamento organizavo Lietuvos 
profesinių sąjungų konfederacija, Lietuvos profesinė sąjunga 
„Solidarumas” bei Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija.

Socdemai paskelbė, kad į kitąmet vyksiančius Lietuvos 
prezidento rinkimus partijos kandidatu siūlomas europarlamen-
taras Zigmantas Balčytis, partijos vadas, premjeras Algirdas 
Butkevičius nutarė nekandidatuoti. LR Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė neslepia, kad socialdemokratų sprendimas dėl 
kandidato jai nebuvo netikėtas. „Ne, nenustebino. O bet kurio 
kandidato atsiradimą vertinu teigiamai”, - žurnalistams Kaune 
sakė prezidentė. Šalies vadovės žodžiais, kuo didesnis pasirin-
kimas rinkėjams – tuo geriau. Z. Balčytis – antras parlamentinės 
partijos oficialiai įvardintas kandidatas prezidento rinkimuose. 
Darbo partijos kandidatu keliamas Artūras Paulaukas.

Europos Parlamento nariui, konservatorių garbės pirminin-
kui profesoriui Vytautui Landsbergiui gaila Seimo pirmininkės 
„darbietės” Loretos Graužinienės. Pasak V. Landsbergio, ji tėra 
lėlė „šefo” rankose bei murgdosi įmesta į ne savus barščius. 
Tai, pasak V. Landsbergio, „užtaisė šefas”. Akivaizdu, kad 
V. Landsbergis omenyje turėjo Darbo partijos įkūrėją Viktor 
Uspaksich.

Sparnus į Europos Parlamentą (EP) norėtų kelti visas būrys 
dabartinių Seimo narų. Tarp jų - Seimo vicepirmininkas social-
demokratas Gediminas Kirkilas, „tvarkietis” Petras Gražulis, 
politikos naujokas konservatorius Vytautas Juozapaitis. LŽ duo-
menimis, ateinančią penkerių metų kadenciją dirbti Briuselyje 
taip pat norėtų LSDP frakcijos nariai Birutė Vėsaitė, Aušrinė 
Marija Pavilionienė, Juras Požela. Ne paslaptis, kad darbas EP 
politikams patrauklus ne tik dėl globalių idėjų, bet ir dosnaus 
finansinio atlygio, trigubai lenkiančio paprasto Seimo nario algą.

Tik 10 proc. Lietuvos gyventojų jaučia gyvenimo pagerėjimą, 
kiti mano, kad padėtis blogėja arba nejaučia jokių pokyčių. Seimo 
vicepirmininkas Algirdas Sysas mano, kad situacija pagerėtų, jei 
šalyje vis dėlto būtų įvesti progresiniai mokesčiai. Tuo tarpu SEB 
banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda labai tuo abejoja. Jo 
teigimu, Lietuva turi didelę dalį žmonių, kuri uždirba mažiau negu 
vidutiniškai, tam tikrą dalį, kuri uždirba vidutiniškai ir nykstančiai 
mažą dalį, kuri gauna daugiau negu 10 tūkt. Lt, net pakankamai 
mažą dalį, dirbančią už daugiau nei 5 tūkst. Lt. „Ką reikia pada-
ryti toms avelėms, kurios ant savo kūno turi šiek tiek vilnos, kad 
jas apkirpti taip, kad tos vilnos užtektų didžiajai daliai Lietuvos 
dirbančiųjų, kurie tos vilnos neturi?” – kėlė klausimą G. Nausėda.

Apeigos dėvint tik baltus rūbus, krikščioniškų simbolių 
niekinimas, ritualai psichikai užvaldyti ir net grasinimai nepaklu-
susiesiems. Tokius reiškinius patyręs klaipėdietis atvirai prabilo 
apie uostamiestyje veikiančias sektas, kurių tikslas - pinigai. 
35-erių Donatas savo kailiu išbandė net kelis vadinamuosius 
dvasingumo judėjimus ir, išvydęs, kaip jie veikia, drąsiai teigia, 
kad dvasiniais vedliais save vadinantys veikėjai tik naudojasi 
gyvenimo krizėse atsidūrusių žmonių patiklumu. „Už viso to 
stovi verslas ir pinigai. Visos sektos, gyvenimo meno mokytojai, 
okultizmo šalininkai tik siekia pasipelnyti”, - apie savo patirtį 
kalbėjo klaipėdietis. Pasak Donato, vadinamieji „New Age” 
judėjimai, kurie skelbia padėsiantys žmogui atrasti universalią 
tiesą, išsilaisvinimą, kiekvienam naujam klientui žada įvairius 
būdus, kaip pasiekti rojų ar palaimą. „O kas pagailės pinigų, kai 
žadamas rojus?” - sakė klaipėdietis. Yra pavyzdžių, kad tokios 
dvasinio kelio paieškos ne vienam klaipėdiečiui kainavo su-
griautus gyvenimus, prarastas santaupas.                     ELTA, LRT

UKRAINOJE - 
VALIUTINĖ PANIKA
Ukrainos bankai apribo-

jo valiutos pardavimą fizi-
niams asmenims dėl padidė-
jusios paklausos, informuoja 
„RBK-Ukraina” remdamasi 
kelių bankų šaltiniais. Kai 
kuriuose bankuose valiu-
tos pardavimas ribojamas 
100-500 dolerių. Šaltinių 
teigimu, tai susiję su valiutos 
trūkumu.

Nestabili politinė situacija 
Ukrainoje, manoma, susti-
prino JAV dolerių paklausą 
tarp gyventojų. JAV doleris 
tarpbankinėje rinkoje pabran-
gęs iki aukščiausio lygio per 
ketverius metus.

Apribojimas susijęs su 
techninėmis priežastimis, 
artimiausiu metu, sulaukus 
grynųjų pinigų partijos, lais-
vas valiutos pardavimas bus 
atnaujintas.

Ukrainos nacionalinio ban-
ko vadovas Igor Sorkin pa-
reiškė, kad piliečiams neverta 
nerimauti dėl savo santaupų 
saugumo.

„Ukrainos bankai ne kar-
tą yra įrodę savo pajėgumą 
dirbti bet kokiomis sąlygo-
mis. Kilus probleminėms 
situacijoms, bankas visada 

Johanesburgas, gruodžio 
6 d. (ELTA). Pietų Afrikos 
didvyrio Nelson Mandela 
valstybinės laidotuvės gali 
būti didžiausios istorijoje. 
Anot žiniasklaidos, jose keti-
na dalyvauti visi gyvi esantys 
JAV prezidentai, daugybė kitų 
pasaulio vadovų.

„Šios laidotuvės gali kon-
kuruoti su popiežiaus Jono 
Pauliaus II laidotuvėmis, į 
kurias atvyko penki karaliai, 
šešios karalienės, 70 vals-
tybių ir vyriausybių vadovų 
bei 2 mln. tikinčiųjų”, - rašo 

New York, gruodžio 6 d. 
(ELTA). JAV kaltina Rusijos 
diplomatus sukčiavimu, pra-
neša agentūra AFP.

25  d ip lomata i ,  d i rbę 
Rusijos atstovybėje Jungtinėse 
Tautose (JT) bei Rusijos kon-
sulate ir prekybos atstovybėje 
New York, bei jų žmonos 
2004-2013 metais pateikė ne-
teisingus duomenis apie savo 
pajamas, kad gautų pinigų iš 
vienos paramos programos, 
gruodžio 5 d. paskelbė pro-
kuratūra.

Prokuroras Preet Bharara 
kaltino diplomatus „gėdin-
ga ir sisteminga” korupci-
ja. Pateiktais duomenimis, 
jie iš sveikatos programos 
„Medicaid”, kuri remia pa-
galbos reikalingus žmones, 
apgaule gavo iš viso 1,5 mln. 
dolerių. „Diplomatijos užda-
vinys yra ištiesti ranką, o ne 
kišti ją į priimančios šalies 
kišenę”, - sakė prokuroras. 
„Medicaid” teikia paramą 

JAV valstybės sekretorius John Kerry (k.) gruodžio 5 d. Jeruzalėje pareiškė, kad Izraelio saugumo klau-
simas derybose dėl Irano branduolinės programos bus prioritetas. Girdint Izraelio ministrui pirmininkui 
Benyamin Netanyahu, jis sakė: „Aš pabrėžiu, kad Izraelio saugumas per šiuos pokalbius bus pačiame 
darbotvarkės viršuje”.                                                                                                                       AP

NELSON MANDELA VALSTYBINĖS LAIDOTUVĖS GALI BŪTI 
DIDŽIAUSIOS ISTORIJOJE

britų laikraštis The Guardian. 
Baltieji rūmai pranešė, kad 
vyriausybė jau planuoja pre-
zidento Barack Obama kelionę 
į PAR.

N. Mandela bus laidojamas 
sekmadienį, gruodžio 15 die-
ną. Valstybinis gedulas truks 
10 dienų. 

Gruodžio 10 d. Johanesburgo 
stadione, kuriame yra 95 tūkst. 
sėdimų vietų, vyks pagrindinės 
gedulo iškilmės, į kurias laukia-
ma atvykstant aukštų svečių iš 
viso pasaulio. Šiame stadione 
2010-ųjų liepą tuomet 92 metų 

N. Mandela paskutinį kartą 
pasirodė viešai - jis stebėjo 
pasaulio futbolo čempionato 
finalą.

Po šios gedulo ceremonijos 
N. Mandela bus pašarvotas 
sostinėje Pretorijoje. Buvęs 
prezidentas bus laidojamas 
Kunu kaime, kuriame užaugo. 
Jis pats pareiškė norą būti pa-
laidotas šioje vietoje.

Pirmasis juodaodis PAR 
prezidentas N. Mandela mirė 
gruodžio 5 d. eidamas 96-uo-
sius metus. Jis ilgą laiką sirgo 
plaučių liga.

RUSIJOS DIPLOMATAI  
SUKČIAUJA

mažas pajamas turinčioms 
šeimoms pirmaisiais metais 
po vaiko gimimo JAV, nepri-
klausomai nuo jų tautybės. 
Diplomatai paprastai neturi 
teisės į šią paramą.

Pasak prokuratūros, diplo-
matai nurodė gaunantys mažas 
algas, o šiuos duomenis pa-
tvirtino Rusijos diplomatinės 
atstovybės. Pavyzdžiui, viena 
sutuoktinių pora iš „Medicaid” 
gavo 3,000 dolerių nurodžiusi, 
kad jos pajamos yra 3,200 
dolerių per mėnesį. Iš tikrųjų 
šeimos galvos mėnesinis už-
mokestis siekė 8,000 dolerių. 
Iš kaltinamųjų 11 vis dar gy-
vena JAV, tačiau visi jie turi 
diplomatinį imunitetą ir todėl 
negali būti suimti. 

Maskva pasipiktino šiais 
kaltinimais. „Jei amerikiečių 
tarnybos turi priekaištų mūsų 
piliečiams, turėtų juos pir-
miausiai perduoti diplomati-
niais kanalais”, - pareiškė už-
sienio reikalų viceministras 
Sergej Riabkov. Jis atmetė 
kaltinimus. Rusija, anot jo, 
taip pat turi „daugybę kal-
tinimų” JAV diplomatams, 
tačiau Maskva esą nepradės 
„retorinio karo”.

pasirengęs įsikišti ir užtikrin-
ti pusiausvyrą finansų rin-
koje”, - pastebėjo centrinio 
banko vadovas.

ELTA



3. DIRVA . 2013 m. gruodžio 10 d. . 

TEL. (216) 531-8150
FAX (216) 531-8428

E-mail: dirva@ix.netcom.com
P.O. BOX 19010 CLEVELAND, OHIO 44119-0010 

19807 CHEROKEE AVENUE . CLEVELAND, OHIO . 44119
Leidžia Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugija „Viltis”, Inc.

Algirdas V. Matulionis, Pirmininkas / President
Vytautas Radžius, Redaktorius / Editor

2713 West 71St St, Chicago, IL 60629-2005

Gediminas Markevičius, maketavimas
DIRVA (USPS 157-580)

Postmaster: Send address changes to DIRVA
19807 Cherokee Ave. Cleveland, OH. 44119-0010

Periodicals postage paid at Cleveland, Ohio and additional mailing offices. 
Published bi-weekly by American Lithuanian Press & Radio Assn. 
VILTIS, INC. - Subscription per year - $55.00, first class - $78. Single 
copy - $2.00. Air mail overseas - $130.00.

Pre nu me ra ta me tams - $55.00, pu sei me tų - $40.00, pir ma kla se - $78. 
Oro pa štu į už sie nį me tams - $130.00. At ski ro nu me rio kai na - $2.00. 
Straips niai, pa si ra šy ti pa var de, ini cia lais ar sla py var džiu ne vi sa da iš reiš-
kia re dak ci jos nuo mo nę. Ne spaus din ti straips niai grąži na mi, tik au to riui 
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.

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

 DIRVA

TAUTIŠKA GIESMĖ  
KAUNO MOKYKLOSE

Pasiūlymą įvesti tradiciją giedoti himną pasiūlė Kauno 
meras Andriaus Kupčinskas. Jo nuomonei pritaria ir Lietuvos 
Sąjūdžio Kauno skyrius, kuris kelerius metus skatina ir ragina 
ugdymo ir švietimo įstaigas įvesti tradiciją, pagal kurią visose 
Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose būtų giedamas 
Valstybinis himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė” su 
atitinkama pagarba kiekvieną pirmadienį nustatytu laiku.

Miesto politikai patvirtino aprašą, pagal kurį Kauno moks-
leiviai, mokyklos vadovybei nusprendus, privalės giedoti vals-
tybės himną. Pačioms mokykloms palikta nuspręsti, ar Vinco 
Kudirkos „Tautiška giesme” pradėti kiekvieną darbo savaitę.

Kauno politikai ilgai diskutavo, ar rekomenduoti pamokas 
pirmadieniais pradėti Lietuvos himno giedojimu. Galiausiai 
nuspręsta apskritai diskusijas nutraukti, o balsuojant pritarta 
teikti mokykloms rekomendaciją, kad pamokos po savaitgalio 
prasidėtų „Tautiška giesme”.

„Raginimas giedoti himną kiekvieną savaitę yra rekomen-
dacinio pobūdžio”, – aiškino Kauno Švietimo ir ugdymo sky-
riaus vedėjas Antanas Bagdonas. Keturiose miesto mokyklose 
valstybės himnas kiekvieną pirmadienį giedamas jau senokai.

Klausimo svarstymas miesto taryboje sukėlė audringas 
diskusijas. Kai kuriems tarybos nariams užkliuvo, ar reikia 
himno giedojimą įsprausti į biurokratinius dokumentus, tačiau 
A.Bagdonas ragino atskirti žmogaus ugdymą nuo reglamenta-
vimo. „Jeigu vaikai gimtų suaugusiais žmonėmis, nereikėtų nei 
mokytojų, nei tėvų. Vaikus mes turime ugdyti”, – sakė Švietimo 
ir ugdymo skyriaus vedėjas. Jis ragino ir tarybos narius pra-
dedant posėdžius ar juos baigiant giedoti „Tautišką giesmę”.

„Reglamentavimas yra rekomendacinio pobūdžio. Seniau 
žmogus, pradėdamas arti, berdamas grūdą į žemę, persiže-
gnodavo, o girdėti Kaune keliamus klausimus dėl himno man 
nejauku”, – sakė miesto tarybos narys Vytas Bancevičius.

Posėdyje dalyvavo ir pasisakė mokinių atstovas Dovydas 
Bernotas, kuris argumentavo, kad apklausus Kauno mokyklų 
mokinių tarybas paaiškėjo, kad mokiniai netrykšta noru 
giedoti himną.

„Jūs paklauskite, ar vaikai apskritai nori eiti į mokyklą? 
Manau, kad atsakymas jus nustebins. Pagal tai ir priimkite 
sprendimus”, – ironizavo Stasys Buškevičius.

„Turime ugdyti žmogų nuo mažens, kad jis suprastų, kas yra 
valstybė, jos istorija, jos simboliai, ir kad juos gerbtų. Dauguma 
mūsų augome anomis sąlygomis ir žinome, kodėl tada nebu-
vo giedamas Lietuvos valstybės himnas. O jei kas giedojo, 
tas sėdėjo...Prieš rengdami sprendimo projektą, teiravomės 
Švietimo ir mokslo ministerijoje. Gavome atsakymą, kad teisės 
aktai nebus pažeisti, jei Kauno moksleiviai savaitę mokykloje 
pradės valstybės himno giedojimu“, – aiškino tarybos nariams 
Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas A. Bagdonas.

Miesto politikai žodį tarė, o ar visose švietimo ir ugdymo 
įstaigose pirmadieniais prieš prasidedant pamokoms suskam-
bės Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė”, apsispręsti palikta 
pačioms Kauno miesto mokykloms.

Paruošta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus.

Priklausomybė  
nuo sovietinio paveldo

Kovo 11-osios Lietuvai 
nepriklausomybę atgauti iš 
Vasario 16-osios Lietuvos 
dar išlikusio paveldo, iš par-
tizaninio karo aukų, iš galuti-
nai nesužlugdytos Bažnyčios 
veiklos spėkos dar užteko, 
tačiau sovietinis paveldas su 
komunistine partine nomen-
klatūra niekur nedingo, pasi-
spyriojęs siekiui nepriklau-
somybę atgauti ir keliskart 
„persikrikštijęs”, įsitvirtino 
visose, net aukščiausiose 
valstybinėse struktūrose.

Nomenklatūrai tapo pa-
lankūs ir demokratiniai rin-
kimai į valdymo organus, 
nes ji turėjo kompetenciją 
valdyti, kas tokią tikrovę 
iš tikrųjų ir atitiko. Vasario 
16-osios Lietuvos kompeten-
ciją valdyti turėję ministrai, 
įvairių valstybinių struktūrų 
vadovai buvo fiziškai sunai-
kinti ar nuo raudonojo teroro 
pasitraukę į užsienius, likusi 
„homo sovieticus” masė, ta-
pusi demokratijos „patrankų 
mėsa”, atvėrė kelia į valdžias 
nuo kolūkio pirmininko iki 
pirmojo kompartijos CK se-
kretoriaus.

Išliko „telefoninė teisė” 
ginti ar globoti komunistinės 
nomenklatūros narius, savo 
krėsluose išliko sovietiniai 
prokurorai ir teisėjai, mili-
cija, persivadinusi policija, 
išliko, prichvatizavę pramo-
nę ir žemės ūkį, dabartiniai 
milijonieriai. Ir, jau nebepri-
klausomai nuo partinės pri-
klausomybės, valdžios veikia 
sovietiniais metodais, buvę 
sąjūdininkai ujami ir vejami 
iš užimamų valstybinių par-
eigų, o policija tvarkosi su 
tiesos ir teisingumo siekian-
čiais piliečiais tarsi sovietinis 
OMON-as, taip išniekindami 
valstybės simbolį Vytį ant 
savo uniformų rankovių.

Dėl išrinktųjų į Seimą 
ar savivaldybių tarybas bu-
vusių nomenklatūrininkų 
priekaištaujama rinkėjams: 
„išsirinkote tokius, kokie 
patys esate”. Iš tikrųjų, išgy-
venę okupaciją piliečiai, to 
sovietinio paveldo pakanka-
mai turi savyje; iš valstybės 
vogti – galima, nes ji už 
darbą deramai neatlygina, iš 
valstybės galima kaulyti (el-

NEPRIKLAUSOMYBĖ SU DVEJOPA PRIKLAUSOMYBE

getauti), nes tokį įprotį įgijo 
kolchozuose ir pramonėje, 
ten išmoko kyšininkauti, vai-
šėmis valdžiukių palankumą 
įgyti, girtuokliauti.

Čia verta cituoti buvu-
sio politinio kalinio Petro 
Plumpos ilgoką, tačiau vaiz-
dingą įžvalgą:

Jeigu nori žmogų pažinti, 
suteik jam visišką laisvę. Ši 
tiesa galioja ir ištisai tautai, 
kelis dešimtmečius kalėjusiai 
sovietų nelaisvėje. Kaip išė-
jimas iš kalėjimo nepakeičia 
buvusių kalinių moralės ir 
troškimų, taip Sąjūdžio iško-
vota laisvė nepakeitė buvusių 
sovietinių piliečių sudarkytos 
moralės ir egoistinių siekių. 
Tarp kriminalinių kalinių 
kartais galioja demokratinis 
dėsnis: kieno dauguma, to 
ir valdžia. Jeigu lageryje (ar 
kameroje) kalinių daugumą 
sudaro kriminalistai, tai jie 
įveda ir savą vidinę tvarką, 
kuri padoresniems žmonėms 
būna nepakenčiama nei fiziš-
kai, nei morališkai. Panašiai 
atsitiko ir su visa Lietuva, nes 
okupacijoje demoralizuotų 
piliečių dauguma demokra-
tinių rinkimų pagalba vals-
tybės gyvenimo viršutiniame 
sluoksnyje įtvirtino grupes, 
neturinčias tikrų gyvenimą 
įprasminančių vertybių. Kas 
buvo paprastas lėbautojas, 
dabar įgijo laisvę jau organi-
zuotai siekti visų malonumų 
bet kokiomis priemonėmis. 
Kas buvo grobuonis, toks ir 
liko, tik daug didesnio masto, 
nes atsivėrė neribotos grobi-
mo galimybės. Kas sugebėjo 
be ribojimų privatizuoti, tas 
be skrupulų privatizavo visa, 
kas ne jam priklausė. Kas 
troško kitus valdyti, tas pa-
sinėrė į korumpuotą partinę 
veiklą su visomis apgaulin-
gos propagandos ir agitacijos 
priemonėmis. Nes kas įgijo 
turto, tas priglobė ir žinias-
klaidą, o tuo pačiu ilgam įgijo 
politinę įtaką. Materializmas 
nužudė idealizmą, nes tei-
singumo ir brolybės grūdai 
nukrito į sovietmetį išaugu-
sius erškėčius. Kai valstybės 
politiniuose sluoksniuose 
ima dominuoti devalvuotos 
moralės atstovai, jie neofi-
cialiai įveda savąją vidinę 
tvarką, o kartu skleidžia 
savąjį amoralų gyvenimo 

būdą. Bet ar tokią daugumos 
valdžią galima vadinti tautos 
valdžia, kai mirties kultūros 
idėjos ir praktika iš sovietinių 
kriminalinių lagerių perėjo 
į nūdienos visos Lietuvos 
gyvenimo tikrovę? Tokiai 
santvarkai būdingas žmoniš-
kumo, padorumo bei gyvybės 
negerbimas. Todėl krimina-
linis žargonas atėjo į gatves, 
į žiniasklaidą, teatrus ir, sa-
vaime suprantama, į Seimą. 
Visuomenės „kultūrinimo” 
darbas vyksta pagal principą: 
Šiandien palėbausim, o rytoj 
tegul dangus griūva... Dėl 
nemoralios ekonominės ir so-
cialinės politikos Lietuva pir-
mauja pasaulyje pagal savi-
žudžių skaičių. Savižudybių 
priežasčių analizė ir jų paša-
linimas turėtų būti pirmaeilė 
Konstitucijos sergėtojų ir 
politikų užduotis. Bet so-
vietizuotiems Konstitucijos 
sergėtojams šie klausimai ne-
rūpi. Jų net nejaudina faktas, 
kad patekę į neviltį Lietuvą 
jau paliko apie 0,5 milijono 
jaunų gyventojų. Apie mirties 
kultūros pergalę Lietuvos 
jaunimo tarpe negailestingai 
liudija statistika. Pasaulio 
Sveikatos Organizacijos duo-
menimis, Lietuva jau 2002 
m. tapo pirmaujančia šalimi 
pagal vaikinų nuo 15 iki 
19 metų savižudybių skai-
čių – 38,4 mirtys 100 tūkst. 
gyventojų (Estijoje – 24,1; 
Latvijoje – 12,7). Merginų 
tarpe Lietuvoje 8,8 savižu-
dybės 100 tūkst. gyventojų 
(Latvijoje – 3,3; Estijoje 
– 1,9). Ataskaitoje taip pat 
pažymima, kad nuo 1990 m. 
Lietuvoje žymiai išaugo nar-
kotinių medžiagų ir alkoholio 
vartojimas.

Ir todėl lietuvio akys liū-
dnos, todėl iš nevilties jis 
traukiasi iš Lietuvos, žudosi 
ar savo negandas skandina 
alkoholyje. Pastaroji blogybė 
ne tik nesitraukia, bet tauto-
je pragaištingai auga. Kaip 
liudija statistika, Vasario 
16-osios Lietuvoje vienam 
gyventojui teko spirito ekvi-
valento 1,2 litro, sovietinės 
okupacijos metais – 10, 5, o 
šiuo metu jau pasiekė – 15.

Jei 1938 m. Lietuvoje 
buvo išduotas 1861 leidimas 
prekiauti alkoholiu parduotu-
vėse ar maitinimo įstaigose, 
tai šiemet tokių licencijų 
Sveikatos ministerijos duo-
menimis išduota 19,400. 
Girtuoklystę skatina lengvas 
alkoholio prieinamumas ir 
maža kaina. Tragiškos pa-
dėties akivaizdoje, Seime, 
užuot paskelbus „SOS!”, dar 
vis pasigirsta siūlymai leisti 
gaminti naminę degtinę, kaip 
tautinį paveldą.

Apmaudu, kad po dviejų 

Formaliai Lietuva savo Nepriklausomybę atkūrė 1990 m. 
kovo 11 d., tačiau čia tebešeimininkavo okupacinė kariuo-
menė, pasaulio valstybės mūsų Nepriklausomybę pradėjo 
pripažinti tik po 1991 m. Sausio įvykių. Rusija Lietuvos 
Nepriklausomybę pripažino 1991 m. liepos 29 d., tačiau jos 
kariuomenė iškart nebuvo išvesta. Tik prieš dvidešimt metų, 
1993 m. rugsėjo 31 d., kai mūsų diplomatų ir trims Baltijos 
valstybėms palankaus Rusijos prezidento Boris Jelcin dėka 
buvo išvesta okupacinė kariuomenė, Lietuva tapo formaliai 
suverenia, nepriklausoma valstybe. Tačiau ar realiai tapo 
ir ar gali tapti nepriklausoma šiuolaikiniame pasaulyje 
Lietuva, dera pasvarstyti.

(Nukelta į 6 psl.)
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Europos verslininkai ne-
žinojo, ko tikėtis iš Lietuvos 
pirmininkavimo Europos 
Sąjungai, tačiau valstybė įtrau-
kė verslo atstovus į sprendimų 
priėmimą ir puikiai pasirodė, 
teigia ES pramonininkų asoci-
acijos „Business Europe” pre-
zidentė Emma Marcegaglia.

Ji interviu Vilniuje teigė, 
kad Lietuva, įsivedus eurą, 
turės galimybių pritraukti 
Vakarų Europos bendrovių.

E.Marcegaglia teigia, kad 
ES, norėdama padidinti verslo 
konkurencingumą, turi plėtoti 
skalūnų dujų gavybą bei suma-
žinti subsidijas atsinaujinan-
tiems energetikos šaltiniams, 
kurie smarkiai padidina verslo 
išlaidas energetikai.

-Pirmiausia, ką manote 
apie Lietuvos pirmininkavi-
mą Europos Sąjungos tary-
bai, ką Lietuva padarė, kad 
pagerintų verslo sąlygas?

-E.Marcegaglia: Jeigu atvi-
rai, mes esame patenkinti šiuo 
pirmininkavimu, nes požiūris 
buvo pragmatiškas, skatinan-
tis konkurencingumą ir, turiu 
pasakyti, kad šio pirminin-
kavimo metu mes, „Bussines 
Europe”, buvome labai stipriai 
įtraukti - atvirai, labiau nei per 
praėjusį prezidentavimą. Mes 
turėjome galimybę dalyvauti 
Konkurencingumo taryboje 
VIlniuje. Taigi, mes buvo-
me įtraukti į diskusijas apie 
energetikos kainas, pramonės 
politiką, konkurencingumą, 
tad mūsų nuomonė labai tei-
giama. Nenoriu sakyti, kad 
mes to nesitikėjome, bet mes 
nežinojome (kaip bus - BNS), 
nes tai buvo pirmasis kartas, 
kai Baltijos šalis pirmininkavo 
ES, tad nežinojome, bet esame 
labai patenkinti. Taip, kaip 
mus įtraukė ir ko pasiekė - vi-
daus rinkos klausimai, Bankų 
sąjunga, pasiektas susitarimas 
su EIB ir struktūriniais fondais 
dėl priėjimo prie finansinių 
išteklių padėti mažoms ir vi-
dutinėms įmonėms. Kai kurie 
klausimai mums labai svarbūs, 
tad mes manome, kad Lietuva 
labai gerai pasidarbavo.

-Lietuva planuoja 2015 
metais įsivesti eurą, Latvija 

PIRMININKAUJANTI LIETUVA 
PASIRODĖ GERAI

jį įsives jau po mėnesio, 
Estija jau turi eurą. Daug 
kalbama, kad tai gali pri-
traukti investicijas. Kaip jūs 
manote, ar euro įvedimas 
pritrauks Vakarų Europos 
įmonių investicijas į Baltijos 
valstybes?

-Jūs jau turite labai įdo-
mius metus Lietuvoje. Esate 
greičiausiai auganti valstybė 
Europos Sąjungoje, jūsų BVP 
auga apie 3 proc., tad jau turite 
labai gerą poziciją. Manau, 
kad jūs ankstesniais metais 
teisingai pasielgėte, spręsdami 
deficito, viešųjų finansų defici-
to, skolos klausimus, atlikote 
daug reformų. Taigi, jei pri-
sijungsite prie euro zonos, tai 
padės pritraukti investicijas, 
pagyvins prekybą, eksportą ir 
importą. Tad aš tikrai manau, 
kad jeigu jūs įsivesite eurą, 
daugiau Vakarų Europos in-
vesticijų ateis į šalį. Taip įvyks 
dar ir dėl to, kad jūsų situacija 
yra labai įdomi. Žinoma, esa-
te maža valstybė ir negalite 
tikėtis milijardų investicijų, 
bet manau, kad euras galėtų 
išplėsti investicijas ir prekybą.

-Vienas mūsų privalu-
mų - žemesni atlyginimai 
nei Europos Sąjungoje. 
Tarkime, įsivedus eurą, at-
lyginimai pradės greičiau 
augti, ar tada dar galime 
tikėtis investicijų augimo, 
juk būsime praradę vieną 
savo privalumų?

-Žinote, iš vienos pusės, 
jūs galite prarasti šiek tiek 
privalumų, tačiau jei turėsite 
aukštesnius atlyginimus, galite 
turėti augančią vidaus paklau-
są, nes žmonės turės daugiau 
pinigų. Taigi, tai reiškia, kad 
jūs galite pasidaryti įdomesni 
kitoms šalims ir taip pritrauk-
ti investicijas. Jūs prarasite 
šiek tiek konkurencingumo, 
bet gausite investicijų, nes 
kai kurios kompanijos bus 
sudomintos didesne Lietuvos 
vidaus paklausa.

-Kalbant apie energijos 
kainas, ką ES turėtų padary-
ti, kad sumažintų jas?

-Mes turime poziciją šiuo 
klausimu. Pirmiausia, turėtu-
me siekti tik vieno ES emisijos 

mažinimo tikslo. Dabar mes 
turime tikslus dėl atsinau-
jinančių šaltinių, energijos 
efektyvumo, tikslą dėl an-
glies dioksido sumažinimo. 
Manome, kad reikia turėti 
vieną tikslą, ir nenorime vien-
pusiško požiūrio. Pastaraisiais 
metais Europos Sąjunga siekė 
anglies dvideginio išmetimo 
mažinimo - ir visai nesvarbu, 
kas vyksta likusiame pasau-
lyje. Pavyzdžiui, 2013 metais 
Europos emisija sieks tik 4 
procentus pasaulinės emisijos. 
Tad jeigu mes ją sumažinsime 
50 proc., tai pasaulinę emisiją 
sumažins tik 2 proc. Taigi, 
pirmiausia nereikia turėti vien-
pusiškų idėjų dėl emisijos ma-
žinimo, nes tai reikš didesnes 
kainas.

Antra, skalūnų dujų iš-
naudojimas. Kodėl gi ne? 
Europoje dauguma valstybių 
stabdo šią galimybę. Mes ma-
nome, kad turėtume daugiau 
investuoti į energetikos tech-
nologijas, taip pat turėtume 
mažinti subsidijas atsinauji-
nantiems energijos šaltiniams. 
Nežinau, ar tai yra Lietuvoje, 
bet Vokietijoje subsidijos yra 
labai aukštos ir tai lemia labai 
aukštą energijos kainą, tad per 
keletą metų turėtume sumažin-
ti tai. Ir taip pat turėtumėme 
daugiau dirbti ties energetikos 
jungtimis Europoje.

-Paminėjote skalūnų dujų 
išgavimą. Tačiau daugumo-

je ES valstybių, taip pat ir 
Lietuvoje, yra susidariusi 
neigiama viešoji nuomonė 
apie skalūnų dujas. Kaip 
verslas galėtų keisti šią nuo-
monę?

-Mes turėtume parodyti ir 
pademonstruoti, kad šios tech-
nologijos baimė... Jūsų prezi-
dentė taip pat tai sakė, kad ši 
europiečių baimė yra tai, kad 
technologija yra amerikietiška, 
ne europietiška, tad atsiranda 
atmetimas. Mes turėtume su-
prasti, kokia tai technologija, 
kad nėra rizikos sveikatai 
ir turėtume pademonstruoti 
kokie būtų privalumai - ne 
tik verslui, bet ir vartotojams, 
kurie turėtų žemesnes kainas. 
Juk skalūnų dujų kaina sudaro 
vieną penktąją kainos, kurią 
dabar turime Europoje. Aš 
tikrai manau, kad rizika yra 
labai maža ir reikia parodyti, 
kad privalumai žmonėms yra 
labai aukšti.

-O kaip Europos verslą 
paveiks tai, kad Ukraina ir 
ES nepasirašė asociacijos 
sutarties?

-Mes manome, kad Ukraina 
yra didelė ir įdomi valstybė, ji 
taip pat turi daug išteklių. Tad, 
žinoma, turėti gerą sutartį tarp 
Europos ir Ukrainos, mano 
nuomone, būtų privalumas 
abiems pusėms - Europos ir 

Mieluosius „Dirvos” 
skaitytojus, bendradarbius, 
platintojus, rėmėjus, įstaigos 
personalą ir visus „Vilties” draugijos narius 
Kalėdų  švenčių proga nuoširdžiai sveikina ir 
jiems laimingų 2014 metų linki

„Vilties” Draugijos Valdyba
Pirmininkas – Algirdas V. Matulionis

Vicepirmininkai – Stepas Matas ir Rūta Sakienė,
Sekr. – Antanas Minkūnas

Lietuvos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė gruodžio 5 d. priėmė Vilniaus arkivyskupą metropo-
litą Gintarą Grušą.                                                                                                                           ELTA

Ukrainos verslui, nes tarp 
jų vyktų didesnė prekyba. 
Daugiau įmonių ir investicijų 
atvyktų iš Europos ir Ukrainos 
ir atvirkščiai. Tai taptų privalu-
mu, skatinančiu BVP augimą. 
Tad mes manome, kad nors 
ši sutartis nepasirašyta, mes 
turėtume grįžti prie jos ir, 
manau, verslas taip pat gali 
turėti vaidmenį šiame procese, 
padėdamas šioje sudėtingoje 
politinėje situacijoje.

-Skeptikai teigia, kad 
galbūt Ukraina pasielgė 
teisingai, nepasirašydama 
sutarties ir taip apsaugoda-
ma savo rinką.

-Matėte, kas įvyko jūsų 
vals tybėje ,  Bal t i jos  ša -
lyse, taip pat Lenkijoje, 
Rumunijoje, kitose šalyse, 
kurios nepriklausė Europai, - 
galiausiai jos įgavo daugybę 
privalumų. Žinoma, išaugo 
Vakarų Europos eksportas į 
šias šalis, bet buvo gaunama 
pagalba iš struktūrinių fondų, 
ir tos valstybės pradėjo daug 
eksportuoti į Europą. Taigi, 
rinkos atvėrimas ilgalaikėje 
perspektyvoje visada tampa 
privalumu abiems pusėms, 
tad protekcionizmo idėja yra 
prieš žmones ir prieš augimą. 
Tad mes manome, kad tokia 
pozicija yra trumpalaikė. 

delfi.lt

Vilnius, gruodžio 5 d. 
(ELTA). Seimo opozicijai 
dar kartą nepavyko įtraukti 
į Seimo darbotvarkę parla-
mentaro Viktor Uspaskich 
teisinės neliečiamybės klau-
simo. 

Jo neatsirado ir ketvirtadie-
nio popietinėje konservatorių 
formuojamoje Seimo darbo-
tvarkėje. Už Seimo opozicijos 
lyderio Andriaus Kubiliaus 
pasiūlymą baigti laikinosios 
tyrimo komisijos sudarymą dėl 
V. Uspaskich teisinės neliečia-
mybės balsavo tik 37 Seimo 
nariai, prieš buvo 14, susilaikė 
52 parlamentarai. 

OPOZICIJAI VĖL NEPAVYKO
Po tokio balsavimo A. 

Kubilius kaltino socialdemo-
kratus, esą jie nenustojo būti 
„V. Uspaskich priedangos 
organizacija”.

„Seimas tampa „stogu”, 
kuriame dangstomi krimi-
naliniai nusikaltimai, tai yra 
gėda”, - piktinosi konserva-
torius Kęstutis Masiulis. 

Seimo vicepirmininkas 
Jaroslavas Narkevičius aiški-
no, kad dėl tolimesnių proce-
dūrų išaiškinimo yra kreiptasi 
į Seimo Etikos ir procedūrų 
komisiją ir tik po jos išvadų 
bus sprendžiamas šis klau-
simas. 
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Pirmasis atkurtos nepri-
klausomos Lietuvos fakti-
nis vadovas europarlamenta-
ras konservatorius Vytautas 
Landsbergis sako, kad reikia 
koordinuoti pastangas tiriant 
okupacijų istoriją, kad šie 
darbai taptų žinomi ne tik aka-
deminei bendruomenei.

Tai jis teigė Seime per nau-
jos organizacijos - Sovietinės 
okupacijos tyrimo asociacijos 
(S.O.T.A.) - steigiamąjį susi-
rinkimą.

„Asociacija reikalinga, 
kad būtų koordinuojamos 
pastangos, ir tos pastangos 
pavirstų ne vien mokslininkų 
knygomis lentynoje, o ir kuo 
nors daugiau, būtent viešo-
je ir tarptautinėje sąmonėje. 
Kitos panašaus likimo šalys, 
ar tai būtų Latvija, ar tai būtų 
Ukraina, yra padariusios įspū-
dingų ir plačiau pasaulyje 
žinomų darbų. Mes daug ko 
esame nepadarę, temų ir doku-
mentinės medžiagos, kuri gali 
virsti ir romanais, ir dramomis, 
ir tikra kultūrine terpe. Mes 

turime ir nepaprastą, išskirtinį 
folklorą partizanų dainų, ir tai 
nėra pristatyta pasaulyje”, - 
kalbėjo V.Landsbergis.

Vienas asociacijos sumany-
tojų, parlamentaras konserva-
torius Arvydas Anušauskas 
sakė, kad nors Lietuvoje veikia 
tyrimo institucijos, Tarptautinė 
komisija sovietų ir nacių oku-
pacijų padariniams įvertinti, 
tačiau reikalinga organizacija, 
kuri vienytų pavienius šioje 
srityje dirbančius žmones.

„Šitoje veikloje yra daug 
žmonių, kurie veikia bendrų 
tikslų vedini, siekdami įam-
žinti sovietinės okupacijos 
nusikaltimus, atmintį, tačiau 
jiems, manome, reikia jungtis, 
padėti vienas kitam, kad apie 
jų darbus žinotų ir Lietuvos 
visuomenė ir, kas ne mažiau 
svarbu, tarptautinė akade-
minė bendruomenė”, - sakė 
A.Anušauskas.

Anot jo, minimos asocia-
cijos nariai turės galimybę per 
ją padėti savo vykdomiems 
projektams.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Čikagos skyrius

Sveikina visus narius, Dirvos 
skaitytojus su Šv. Kalėdomis 

ir artėjančiais 
Naujaisiais 2014 Metais .

Linkime sveikatos, stiprybės ir 
dar daug nudirbti gerų darbų.

Vilnius, gruodžio 5 d. 
(ELTA). Artėjant pirminin-
kavimo ES Tarybai pabaigai 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
susitiko su 22 ES valstybių 
ambasadoriais, reziduojančiais 
mūsų šalyje.

Susitikime aptarti Lietuvos 
pirmininkavimo rezultatai, 
nuveikti darbai ir svarbiausi 
politinės ES darbotvarkės 
klausimai.

Prezidentė pabrėžė, kad 
Lietuvos pirmininkavimas yra 
sėkmingas ir apie 80 procentų 
užsibrėžtų darbų jau pavyko 
įgyvendinti. Pagrindiniais 
Lietuvos pirmininkavimo re-
zultatais Prezidentė įvardino 
po ilgų derybų pasiektą po-
litinį sutarimą su Europos 
Parlamentu dėl 2014-2020 m. 
ES biudžeto ir praėjusią sa-
vaitę Vilniuje įvykusį viršūnių 
susitikimą Rytų partnerystės 
klausimais.

„Labai svarbu, jog pavyko 
laiku sutarti dėl septynmečio 
ES biudžeto. Tai reiškia, kad 
jau nuo kitų metų pradžios 
bus galima panaudoti europi-

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Prezidentūroje gruodžio 5 d. susitiko su Lietuvoje 
reziduojančiais ES šalių ambasadoriais.                                                                                ELTA nuotr.

PREZIDENTĖS SUSITIKIME - 
LIETUVOS PIRMININKAVIMO 

REZULTATAI
nę paramą jaunimo nedarbui 
mažinti, ekonomikos augimui 
skatinti, strateginiams energe-
tikos projektams įgyvendinti. 
Šios finansinės lėšos yra labai 
reikalingos visos Europos 
konkurencingumui užtikrinti”, 
- sakė Prezidentė.

Kalbėdama apie Vilniaus 
viršūnių susitikimą Prezidentė 
pabrėžė, kad Rytų partnerys-
tės programa įgavo naują 
pagreitį. Vilniuje pasirašyti 
strateginiai ES susitarimai 
su Rytų partnerėmis, kurių 
svarbiausias - asociacijos su-
tarčių su Moldova ir Gruzija 
parafavimas.

Pasak Prezidentės, Rytų 
partnerystės šalims tai gali-
mybė kurti geresnę, saugesnę 
ir demokratinėmis vertybės 
pagrįstą ateitį. Pasistūmėta 
ir vizų liberalizavimo srity-
je. Nuspręsta nuo kitų metų 
pradžios įvesti ES bevizį re-
žimą Moldovos piliečiams. 
ES taip pat pasirašė sutartį su 
Azerbaidžanu dėl supaprastin-
to vizų režimo.

Siekiant sukurti ES vidaus 

energijos rinką pirmą kartą 
septynerių metų ES biudžete 
numatyta finansavimo eilutė 
strateginiams jungčių projek-
tams ir sudarytas bendro ES 
intereso projektų sąrašas. Į jį 
pateko 15 projektų iš Baltijos 
šalių, iš kurių yra 6 Lietuvos 
projektai.

Pajudėta į priekį ir kuriant 
Bankų sąjungą - sutarta dėl 
bankų priežiūros mechanizmo, 

kuris vykdys finansų ir skolų 
krizių prevenciją, o gruodžio 
Europos Vadovų Taryboje 
tikimasi sutarti dėl bankų 
pertvarkymo mechanizmo, 
kuris padės spręsti bankų ne-
mokumo problemas, bendrųjų 
nuostatų. 

Prezidentės teigimu, efek-
tyviai veikianti Bankų sąjunga 
užtikrins atsakingą finansų 
politiką, padės išvengti finan-

sinių krizių ateityje ir numatys 
pagalbos priemones sunkumų 
ištiktoms šalims.

Pirmininkavimo metu pra-
dėtos ES derybos su JAV dėl 
laisvosios prekybos sutarties, 
kuri bus didžiausias prekybi-
nis sutarimas pasaulyje. Nuo 
liepos mėnesio jau įvyko 2 
derybiniais raundai. Šiais me-
tais planuojamas dar vienas 
susitikimas.

GIMĘS OKUPUOTOJ LIETUVOJ S t e i g i a m a j a m e  s u s i -
rinkime pranešimą skaitęs 
V.Landsbergis pabrėžė, kad 
Lietuva dėl kai kurių savo 
istorinių klausimų turi priimti 
ir politinius sprendimus.

„Problemos prasideda nuo 
pavadinimo ir nuo vartojamo 
žodyno, nes jau čia atsispindi 
konceptualūs politinės isto-
rijos klausimai ir su impli-
kuojamu valstybės statusu. 
Ir tų laikotarpių ne vienas, 
ir okupacija yra ne viena. 
Su tuo susiduriame kaip su 
savo pačių sau neatsakytais 
klausimais įvairiais atvejais. 
Eina ir eina įvairių dalykų, 
iš užsienio šalių nusistebė-
jimų, kur yra gimę žmonės, 
gimę, pavyzdžiui, 1950 me-
tais. Kur nors Vakaruose nu-
stato - gimę Sovietų Sąjungoj. 
Vienas žmogus gali pasakyte, 
koks skirtumas, o kitas - ne, 
aš negimiau Sovietų Sąjungoj, 
anksčiau buvo užrašyta, kad 
Lietuvoje, o dabar man iš-
taisinėja kokia nors užsienio 
valstybė, kad aš esu gimęs 
Sovietų Sąjungoj, reiškia, bu-
vęs Sovietų Sąjungos pilietis”, 
- kalbėjo europarlamentaras.

Žiniasklaidoje yra skelbti 
atvejai, kai lietuviams užsieny-
je keičiantis asmens dokumen-
tus gimimo vieta nurodoma ne 
Lietuva, o Sovietų Sąjunga.

„Vieniems tai nepriim-
tina ir moraliai, ir emocio-
naliai, kitiems suprantama, 
kad čia ir politinis dalykas. 
Nusistatykime, įveskime, jei 
reikia, įstatyminę formule, kad 
1950 metais gimęs žmogus yra 

gimęs okupuotoj Lietuvoj. Ne 
Sovietų Sąjungoj, ne LTSR, o 
gimęs okupuotoj Lietuvoj. Jei 
mes įtvirtinome įstatymiškai 
pasipriešinimo statusą kaip 
vienintelės teisėtos valdžios 
Lietuvoje, tebesančios ir ko-
vojančios prie okupantą, (...) 
tai neturime nusižengti tiems 
principams. O esame įklimpę 
kažkur pusiaukelėje su tokiais 
savo sudėtingumais arba su 
stoka nuoseklumo”, - sakė 
V.Landsbergis.

Seime steigiama Sovietinės 
okupacijos tyrimo asociacija 
vienys sovietų okupacijos 
laikotarpį tiriančius ir įamži-
nimu besirūpinančius aktyvius 
studentus, doktorantus, moky-
tojus, istorikus ir kt. LRT

Vilnius, gruodžio 5 d. 
(ELTA). Premjeras Algirdas 
Butkevičius buvo nustebin-
tas tuo, kad jo vadovaujama 
Vyriausybė trečiadienį nerado 
papildomų lėšų Lietuvos žydų 
gelbėtojų pensijoms.

Anot Premjero, Vyriausybėje 
šis klausimas nebuvo akcentuo-
jamas, todėl Finansų minis-
terijos atsisakymas jam buvo 
netikėtas. „Šiek tiek man buvo 
staigmena. Vyriausybės posė-
džio metu nebuvo akcentuotas 
šis klausimas. Truputį nustebau, 
kai vakar (trečiadienį - ELTA) 
išgirdau komentuojant apie tai, 
kad nesurasta ta pinigų suma. 
Šiandien jau rašė ir kai kuriuose 
dienraščiuose”, - „Žinių radijui” 
sakė A. Butkevičius.

PREMJERĄ NUSTEBINO SPRENDIMAS  
DĖL LĖŠŲ ŽYDŲ GELBĖTOJŲ PENSIJOMS

Premjeras tikino, jog dar 
bus sugrįžta prie šio klausimo 
iki kitų metų biudžeto priėmi-
mo. „Manau, kad iki biudžeto 
įstatymo priėmimo dar šitą 
klausimą pasvarstysime. (...) 
Svarstant biudžeto įstaty-
mo nuostatas buvo pateikta 
daug pasiūlymų, ir kiekvie-
nas tikrai nebuvo teikiamas. 
Tiesiog buvo akcentuojama, 
kam pritarė Biudžeto ir finan-
sų komitetas arba kam buvo 
pritarta su prašymu dar per-
žiūrėti Vyriausybei ir išreikšti 
savo nuomonę”, - aiškino A. 
Butkevičius.

Pasak Ministro Pirmininko, 
žydų gelbėtojų pensijoms 
skirta suma, siekianti beveik 
vieną milijoną litų, nėra tokia 
reikšminga ir jai nereikėtų 
skirti tiek daug dėmesio. A. 
Butkevičius mano, kad reikėtų 
be ilgesnių kalbų žydų gelbė-
tojams ją skirti.

„Nemanau, kad ta suma yra 
tokia, kad apie ją turėtume per 
daug viešai diskutuoti. Manau, 
kad reikia įvertinti tų žmonių 
padarytą didžiulį darbą, ir mes 
dar grįšime prie šio klausimo”, 
- tikino Vyriausybės vadovas.

ELTA jau skelbė, kad 
Vyriausybė trečiadienį po-
sėdyje neskyrė milijono litų 
žydus gelbėjusių asmenų vals-
tybinėms pensijoms.

Pasak finansų ministro 
Rimanto Šadžiaus, Ministrų 
Kabinetas tokį sprendimą 
motyvavo šalies ekonomine 
situacija.
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Brangūs broliai, seserys Kristuje,

Štai jau sukanka dešimt metų nuo tos dienos, kai Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu 
buvau paskirtas jos delegatu sielovadai užsienyje. Perėmiau pareigas, kurias daugelį metų nuo-
širdžiai ir pasiaukojančiai ėjo vyskupas Paulius Baltakis, OFM. Jos leidžia man pažinti išeivijos 
rūpesčius ir viltis, konfliktus ir pasiekimus. Šis pažinimas - viena iš didžiausių Dievo dovanų 
mano gyvenime, už kurią Jam esu be galo dėkingas.

Šių dienų išeivija yra labai jauna. Ji sudaro net 76% visų emigrantų tarp 15 ir 44 metų amžiaus, 
išsibarsčiusių 42 kraštuose. Eurazijos žemyne turime lietuviškų parapijų arba misijų Airijoje, 
Belgijoje, Danijoje, Islandijoje, Italijoje, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje, Prancūzijoje, 
Rusijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, taip pat Lietuvos etninėse žemėse  - Pelasoje ir 
Gervėčiuose, Punsko-Seinų krašte ir Karaliačiuje. Šiaurės Amerikoje Jungtinės Amerikos Valstijos 
glaudžia 37 parapijas / misijas, o Kanada - 6 parapijas su daugybe misijų. Pietų Amerikos 
žemyne yra 2 lietuvių parapijos Argentinoje, taip pat Urugvajuje ir Brazilijoje, ir trys misijos 
tolimoje Australijoje. Iš viso - 66 parapijos arba misijos, kurias aptarnauja 51 lietuvis katalikų 
kunigas. Be abejo, yra ir daugiau kunigų ir vienuolių, bet daugelis jų garbingo amžiaus arba 
nedirbantys lietuviškose parapijose. Labai apgailestauju, kad šiuo metu nepajėgiame aptarnauti 
visų lietuviškų bendruomenių. Bet širdį ramina faktas, kad jūs, broliai ir seserys, pasauliečiai, 
nenuleidžate rankų ir jungiatės tarpusavyje sielovadinei veiklai, bendradarbiaujate su Lietuvių 
bendruomenių apylinkėmis bei vietinėmis institucijomis, diplomatais, kurie padeda vienokiu ar 
kitokiu būdu gyventi dvasinį, sakramentinį gyvenimą. Gražus pavyzdys - Suomija. Jei nebūtų 
bendradarbiavimo tarp Lietuvos ambasados ir Helsinkio lietuvių bendruomenės, nebūtų ir lie-
tuviškų Mišių Helsinkyje. Tai tik vienas iš daugelio pasigėrėtinų bendradarbiavimo pavyzdžių.

Džiaugiuosi galėdamas susitikti su Jumis, aplankyti Jus skirtingose pasaulio vietose. 
Džiaugiuosi bendravimu su Jumis. Jūsų mintys, išgyvenimai mane kasdien verčia apie daug ką 
susimąstyt, daug ką nunešti prie Viešpaties altoriaus. Dovanokit, jei kas buvo ne taip iš mano 
pusės šiais, praėjusiais metais.

Matydamas tokį didelį mūsų paplitimą pasaulyje, mūsų dvasinius ir materialinius poreikius, 
kreipiausi į Lietuvos Vyskupų Konferenciją su pasiūlymu ir prašymu liturginiame Bažnyčios ka-
lendoriuje įvesti Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį. Esu dėkingas Lietuvos vyskupams, 
kad šiam pasiūlymui buvo pritarta ir nuo 2014 metų Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis 
bus švenčiamas kasmet pirmąjį kovo sekmadienį. Šis sekmadienis parinktas neatsitiktinai - šią 
dieną dažniausiai  lietuviai visame pasaulyje švenčia lietuvių tautos globėjo, Švento Kazimiero 
šventę, kuri kalendoriuje iš tikrųjų minima kovo 4 d.  Jo garbei pavadintos devynios užsienyje 
esančios parapijos arba misijos, taip pat Šv. Kazimiero kolegija Romoje, kapinės Čikagoje bei 
2 šeštadieninės lietuvių mokyklos. Jo vardu pavadinta net ir Tėvų Pranciskonų provincija! Nuo 
1636 m. Šventasis Kazimieras Bažnyčios prašomas būti ypatinguoju mūsų tautos užtarėju pas 
Viešpatį, o nuo 1948 m. - Lietuvos jaunimo globėjų. Turint minty, kad mūsų tauta pirmą kartą 
istorijoje taip plačiai ir gausiai yra išsibarsčiusi po visą pasaulį bei kad didžioji išeivijos dalis yra 
jaunimas, tikiu, kad Švento Kazimiero užtarimas šiandien kaip niekada yra svarbus ir reikalingas. 
Tikiuos ir viliuos, kad Šventas Kazimieras savo užtarimu suartins mus visus, kad ir toli esančius 
vienas nuo kito, ir neprarasime savo tautos dvasios ir sąlyčio taškų su tėvų, ir protėvių Lietuva.

Sveikinu Jus, brangūs tautiečiai, su artėjančiom Kalėdom. Lai kasmet kūdikėliu gimstantis 
Kristus primena mums, kad Dievas visada yra jaunas ir savo jaunatviškumu teikiantis viltį, 
kviečiantis mus išsaugoti savyje jaunystės dvasią, kviečiantis rūpintis jaunomis savo tautos 
atžalomis, palaikyti jas, kad ir kur jos bebūtų, Lietuvoje ar užsienyje, nes jos - kiekvieno mūsų 
ir kiekvienos tautos viltis bei ateitis. 

Su Šventom Kalėdom! Su amžinos Dievo jaunystės švente!

Prelatas Edmundas J. Putrimas

 PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS 
 Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatas  

užsienio lietuvių katalikų Sielovadai 
_______________________________________________ 

               1 Resurrection Road,   Toronto, ON    M9A 5G1, CANADA   
   tel: (+1)  416 - 233 -7819  ♦  faks: (+1)  416 - 233 -5765  

       el. paštas: putrimas@sielovada.org  ♦  Interneto svetainė: www.sielovada.org 
 

 

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė:  WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

nepriklausomybės dešim-
tmečių išlieka energetinė 
priklausomybė nuo Rusijos, 
kuri, ištikus žiemos speigui, 
gali nutraukti kuro (dujų) 
tiekimą, ką ne tik viena ar dvi 
nelietuviškos tautinės bendri-
jos, bet ir Lietuvos piliečiai 
gali ištarti, kad „prie ruso” 
buvo geriau, nes šilčiau.

Priklausomybė nuo 
„demokratinių” Vakarų

Atgavusi Nepriklauso-
mybę nuo Rytų, Lietuva, tu-
rėdama tikslą apsisaugoti nuo 
Rytų, atsuko veidą į Vakarus: 
2004 m. įstojo į Tarptautinę 
gynybinę sąjungą (NATO) 
ir Europos Sąjungą (ES). 
Gera žinoti, kad mūsų rytinė 
siena yra NATO akiratyje, 
ją prižiūrėti padeda sąjun-
gininkų patruliniai lėktuvai, 
NATO yra įsipareigojusi ginti 
Lietuvą nuo bet kokio įsiver-
žimo į jos teritoriją. Lietuvos 
kariuomenė savo ruožtu daly-
vauja NATO misijose.

ES, įsigalinčio globaliz-
mo – pasaulinės valdžios 
siekio ir kosmopolitizmo – 
piliečių nutautinimo įtakoje, 
nėra savarankiška, todėl į jos 
naudą Lietuvai turime žiūrėti 
ne vien iš finansinės paramos 
įvairiems projektams pozi-
cijų (už paramą ateity teks 
atsilyginti), bet iš „vertybių”, 
kurias perša ES, tačiau kurios 
nepriimtinos Lietuvai.

ES yra imperija, labai pa-
naši į Sovietų Sąjungą, tik ji 
kurta be kraujo, per pinigus. 
Ji su savo nariais nekariauja, 
tačiau savo valią diktuoja 
taip pat per pinigus. Jos va-
lioje, pasirodo, jai panorėjus, 
gali būti tautiškumas, mūsų 
gimtoji kalba, istorija, tau-
tinės tradicijos ir papročiai, 
išpažįstamas tikėjimas.

Lietuvos nutautinimas 
vyksta kryptingai nuo to 
laiko, kai Lietuva atgavo ne-
priklausomybę. Išsivadavus 
iš sovietinės okupacijos, iš 
Vakarų atėjusi globalizacija 
siekia sugriauti tautines vals-
tybes, tautines kultūras.

Mes naiviai  t ikėjome 
Vakarais, tik dabar prade-
dame atsitokėti, skaudžiai 
kentėdami nuo vakarietiš-
kos kosmopolitizacijos, apie 
kurią mus įspėjo kai kurie 
iškilūs išeivijos veikėjai, kaip 
V.Bražėnas, M.Krupavičius, 
Z.Rekešius ir kt., kurie neži-
nojo, kad ir šeimos reikalus 
pradės tvarkyti ES, kad bus 
siekiama įteisinti gėjų san-
tuokas.

Kosmopolitizmas griau-
na pagrindinius lietuvybės 
pamatus. Kosmopolitinės 
jėgos stengiasi sumenkinti 
tautos kultūros vertingumą, 
tyčiojasi iš tautos praeities, 
siekia primesti mums, lie-
tuviams nepilnavertiškumo 
kompleksą. Tautos garbės 
ir orumo negina nei įstaty-
mai, nei valdžios pareigūnai. 
Lietuvos įstatymai draudžia 
tyčiotis iš žydų, čigonų, ta-
čiau Lietuvoje nėra įstaty-
mo, draudžiančio tyčiotis 
iš lietuvių tautos: vadinti ją 
žydšaudžiais, nevykėliais, 
tauta-elgeta ir panašiai.

Antai „Vakaro žinios” 
rugsėjo 9. d. rašiniu „Europos 
Sąjungos padlaižys” (galėjo 
ir tvirčiau išsireikšti) paskel-
bė mūsų Užsienio reikalų 
ministro Linkevičiaus pareiš-
kimą, kuriame jis siūlo „nu-
slopinti tuos populistinius, 
radikalius ir, neslėpkime to, 
ksenofobiškus ir nacionalis-
tinius junginius, kurie kartais 
kelia galvą”.

Ministras, pasirodo, tiki, 
kad tautiškumas, lietuvybė jau 
sunyko, tik kartais dar kelia 
galvą. Iš tikrųjų gėda mums, 
lietuviams, kad iki šiol ne-
gražiai pokštaujantį šį Tautos 
tarną laikome tarnyboje ir dar 
neblogą algą jam mokame!

ES valioj jau yra mūsų 
pramonė, žemės ūkis, ener-
getika. Panoro ES uždaryti 
mūsų atominę jėgainę, davė 
uždarymui pinigų ir ją užda-
rėme, nors ji iki šiol galėjo 
saugiai veikti, nebenori ES, 
kad kaimo žmogus ūkinin-
kautų mažame ūkelyje, duoda 
jam pinigų, ir žmogelis eina 
tinginiauti, girtuokliauti, 
elgetauti.

Šiame išvystytos tech-
nikos, neribotų bendravimo 
galimybių pasaulyje valstybei 
išlikti visiškai nepriklauso-
ma gal jau ir neįmanoma. 
Tačiau pasiduoti žalingoms 
praeities ir dabarties įta-
koms būtų ne tik negarbinga, 
bet ir įžeidimas tų, kurie 
už Nepriklausomybę gyvy-
bes paaukojo. Žinome kaip 
sunkiai nuo priklausomy-
bės vaduojasi alkoholikai, 
narkomanai, tačiau žinome, 
kad, labai norėdami, sugeba 
ir išsivaduoti. Vadavimasis 
nuo sovietinio paveldo ir 
Vakarų „demokratijos” žalin-
gų priklausomybių nelengvas 
užsiėmimas, tačiau būtinas, 
jei norime išlikti Tauta ir 
tikra jos, o ne rytietiškos ar 
vakarietiškos federacijos, 
su jų ydomis ir grimasomis 
valstybe.

Algimantas Zolubas

(Atkelta iš 3 psl.)

NEPRIKLAUSOMYBĖ...

Šventų Kalėdų ir  
Naujųjų Metų proga

sveikiname visus išeivijos lietuvius ir nuoširdžiai  
linkime šventiško džiaugsmo, ramybės ir taikos.  

Tebūnie naujieji metai sveiki, ryžtingi, paženklinti  
bendro darbo darna, tarpusavio sutarimu ir  

pasišventimu lietuvybės kelią betiesiant.
Clevelando Šv. Jurgio Parapijos Taryba 

Klebonas kun. Juozas Bacevičius
Pastoracinė taryba:

 Anthony Bacevice
 Barbara Grauel
 Maria Hoffman
 Leonard Kedys
 Grace Kudukis

Susan Milikas
Amanda Muliolienė
Louis Pecek
Jackie Taylor
Debra Zeledonis
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ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

DIRVOJE 
Tu ri me gra žų pa pro tį šven čių pro ga svei kin ti sa-

vo gi mi nes, drau gus, ben dra dar bius ir pa žįs ta mus. Ne-
už mirš ki me šio se no pa pro čio ir šiais me tais. Ar tė jant 
Šv. Ka lė dom ir Nau jie siems Me tams, kvie čia me 
jus tuos svei ki ni mus pa tal pin ti DIR VOS pus la piuo se. 
Sa vo nuo šir džiu žo džiu Jūs ne tik įžieb si te ir pra-
skaid rin si te šven tiš ką nuo tai ką ar ti mų jų šir dy se, bet, 
tuo pa čiu, pa rem si te ir lie tu viš ką ją spau dą.

Svei ki ni mų kai nos yra vi siems leng vai pri-
ei na mos, bet, no rint iš veng ti su vė luo jan čiu pa štu 
su si ju sių ne ma lo nu mų ir už tik rin ti tų svei ki ni mų 
pa tal pi ni mą prieššven ti nė je DIR VOS lai do je, la bai 
pra šo me juos siųs ti kuo anks čiau, vi sais svei ki ni mų 
klau si mais pra šo me teirautis
Dirvoje, tel. (216) 531-8150, fax (216) 531-8428 

E-mail: dirva@ix.netcom.com

DIRVA

Parker, Donata Koverienė ir 
Rimantas Šniževičius.

Rinkimuose dalyvavo 80 
narių. Valdybos pareigūnų 
rinkime, esant tik po vieną 
kandidatą į pirmininkės/o, vi-
ce-pirmininkės/o, sekretorės/
iaus, iždininkės/o pareigas, 
visos kandidatavusios buvo 
išrinktos be balsavimo –se-
kretoriaus patvirtinimo būdu.

Direktorių ir Revizijos 
komisijos rinkimams buvo 
naudojami balsavimo lapai. 
Dvi grupės balsų skaičiuotojų 
rezultatus pateikė komisijai, 
kuri, pasirašiusi Rinkimų re-
zultatų aktą, paskelbė 2014 
metų Lietuvių klubo parei-
gūnus: pirmininkė- Vida 
Meiluvienė, vicepirmininkė- 
Elena Jasaitienė, sekretorė – 
Rima Kilbauskienė, iždininkė 
– Elena Radvilienė. 

Di rek tor ia i :  La imutė 
Alvarado, Zina Čerkienė, 
Donata Koverienė, Danutė 
Mažeikienė, Zigmantas Radvila, 
Rimantas Šniževičius, Angelė 
Straukienė.

R e v i z i j o s  k o m i s i j a : 
Angelė Karnienė, Aldona 
Stasiukevičienė, Jonė Staškus. 

Balsų skaičiavimo metu 
svečias iš Lietuvos, Andrius 
Augulis trumpai pakalbėjo 
apie Omega3 ir Omega6 rie-
balinių rūgščių santykio svar-
bą mūsų organizmui. Klubo 
vieneto „Bangos” iždininkė 
Donata Koverienė pasakojo 
apie planuojamą kultūrinį 
renginį sausio 22 d. su ra-
šytoju-režisorium Vytautu 
V.Landsbergiu. Kultūros bū-
relio pirm. Angelė Karnienė 
priminė apie sekmadienį ren-
giamą išvyką autobusu į kon-
certą ir rengiamą Žemaičių 

krikšto minėjimą gruodžio 1 d.
Pirmininkė- Vida Meiluvienė 

padėkojo už išreikštą pasitikėji-
mą, džiaugėsi, kad į direktorių 
eiles jungiasi jaunesnės kartos 
nariai, padėkojo susirinkimo 
pirmininkei Loretai Kynienei, 
sekretoriui Aurelijui Kilbauskui, 
nominacijų komisijai ir pakvietė 
visus prie kavos ir gardumynų, 
kuriuos paruošė ir paauko-
jo klubo šeimininkė Angelė 
Straukienė.

Išsirinkome naujus parei-
gūnus. Linkime sėkmės ir visi 
pažadame talkinti jiems kur tik 
reikės, kad toliau mūsų klu-
bas, pradėjęs antrą pusamžį, 
gyvuotų ir jungtų mus šioje 
gražioje lietuviškoje sodyboje.

Gruodžio 1 d., Lietuvių 
klube, įvyko Kultūros būrelio 
rengiamas Žemaičių krikšto 
600 metų jubiliejaus minėji-
mas ir kryždirbystės paroda. 
Programoje apie šį svarbų 
istorinį įvykį kalbėjo svečias 
iš Daytona Beach, FL Antanas 
Dundzila.

KALĖDINĖ MUGĖ 
KLUBE

Klubo valdyba rengia 
Kalėdinę mugę, gruodžio 19 d., 

ketvirtadienį, 12:00 val. dienos. 
Galėsite įsigyti įvairių skanu-
mynų ir kitokių „muginukų”.

TRADICINĖ KŪČIŲ 
VAKARIENĖ

Lietuvių klube Kūčių vaka-
rienę valdyba rengia gruodžio 
24 d., antradienį, 5:00 val. 
vak. Auka asmeniui 27 dol. 
Rezervuoti vietas pas Laimutę 
Alvartado (727) 360-1064.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS KLUBE
Linksmai sutikti Naujuosius 

2014-tuosius metus rengia 
Lietuvių klubo didžiojoje salėje 
„Banga”. Jau dabar pradėkite 
ruoštis nuotaikingam vakarui, 
o smulkesnė informacija bus 
paskelbta vėliau.

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS
Lietuvos dukterų draugi-

jos St. Petersburgo skyriaus 
valdyba maloniai kvietė visas 
nares ir viešnias į kalėdinį 
skyriaus susirinkimą ir šeimy-
nišką pabendravimą gruodžio 
10 d.

„Lietuvių žinių” Nr.448.

Š.m. lapkričio 16 d., 2:00 
p.p., Cleveland, Ohio apylinkės 
latvių bendruomenė paminėjo 
95-ąsias Latvijos nepriklau-
somybės metines. Ši šventė-
minėjimas, surengta Cleveland 
latvių bendruomenės, įvyko 
latvių liuteronų parapijos salė-
je, Lakewood, Ohio.

Kaip ir ankstesni latvių 
renginiai, ši šventė prasidėjo 
laiku. Visos pirmos minėjimo 
dalies kalbos buvo suglaustos 
ir artimos šios dienos reikšmei. 
Antroji šventės dalis buvo 
skirta koncertui kurį atliko 
muzikai Juris Kenins (George 
Juris Kenins) – velončelė, 
Peteris Briedis – smuikas ir 
Liga Zemesaraja – fortepijonas.

Scenoje kabėjo Latvijos 
vėliava, o scenos priekyje, 
kairėje, stovėjo JAV vėliava, 
o dešinėje Latvijos. Įnešus 
vėliavas, jos išsirikiavo taip: 
kairėje scenos pusėje Latvijos, 
NATO, EU ir JAV, o dešinėje 
Estijos ir Lietuvos. Po to buvo 
sugiedotas JAV himnas. Tada 

LATVIJOS  
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

buvęs ilgametis Cleveland, 
Ohio latvių bendruomenės 
pirmininkas Arturs Grava tarė 
žodį, po kurio nuskambėjo 
Latvijos himnas.

Šiai dienai pritaikytą mal-
dą sukalbėjo latvių kunigas 
Paul Barbins. Cleveland la-
tvių bendruomenės dabartinis 
pirmininkas arch. K.Kampe 
pasveikino atvykusius ir pa-
kvietė prie mikrofono muz. 
Juris Kenins kuris, su įrašyta 
muzikos palyda, kalbėjo tema 
„Folk songs, and the soul of 
a people”, pabrėždamas, kad 
latvių tauta ir jos dainos yra 
neatskiriami, kartu pacituoda-
mas ir šį garsaus latvių diri-
gento Haralds Mednis posakį: 
„One thing is certain, if song 
festivals had not survived, the-
re would be no Latvia”.

Po pertraukos prasidėjo 
koncertas kurį atliko aukščiau 
minėti menininkai. Jų grojami 
kūriniai klausytojus suža-
vėjo ir jie išprašė dar vieno 
kūrinio bisui. Visi atlikėjai 

Po koncerto (iš k.): smuikininkas Peteris Briedis, fortepijonas Liga Zemesaraja ir velončelė Juris 
Kenins.                                                                                                                  A.V.Matulionio nuotr.

buvo apdovanoti puokštėmis 
gėlių. Šioje šventėje dalyva-
vo virš 115 svečių, įskaitant 

ir jaunimą, tačiau lietuvių jų 
tarpe buvo nedaug. Kaip ir 
dauguma panašių renginių, ši 

šventė baigėsi atsilankiusiųjų 
pabendravimu.

Algirdas V. Matulionis

S T .  P E T E R S B U R G ,  F L

2014 METŲ PAREIGŪNAI
Rodos, taip neseniai suėjo-

me rinkiminiam susirinkimui, 
o štai jau ir vėl vieni metai 
prabėgo. Lapkričio 9 d. Lietuvių 
klubo nariai susirinko kluban 
išrinkti 2014-tųjų metų klubo 
pareigūnus. Klubo pirminin-
kė Vida Meiluvienė pakvietė 
susirinkimui pirmininkauti bu-
vusią klubo pirmininkę Loretą 
Kynienę ir sekretoriauti Aurelijų 
Kilbauską. Susirinkimui juos 
patvirtinus, perskaitytas praeito 
susirinkimo protokolas ir priim-
tas be pataisų.

Pirmininkaujanti Loreta 
Kynienė pakvietė Nominacijų 
komisijos pirmininkę Angelę 
Karnienę pravesti rinkimus. 
A.Karnienė supažindino su-
sirinkusius su komisijos na-

rėmis Dale Gotceitiene ir 
Stefa Prialgauskiene. Dėkojo 
nariams, sutikusiems kan-
didatuoti į įvairias pareigas, 
sakydama, kad įvertiname 
jų pasiryžimą vietoje pato-
gaus stovėjimo nuošalyje, 
paskirti vienus metus bendram 
mūsų lietuviškos šeimos St. 
Petersburge labui. Dėkojo ir 
kandidatų šeimoms, nes kan-
didato įsipareigojimas paliečia 
visą šeimą ir artimuosius.

A.Karnienė pastebėjo, kad 
patikėdami kandidatams svar-
bias pareigas – rūpinimasį klu-
bo nuostatų vykdymu, klubo 
pastato priežiūra, klubo finan-
sais, kultūrine, socialine bei 
visuomenine veikla, norime 
arčiau juos pažinti ir pakvietė 
pirmą kartą kandidatuojančius 
narius save apibudinti ir prisi-
statyti. Kalbėjo Jovita Acutė-

Visiems bendradarbiams,  
talkininkams ir mieliems  
skaitytojams geriausių  

Šv. Kalėdų švenčių.
„Dirva”
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Dalia Grybauskaitė, Lietuvos Prezidentė teigia nematanti di-
delių pasikeitimų Ukrainoje. Anot jos, Viktor Janukovyč prašymai 
susitikti su Europos Komisija dar nereiškia, kad Ukrainos preziden-
tas keičia nuomonę dėl Asociacijos sutarties. „Artimiausiu metu, 
manau, situacija nesikeis. Priežastys, dėl ko nepasirašyta, visiškai 
aiškios”, - žurnalistams Kaune sakė D. Grybauskaitė. Pasak šalies 
vadovės, V. Janukovyč mėginimai surengti susitikimą su Europos 
Komisija yra kiek pavėluoti. Esą viską buvo galima išspręsti, kai V. 
Janukovyč viešėjo Vilniuje ir atsisakė pasirašyti Asociacijos sutartį. 
„Prašytis ir galvoti reikėjo Vilniuje”, - sakė ji.

Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmi-
ninkė Loreta Graužinienė ir premjeras Algirdas Butkevičius 
pareiškė užuojautą dėl buvusio Pietų Afrikos Respublikos 
vadovo, Nobelio premijos laureato Nelsono Mandelos netek-
ties. Prezidentė užuojautoje pabrėžė, jog visame pasaulyje N. 
Mandela yra tapęs atsidavimo ir meilės laisvei bei lygybei sim-
boliu. „Jo netektis yra ne tik Pietų Afrikos Respublikos, bet viso 
pasaulio netektis”, - rašoma Prezidentūros pranešime. Būdamas 
95 metų mirė N. Mandela, pelnęs didžiulę pagarbą už kovą su 
apartheido režimu Pietų Afrikos Respublikoje ir laikomas vienu 
iš iškiliausių 20 amžiaus politikos veikėjų.

Nederintą Lietuvos Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės 
ir dviejų parlamento vicepirmininkų vizitą į Ukrainą vykusieji 
turės aptarti su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi, sako 
premjeras Algirdas Butkevičius. „Manau, kada grįš užsienio reikalų 
ministras iš užsienio, mes prie šio klausimo grįšime (...). Vis tiek 
reikia rasti galimybę susitikti, nes yra užsienio reikalų ministras ir 
Europos reikalų komiteto pirmininkas. Manau, susitiksime ir su 
Seimo pirmininke. Manau, kad jie išsiaiškins ir ras sutarimą”, – 
Seime žurnalistams sakė A.Butkevičius.

Lietuvos Užsienio reikalų ministerija yra pareiškusi, kad 
L.Graužinienės, Gedimino Kirkilo ir Petro Auštrevičiaus vizitas 
į Kijevą prieš Rytų partnerystės viršūnių susitikimą Vilniuje su ja 
nederintas. 

Lietuvos politikams grįžus į Lietuvą Kijeve pasiaiškinti 
buvo iškviestas Lietuvos ambasados įgaliotasis ministras Marius 
Janukonis. Ukrainos užsienio reikalų ministerija išreiškė susirūpi-
nimą dėl L. Graužinienės dalyvavo opozicijos mitinge.

Savo nepritarimą parlamento vadovės vizitui neslėpė ir L. 
Linkevičius, nors L. Graužinienės veiksmų nekomentavo. Tačiau 
lapkričio 29 dieną „Litexpo” parodų rūmuose vykusiame rengi-
nyje L. Linkevičius pajuokavo, kad santykius teks aiškintis „kaip 
Šančiuose”. G. Kirkilą tai įsiutino. Savo įsiūtį politikas beveik 
atvirai išliejo partijos valdybos posėdyje.

Seimo pirmininkės L.Graužinienės vizitas į Kijevą, Lietuvos 
politologų vertinimu, rodo, kad užsienio politikoje ji nelabai gaudo-
si. „Ne pirmą kartą tenka stebėti, kuomet Lietuvos užsienio politi-
kos darbotvarkę bandoma „pasisavinti”, bandoma ja manipuliuoti 
siekiant vidaus politikos tikslų. Nėra aišku, kokie tikrieji Seimo 
pirmininkės motyvai, bet akivaizdu, jog jie nebuvo koordinuoti su 
kitais užsienio politikos formuotojais ir veikėjais. Gan sklandžiai 
vykstančio pirmininkavimo ES metu tai atrodo mažu mažiausiai 
neprofesionaliai ir nesolidžiai”, - teigė politologas Vytis Jurkonis. 
Dėl kelionės į Kijevą parlamento pirmininkė atšaukė iš anksto 
suderintą komandiruotę į Didžiąją Britaniją.

Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičius sako, kad per dvi 
savaites Estija ir Latvija pasakys, ar joms dar įdomus atominės 
elektrinės Lietuvoje projektas. „Šiandien netgi teko kalbėtis su 
energetikos ministru ir turi tokią informaciją, kad dviejų savaičių 
laikotarpyje Latvija ir Estija pasakys, ar jie tikrai dar domisi šituo 
projektu”, - LNK žinioms sakė premjeras. Jo teigimu, neseniai 
Rygoje vykusiame Baltijos šalių premjerų tarybos posėdyje „pa-
galiau pavyko įtikinti Estijos ir Latvijos ministrus pirmininkus, 
kad pačiu aukščiausiu lygiu ekspertai pradėtų dirbti ir analizuotų 
atominės elektrinės klausimą, ar jie yra pasiruošę toliau su Lietuva 
bendradarbiauti, ar ne”.

Lietuvos energetikos ministras Jaroslav Neverovič praėjusią 
savaitę teigė, jog naujos atominės elektrinės Visagine likimas ga-
lutinai paaiškės kitąmet. Anksčiau skelbta, kad trys Baltijos šalių 
įmonės kartu su Japonijos korporacija „Hitachi” peržiūrėjo VAE 
projektą ir rado galimybių jį pagerinti

Skelbiama, kad japonai sutinka savo paskolos, kuri būtų su-
teikta už 4,3 proc. metų palūkanas, dalį atiduoti regioniniams par-
tneriams. Tokiu atveju Lietuvos Vyriausybei tektų skolintis iš viso 
apie 5,6 mlrd. litų (1,1 mlrd. litų daugiau nei planuota anksčiau), o 
dar apie 1,3 mlrd. litų įdėti nuosavo kapitalo. A.Butkevičius iš karto 
po to pareiškė, kad Lietuvai projektas „atpigs” 1 mlrd. litų ar dar 
daugiau. Be to, „Hitachi” siūlo Lietuvoje pastatyti kelias gamyklas 
ir įkurti iki kelių šimtų darbo vietų. Japonai žada, kad jos turėtų 
užsakymų ne tik statant VAE, bet ir vėliau.        ELTA, LRT, LR URM

Europos Komisijos pirmininkas Jose Manuelis Barroso ir Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Vilniuje mėgino įtikinti Ukrainos Prezidentą Viktor Janukovyč pasirašyti Asociacijos sutartį tarp 
Europos Sąjungos ir Ukrainos, bet šis atsisakė. Dėl to Kijeve ir kituose Ukrainos miestuose pra-
sidėjo protesto mitingai.                                                                                              R.Dačkaus nuotr.

Rusija diplomatinį karą 
su Vakarais dėl Ukrainos lai-
mėjo nepersistengdama: kol 
Kremlius su Kijevu kalbėjo 
pinigų kalba, Briuselis mo-
javo abstrakčiomis idėjomis, 
interviu DELFI teigė Vilniuje 
viešintis Pereinamųjų demo-
kratijų projekto vadovas, bu-
vęs JAV karinės žvalgybos pa-
reigūnas ir diplomatas Bruce 
Jackson. Anot jo, į Kijevą 
išvykusi ir ten antausį gavu-
si Seimo pirmininkė Loreta 
Graužinienė ne tik nepadėjo, 
bet ir pakenkė dialogui su 
Ukraina.

Pinigų kalba  
– teisingas pasirinkimas

Ukrainos sprendimas ne-
pasirašyti Asociacijos sutar-
ties su Europos Sąjunga (ES) 
B. Jackson nenustebino. Jo 
nuomone, lemiamą žodį tarė 
smarkiai suprastėjusi Ukrainos 
ekonominė padėtis, o apsi-
spręsti padėjo ir ne itin drau-
giški Rusijos veiksmai.

„Ukrainos motyvacijos 
mes nesupratome – tai Vakarų 
nesėkmė. Prieš 4-6 mėnesius 
Ukrainos politika pradėjo 
keistis. Ir ją pakeitė smar-
kiai prastėjanti ekonominė 
situacija. (...) Iš esmės jie 
yra ant valstybės bankroto 
slenksčio. Prie to prisidė-
jo sutrikimai prekyboje su 
Rusija, prekybos embargai. 
Manau, V. Janukovyč pa-
skaičiavo, kad jo valstybė 
tokiomis ekonominėmis są-
lygomis nebegali atsilaikyti 
artimiausius 10-12 mėnesių. 
Ypač jei po (Asociacijos su-
tarties) pasirašymo Vilniuje 
būtų pritaikytos papildomos 
prekybos sankcijos”, - kalbėjo 
B. Jackson.

Pasak jo, Viktor Janukovyč 
turi sukti galvą dėl smarkiai 
šlubuojančios šalies ekono-
mikos, šalies verslininkų ne-

SEIMO PIRMININKĖS VIZITAS UKRAINOJE –  
PAGALIAI Į NUOSAVUS RATUS

pasitenkinimo, ir čia Rusija 
aiškiai laimėjo. Mat Kremlius 
su Kijevu kalbėjo pinigų kalba 
– kalba, kurią V. Janukovyč 
supranta kur kas geriau nei ES 
pasirinktą vertybinio dialogo 
kelią.

„Verslas pasakė: jūs ne-
galite to daryti (pasirašyti 
sutartį su ES – DELFI), nes 
mes nesame pasiruošę pre-
kybos karams. Tai buvo an-
tra žinutė V. Janukovyč: jis 
politiškai nebūtų išgyvenęs. 
Taigi jis pasakė, kad nori pau-
zės, sulaukti rinkimų, išlaukti 
šiuos finansiškai pavojingus 
metus. Manau, Washingtone 
ir Briuselyje visi manė, kad 
mes kalbame apie politines 
vertybes. Ne, nekalbame. Tai 
ekonomika.

Tokia Ukrainos motyvaci-
ja. Ir tai klaida, kurią padarė 
amerikiečiai ir europiečiai. 
Kol mes kalbėjome apie 
politines vertybes, Rusija 
kalbėjo apie ekonomiką. Ir 
tai buvo teisingas pasirin-
kimas. Rusai pinigų svarbą 
paaiškino geriau nei ES pa-
aiškino Europos svarbą. Mes 
kalbėjome apie abstrakčius 
dalykus, jie – apie konkre-
čius. Mes suklydome”, - 
konstatavo B. Jackson.

Rusija siunčia 
prezidentą ir premjerą, 

ES – „du bedarbius 
politikus”

Dar viena klaida, pašne-
kovo nuomone, buvo spren-
dimas akcentuoti ekspremje-
rės Julijos Tymošenko situ-
aciją. Visų pirma dėl to, kad 
Vakarams ji kelia kur kas di-
desnes simpatijas nei patiems 
ukrainiečiams.

„J. Tymošenko paverti-
mas svarbiausiu dalyku buvo 
klaida. Mes neturėjome brėžti 
tokios „raudonos linijos”. Ta 
linija ukrainiečiams nereiškia 

to, ką reiškia mums. Jie mano, 
kad ji yra dalis politinio elito, 
kad ji pavogė tiek pat, kiek visi 
kiti. Kodėl ji turėtų būti demo-
kratijos simboliu? Tai buvo 
klaida”, - tęsė B. Jackson.

Pašnekovas negailėjo kri-
tikos Barack Obamos admi-
nistracijai. Esą aukšto rango 
JAV atstovai net nepadėjo 
kojos Ukrainos žemėje, o 
Kremlius tuo pačiu metu rengė 
aukščiausio lygio susitiki-
mus. Savo ruožtu, Vakarai 
į Kijevą siuntė kadenciją 
baigusį Lenkijos prezidentą 
Aleksandr Kwasniewski ir bu-
vusį Europos Parlamento va-
dovą Pat Cox. Tai, B. Jackson 
nuomone, buvo per žemo 
rango atstovavimas. Juolab, 
kad daugiausiai pastangų A. 
Kwasniewski ir P. Cox misija 
dėjo tuo pačiu J. Tymošenko 
klausimu.

„Rusija to norėjo labiau 
negu mes. Nuo tada, kai V. 
Janukovyč buvo išrinktas 
2010 m., Dmitrij Medvedev 
ir Vladimir Putin turėjo apie 
50 aukščiausio lygio kontaktų 
su V. Janukovyč ar premjeru 
Mykol Azarov. Europa nusiun-
tė du bedarbius politikus, P. 
Cox ir A. Kwasniewski, kad jie 
pasikalbėtų apie merginą, - iro-
nizavo pašnekovas. - 50 susiti-
kimų prieš 27 nusiskundimus 
iš P. Cox ir A. Kwasniewski. 
Amerikiečiai neturėjo jokio 
aukščiausio lygio kontakto su 
Ukraina.”

„Jeigu atvyktum iš kos-
moso ir pasižiūrėtum į abu 
pasiūlymus, akivaizdu, kad 
pasirinktum Rusų variantą”, - 
pridūrė B. Jackson.

Pasak jo, Ukraina iš-
ryškino B. Obamos admi-
nistracijos klaidas, o savo 
politiką Rytų Europoje turi 
peržiūrėti tiek Briuselis, tiek 
Washingtonas.

(Nukelta į 11 psl.)
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4 d. New Yorke atidaryta  
Lietuvos skulptorės Virginijos 
Babušytės-Venckūnienės par-
oda „Sentimentali kelionė 
– La ruote sentimentale – 
Sentimental Journey”.

„Virg in i ja  Babušytė-
Venckūnienė – žymi Lietuvos 
skulptorė ,  kur ios  darbų 
yra daugiau užsienyje nei 
Lietuvoje, ir pirmoji paroda 
rengiama Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, New Yorke” – me-
nininkę pristatė Lietuvos ge-
neralinis konsulas New Yorke 
Valdemaras Sarapinas.

Skulptorė dėkojo Lietuvos 
Generaliniam konsulatui New 
Yorke už galimybę surengti 
jos parodą šiame pasaulio 
menų centre. „Mano darbai, 
jų tematika ir motyvai ateina 
iš mano asmeninės patirties ir 

Iš kairės: Dovas Sarapinas, Indra Dovydėnaitė, Algirdas Grybas, Vytė Sarapinienė, Valdemaras 
Sarapinas, Vytautas Palavinskas, Nomeda Marčėnaitė.                         LR generalinio konsulato NY nuotr.

NEW YORK ATIDARYTA VIRGINIJOS BABUŠYTĖS-
VENCKŪNIENĖS SKULPTŪRŲ PARODA

išgyvenimų” – apie savo kūry-
bą kalbėjo Virginija Babušytė-
Venckūnienė.

Skulptorė gimė Kaune 
1968 m. baigė J.Naujalio vi-
durinę dailės mokyklą. 1968-
1974 m. studijavo Vilniaus 
dailės akademijoje ir įgijo 
skulptoriaus- pedagogo spe-
cialybę, dėstė VDA Kauno 
dailės fakultete, buvo ilgametė 
Lietuvos dailininkų sąjungos 
narė. Menininkė yra surengusi 
parodas Vokietijoje, Švedijoje, 
Prancūzijoje,  Lenkijoje, 
Estijoje, Rusijoje ir Italijoje. 
Laimėjusi premijas uždaruose 
monetų konkursuose, pirmąją 
premiją už geriausią skulptū-
ros kolekciją Kauno dailininkų 
parodoje, Užsienio lietuvių 
premiją parodoje „Ruduo”.

LR generalinio konsulato 
NY inf.

reikalų ministerijos Užsienio 
lietuvių departamento direk-
torė Gintė Bernadeta Damušis, 
Lietuvos Respublikos Seimo 
nariai: Kęstutis Glaveckas; 
Algirdas Sysas, Jurgis Razma, 
Lietuvos Respublikos amba-
sadorius JAV ir Meksikoje 
Ž y g i m a n t a s  P a v i l o n i s , 
Lietuvos Respublikos ge-
neralinė konsulė San Paule 
Brazilijoje Laura Guobužaitė, 
Lietuvos vyskupų konfe-
rencijos delegatas užsienio 
lietuvių sielovados reika-
lams ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos 
narys prelatas Edmundas 
Putrimas, Lietuvos žurna-
listai Palmira Galkonaitė, 
Egidijus Knispelis ir Gabija 
Lunevičiūtė FM Relax vardu, 
garsus Lietuvos dainininkas 
Andrius Mamontovas, Ecos 
de Lituania korespondentas 
Lietuvoje Algirdas Delonas. 
Taip pat sveikino buvusi gar-
bės konsulė Urugvajuje Birutė 
Žukas ir dabartinė Lietuvos 
garbės konsulė Urugvajuje 
Cecilia Hernandez Svobas, 
„Mindaugo” choras, radijo 
programa „Mažeikių aidas”, 
Lietuvos nacionalinio radijo 
programa „Ryto garsai”.

Reikia pabrėžti, kad Berisso 
miesto savivaldybės meras 
Enrique Slezavk šį renginį 
paskelbti kaip „Municipalinis 
paveldas”.

Lietuviška radijo valandėlė 
„Ecos de Lituania” ir toliau 
skina laurus gaudama apdo-
vanojimus Argentinoje.

Per dešimt metų radijas 
gavo keturias premijas: „Faro 
de Oro” („Auksinis švyturys”) 
įteikta Mar del Platos mieste 
už 2005, 2007, 2009 ir 2011 
Argentinos radijo progra-
ma kitataučių bendruomenių 
grupėje. Tai viena pagrin-
dinių premijų visoje šalyje. 
Konkurse dalyvavo 1,000 
programų iš visos Argentinos.

Taip pat „Ecos de Lituania” 

„ECOS DE LITUANIA” 10 METŲ
Lapkričio 17 d., įvyko 

šventiniai pietūs vienintelės 
lietuviškos radijo valandėlės 
visoje Pietų Amerikoje „Ecos 
de Lituania” 10 metų translia-
vimo jubiliejaus proga.

Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pasveikino „Ecos de Lituania” 
rengėjus ir klausytojus su šia iš 
tiesų visos Pietų Amerikos lie-
tuviams svarbia ir iškilminga 
sukaktimi.

Šventėje, kurioje skambė-
jo lietuviška muzika ir buvo 
skanaujami lietuviški patie-
kalai, dalyvavo FM Difusion 

radijo stoties savininkai 
Cecilia Drkos ir Jorge Drkos; 
buvęs LR garbės konsulas 
Argentinoje inž. Algimantas 
Rastauskas, lietuvių draugi-
jos „Mindaugas” pirmininkė 
Vavina Palukas, lietuvių drau-
gijos „Nemunas” pirminin-
kas Esteban Dulke, Lietuvių 
Susivienijimo Argentinoje 
vardu Arnaldo Vezbickas, 
Argentinos lietuvių jaunimo 
sąjungos valdybos pirmininkė 
ir Buenos Aires provinci-
jos lietuvių karalienė Eunice 
Linkevičiūtė ir lietuvių vaikų 
karalienė Amparo Cabrera 

Dulke Butkutė.
Per pietus svečiai vaišinosi 

lietuviškais patiekalais, žiūrėjo 
videoklipą, kuriame užfiksuoti 
radijo laidos garsai bei foto-
grafijos, primenančios tuos 
praėjusius lietuviškos radijo 
valandėlės „Ecos de Lituania” 
10 transliavimo metų.

Lietuviškas polkas ir valsus 
grojo akordeonistas Hector 
Bochicho.

Svarbūs sveikinimai
„Ecos de Lituania” rengė-

jai – Juan Ignacio Fourment 
Kalvelis kartu su Isabel 
Kalvelis ir Juan Jose Fourment 
– sulaukė daug garbių asmenų 

sveikinimų šios šventės proga.
Jubiliejinę sukaktį šven-

čiančios lietuviškos radijo 
valandėlės „Ecos de Lituania” 
rengėjus ir klausytojus svei-
kino: Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
M i n i s t r a s  P i r m i n i n k a s 
Algirdas Butkevičius, Lietuvos 
Respublikos Seimo pirmi-
ninkė Loreta Graužinienė, 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkės pavaduotoja 
Irena Degutienė, Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
Lietuvos Respublikos užsienio 

(Nukelta į 10 psl.)
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laimėjo „Gaviota Federal” 
(„Federacinė žuvėdra”) pre-
miją kaip geriausia praėjusių 
metų Argentinos radijo progra-
ma kitataučių bendruomenių 
grupėje. Lietuviškai radijo 
valandėlei Chaco provincijo-
je, Resistencia mieste, buvo 
įteikta „Dorada” („Dorado”) 
premija.

Per šį dešimtmetį buvo 
į te ik ta  „Lanin  de  Oro” 
(„Auksinis Lanin”) premija 
už geriausią 2006-2007 m. 
Argentinos radijo programą 
kitataučių bendruomenių gru-
pėje. Pagrindinis renginio or-
ganizatorius – Dailės, kultūros 
ir komunikacijos patagonų są-
junga. „Ecos de Lituania” taip 
pat yra Laimėjusi „Guemes, 
Heroe Nacional” premiją 
Saltos mieste (Argentinos 
šiaurėje) ir  „Tehuelche” 
nacionalinį apdovanojimą 
Argentinos Patagonijoje prie 
Atlanto vandenyno.

Vienintelė lietuviška ra-
dijo valandėlė visoje Pietų 
Amerikoje laimėjo dar vie-
ną premiją – „Antena Vip” 
(„Antena”) – kaip geriausia 
praėjusių metų Argentinos 
radijo programa kitataučių 
bendruomenių grupėje.

„Ecos de Lituania” Buenos 
Aires provincijos deputatų 
rūmų 1085/ 07-08 dekretu 
oficialiai pripažinta „svar-
bios kultūrinės reikšmės” 
programa.

Džiaugiamės, kad pagrin-
dinės Argentinos provincijos 
kreipia dėmesį į „Ecos de 
Lituania” ir pripažįsta vedėjo 
ir viso kolektyvo darbą bei 
veiklą. Ši radijo valandėlė 
skleidžia žinias apie Lietuvą 
Argentinoje ir visoje Pietų 
Amerikoje. Bendruomenės 
vardu palaikomas ryšys su 
Argentinos Vyriausybės at-
stovais.

La Plata yra Buenos Aires 
provincijos sostinė – vienas iš 
svarbiausių Argentinos miestų. 
Miesto atstovai puikiai ben-
drauja ir bendradarbiauja su 
„Ecos de Lituania”.

Reikia priminti, kad „Ecos 
de Lituania” Bertisso miesto 
mero Enrique Slezack 424 
dekretu ir San Martino mies-
to mero dr. Ricardo Ivoškus 
495/07 dekretu yra įtraukta 
į municipalinio paveldo są-
rašus.

B r a z i l i j o s  L i e t u v i ų 
Bendruomenė „Ecos  de 
Lituania” programą įvertino 
kaip „Visuomenės pavel-
dą”. Šią programą specialiu 
žymeniu apdovanojo buvęs 
Tautinių mažumų ir išeivi-
jos departamentas prie LR 
Vyriausybės (dabar LR už-
sienio reikalų ministerijos 
Užsienio lietuvių departa-
mentas).

„Ecos de Lituania” inf.

(Atkelta iš 9 psl.)
ECOS DE...

Nepaisant įvairių kliūčių, 
ŠALFASS (Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo 
Sporto Sąjunga) ištikimai 
rengia metinį suvažiavimą, 
daugumos Sąjungai priklau-
sančių miestų (klubų) pritari-
mu, visiems patogioje, lengvai 
pasiekiamoje vietoje. Šiais 
metais toks suvažiavimas įvy-
ko lapkričio 23 d., Cleveland, 
Ohio, „Gintaro” restorane, 
dalyvaujant vis mažėjančiam 
skaičiui atstovų, kurių tarpe 
nebuvo moterų ir „nepriklau-
somus” klubus atstovaujančių 
asmenų. Mąstant apie ateitį, tai 
verčia pagalvoti ir susirūpinti 
tolimesne sąjungos veikla.

Suvažiavimą atidarė pirm. 
Laurynas Misevičius, jo pir-
mąją dalį pravedė Mindaugas 
Leknickas, o antrąją Gintaras 
Garsys. Dalyviams buvo išda-
linta suvažiavimo darbotvarkė, 
sveikinimų kopijos ir daugybė 
kitos informacijos. Nors kai 
kurie darbotvarkės punktai 
buvo atidėti į šalį ar pakeisti, 
jokių „susirėmimų” ar ginčų 
nebuvo.

Kai kurie išeivijos lietuvių 
sporto „šviesuoliai” yra su-
sidarę gana keistą ŠALFASS 
vaizdinį. Atvirai kalbant, 
ŠALFASS yra tik skėtis, po 
kuriuo išsitenka visi lietuvių 
sporto vienetai, ir jokio ne-
riboto autoriteto jis neturi. 
Pagrindinis ŠALFASS tikslas 
yra sporto veiklos kalendo-
riaus sudarymas, tuo pačiu 
tampant informacijos centru. 
JAV ir Kanados lietuvių kil-

ŠALFASS suvažiavimo metu buvo pagerbtas a.a. Algirdas Bielskus.            Algirdo V. Matulionio nuotr.

MŪSŲ SPORTO VEIKLOS PAINIAVOS

mės jaunimas bei suaugusieji 
priklauso įvairiems sporto klu-
bams (gimnazijos, universite-
to, ir t.t.) ir jiems svarbiausios 
yra tų klubų žaidynės. Todėl 
dažnai negali dalyvauti lietu-
vių žaidynėse. Dėl tos pačios 
priežasties ir dėl didelių atstu-
mų, kai kurie klubai neįstengia 
surengti žaidynių savo mieste.

Malonu, kad į šiuos su-
važiavimus vis dar atvyksta 
mūsų vyresnio amžiaus sporto 
veikėjai, kurie dalinasi su 
jaunimu savo sportine patir-
timi, kuri gali būti naudinga 
šiandieninei mūsų sporto 
veiklai. Suvažiavime buvo 
pasiūlyta pakelti ŠALFASS 
nario mokestį, bet šis pasiū-
lymas buvo atmestas. Kitas 

dalyvis pareiškė, kad šios 
organizacijos „klijai” nėra 
pakankamai stiprūs ir dėl to 
ŠALFASS merdi.

Vis mažėjantis atstovų 
skaičius neigiamai atsiliepia 
į ŠALFASS valdybos rinki-
mus. Nors tinkamų kandidatų 
stoka šį procesą labai apsun-
kina, nauja ŠALFASS valdy-
ba buvo išrinkta. Ją sudaro: 
pirm. Laurynas Misevičius, 
vicepirm. Arūnas Čyvas, sekr. 
Arvydas Bubulis, ižd. Arūnas 
Morkūnas, lėšų telkimas – 
Gintaras Garsys, krepšinis 
– Stasys Kuliavas, Kanados 
ats. Rimas Kuliavas, rytų 
ats. Denis Pavasaris, „Vytis” 
ats. Aurimas Matulevičius, 
„Žaibo” ats. Vidas Tatarūnas.

Naujajai valdybai telieka 
palinkėti sėkmės ir ištvermės. 
Finansinė paramą šiai organi-
zacijai yra būtina, bet taip pat 
privaloma yra ir tiksli, smul-
kmeniška tos paramos ataskai-
ta, kurios šiame suvažiavime, 
gaila, nebuvo. Valdyba taip pat 
neturėtų užmiršti, kad laikams 
keičiantis dažnai kyla pagunda 
nukrypti nuo ŠALFASS stei-
gėjų nubrėžtų gairių. Nors rū-
pestingai prisitaikyti prie nau-
jų laikų būtina, bet koks rimtai 
neapgalvotas išklydimas iš 
organizacijos rėmų, ją gali tik 
sužaloti. Sekantis ŠALFASS 
suvažiavimas įvyks 2014 m. 
lapkričio 22 d., Cleveland, 
Ohio.

Algirdas V.Matulionis

C H I C A G O ,  I L

Navy Pier papuošta 
lietuviška eglutė

LR Generalinis konsulatas 
Čikagoje ir Balzeko lietuvių 
kultūros muziejus tradiciškai 
pasirūpino, kad didžiausia-
me Čikagos laisvalaikio ir 

Nuotraukoje Lietuvos generalinis konsulas Marijus Gudynas ir Marija Kriaučiūnienė.                                                     
A. Vertelkaitės nuotr.

pramogų centre Navy Pier 
būtų papuošta ir Lietuvos 
kultūrą reprezentuojanti ka-
lėdinė eglutė. Organizacijų 
prašymu savos kūrybos lie-
tuviškais „šiaudinukais” eglę 
padabino menininkė Marija 
Kriaučiūnienė, kuriai maloniai 
padėjo muziejaus darbuotoja 

Rita Janz. Abi moterys jau 
daugelį metų unikaliais lietu-
viškais tautiniais motyvais ka-
lėdines eglutes papuošia Navy 
Pier, O’Hare bei Midway oro 
uostuose, Cook apygardos 
iždo biure ir kitur.

Į pramogų centrą pasigrožė-
ti „šiaudinukais” puoštu mede-

liu atvykęs generalinis konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas pa-
dėkojo ponioms už jų nuoširdų 
rūpestį ir darbą tęsiant tradiciją 
originaliai pristatyti lietuvišką 
kultūrą Čikagos gyventojams 
bei svečiams.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

LAIKRAŠTIS 
„DRAUGAS” IŠEIS  

IR ANGLIŠKAI
Seniausiai be pertraukos 

pasaulyje leidžiamas lietu-
viškas laikraštis „Draugas” 
išleido leidinį anglų kalba. 

„Lietuvos žinios” rašo, 
kad leidinys skirtas užsienyje, 
ypač Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, gyvenantiems lie-
tuviams, nekalbantiems ir ne-
suprantantiems lietuviškai, ta-
čiau besidomintiems Lietuvos 
reikalais, kultūra, menu, lietu-
viškų parapijų veikla.

Leidinys, anot rengėjų, tu-
rėtų būti įdomus JAV lietuvių 
katalikų organizacijai vyčiams, 
po karo į Ameriką atvykusių lie-
tuvių vaikams ir vaikaičiams bei 
mišrioms šeimoms. „Draugas 
News” išeis kartą per mėnesį, 
jo tiražas kitąmet priklausys nuo 
prenumeratorių skaičiaus.



11. DIRVA . 2013 m. gruodžio 10 d. . 

RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

R.Bužėnas, Henderson, NV....100
O.Sadeika, 
Farmington Hills, MI ................50
K.Kaspariunas, Largo, FL ........45
A.Tumas, Simi Valley, CA........45
J.Bernot, Union, NJ...................35
K.Navakauskas, Coventry, RI ..28
A.Babickas, 
Richmond Hts., OH ..................25
J.Gilvydis, Franklin, MI ...........25
M.Ambrose, Lewes, DE ...........22
J.Savaitis, York, PA ...................20
A.Udrys, Jackson, MI ...............20
A.Petraitis, St. Pete. Bch., FL ...10
A.Balas, Richmond Hts., OH .....5
L.Kaunas, Euclid, OH.................5
A.Tamoshaitis, 
New Richmond, WI ....................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

2014 M. 
BALANDŽIO 5 d., šeštadienį, 7 v.v., vyks koncertas „Do-
Re-Mi” šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje. Atlieka 
„Exultate” vaikų choras, Prisikėlimo parapijos jaunimo choras 
(Toronto) ir Kristina, ir Penketukas (Montrealis).

BIRŽELIO 29 d., sekmadienį, 2:00 val. p. p.  – Ekumeninės 
pamaldos už nuo Sovietų režimo žuvusius ir nukentėjusius 
lietuvius, latvius ir estus. Minėjimas įvyks United Latvian Ev. 
Lutheran Church, 1385 Andrews Ave. Lakewood, Ohio

Rengia Clevelando Baltiečių komitetas

Dirvos Redaktoriui
A.† A.

VYTAUTUI RADŽIUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučiame velionio 
artimuosius, draugus ir bendražygius. 
Liūdime kartu su visais.

ALTS Bostono skyrius

Californijos technolo-
gijos instituto profesorius, 
NASA astrofizikas, lietuvių 
kilmės amerikietis Jonas 
Žmuidzinas puikiai kalba 
lietuviškai – išmokti lietu-
vių kalbą jį privertė lietuvis 
tėvas. Lietuviškai turėjo iš-
mokti ir jo kanadietė mama.

Apie tai, kuo pasaulio as-
tronomijai nusipelnė lietuvis 
J. Žmuidzinas, jau esame rašę. 
Šįkart su J. Žmuidzinu DELFI 
kalbėjo apie jo lietuviškas ša-
knis ir ryšius su Lietuva.

J. Žmuidzinas Švietimo ir 
mokslo ministerijoje apdova-
notas Mokslo premija, kuri 
skiriama lietuvių kilmės už-
sienyje gyvenantiems moks-
lininkams. Premija paskirta 
už pastarojo dešimtmečio 
pasiekimus mokslinių tyrimų 
ir eksperimentinės plėtros 
veikloje fizinių, biomedici-
nos, technologijos mokslų 
srityje. J. Žmuidzinas – tarp-
tautinio lygio mokslininkas, 
kurio darbai tapo reikšmingu 
indėliu Visatos tyrimų srityje, 
pagilino žinias apie žvaigž-
džių ir galaktikų formavimosi 
procesus. Profesorius yra 
vienas iš submilimetrinės 
astronomijos lyderių pasau-
lyje. 2011-aisiais profesorius 
paskirtas NASA Reaktyvinio 
judėjimo laboratorijos vy-
riausiuoju technologu. Jis ko-
ordinuoja ir prižiūri daugelį 
NASA Reaktyvinio judėjimo 
laboratorijos kuruojamų kos-
minių misijų.

– Klausantis Jūsų net ne-
kyla įtarimų, kad gimėte ne 
Lietuvoje – puikiai kalbate 
lietuviškai.

– Mano tėvas labai norėjo, 
kad mes, visi vaikai, gerai 
mokėtume lietuviškai, tad 
namie kalbėjome lietuviškai. 
Tėtis buvo gan griežtas ir jei 

GARSIAM MOKSLININKUI LIETUVIS 
TĖVAS NAMUOSE DRAUDĖ 

KALBĖTI ANGLIŠKAI
pradėdavome kalbėti angliš-
kai, sudrausmindavo. Ir mano 
mama, prancūzų kanadietė, 
išmoko lietuvių kalbą ir na-
muose kalbėjo lietuviškai.

Kiekvieną šeštadienį rei-
kėjo eiti į šeštadieninę lietu-
vių mokyklą. Ten mokėmės 
ne tik lietuvių kalbos, bet ir 
istorijos, šokome tautinius 
šokius, dainavome, šventė-
me lietuviškas šventes. Los 
Andžele, kur gimiau ir augau, 
buvo nemažai lietuvių, veikė 
lietuviška parapija. Beje, 
viena mano dukra taip pat 
lanko šeštadieninę mokyklą, 
kita jau baigė.

– Kaip JAV atsidūrė 
Jūsų tėtis?

– Tėtis gimė Kaune. Mano 
senelis  tarpukariu dirbo 
Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerijoje. Kada karas 
ėjo į pabaigą ir sovietai grį-
žo į Lietuvą, mano senelis 
nutarė geriau nerizikuoti ir 
Lietuvoje nelikti. Jis trau-
kiniu pabėgo į Austriją, ten 
dirbo fabrike. Karui pasi-
baigus, gyveno stovyklose 
Vokietijoje, trumpai ten lankė 
gimnaziją. Paskui senelis 
išvyko į Angliją, čia turėjo 
pažįstamų dar nuo darbo 
ministerijoje laikų. Po poros 
metų senelis išvyko į Kanadą. 
Kada atsidūrė Kanadoje, 
mano tėvas buvo beveik su-
laukęs pilnametystės.

Mano tėtis Kanadoje tu-
rėjo užsidirbti pinigų pra-
gyvenimui, tad įsidarbino 
telefono kompanijoje. Ten jis 
susipažino su mano mama. 
Atėjo metas studijuoti – taip 
jiedu išvyko į JAV.

– Kada pirmą kartą at-
vykote į Lietuvą? Kaip at-
rodė gimtoji tėvo šalis Jums 
atvykus iš Vakarų?

– Buvo 1996-ieji. Tą va-

sarą buvau pakviestas skai-
tyti paskaitų Kelno univer-
sitete. Visą vasarą praleidau 
Europoje, tad buvo proga 
atvažiuoti ir į Lietuvą. Čia 
praleidome porą savaičių. 
Buvo labai įdomu ir smagu, 
net pavargau, nes reikėjo 
susipažinti su būriu giminių.

1991 m. buvau lankęsis 
Rytų Berlyne, tad žinojau, 
koks skirtumas buvo tarp Rytų 
ir Vakarų. Turėjome supra-
timo, kaip Lietuva atrodys, 
ko laukti. Vilniuje buvo daug 
kontrastų: vyko daug remon-
tų, matėme naujų restoranų ir 
pastatų, o tuo pačiu ir skurdo. 
Matėme, kad Lietuva atgims-
ta, tačiau tam dar prireiks 
daug metų.

Antrą kartą lankiausi 2012 
m. Pernai pamačiau, koks 
didelis skirtumas ir kaip toli 
Lietuva pažengusi. Buvo 
taip malonu ir smagu, kad 
nutarėme su šeima čia pra-
leisti atostogas. Mano žmona 
Vilija, dukros Regina ir Lina, 
kartu ir mano žmonos mama 
– visi pamatėme Vilnių, bu-
vome kaime, Nidoje, Kaune. 
Mano žmona taip pat lietu-
vaitė, jos tėvai emigravo iš 
Lietuvos.

– Ar po emigracijos Jūsų 
tėtis buvo grįžęs į Lietuvą?

– Tėvelis mirė prieš trejus 
metus. Jis spėjo kelis kartus 
aplankyti Lietuvą. Jis buvo 
didelis patriotas ir niekada 
neatidavė savo lietuviško 
paso – save laikė Lietuvos 
piliečiu, niekada nepriėmė 
Amerikos pilietybės ir labai 
nekentė sovietų valdžios. Į 
užsienį tėvelis keliaudavo 
su savo lietuvišku pasu. JAV 
niekada nepripažino Lietuvos 
okupacijos, dėl to pripažinda-
vo lietuvišką pasą.

– Esate pasaulinio ly-
gio mokslininkas, gavote 
Mokslo premiją užsienio 
lietuviams. Ką ji Jums reiš-
kia?

– Premija iš Lietuvos 
man tikrai reikšminga. Tai 
suteikia progą vėl atvažiuo-
ti į Lietuvą, pamatyti šalį. 
Tai vienas smagiausių man 
gyvenime nutikusių dalykų. 
Esu dėkingas ministerijai ir 
komisijai, kuri mus išrinko.

– Kokį Lietuvos mokslo 
lygį matote? Turbūt turė-
jote progos susipažinti su 
jūsų sritimi – fizika, astro-
nomija.

– Čia turite labai daug 
galimybių. Sutinku daug 
Lietuvoje dirbančių moksli-
ninkų: visi labai gabūs, daug 
ką pasiekė ir gali daugiau 
pasiekti. Turite labai gerų 
mokslininkų. Čia viskas ga-
lima. Klausimas – kokios 
bus galimybės. Kad atlik-
tum mokslinius tyrinėjimus, 
reikia turėti aparatus, finan-
savimą ir taip toliau, reikia 
megzti kontaktus su kitų šalių 
mokslininkais. Šiais laikais 
vienas mokslininkas nelabai 
ką padaro: reikia kartu dirbti, 
jungtis prie didesnių projek-
tų. Manau, Lietuvos moksli-
ninkai dirba gera linkme ir 
ateityje Lietuva prisijungs 
prie tarptautinio mokslo kū-
rimo.

– Lietuva žengia pirmus 
žingsnius kosmoso srityje. 
Ar matote perspektyvų?

– Reikia turėti norą, vi-
ziją, ko nori siekti ir jei tai 
turi – viskas galima. Reikia 
stengtis ir nesustoti dirbti. 
Tačiau tai nereiškia, kad jau 
rytoj viskas savaime atsitiks. 
Per 10-20 metų galima daug 
ką pasiekti, per vienus metus 
žengi tik žingsnelį.

– Pirmą kartą į orbitą 
bus paleisti du lietuviški 
palydovai. Lietuvoje jau-
čiama tam tikra euforija 
– pagaliau ir mes kažką 
kosmoso srityje turime. Ar 
tai išties svarbus, ar labiau 
simbolinis įvykis?

– Tai ir yra projekto esmė 

– įkvėpti kitus, bandyti, steng-
tis. Jei galima palydovus 
siųsti, galima viską padaryti. 
Tik reikia norėti ir stengtis. 
Palydovai daug mažesni už 
tuos, kokius pagal standartus 
Europa ir Amerika siunčia 
– galima daug daugiau pa-
daryti. Tačiau tai simbolis, 
kad Lietuva žengia pirmyn ir 
turite daug gabių žmonių.

– Kaip Jūs pats tapo-
te mokslininkus? Įkvėpė 
Сalifornijos technologijos 
institute dirbęs tėvelis?

– Mačiau, kaip jis kiekvie-
ną vakarą atsisėsdavo prie 
stalo ir dirbdavo, susikaupęs 
rašydavo lygtis. Bet nelabai 
daug supratau, ką jis darė, 
ką veikė. Negaliu sakyti, kad 
buvau stipriai pasiryžęs stu-
dijuoti mokslą. Bet devintoje 
klasėje mokiausi matema-
tikos klasėje, matematikos 
mokytojas buvo ypatingai 
geras. Pastebėjau, kad mate-
matika patinka, kad ją galiu 
gerai išmokti. Dėl to ėmiau 
labiau stengtis ir jau žinojau, 
ką noriu studijuoti. Sakyčiau, 
studijuoti mokslą mane įkvė-
pė vienas mokytojas.

– Esate žinomiausia šios 
srities lietuvis JAV. Kokia 
Jūsų karjeros sėkmės pa-
slaptis?

– Manau, reikia smarkiai 
dirbti, tačiau reikalinga ir laimė. 
Kai pagalvoju apie savo karjerą 
– buvo daug atsitikimų – visaip 
galėjo baigtis. Paskutinėje 
gimnazijos klasėje neturėjau 
ką veikti, nusprendžiau eiti į 
universitetą, siunčiau prašymą 
į Californijos universitetą Los 
Angeles. Tačiau pakalbėjau 
su tėvu ir nusprendžiau, kad 
būtinai reikia siųsti prašymą 
į Kalifornijos technologijos 
institutą. Maniau, kad nebaigęs 
gimnazijos, ten neįstosiu, ta-
čiau mane priėmė. Laimė mane 
lydėjo, o juk galėjo būti visaip.

Mindaugas Jackevičius,
www.DELFI.lt

Lietuvos ambasadorius 
JAV Žygimantas Pavilionis, 
kaip pirmininkaujančios ES 
valstybės ir kaip šalies, kuri 
pripažįsta Holodomorą kaip 
genocidą, gruodžio 4 dieną 

buvo pakviestas oficialiai 
pradėti Holodomoro pamink-
lo statybas JAV Kongreso 
kaimynystėje Washingtone, 
šalia paminklo Komunizmo 
aukoms.                    LR URM
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Stipriausias žmogus pasaulyje Žydrūnas Savickas Druskininkuose, 
Lietuvoje patempė 12 automobilių ir pasiekė naują pasaulio rekor-
dą. Į Lietuvą atvykęs Guinness World Records Limited oficialus 
atstovas Jack Brockbank, vietoje įteikė liudijimą, patvirtinantį 
pasiektą pasaulio rekordą.

Žydrūno Savicko trumpa 
vizitinė kortelė:

Gimė 1975 m. liepos 15 d. 
Biržuose.

Atleto ūgis 191 cm, svoris 
- 170 kg.

Pagerino per 50 pasaulio 
rekordų.

Daugiau nei 20 pasaulio 
rekordų autorius.

7 kartus laimėjo stipriau-
sio pasaulio žmogaus titulą 
prestižiškiausiose jėgos sporto 
varžybose „Arnold’s Strongest 
Man Clasic”.

5 kartus pasaulio galiūnų 
čempionas.

4 kartus pasaulio koman-
dinio čempionato nugalėtojas.

4 kartus Europos galiūnų 
čempionas.

14 kartų Lietuvos galiūnų 
čempionas.

Žydrūnas Savickas dar 
kartą auksinėmis raidėmis 
įsirašė savo pavardę į visame 
pasaulyje žinomą Guinness 
rekordų knygą.

Iš Biržų kilęs galiūnas 
gruodžio 1 d. Druskininkuose 
vykusiame renginyje suge-
bėjo patempti 12 į vieną eilę 
sujungtų „Nissan Note” auto-
mobilių, kurių bendras svoris 
buvo 12,941 kilogramas.

„Nežinai, kurioje distanci-
jos dalyje bus sunku, pradžioje 
viskas pajudėjo, atrodo, viskas 
buvo normaliai. Galbūt vieno 
automobilio ratas papuolė į 
duobelę, bet iki galo nuriedėjo. 
Kaip bebūtų, būtų buvę galima 
ir daugiau prikabinti automo-
bilių, tačiau tai yra pakanka-
mai rizikinga.” – po rekordinio 
starto kalbėjo Ž.Savickas.

NAUJAS GUINNESS REKORDININKAS
Ž. Savicko pavardė jau ne 

kartą buvo įrašyta Guinness re-
kordų knygoje. Paskutinį kartą 
jis ilgiausiai – 30,6 sekundės 
– išlaikė iškėlęs 465 kilogra-
mų svorį. Tai užfiksuota „Lo 
Show Dei Record” renginio, 
vykusio Milane (Italija) 2011 
m. kovo 25 d. metu. Tiesa, 
pats rekordininkas teigė, jog 
šviežiausias įrašas Guinesso 
rekordų knygoje artimiausiu 
metu gali būti perrašytas.

„Manau, ateityje yra ga-
limybių pagerinti šį rekordą 
ir ateityje patempti 13 ar 14 
automobilių. Šiandien sąly-
gos nebuvo blogos – nelijo, 
nesnigo, asfaltas buvo sausos. 
Aišku, čia yra šiokia tokia 
įkalnė, kas yra sunkiau. Per 
treniruotę patempiau ir 20 
automobilių. Džiaugiuosi, kad 

Lietuvos plaukikė olim-
pinė čempionė bei pasaulio 
rekordininkė Rūta Meilutytė 
Brazilijoje vykstančiose pa-
saulio mokyklų žaidynėse 
iškovojo jau antrąjį aukso 
medalį. 16-metė lietuvė, ats-
tovaujanti Plymouth kolegijai 
(Didžioji Britanija), gruodžio 
2 d. laimėjo 50 m plaukimo 
laisvuoju stiliumi rungtį, o po 
to pridėjo ir sidabro medalį 
estafetėje.

R.Meilutytė finale distan-
ciją įveikė per 25,30 sek. ir 
pagerino žaidynių rekordą. 
Kitoje distancijoje lietuvė 
buvo diskvalifikuota – 200 

RŪTA MEILUTYTĖ BRAZILIJOJE
m plaukimo krūtine atrankos 
varžybose R.Meilutytė nuotolį 
įveikė per 2 min. 38 sek., bet 
teisėjai nutarė, kad sportininkė 
neteisingai atliko posūkį ir 
laiką anuliavo. Tačiau tuoj pat 
vykusioje komandinėje 400 m 
laisvuoju stiliumi estafetėje 
lietuvė su kolegėmis iškovojo 
sidabro medalį.

Olimpinė ir pasaulio čem-
pionė lapkričio 29 d. aukso me-
dalį iškovojo 50 m plaukimo 
krūtine rungtyje. R.Meilutytė 
šią distanciją krūtine įveikė per 
30.8 sek. ir pasiekė pasaulio 
mokyklų žaidynių rekordą. 
Londono olimpinei čempionei 

R.Meilutytei nuo vasaros pri-
klauso šios rungties planetos 
rekordas yra 29.48 sek.

Po to lietuvaitė sportininkė 
nedalyvavo keturių dienų ko-
vose, nes apsinuodijo maistu.

Brazilijoje R.Meilutytė ats-
tovauja Anglijos rinktinei, nes 
mokosi Plymouth kolegijoje. 
Pasaulio moksleivių sporto 
žaidynėse, vykstančiose kas 
4 metus, gali dalyvauti spor-
tininkai nuo 13 iki 17 metų.

Gruodžio 12-15 d. geriau-
sia Lietuvos plaukikė daly-
vaus Danijoje vyksiančiame 
Europos čempionate 25 m 
baseine.                        15min.lt

Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė pasirašė dekretą, 
kuriuo JAV pilietei Izabellai 
Tobias išimties tvarka suteikė 
Lietuvos Respublikos pilietybę.

Prezidentė atsižvelgė į tai, 
kad ledo šokėjų Tobias ir 
Deivido Stagniūno pora yra 
iškovojusi teisę dalyvauti 2014 
m. žiemos olimpinėse žaidynė-
se, kuriose atstovaus Lietuvos 
valstybei.

Ši sportininkų pora patenka 
į pajėgiausių Europos žemyno 
ledo čiuožėjų dešimtuką ir 
pasaulio penkioliktuką, yra 
vieninteliai Lietuvos dailio-

IZABELLAI TOBIAS IŠIMTIES TVARKA 
SUTEIKTA LIETUVOS PILIETYBĖ

jo čiuožimo atstovai, turin-
tys teisę atstovauti Lietuvai 
kitų metų vasarį vyksiančiose 
olimpinėse žaidynėse.

Prezidentė atsižvelgė ir į 
tai, kad sportininkė p. Tobias 
3,5 m. treniruojasi poroje su 
Lietuvos piliečiu p. Stagniūnu, 
taip pat mokosi lietuvių kal-
bos, yra išlaikiusi lietuvių 
kalbos egzaminą, dalyvauja 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
gyvenime.

P r e z i d e n t ė  L i e t u v o s 
Respublikos pilietybę išim-
ties tvarka suteikia pirmą 
kartą. Nuo 2003 m. Lietuvos 

Respublikos pilietybė išimties 
tvarka buvo suteikta dviem 
žmonėms – menininkui Jonui 
Mekui ir kunigui Stasiui Žiliui.

„Laukdami pilietybės su-
teikimo, tiek Isabella, tiek 
Deividas buvo susikaustę ir 
nerodė pačios geriausios sporti-
nės formos. Tikiu, kad po šian-
dienos jie ledu tiesiog skries. 
Tai Lietuvos investicija į ateitį. 
Jei artimiausioje Olimpiadoje, 
su tam tikrų rezervu, jiems 
keliamas uždavinys -  10-15 
vietos, tai sekančioje, 2018 m. 
Olimpiadoje jie tikrai kovos dėl 
prizinių vietų”, - kalbėjo Lilija 
Vanagienė, Lietuvos čiuožimo 
federacijos prezidentė.      LRT

NBA lyga šį sezoną įtraukė 
„Toronto Raptors” ir Lietuvos 
rinktinės vidurio puolėją Joną 
Valančiūną į sąrašą krepši-
ninkų,  kurie pretenduo -
ja žaisti kasmetinėse „Visų 
Žvaigždžių” rungtynėse. Jos 
vyks kitų metų vasario 16 
dieną New Orleans.

Lietuva gali turėti vos an-
trąjį lietuvį Lietuvos krepšinio 
istorijoje, dalyvausiantį NBA 
„Visų Žvaigždžių” rungtynėse. 
Žydrūnas Ilgauskas buvo 
išrinktas į Rytų konferencijos 

BALSUOKITE UŽ JONĄ VALANČIŪNĄ!
komandą 2003 ir 2005 metais.

Šį sezoną NBA sukūrė ne-
sudėtingą, socialiniais tinklais 
paremtą, balsavimo sistemą. 
Už J.Valančiūną galima bal-
suoti „Facebook” socialinia-
me tinkle pakomentuojant 
NBA „Facebook” puslapyje 
arba NBA komandos pus-
lapyje. Komentare pakanka 
įrašyti „Jonas Valanciunas 
#NBABallot #VoteJV”. 

Taip pat galima balsuoti 
„Twitter”, siunčiant žinu-
tę būtinai paminint „Jonas 

Valanciunas #NBABallot 
#VoteJV”. Deja, persiųstos 
žinutės ir mėgstamos žinutės 
nesiskaičiuoja. 

B a l s u o t i  g a l i m a  i r 
„Instagram”, siunčiant sukurtą 
nuotrauką ir komentare būtinai 
paminint „Jonas Valanciunas 
#NBABallot  #VoteJV”. 
Komentarai ant draugų nuotrau-
kų, deja, taip pat nesiskaito – tai 
turi būti jūsų išsiųsta nuotrauka. 

Dar balsuoti galima, iš-
renkant J.Valančiūną vienu iš 
žaidėjų šiame allstarballot.nba.
com/ tinklalapyje.            15min.lt


