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„Europa pasirengusi pa-
dėti visoms šalims, kurios 
nori artėti su Europa, vykdyti 
savo šalių modernizaciją. Bet 
Europa niekada nepirks nė 
vienos šalies ir niekada jėga 
nevers tapti nare. Tos sąjun-
gos, kurios kuriamos per-
kant, spaudžiant, verčiant 
neturi ateities”, - viešėdama 
Briuselyje pareiškė Lietuvos 
vadovė Dalia Grybauskaitė.

Reaguodama į agresyvią 
Rusijos politiką Lietuvos 
ir kitų kaimynių atžvilgiu, 
prezidentė taip pat pareiškė 
nevyksianti į Sočio žiemos 
olimpines žaidynes.

D.Grybauskaitė Briuselyje 

P r e z i d e n t ė  D a l i a 
Grybauskaitė susitiko su ES 
Tarybos generalinio sekreto-
riato vadovu Uwe Corsepius, 
kuris pirmininkavimą bai-
giančiai Lietuvai perdavė 
ypatingą dovaną – Lietuvos 
eurointegracijos kelią įamži-
nantį dokumentų ir nuotrau-
kų rinkinį.

ES Tarybos sekretoriato 
archyvuose sukaupti ir išsau-
goti 1991–2013 m. teisiniai 
dokumentai ir istorinės nuo-
traukos nuo pirmųjų atkurtos 
valstybės kontaktų su ES iki 
pirmininkavimo ES Tarybai 
akimirkų. Rinkinyje – ir 
1991 m., rašoma pranešime 
spaudai.

Užsienio reikalų ministrų 
tarybos deklaracija dėl para-
mos Baltijos valstybių nepri-
klausomybės atkūrimui bei 
valstybių pripažinimo, aki-
mirkos iš 1994 m. Lietuvos ir 
ES derybų dėl laisvosios pre-
kybos sutarties, kurioms va-
dovavo dabartinė Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė, 2003 m. 
premjero Algirdo Brazausko 
pasirašoma Lietuvos stojimo 
į ES sutartis.

Dokumentų rinkinio įžan-
goje rašoma: „nuo nepri-
klausomybės iki pirminin-
kavimo – štai tokį kelią 
Lietuva nuėjo nuo 1991 
metų. Per vieną žmonių 
kartą SSRS tikslų nulemtą 
Lietuvos piliečių pasaulė-

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų!
Ramybė geros valios žmonėms

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su ES Tarybos generalinio sekretoriato vadovu 
Uwe Corsepius.                                                                                                                        president.lt

LIETUVAI ĮTEIKTA ISTORINĖ 
DOVANA

žiūrą pakeitė platesnė, visą 
pasaulį apimanti Europos 
Sąjungai pirmininkaujančios 
valstybės narės vizija. [...] 
Archyvuose saugoma dau-
gybė dokumentų [...]. Visi 
jie svarbūs: nuo paprasto 
pranešimo iki antspaudais 
patvirtintos sutarties. Yra ir 
nuotraukų, ir net kompak-
tinių diskų. Galiausiai šiuo 
rinkiniu parodomas šalies 
augimas Europos Sąjungoje 
tarp kitų jai lygių šalių”.

„Tai 22 metų Lietuvos 
istorija, bylojanti apie ne-
lengvą, tačiau nuoseklų 
mūsų kelią link demokra-
tinės, teisinės ir europie-
tiškos valstybės. Lietuvos ir 
ES bendradarbiavimas – tai 
pagarba, tarpusavio pagalba 
ir vakarietiškomis vertybė-
mis grįsta sėkmės istorija”, 
– teigia Prezidentė.

ES Tarybos generalinis 
sekretoriatas labai reikšmin-
gai prisidėjo ir prie pirmo-
jo Lietuvos pirmininkavi-
mo sėkmės. Gruodžio 20 d. 
Prezidentė Europos Vadovų 
Tarybai (EVT) pristatė pir-
mojo Lietuvos pirmininka-
vimo rezultatus ir kartu su 
EVT vadovu Herman Van 
Rompuy Europos žurnalis-
tams pristatė Europos ateičiai 
svarbius sprendimus, pasiek-
tus Lietuvos pirmininkavimo 
metu.    

                president.lt

Šiais metais CNN televizijos kanalas Lietuvos pagrindinę kalėdų eglę išrinko viena iš 10 įspūdingiausių 
pasaulio kalėdų eglių. Jos aukštis – 25 metrai. Tai kruopščiai sumontuota kompozicija iš atskirų šakų. CNN

„RAKETOS KARALIAUČIUJE –  
V. PUTIN RUSIJOS REZULTATAS”

dalyvavo ES vadovų susiti-
kime, kuriame buvo aptarti 
Vilniaus Rytų partnerystės 
susitikimo ir viso Lietuvos 
pirmininkavimo rezultatai. Be 
to, 28 ES šalių vadovai aptarė 
ES gynybos politiką.

Prieš prasidedant susitiki-
mui D.Grybauskaitė atvirai 
kritikavo Rusijos vykdomą 
kaimynystės politiką, pareikš-
dama, kad dėl susidariusios 
situacijos ji nemato galimy-
bės vykti į Sočio olimpines 
žaidynes.

„Matant žmogaus teisų 
pažeidimus, taip pat požiūrį ir 
elgseną Rytų partnerių atžvil-
giu, ekonomines sankcijas, 
kurios yra taikomos Lietuvai, 
nematau politinės galimybės 
vykti į Sočio žaidynes”, - pa-
reiškė D.Grybauskaitė.

Be to, prezidentė pabrėžė, 
kad būtina atidžiai sekti situ-
aciją aplink ES išorės sienas 
ir girdėti kaimyninės šalies 
pareiškimus, pavyzdžiui, kad 
Sovietų Sąjungos griūtis yra 
didelis nuostolis.

Tačiau informacijos apie 
vieną iš grėsmių – neva prie 
pasienio su Baltijos šalimis 
Rusijos dislokuotas „Iskander 
M” raketas – prezidentė nebu-
vo linkusi komentuoti, tačiau 
pripažino, kad Karaliaučiaus 
sritis kasdien vis labiau mili-
tarizuojama.

„Tai V.Putin Rusijos elge-
sio su kaimynėmis rezultatas”, 
- pareiškė prezidentė.

Kiek kalbesnis šiuo klau-
simu buvo laikinai pareigas 
einantis Latvijos ministras pir-
mininkas Valdis Dombrovkis.

„Žinoma, raketų disloka-
vimas kelia susirūpinimą. Tai 
derėtų sieti ir su didelio masto 
karinėmis pratybomis, vykdyto-
mis prie Baltijos šalių pasienio. 
Todėl manau, kad pats laikas 
diskutuoti apie bendrą Europos 
saugumo ir gynybos politiką.

Tačiau taip pat svarbu pa-
minėti, kad Europa turi veikti 
kaip papildomas, o ne NATO 
pakeičiantis mechanizmas. 
Turime pažiūrėti, kokių papil-
domų priemonių Europa gali 
imtis”, - teigė V.Dombrovkis.

D.Grybauskaitė taip pat 
pabrėžė, kad susitikime ES 
vadovai turi ieškoti atsako 
naujai kylančioms saugumo 
grėsmėms, į kurias ne visuo-
met gali reaguoti NATO.

„NATO turi labai specifines 
funkcijas ir jas atlieka sėkmin-
gai, apsaugodama ir gindama 
ES ir NATO nares, bet yra 
tam tikrų užduočių, kur yra 
europiniai interesai. Todėl po 
penkerių metų pirmą kartą šita 
taryba kalba ne tik apie pačią 
gynybą, bet ir Europai svarbią 
gynybos pramonę.

Kalbame ir apie naujas 
grėsmes ir tos naujos grėsmės 
gynyboje būtent ir yra energe-
tinis, kibernetinis saugumas, 
informacinės atakos. Tai nau-
jos grėsmės, kur NATO neateis 
ir nepadės, Europa turi apsi-
ginti pati”, - prieš ES vadovų 
susitikimą kalbėjo Lietuvos 
vadovė.                       lrytas.lt



2  . DIRVA . 2013 m. gruodžio 24 d. . 
ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Premjeras teigia esąs prieš referendumą, per kurį Lietuvos 
gyventojai galėtų pareikšti savo nuomonę dėl žemės pardavimo 
užsieniečiams. Algirdas Butkevičius siūlo nespekuliuoti žemės 
pardavimo užsieniečiams klausimais prieš rinkimus.

Vilniaus apygardos teismas paliko galioti žemesnės ins-
tancijos teismo sprendimą, kuriuo buvusios Seimo vadovės 
konservatorės Irenos Degutienės sutuoktinis Gediminas Degutis 
pripažintas viešai pažeminęs socialdemokratų vado premjero 
Algirdo Butkevičiaus garbę ir orumą. Šiuo sprendimu jis įparei-
gotas paskelbti paneigimą ir sumokėti vieną litą neturtinės žalos 
atlyginimo. Teismas paskelbė, kad pernai kovo 8 dieną G.Degučio 
žodžiai tinklalapyje alfa.lt apie A.Butkevičių, kad jis „sau ir savo 
partijai susikurs autoritetą šmeiždamas kitus”, neatitinka tikrovės 
ir žemina garbę bei orumą. Anot teismo, būdamas išsilavinęs 
žmogus, jis turėjo suvokti, kas skleidžia ne nuomonę.

Seime žlugo slaptas balsavimas dėl lygių galimybių kon-
trolierės paskyrimo. Nežinia, iš kur atsiradus neantspauduotam 
balsavimo biuleteniui, nutarta perbalsuoti. Balsavimo komi-
sijos pirmininkas Andrius Palionis pranešė, kad išduoti buvo 
95 slapto balsavimo biuleteniai, o balsadėžėje rasti 96. Kokiu 
būdu balsadėžėje atsirado balsavimo biuletenis be antspaudo, 
komisijos pirmininkas nežinojo. Lygių galimybių kontrolierės 
postas ir toliau liks tuščias. Seimas nepaskyrė į šias pareigas 
Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės pasiūlytos profesorės, 
nepriklausomos teisės ekspertės Lyros Jakulevičienės. Dėl jos 
kandidatūros vyko netgi du slapti balsavimai. Tačiau ir antras 
balsavimas L.Jakulevičienei buvo nepalankus. Jos kandidatūrą 
parėmė 47 Seimo nariai, 42 buvo prieš, 15 parlamentarų susilaikė. 
Lygių galimybių kontrolierės postas atsilaisvino lapkričio viduryje 
mirus Lygių galimybių kontrolierei Aušrinei Burneikienei.

Panevėžio pataisos namų nuteistosios šią vasarą numezgė 
100 porų pirštinių, kurios kaip dovana buvo įteiktos Lietuvoje 
apsilankiusiems Europos Sąjungos (ES) aukštiems svečiams, da-
lyvavusiems mūsų šalies pirmininkavimo ES Tarybai renginiuose. 
Ši įkalinimo įstaiga pasiūlymą bendradarbiauti ruošiant rankų 
darbo dovanas iš Lietuvos užsienio reikalų ministerijos (URM) 
gavo gegužės mėnesį. Panevėžio pataisos namuose kalinčios 
moterys priėmė šį pasiūlymą. Iš pradžių buvo numegzti kelių 
pirštinių pavyzdžiai, kuriuos teigiamai įvertino URM darbuotojai. 
Iki rugsėjo 25 d. numezgė dar 100 porų dailių tautiniais raštais 
išmargintų kumštinių pirštinių.

Prie šios socialinės akcijos prisidėjo 8 moterys, mezgimo 
raštų ieškojusios įvairiuose rankdarbių žurnaluose. Viena nuteis-
toji numezgė net 40 porų vilnonių pirštinių. Kai kurios pirštines 
mezgusios moterys šio amato išmoko jau atlikdamos bausmę 
pataisos namuose. Panevėžyje bausmę atliekančios moterys taip 
pat yra mezgusios pirštines ir Afganistano vaikams bei Lietuvos 
vaikų namų auklėtiniams. Dovanotų pirštinių atvykę pasiimti 
URM darbuotojai nuteistosioms papasakojo apie Lietuvos 
pirmininkavimą ES Tarybai, susitikimų, vizitų, konferencijų 
organizavimą, dovanų minėtų renginių dalyviams simbolinę 
reikšmę. Užsienio svečiams megztos pirštinės dovanojamos 
šaltuoju metų laikotarpiu.                               ELTA, LRT, LR URM

Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Catherine Ashton lankėsi su darbo vizitu Ukrainoje. 
Kijeve ji susitiko su buvusiais Ukrainos prezidentais (iš k.): Viktor Juščenka, Catherine Ashton, 
Leonid Kučma ir Leonid Kravčuk.                                                                          ES Tarybos nuotr.

Angela Merkel balsavi-
mu Bundestage patvirtinta 
kanclere trečiai kadencijai 
iš eilės. Už ją balsavo 462 
parlamentarai, 9 susilaikė, 
150 – prieš. Bundestago pre-
zidentas Norbert Lammert 
priėmė A. Merkel priesaiką. 
Pirmasis naujos vyriausybės 
posėdis numatomas jau šian-
dien vakare.

Ji vadovaus centro deši-
niųjų (CDU/CSU blokas) bei 
socialdemokratų (SPD partija) 
sudarytai „didžiajai koalici-
jai”, turinčiai 504 vietas iš 

Gruodžio 14 ir 15 d., Ukrai-
noje su vizitu lankėsi JAV se-
natorius John McCain, pirmas 
tokio rango JAV aukštas parei-

Vienas iš Ukrainos opozicijos vadovų pasaulio bokso čempionas Vitalij Klyčko (k.) ir JAV senatorius John 
McCain Kijeve, Maidano aikštėje.                                                                                                           AP 

UKRAINOJE LANKĖSI  
JAV SENATORIUS J. MCCAIN

gūnas nuo tada, kai lapkričio 24 
d. prasidėjo Ukrainos žmonių 
protestai. Vizito metu susitiko 
su Ukrainos prezidentu, val-

džios ir opozicijos atstovais, 
išreiškė JAV paramą Ukrainos 
žmonių laisvai valios išraiškai.

Kai kurių analitikų teigi-
mu, „vanagu” JAV laikomo J. 
Mccain vizitas buvo gan stipri 
atsvara Rusijos įtakai. LRT

Europos Sąjungos (ES) 
užsienio politikos vadovė 
Catherine Ashton pareiškė, 
kad Ukrainos prezidentas 
Viktor Janukovyč „rengiasi 
pasirašyti” strategiškai svarbų 
prekybos ir bendradarbiavimo 
susitarimą su Bendrija, nors 
praėjusį mėnesį atsisakė tai 
padaryti.

C.Ashton sakė, kad po 
Kijeve vykusių derybų su 
V.Janukovyč yra aišku, jog 
dabartines ekonomines ir fi-
nansines problemas, su ku-
riomis susiduria Ukraina, gali 
sumažinti Asociacijos sutartis, 
atversianti kelią naujoms in-
vesticijoms iš ES valstybių.

Pasak C.Ashton, V. Janu-
kovyč „leido man aiškiai su-

UKRAINOS PREZIDENTAS NORI PASIRAŠYTI 
SUSITARIMĄ SU ES

prasti, jog ketina pasirašyti 
Asociacijos susitarimą”.

ES diplomatijos vadovė 
sakė, kad per pokalbį su ja 
V.Janukovyč kalbėjo apie 
ekonomikos problemas, su 
kuriomis artimiausiu metu teks 
susidurti Ukrainai.

„Mano požiūriu, šie iššū-
kiai, o jie – realūs, gali būti 
įveikti padedant ne tik Europos 
Sąjungos institucijoms, bet ir 
parodant, jog jis turi rimtą eko-
nominį planą dėl Asociacijos 
susitarimo pasirašymo. Tai 
taip pat padės pritraukti būti-
nas investicijas. Šiandien atva-
žiuoja pirmasis vicepremjeras. 
Štai ir pažiūrėsime”, – sakė 
C.Ashton.

Nepriklausoma Briuse-
l i o  n a u j i e n ų  s v e t a i n ė 
„EUobserver” rašo, kad ES 
užsienio politikos vadovė 
suabejojo V.Janukovyč nuošir-
dumu po jų antrojo susitikimo 
Ukrainoje.

Kaip praneša „EUobserver” 
apžvalgininkas, Kijeve kalbė-
damasi su žiniasklaidos atsto-

vais ji sakė: „(V.Janukovyč) 
patikino mane, kai su juo susi-
tikau, kad jis ketina pasirašyti 
Asociacijos sutartį”.

Tačiau ji pažymėjo: „Tik 
sakau jums tai, ką jis sako”.

„Turiu priimti tai, ką pre-
zidentas man sako, tai jis sako 
man, kad nuvežčiau atgal šią 
žinią. Bet, žinote, visuomet 
svarbu patikrinti pažiūrint, 
kas bus toliau, ir mes nori-
me pažiūrėti, kaip pasakyta 
virsta padaryta”, – pridūrė 
C.Ashton.

Kijeve ES užsienio po-
litikos vadovė kalbėjo po 
įvykdyto ukrainiečių policijos 
puolimo prieš protestuotojus 
Kijeve ir po Ukrainos prem-
jero Mykol Azarov pasakymo 
žiniasklaidai, kad Ukraina nori 
papildomų 20 mlrd. eurų sutar-
čiai su ES įgyvendinti.

C.Ashton užsiminė, kad 
ES nenori mokėti.„Kalbama 
ne apie kainos siūlymus šiai 
šaliai. Tai ne sprendimas dėl 
„O, yra pinigų suma x, jei tik 
jūs pasirašysite”. Mums tai 
neįdomu”, – sakė ji.         

LRT

ANGELA MERKEL IŠRINKTA KANCLERE  
TREČIAI KADENCIJAI

631 žemuosiuose parlamento 
rūmuose.

„Priimu rinkimų rezultatus 
ir dėkoju už pasitikėjimą”, – 
sakė A. Merkel po balsavimo 
Bundestage.

Derybos dėl šios koalicijos 
buvo ilgiausios nuo pat II 
Pasaulinio karo. CDU/CSU 
bei SPD partijos galiausiai 
susitarė pasirašydamos 185 
puslapių susitarimą pava-
dinimu „Kuriant Vokietijos 
ateitį”.

Parengta pagal užsienio 
spaudą 
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MILIJONAS SIDABRINIŲ  
ŠEIMOS BIZNIUI

Kažkas Lietuvoje pardavė šeimos verslo kioskelį, dar pridėjo 
žemę po tupykla ir gavo milijoną sidabrinių.

Apie ką aš čia? Gal apie Skardžia(-balsį) moterų persekiotoją 
iš Seimo? Ar jo vokelinių „rašytojų” komandą, kuriems vokeli-
nė demokratija kišenių nespaudžia, nes jie rašo vieno veiksmo 
baleto skardžius libretus? Matyt, ir apie juos.

Nors daugiau apie jų susijaudinimą, kai pirmą kartą elementa-
rus žurnalistinis tyrimas išlukšteno vieno politiko labai privataus 
šeimos biznio užkulisius.

Vokeliai išeina iš mados. Registruoja uabinį „kioskelį” ir turi 
galimybę TEISĖTAI užsidirbti.

Na ir kas, kad Maskvos srityje įregistruota URARTU bendro-
vė, pertraukomis tarp statybų galėjo prekiauti brangakmeniais ir 
auksu. Na ir kas, kad šios biznio šakos prievaizdais yra Federalinė 
Saugumo Tarnyba. Na ir kas, kad šios įmonės savininkas tapo 
2012 m. spalio 22 d. Maskvoje įsteigtos „Tradicija-L” įmonės 
steigėju ir paskubomis (įsivaizduokime greitį!) per 35 dienas 
susiranda patrauklią galimybę investuoti į kitą tris mėnesius 
Alytuje veikusią įmonę ir pastaroji per tokį pat rekordiškai trumpą 
laikotarpį surado perspektyvią investiciją į žolės riedulį – buvu-
siose labai atsakingo seimūno šeimos valdose.

Tik už milijoną ar du milijonus sidabrinių. Auksu ir branga-
kmeniais prekyba nebuvo perspektyvi po tokios investicijos ir 
jos savininkas bendrovę „Urartu” likviduoja 2013 m. liepos 31 d.

Bet kodėl nebuvo gaila tiek sidabrinių ir kokie dar skardžių 
libretų autoriai bus aukso plunksnomis. Kad neatšiptų. Kad ga-
lėtų rašyti apie operetines kariaunas ir užsimerkti prieš milijono 
sidabrinių kelionę Lietuvos ar Daugų salomis.

Jiems tai neįdomu. Įdomu yra paskleisti žinią, kad nėra ko dėl 
to rūpintis. Juk galima eilinį kartą pasišaipyti iš „įtariųjų” kon-
servatorių, išvadinti juos „feldmaršalais” ir praleisti nematomis 
sidabrinių kapšelių maršalų kliką.

Kartu galima ir užmiršti, kad apie informacinį karą, sąmo-
ningai žlugdytus energetinius projektus ilgai nečiulbėjo nei 
valdančiųjų lakštingalos, nei telkėsi raudonųjų gvazdikų armija.

Etatinių propagandistų (reikia pripažinti gerokai pasitobuli-
nusioje) grupelei, prieinančiai prie mikrofonų ar Seimo salėse, 
ar televizijų studijose nebeliko jokio kito priešo be konservato-
rių. Nes jie gadina „salos kioskelių” pardavimo („nemokamas” 
priedas – Lietuvos interesai) biznius, nepraleidžia jų tylomis... 
O juk, kaip sakė razbaininkas iš liaudies (tas, kur Blindos alų 
reklamuoja), – „tyla – gera byla”.

A. Anušauskas, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių 
demokratų frakcijos narys

Šios politinės aistros kunkuliavo Lietuvos Seimo posėdžio 
metu. Seimo narė R. Juknevičienė Seimo salėje reikalavo, kad 
A. Skardžius atskleistų sandorio sumą – socialdemokratas tai 
atsisakė padaryti. Konservatoriai čia pat kėlė versiją, esą per 
sandorį, kai Maskvos įmonės „Tradicija-L” valdoma bendrovė 

„Daugų sala” įsigijo A. Skardžiaus bendrovę „Kornelita” ga-
limai „atsidėkota” už socialdemokrato žygį prieš suskystintų 
gamtinių dujų terminalo projektą.

Seimo narys, socialdemo-
kratas Artūras Skardžius gali 
džiaugtis – šie metai jam buvo 
tikrai sėkmingi. Tiek politiš-
kai, tiek finansiškai.

Šių metų pradžioje A. 
Skardžiaus žmona Snieguolė 
Skardžiuvienė pardavė vers-
lą – didžiulius žemės plotus 
Dauguose valdančią bendro-
vę „Kornelita”. Nors forma-
liai įmonę pirko Lietuvoje 
registruotas verslas, tikrieji 
jo savininkai – maskviečiai, 
besiverčiantys statybomis, 
prekyba auksu ir daugybe 
kitų verslų. Beje, solidžia 
suma Skardžių šeimos ki-
šenes papildę verslininkai 
Dauguose sumojo investuoti 
į labai specifinį sektorių – 
žolės riedulį.

Na, o A. Skardžius atsisako 
atskleisti, kiek pinigų jo su-
tuoktinė gavo iš šio sandorio. 
Paklaustas, ar žinojo apie 
maskvietišką pinigų kilmę, 
parlamentaras buvo lakoniš-
kas: „Koks man skirtumas?”

Pėdsakai iš Alytaus veda 
į Maskvą

Š i ų  m e t ų  s a u s į  S . 
Skardžiuvienė „Kornelitos” 
akcijas pardavė Alytuje re-
gistruotai bendrovei „Daugų 
sala”. Tačiau tikrieji šio vers-
lo savininkai – toli gražu ne 
alytiškiai.

Registrų centro pateiktais 
duomenimis, naujoji Skardžių 
įmonės savininkė įsteigta tik 
pernai vasarą. Iki 2012 m. 
lapkričio pabaigos, „Daugų 
salos” vienintelis akcinin-
kas buvo alytiškis Virginijus 
Simanavičius. Tačiau praėju-
sių metų lapkričio 27 d. jis 90 
proc. įmonės akcijų perleido 
Maskvoje registruotai ribo-
tos atsakomybės bendrovei 
„Tradicija-L”.

Pastaroji bendrovė – dar 
naujesnė už „Daugų salą”. 
„Tradicija-L” įregistruota tik 
2012 m. spalio 22 d.

Žolės riedulys – 
perspektyvi investicija?

Maskviečių pirkinys – ti-
krai įspūdingas. „Kornelitai” 
priklausė poilsio bazė prie pat 
Daugų, Salos kaime, užėmusi 
15 hektarų žemės prie ežero. 
Beje, poilsiavietės pavadini-
mas – „Daugų sala”.

Registrų centro duomeni-
mis, „Daugų salai” šiuo metu 
priklauso du žemės sklypai 
Salos kaime.

„Daugų salos” pagrindi-
nės akcininkės – Maskvos 
įmonės „Tradicija-L”, savi-
ninkai yra armėnų tautybės 
Rusijos piliečiai. Didžiausias 
„Tradicija-L” akcininkas – 
verslininkas Ara Ginosjanas, 
valdantis trečdalį bendrovės 
akcijų. 10 jo verslo partne-
riai valdo smulkesnius ak-

LIETUVOS SEIMO NARĮ DŽIUGINA PINIGAI  
IŠ MASKVOS

cijų paketus – po 6,67 proc. 
Tiesa, žiniasklaidai pavyko 
gauti šiemet gegužę pateik-
tą „Tradicija-L” akcininkų 
sąrašą. Kokia įmonės akci-
ninkų sudėtis buvo sausį, 
perkant „Kornelitą” iš S. 
Skardžiuvienės, nustatyti 
nepavyko.

Na, o solidžius pinigus už 
„Kornelitos” akcijas paklo-
jusio verslo savininkai puo-
selėja kiek netikėtas vizijas. 
Poilsiavietę įgiję naujieji savi-
ninkai čia planuoja plėtoti ne 
tik turizmo verslą, bet sportą. 
Tiksliau – dideliu populiaru-
mu pasigirti negalintį žolės 
riedulį.

A p ie  a r mėnų  p l anus 
Dauguose Lietuvos žinias-
klaida jau rašė. Tiesa, nau-
jieji S. Skardžiuvienės vers-
lo savininkai nebuvo linkę 
atvirauti.

„Konkrečiau apie planus 
bus galima kalbėti po akci-
ninkų susirinkimo, kuris vyks 
metų pabaigoje”, – teigė vie-
nas „Tradicija-L” akcininkų 
Hračas Petrosianas.

Verslo imperija
Rusijos registro duomeni-

mis „Tradicija-L” deklaruo-
jama veiklos sritis – nekilno-
jamasis turtas (NT). Tačiau 
įmonės akcininkai turi kur kas 
daugiau verslų. Daugiausiai 
– statybų kompanijas, tačiau 
netrūksta ir į prabangą orien-
tuotų veiklų.

Kepyklos, didmeninė ir 
mažmeninė prekyba, NT sek-
torius, viešbučiai ir restoranai, 
finansinis tarpininkavimas, 
skalbimas – tokios pagrindinės 
ir papildomos veiklos dekla-
ruojamos su „Tradicija-L” 
siejamų įmonių profiliuose 
Rusijos įmonių kataloguose. 
Na, o jau minėto H. Petrosiano 
vadovaujama įmonė „Urartu”, 
katalogo rusprofile.ru duo-
menimis, užsiima daugybe 
veiklų. Tarp jų – ir didmeninė 
prekyba auksu ir kitais tau-
riaisiais metalais, didmeninė 
prekyba brangakmeniais.

Etikos sargų logika: 
didžiulis sandoris – 

daugiau nei 10 tūkst. litų
Kaip ir dera sąžiningam 

politikui, A. Skardžius tvar-
kingai deklaravo „Kornelitos” 
pardavimo sandorį. Jis nuro-
dė, kada ir kam jo sutuoktinė 
pardavė šeimos verslo ak-
cijas. Tačiau sandorio suma 
įslaptinta. Tuo pasirūpino 
Vyriausioji tarnybinės etikos 
komisija (VTEK), atsakinga 
už politikų interesų deklara-
cijų viešinimą.

Mat VTEK nusprendė, 
kad nėra jokio skirtumu, 
kokiomis sumomis pilnėja 
politikų kišenės. Etikos 
sargų nuomone, pakanka 

nurodyti, kad sandorio suma 
viršija 10 tūkst. Lt. Taigi A. 
Skardžiaus deklaracija vieši-
nama pagal geriausias VTEK 
logikos tradicijas: visuomenė 
gali sužinoti, kad didžiules 
valdas prie ežero turinti įmo-
nė parduota už daugiau nei 
10 tūkst. Lt. Kiek daugiau 
– VTEK nemato prasmės 
atskleisti.

A. Skardžiaus turto de-
k l a r a c i j o j e  p a j a m o s  i š 
„Kornelitos” pardavimo taip 
pat neatsispindi. Mat spalį 
paviešinta politiko ir jo žmo-
nos turto deklaracija už 2012 
metus, o sandoris įvyko šių 
metų sausį.

O i r  be  š io  sandorių 
Skardžių šeima gali drąsiai 
vadintis milijonieriais. Iki 
„Kornelitos” pardavimo su-
tuoktinių privalomas regis-
truoti turtas buvo vertas 1,21 
mln. Lt, piniginėmis lėšomis 
jie turėjo sukaupę dar apie 
419,5 tūkst. Lt. Be to, prispau-
dus bėdai Skardžiai bet kada 
gali prispausti skolininkus. A. 
Skardžius deklaravo paskoli-
nęs ir dar neatsiėmęs 415 tūkst. 
Lt, S. Skardžiuvienė – 440 
tūkst. Lt. Taigi realiai Seimo 
nario ir jo žmonos turtas vertas 
apie 2,48 mln. Lt.

A. Skardžius: koks man 
skirtumas?

A. Skardžius žiniasklaidai 
teigė atskleisiąs, kiek jo žmona 
uždirbo iš „Kornelitos” akcijų 
pardavimo. Tiesa, ne dabar, 
o tada, kai bus paviešinta jo 
šeimos turto deklaracija už 
šiuos metus. Kitaip tariant 
– kitų metų spalį, kai bus ofi-
cialiai paskelbtos politikų ir 
tam tikras pareigas užimančių 
valstybės tarnautojų turto de-
klaracijos.

„Deklaracijos, kai bus pa-
skelbtos už 2012 metus, ir 
matysite. O kas čia yra?” - nu-
sistebėjo A. Skardžius.

Politikas teigė nesiejan-
tis savo ir žmonos kišenių. 
„Akcijos ne mano, o žmonos. 
Jinai pardavė, jinai – privatus 
asmuo. Jos reikalas. Pardavė 
akcijas, gavo pinigų – ir tiek. 
(...) Tai yra mano žmonos 
privatus reikalas. Jai privalu, 
,kaip mano sutuoktinei, dekla-
ruoti. Ir bus atskleista”, - teigė 
A. Skardžius.

Dabar viešinti sandorio 
vertės politikas teigė nematan-
tis reikalo.

Žygiu dėl suskystintų 
gamtinių dujų terminalo 
pagarsėjęs parlamentaras 
pareiškė nematantis skirtu-
mo, iš kur atkeliavo pinigai.

„Koks man skirtumas, kur 
yra kas registruota? - rėžė A. 
Skardžius, paklaustas, ar ži-
nojo, kad žmonos verslą pirko 
Maskvoje registruoto verslo 

(Nukelta į 9 psl.)
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Ilgai rengta, bet nepasira-
šyta Europos Sąjungos (ES) ir 
Ukrainos Asociacijos sutartis 
meta šešėlį ant Lietuvos pirmi-
ninkavimo ES Tarybai, pripa-
žįsta ambasadorius Raimundas 
Karoblis, tačiau pastarąjį pus-
metį jis pavadino sėkmingu 
– rezultatai yra geresni, nei 
tikėtasi. „Buvo gerai, gal net 
labai gerai. Netyčia išėjo”, – 
ketvirtadienį Briuselyje susi-
tikęs su Lietuvos žurnalistais, 
sakė diplomatas.

Jis sakė girdėjęs gerų atsi-
liepimų ne vien iš diplomatų 
ir pareigūnų, bet ir iš Europos 
Sąjungos Tarybos sekretoriato: 
„Sako: jūs laukiate pirminin-
kavimo pabaigos, mes tai ne.” 
Iš Lietuvos pirmininkavimą 
perima Graikija.

„Esame tikrai patenkinti 
mūsų pirmininkavimu, nes 
įvykdėme visas iškeltas už-
duotis, suderėjome viską, 
ką turėjome, netgi daugiau. 
Mus vertina labai pozity-
viai”, – ketvirtadienį žurnalis-
tams Briuselyje, kur dalyvau-
ja Europos Vadovų Tarybos 
(EVT) posėdyje, žurnalis-
tams sakė prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.

Paklausta, ar per pusmetį 
būna kokių nesklandumų, iš 
kurių derėtų pasimokyti, šalies 
vadovė šyptelėjo: „Norėčiau 
išgirsti, kokios čia buvo klai-
dos. Aš nepastebėjau.”

214 mln. litų atsipirko
Gruodžio 19 ir 20 dienomis 

Briuselyje vyko paskutinis 
šį pusmetį EVT posėdis, ku-
riame Lietuvos prezidentė 
D.Grybauskaitė pristatė pirmi-
ninkavimo rezultatus ir su ES 
bei kitų šalių vadovais aptarė 
padarytą pažangą užtikrinant 
ekonominį Bendrijos augimą, 
finansinį stabilumą ir saugesnį 
gyvenimą Europos žmonėms.

Tai yra bene paskutinis 
oficialus pirmininkavimo ren-
ginys. Lietuvos nuolatinio 
atstovo ES ambasadoriaus 
R.Karoblio teigimu, pirmi-
ninkavimas vyko pagal planą 
ir prioritetai įgyvendinti. „Ar 
viską pasiekėme, ką planavo-
me? Krūvio rezultatams užten-
ka daugiau, nei yra. Buvome 
taip įsivažiavę, su tokia iner-
cija, kad kai ko jau neužtenka. 
Galėjo būti dar keletas aktų. 
Nesitikėjome, kad tiek pavyks 
pasiekti, bet apetitas atsiranda 
bevalgant.”

Buvo patvirtinti 128 teisės 
aktai – normalus krūvis trijų 
valstybių pirmininkavimų ci-
klo viduryje tėra 50-55. Buvo 
surengta apie 40 įvairių sudė-
čių tarybų posėdžių ir 1,350 
paruošiamųjų darbo grupių, 
komitetų bei kitų posėdžių.

Lietuvai teko ypač didelis 
krūvis, kadangi kitą pusmetį 
vyks Europos Parlamento 
(EP) rinkimai, prie pabaigos 
artėja Europos Komisijos (EK) 
kadencija. Graikams realaus 
darbo teks vos trys mėnesiai. 
Paskutiniai teisės aktai turės 
būti priimti vasario 10-ąją, kad 
juos dar spėtų patvirtinti šios 
kadencijos EP.

„Meta šešėlį, kad nepavyko 
pasirašyti sutarties su Ukraina, 
nors daug buvo investuota ir 
jėgų įdėta”, – pripažino diplo-
matas, Tačiau, jo įsitikinimu, 
„geriau matyti, su kuo tu-
rime reikalą, nei pasirašyti 
ir matyti, jog partneris ne-
vykdo sutarties, nekreipia 
dėmesio”.

Nors sutarties nepavyko 
pasirašyti, santykiai su kito-
mis Rytų partnerystės šalimis 
vystosi sklandžiai. Pavyzdžiui, 
bus bandoma pradėti derybas 
su Moldova dėl bevizio re-
žimo.

„Ar atsipirko pirminin-
kavimui skirti 214 mln. litų? 
Manau, kad taip, – pažymėjo 
diplomatas. – Didelė dalis šių 
pinigų liko Lietuvoje. Savo 
prestižą sustiprinome. Kijeve 
dabar skanduoja „Lietuva.”

Jį labiausiai džiugino dery-
bininkų entuziazmas ir ugnelė 
akyse, nors prieš gerą pusmetį 
jų pasirengimas bei derybiniai 
sugebėjimai atrodė skirtingi. 
„Nebuvo lengva pirmininka-
vimo metu: bemiegės nak-
tys, lakstymas tarp Briuselio, 
Strasbūro ir Liuksemburgo”, 
– prisiminė R.Karoblis.

„Nebuvo jokių 
nesusipratimų”

Eurokomisaras Algirdas 
Šemeta taip pat sakė, kad 
Briuselio pareigūnai Lietuvos 
pirmininkavimą vadina sė-
kmingu. Anot jo, teigiamai 
vertinami tiek rezultatai – pa-
siekti svarbūs susitarimai, tiek 
pats darbo organizavimas.

„Turiu šiek tiek patirties. 
Lietuva – jau devinta valstybė, 
kuri pirmininkauja per mano 
kadenciją, – Lietuvos žurna-
listams sakė EK narys. – Ne 
visada taip buvo – buvo viso-
kių nesusipratimų, neaiškumų. 
Sklandžiai organizuoti visų 
institucijų darbą nėra lengva. 
Lietuva sėkmingai susidorojo 
su užduotimi.”

„Tiek rezultatų, kiek 
buvo pasiektas per pirmi-
ninkavimo laikotarpį, seniai 
Taryboje nebuvo pasiekta”, 
– kalbėjo komisaras. Jis pripa-
žino, kad tai susiję su objek-
tyviais dalykais – anksčiau 
pirmininkavę airiai paskuti-
nėmis dienomis susitarė dėl 
daugiametės finansinės pers-

pektyvos. Lietuvai teko derėtis 
dėl jai įgyvendinti reikalingų 
teisės aktų – tai pasitaiko ne 
kasmet. Dėl maždaug 60 do-
kumentų teko tartis pastarąjį 
pusmetį, kitaip nuo kitų metų 
būtų stojęs finansavimas.

Pasak pareigūno, pasiekti 
svarbūs susitarimai dėl indėlių 
garantijų sistemos, Tabako 
direktyvos, bankų pertvar-
kymo mechanizmų tarytum 
vainikuoja Lietuvos pirminin-
kavimą.

„Šiuo atveju galima pa-
brėžti Lietuvos gebėjimą tar-
pinininkauti, išgirsti visas 
dalyvaujančias puses. Interesai 
nevienodi, rasti bendrą vardi-
klį sudėtinguose klausimuose 
sunku. Džiugu, kad Lietuvai 
pavyko tai padaryti”, – sakė 
A.Šemeta.

Tiesa, dėl bankų pertvar-
kymo mechanizmų dar laukia 
ne mažiau sunkios derybos su 
Europos Parlamentu (EP) – tuo 
turės rūpintis nuo sausio pirmi-
ninkausianti Graikija. Tačiau 
Lietuva sukūrė galimybę dėl 
to susitarti iki EP kadencijos 
pabaigos.

Pirmą kartą dalyvaus 
Andersas Foghas 

Rasmussenas
Pasak D.Grybauskaitės, 

nepaisant išorės spaudimo ir 
krizės pasekmių per Lietuvos 
pirmininkavimo pusmetį buvo 
pasiekta Europos ateičiai ypač 
svarbių susitarimų.

Su EP sutarta dėl 2014-
2020 m. biudžeto, suderėti 56 
iš 63 jam įgyvendinti reikalin-
gų teisės aktų, patvirtinti prio-
ritetiniai energetikos projektai, 
rastas kompromisas dėl bankų 
pertvarkos ir priežiūros me-
chanizmų, naują pagreitį įgavo 
Rytų partnerystės programa.

B r i u s e l y j e  s u s i r i n k ę 
Europos vadovai aptarė si-
tuaciją Ukrainoje ir pažangą 
derybose su kitomis Rytų par-

Jungtinių Valstijų senato-
rius Johnas McCain gruodžio 
14 d. Kijeve prieš masinį 
mitingą susitiko su Ukrainos 
opozicijos vadovais, tarp jų 
– pasaulio bokso čempionu 
Vitalijumi Klyčko.

„ B e  p a r t i j o s  U D A R 
(„Smūgis”) vadovo V.Klyčko, 
įtakingas įstatymų leidėjas taip 
pat susitiko su nacionalistų 
vadovu Olehu Tiahnyboku ir 
kalinamos Julijos Tymošenko 
partijos „Tėvynė” parlamen-
tinės frakcijos vadovu Arsenij 
Jaceniuk.

J.McCain, 2008 metų res-
publikonų kandidatas į pre-
zidentus, kuris tuos rinkimus 
pralaimėjo Barack Obama, 
„Twitter” parašė, kad jie su-
rengė „gerą pokalbį ir pietus”.

JAV demokratų senatorius 
Chris Murphy, kuris pirminin-
kauja Senato Europos pako-
mitečiui, atlydėjo J.McCain į 
Ukrainą.

Vėliau J.McCain apžvel-
gė Kijevo centre esančią 
Nepriklausomybės aikštę, kur 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Briuselyje dalyvavo paskutiniame šiais metais 
Europos Vadovų Tarybos (EVT) posėdyje. Prieš EVT posėdį Prezidentė su EVT Pirmininku Hermanu 
Van Rompuy (pirmas iš dešinės) koordinaciniame susitikime aptarė aktualiausius EVT darbotvarkės 
klausimus ir suderino bendras ES pozicijas.                                                                 ES Tarybos nuotr.

SĖKMINGAS LIETUVOS 
PIRMININKAVIMAS  

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI

tnerystės bei Vakarų Balkanų 
šalimis.

Po penkerių metų per-
traukos Europos vadovai 
grįžo prie Bendrosios ES 
saugumo ir gynybos politi-
kos klausimų. Buvo svarsto-
mos Europos saugumui kylan-
čios naujos grėsmės, aptartos 
galimybės stiprinti Europos 
gynybos pramonę ir karinius 
pajėgumus bei užtikrinti stabi-
lumą ES kaimynystėje. Pirmą 
kartą diskusijoje dalyvavo 
NATO generalinis sekretorius 
Anders Fogh Rasmussen.

Taip pat buvo pristatyta 
EK Metinė augimo ataskaita 
ir kiekvienos šalies vertinimas 
bei rekomendacijos, kaip už-
tikrinti spartesnį ekonomikos 
atsigavimą.

JUNGTINIŲ VALSTIJŲ SENATORIUS UKRAINOJE 
SUSITIKO SU OPOZICIJOS VADOVAIS

opozicijos šalininkai įsirengė 
stovyklas ir barikadas.

Paskelbdamas nuotrau-
ką, kurioje matyti dešim-
tys tūkstančių gegužės 14 d. 
vakare į protestų judėjimui 
skirtą ukrainiečių roko gru-
pės „Okean Elzy” koncertą 
šioje aikštėje besirenkančių 
žmonių, J.McCain pavadino 
tai „neįtikimu patriotizmo 
pademonstravimu”.

J AV  a m b a s a d o r i u s 
Ukrainoje Geoffrey Pyatt vė-
liau „Twitter” paskelbė nuo-
trauką iš J.McCain susitikimo 
su tos grupės pagrindiniu 
vokalistu Sviatoslav Vakarčuk, 
kuris buvo vienas 2004-ųjų 
Oranžinės revoliucijos sim-
bolių.

J.McCain griežtai smerkė 
Ukrainos vyriausybę dėl jos at-
sako į protestus prieš prezidento 
Viktor Janukovyč sprendimą 
atmesti platų prekybinį susita-
rimą su Europos Sąjunga (ES) 
ir siekti glaudesnių ryšių Rusija. 
„Pasibaisėtina, kad Ukrainos 
valdžia nusprendė naudoti 
smurtą ir engimą prieš taikius 
demonstrantus”, – sakoma jo 
pareiškime.            bernardinai.lt

TAUTININKŲ SĄJUNGOS 
PIRMININKO RINKIMAI

Neparlamentinės Tautininkų 
sąjungos pirmininko vairą iš il-
gamečios šios partijos vadovo 
Gintaro Songailos perėmė 
Julius Panka. Kaip pranešė 
Tautininkų sąjunga, buvęs par-
lamentaras G.Songaila atsisakė 
dalyvauti partijos pirminin-
ko rinkimuose. Rinkimuose 
dalyvavo J.Panka, Marius 
Kundrotas bei Andrius Šimas.

Po slapto balsavimo pa-
aiškėjo, kad daugiausia balsų 
surinko ir naujuoju Tautininkų 
Sąjungos pirmininku buvo 
išrinktas Julius Panka.      LRT
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Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius gruodžio 18 d. Briuselyje pirmininkavimo ES 
Tarybai estafetę perdavė Graikijos Europos reikalų ministro pavaduotojui Dimitrij Kourkoul (kai-
rėje).                                                                                                                              ES Tarybos nuotr.

Lietuvos Užsienio reika-
lų ministerija pažymi, kad 
nebuvo informuota apie 
Baltarusijos ketinimus orga-
nizuoti renginį Vilniuje apie 
Baltarusijos atominę elektrinę.

Užsienio reikalų ministeri-
ja primena, kad atominės elek-
trinės Baltarusijoje poveikio 
aplinkai vertinimo procesas 
pagal Jungtinių Tautų konven-
ciją dėl poveikio aplinkai įver-
tinimo tarpvalstybiniame kon-
tekste (Espo konvencija) yra 
nebaigtas. Lietuva nuo 2009 
metų prašo ir iš Baltarusijos 
negauna atsakymų į esminius 

Europos Sąjunga kol kas 
neplanuoja svarstyti Rusijos 
siūlymo dėl bevizio sienų re-
žimo, sakė Europos Komisijos 
atstovas Maskvoje Vygaudas 
Ušackas. Pasak jo, šis klau-
simas nebus svarstomas kol 
nebus panaikinti abipusiai 
trūkumai šia linkme, praneša 
„Interfaks”. 

„Europos Komisijos atas-

Latvijos užsienio reikalų 
ministerija pareiškė savo nu-
sistebėjimą tuo, kad Kremliuje 
minint Rusijos konstitucijos 
20-etį buvo atlikta daininin-
ko Oleg Gazmanov daina 
„Pagamintas SSRS”, praneša 
Mixnews.lv.

Šioje dainoje skamba tokie 
žodžiai: „Ukraina ir Krymas, 
Baltarusija ir Moldavija - 
tai mano šalis, Sachalinas ir 
Kamčiatka, Uralo kalnai - 
tai mano šalis. Krasnojarsko 
kraštas, Sibiras ir Pavolgis, 
Kazachstanas ir Kaukazas ir 
Pabaltijys taip pat... Aš gimiau 
SSRS, aš pagamintas SSRS.” 

Gruodžio 18 d. Briuselyje 
perduodamas pirmininka-
vimą ES Tarybai Graikijos 
Europos reikalų ministro pa-
vaduotojui Dimitr Kourkoul, 
užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius pabrėžė, 
kad vieni svarbiausių Lietuvos 
pirmininkavimo pasiekimų 
yra daugiametės finansinės 
programos ir 2014 m. biudže-
to patvirtinimas bei stipresnė 
Rytų partnerystė.

„Prieš šešis mėnesius per-
imdami pirmininkavimo esta-
fetę iš Airijos buvome kupini 
entuziazmo ir vilčių. Dabar 
stovime čia stipresni, labiau 
patyrę, didžiuojamės, kad 
pasitarnavome Europai, ir tai 
padarėme gerai. Nėra abejo-
nių, kad maždaug 130 teisės 
aktų, 250 neįstatyminių inici-
atyvų bei 50 Tarybos išvadų 
prisidėjo kuriant patikimą, 
augančią ir atvirą Europą”, – 
sakė ministras L.Linkevičius.

Tarp svarbiausių augančiai 
Europai pasiekimų yra patvir-
tintas ES biudžeto paketas: 
balsavimas dėl daugiametės 
finansinės programos ir su šia 
programa susijusių teisės aktų, 
2014 m. biudžeto ir papildomų 
išlaidų 2013 metams.

„Nors šis paketas užėmė 
daugiausia laiko ir dėl jo vyko 
karščiausios diskusijos, mes 
džiaugiamės, kad sėkmingai 
atlikome darbą. Jis atveria 
galimybes mūsų piliečiams 
naudotis programomis jau nuo 
sausio 1 dienos. Pasaulinėje 
rinkoje Europa bus konkuren-
cingesnė dėl jaunimo užimtu-
mo, mokslo, mokslinių tyrimų 
ir naujovių programų”, – teigė 
ministras L.Linkevičius.

Ministro teigimu, pirmi-
ninkaujanti Lietuva atliko rei-
kiamą darbą plėtojant Europos 
skaitmeninės darbotvarkės 
iniciatyvas, stiprinant ben-
drąją rinką, žengė svarbius 
žingsnius kuriant energijos 
vidaus rinką ir stiprinant ES 
energetikos politikos išorinę 
dimensiją.

S i e k i a n t  p a t i k i m o s 
Europos, pirmininkaujanti 

LIETUVA PERDAVĖ ES TARYBOS 
PIRMININKAVIMĄ GRAIKIJAI

Lietuva padarė apčiuopiamą 
pažangą kuriant Bankų sąjun-
gą, nes buvo patvirtinta viena 
pagrindinių priemonių – ben-
dras priežiūros mechanizmas, 
leidžiantis išvengti finansų ir 
skolų krizių. Pasiekti galutiniai 
susitarimai dėl Bankų gaivini-
mo ir pertvarkymo ir Indėlių 
garantijų sistemų direktyvų su-
kurs tvirtą pagrindą didesniam 
ES finansiniam stabilumui.

Kalbėdamas apie atviros 
Europos tikslus, ministras 
L.Linkevičius pabrėžė ES 
prekybos darbotvarkės pa-
žangą: įveikti pirmieji trys 
Transatlantinės prekybos ir 
investicijų partnerystės dery-
bų raundai, užbaigtos ES ir 
Kanados laisvosios prekybos 
derybos. Prie senojo žemyno 
atvirumo prisidės laimėjimai 
vykdant plėtros darbotvarkę, 
ypač susijusią su Turkija, 
Serbija, Juodkalnija, taip pat 
priimtos Tarybos išvados dėl 
ateities plėtros politikos gairių, 
inicijuoti politinės asociacijos 
ir ekonominės integracijos su 
Moldova ir Gruzija susitarimai 
bei pasirašytas vizų režimo 
palengvinimo susitarimas su 
Azerbaidžanu.

„Esame įsitikinę, kad 
Europos atvirumas yra mūsų sti-
prybė, todėl stengėmės stiprinti 
ES ryšius su partneriais. Be 
abejonių, mums ypač svarbus 
įvykis buvo Rytų partnerystės 
viršūnių susitikimas. Valstybių 
narių dalyvavimas priimant 
sprendimus Vilniuje, išreikštas 
solidarumas ir atviros diskusijos 
apie ateitį padarė Rytų partne-
rystę stipresnę”, – buvo įsiti-
kinęs ministras L. Linkevičius. 
„Žinoma, mes liekame įsipar-
eigoję Ukrainos žmonėms, 
kurie parodė didvyrišką ryžtą, 
pasirinkdami Europą ir reikalau-
dami aiškumo iš vyriausybės”, 
– pabrėžė ministras.

Perduodamas pirminin-
kavimo estafetę kolegoms iš 
Graikijos, kuri pirmininkaus 
ES Tarybai nuo 2014 m. sausio 
1 d., ministras L.Linkevičius 
palinkėjo didžiausios sėkmės.

 LR URM inf.

ES NESVARSTYS RUSIJOS SIŪLYMO  
DĖL BEVIZIO REŽIMO

kaitoje išanalizuota visa infor-
macija šiuo klausimu, išsakyti 
nuogąstavimai bei rekomenda-
cijos, ką daryti, kad būtų galima 
pereiti prie bevizio ES ir Rusijos 
režimo”, - spaudos konferenci-
joje kalbėjo V. Ušackas.

Maskva pareiškė esanti 
nusivylusi ir nustebusi dėl 
šio sprendimo „tempti bevizį 
dialogą neribotam laikui”. LRT

BALTARUSIJA ŠIURKŠČIAI PAŽEIDŽIA 
ESPO KONVENCIJĄ

klausimus dėl šio projekto: 
kodėl statybai buvo pasirinkta 
aikštelė prie Vilniaus, kada bus 
atlikti pasirinktos aikštelės 
seisminiai tyrimai, koks bus 
poveikis Neries upei bei pože-
miniams vandenims Lietuvoje, 
taip pat Lietuvos gyventojams. 
Lietuva šių metų gruodžio 3 d. 
dar kartą pateikė Baltarusijai 
detaliai aprašytus Lietuvos 
keliamus klausimus.

E s p o  k o n v e n c i j o s 
Įgyvendinimo komitetas šių 
metų  balandžio 15 dieną pa-
skelbtoje išvadoje konstatavo, 
kad Baltarusija pažeidė šią 

konvenciją ir paragino pateikti 
išsamius atsakymus į  Lietuvos 
keliamus klausimus, atsižvelgti 
į Lietuvos ekspertų ir visuome-
nės pateiktus komentarus bei 
įvykdyti kitus Espo konven-
cijos reikalavimus. Remiantis 
šiomis išvadomis, šių metų 
spalio–lapkričio mėnesių 
Baltarusijos sprendimai išduo-
ti licenciją Astravo atominės 
elektrinės pirmojo bloko bran-
duolinei įrangai diegti, taip pat 
pasirašyti dekretą dėl atominės 
elektrinės reaktoriaus statybos 
pradžios, kol vyksta poveikio 
aplinkai vertinimo procedūros, 
yra laikytini šiurkščiais Espo 
konvencijos pažeidimais.

LATVIJA PASIPIKTINO KREMLIUJE ATLIKTA 
DAINA „PAGAMINTAS SSRS”

„Oficialiame renginyje, 
skirtame Rusijos nepriklau-
somybei, šlovint SSRS - tai 
visiškas paradoksas”, interviu 
radijui sakė Latvijos URM 
atstovas. Jis nereiškė preten-
zijų pačiam dainininkui, bet 
piktinosi renginio organiza-
toriais: „Nenoriu komentuoti 
O. Gazmanov kūrybos, kie-
kvienas turi teisę dainuoti, ką 
nori. Tačiau renginio organi-
zatorių veiksmai labai stebina. 
Kalbame apie valstybę, kuri 
tapo laisva sugriūvus SSRS, 
todėl šiuo požiūriu koncerto 
turinys yra priešingas minimai 
datai”, - sakė Latvijos URM 

atstovas.
Pirmasis šia daina pa-

sipiktino ES ambasado-
rius Maskvoje Vygaudas 
Ušackas, gruodžio 13 d. 
apie tai pareiškęs Lietuvos 
žiniasklaidai. Tuomet  buvu-
si Lietuvos krašto apsaugos 
ministrė Rasa Juknevičienė 
kreipėsi į Lietuvos Užsienio 
reikalų ministeriją, siūlydama 
dainininko Oleg Gazmanov 
nebeįsileisti į Lietuvą ir taip 
sutrukdyti jam koncertuoti 
Vilniuje gruodžio pabaigoje.

Kol kas nebuvo jokios 
Lietuvos URM reakcijos į 
šį Kremliaus politinį aki-
brokštą. 

LRT
Europos Sąjungos (ES) 

Nuolatinių atstovų komitetas 
(COREPER II) gruodžio 13 
d. Briuselyje susitarė į šalių, 
kurių piliečiams ES netai-
ko vizų reikalavimo, sąrašą 
įtraukti dar 19 valstybių. Po šio 
sprendimo, ES Taryba pradės 
derybas su Parlamentu ir sieks 
kitų metų pradžioje galutinai 
priimti šį sprendimą, pranešė 
Užsienio reikalų ministerija.

„Šiandienos mūsų susitari-
mas – labai svarbus žingsnis sie-
kiant, kad ateityje tarp Europos 
Sąjungos ir 19 trečiųjų šalių 

ES KOMITETAS PRITARĖ BEVIZIAM REŽIMUI  
SU DAR 19 VALSTYBIŲ

būtų taikomas bevizis režimas. 
Pirmininkaujanti Lietuva tvirtai 
tiki bevizio režimo nauda ir la-
bai džiaugiasi galėdama pasiekti 
valstybių narių susitarimą”, – 
sakė Nuolatinių atstovų komi-
teto pirmininkas ambasadorius 
Raimundas Karoblis.

Kaip pranešė URM, kai 
tik ES Taryba ir Europos 
Parlamentas priims reglamen-
to pakeitimus, 16 Karibų jūros 
regiono ir Ramiojo vandenyno 
šalių – Dominikos Respublikos, 
Grenados, Kiribačio, Maršalo 
Salų, Mikronezijos, Nauru, 

Palau, Sent Lusijos, Sent 
Vinsento ir Grenadinų, Samoa, 
Saliamono Salų, Timoro–
Lesoto, Tongos, Trinidado ir 
Tabago, Tuvalu ir Vanuatu – bei 
Jungtinių Arabų Emyratų, Peru 
ir Kolumbijos piliečiai galės 
atvykti į ES be vizų.

Norėdamos pasinaudoti 
bevizio režimo privalumais, 
kiekviena iš 19 šalių dar turės 
pasirašyti vizų režimo panai-
kinimo susitarimą su ES. LRT
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Š.m. rugsėjo 3 d. „Dirvos” 
laidoje šio straipsnio autorius, 
rašydamas apie Cleveland, 
OH Lietuvių kultūros darželį 
numatė „…kad jį aplankys 
daug žmonių. Lietuvių dar-
želio tvarkymas turėtų tęstis 
ištisus metus (išskyrus žiemą) 
ir neapsiriboti tik keletą dienų 
metuose”.

Būdamas smalsus žmo-
gus, autorius, karts nuo karto 
aplanko gerai pažįstamas 
vietas. Taip atsitiko ir š.m. 
gruodžio 1 d., 4:00 v.p.p. 
Pravažiuojant Lietuvių kultū-
ros darželį, jis pastebėjo dar-
želyje besidarbuojantį vyrą. 
Pastatęs automobilį East 
Boulevard gatvėje, jis nulipo 
laiptais žemyn geriau ištirti šį 

C L E V E L A N D ,  O H

PRIPAŽINIMAS, 
PAGARBA IR PADĖKA

Š.m. gruodžio 8., sekma-
dienį, 11 v.r., Šv. Kazimiero 
parapijos svetainėje įvyko 
renginys, kuriam vadova-
vo Nijolė Balčiūnienė. Juo 
buvo padėkota kiosko vedėjui 
Juliui (Džiugui) Staniškiui už 
jo ilgametį (17 metų) darbą, 

C H I C A G O ,  I L

LIETUVOS 
PIRMININKAVIMO ES 

TARYBAI UŽDARYMAS
G r u o d ž i o  1 8  d .  L R 

Generalinis konsulatas, ben-
dradarbiaudamas su Graikijos 
generaliniu konsulatu, surengė 
simbolinį pirmininkavimo per-
davimo renginį Čikagoje. Nuo 
2013 m. liepos 1d. iki metų 
galo ES Tarybai pirmininkavo 
Lietuva, o nuo 2014 m. sausio 1 
d. šias funkcijas pusmečiui per-
ims Graikija. Renginio, kuria-
me gausiai dalyvavo Čikagoje 
reziduojantys ES šalių narių 
diplomatai, metu LR generali-
nis konsulas Marijus Gudynas 
pristatė pasiektus Lietuvos 
pirmininkavimo ES rezulta-
tus. „Patvirtintas ES septynių 
metų laikotarpio biudžetas, 
pasiekti esminiai susitarimai 
kuriant ES Bankų sąjungą, 
proveržis kuriant ES tiek vidi-
nę, tiek ir išorinę energetikos 
rinkas, pradėtos ir sėkmingai 
vykdytos ES-JAV derybos dėl 
laisvos prekybos ir investicijų 
sutarties, ES plėtra į Kroatiją ir 
derybų proceso paspartinimas 
su Turkija ir Serbija, pasirašyti 
politinės ir ekonominės inte-
gracijos susitarimai su Gruzija 
ir Moldova yra tik keletas išties 
labai sėkmingo Lietuvos pirmi-
ninkavimo ES pavyzdžių” sakė 
generalinis konsulas. Taip pat 
apžvelgta bendradarbiavimo 
tarp ES šalių narių atstovybių 
Čikagoje veikla ir vykdytos 
Europos Sąjungos atstovybės 
JAV deleguotos pirmininka-
vimo Vidurio vakarų regiono ES šalių generaliniai konsulai Pasaulio lietuvių centre.                 LR Generalinio konsulato Čikagoje nuotr.

valstijose funkcijos. Graikijos 
generalinė konsulė Ioanna 
Efthymiadou visų ES genera-
linių konsulų vardu padėkojo 
Lietuvai už sėkmingą pirmi-
ninkaujančios šalies funkcijų 
vykdymą Čikagoje, pažadėjo 
tęsti Lietuvos generalinio kon-
sulato pradėtas iniciatyvas.

Viena šių iniciatyvų buvo 
reguliaraus ES šalių generalinių 
konsulų darbinių susirinkimų 
rengimo atnaujinimas. Europos 
Sąjungos Tarybai pirmininkau-
jančią Lietuvą atstovaujantis 
konsulatas Čikagoje, kuriam 
pavesta koordinuoti ES diplo-
matinių atstovybių veiklą JAV 
Vidurio vakarų regiono valsti-
jose, diplomatinių misijų vado-
vus kvietė susirinkti kiekvieną 
mėnesį politinių, ekonominių, 
kultūrinių ir kitų klausimų ap-
tarimui, o taip pat kiekvienam 
susitikimui pasiūlė skirtingas 
temas. 

Pirmojo susirinkimo metu 
LR generalinis konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas pri-
statė Lietuvos pirmininkavimo 
Europos Sąjungos Tarybai pri-
oritetus, aptarti svarbiausi ES 
politikos klausimai, konsulatų 
bendradarbiavimo galimybės, 
sutarta koordinuoti veiklą 
teikiant konsulines paslaugas 
JAV Vidurio vakarų regione, 
organizuoti bendrus ES susi-
tikimus su JAV institucijomis, 
sprendžiančiomis ES pilie-
čiams aktualius klausimus.

Spalio mėnesį, artėjant 
Rytų Partnerystės viršūnių su-
sitikimui Vilniuje, susirinki-
mo svečiu buvo pakviestas 
Ukrainos generalinis konsulas 

NETIKĖTA PAGALBOS RANKA
neįprastą įvykį. Laiptai buvo 
užversti krūvomis rudens 
lapų, kuriuos darbininkas 
stropiai vilko į žemutinės 
gatvės (buvusios Liberty 
Boulevard, bet dabar kažko-
dėl pavadintos Martin Luther 
King Boulevard) pakraštį. 
Besišnekant su darbščiuoju 
vyru paaiškėjo, kad tai Rimas 
Žalnieraitis. Autorių malo-
niai nustebino šio žmogaus 
darbštumas, sumanumas ir 
supratimas atliekamo darbo 
svarbumo. 

Lietuvių darželio valdybai, 
Cleveland, OH priklauso pa-
dėka, už reikalo supratimą ir 
greitą bei sėkmingą šio neati-
dėliotino darbo atlikimą.

Algirdas V. Matulionis

kurį jis tęsė po a.a. Andriaus 
Mackevičiaus. Kartu nebuvo 
užmirštos ir jo nuolatinės pa-
dėjėjos: Gražina Plečkaitienė 
ir Danutė Dundurienė. Šį kios-
ką, kuris atsidaro kiekvieną 
sekmadienį po sumos, toje 
pačioje svetainėje, jos tvarko 
Juliui negalint padėti. Šio 
pagerbimo svarbiausiu mo-
mentu buvo Juliaus Staniškio 
apdovanojimas originaliu 

Iš k: Danutė Dundurienė, Julius Staniškis ir Gražima Plečkaitienė po pagerbimo. A.V. Matulionio nuotr.

Šv. Kazimiero parapijos kun.Juozas Bacevičius nepraleido progos 
asmeniškai pasveikinti Julių Staniškį.               A.V. Matulionio nuotr.

paveikslu, gėlių puokščių įtei-
kimas Gražinai Plečkaitienei 
ir Danutei Dundurienei, ir 
džiaugsmingas, dėkingai nu-
skambėjęs „Valio, valio!”. 

Visi svetainėje atsilankiu-
sieji buvo pakviesti pasirašyti 
padėkos „Nuo Šv. Kazimiero 
parap i j ieč ių”  kor te lė je , 
skirtoje Juliui (Džiugui) 
Staniškiui.

Algirdas V. Matulionis

Andriy Pravednyk, kuris pristatė 
Ukrainos pasirengimą pasirašyti  
ES-Ukrainos Asociacijos sutar-
tį, diskutuota Rytų Partnerystės 
politikos klausimais, aptar-
tos galimybės į šį procesą 
įtraukti JAV gyvenančias Rytų 
Partnerystės šalių bendruome-
nes. Generaliniai konsulai sutarė 
paraginti savo nacionalines 
bendruomenes JAV aktyviai 
palaikyti Rytų Partnerystės šalių 
bendruomenes, siekiančias savo 
šalių integracijos su ES.

Lapkritį ES šalių generali-
niai konsulai Čikagoje rinkosi 
Pasaulio lietuvių centre (PLC), 
Lemonte, kur centro preziden-
tas Linas Gylys bei direktorius 
Artūras Žilys supažindino 
su centro veikla, papasakojo 
apie jose veikiančias dešim-
tis lietuviškų organizacijų ir 
verslų, eksponuojamus meno, 
tautodailės darbus, saugomus 
archyvus, biblioteką ir kita. 
Vėliau diplomatai aptarė čia 
gyvenančių Europos Sąjungos 

bendruomenių bendradarbia-
vimo galimybes, diskutavo 
apie projektus, padėsiančius 
bendruomenių atstovams susi-
pažinti, užmegzti ryšius, dalin-
tis patirtimi, keistis idėjomis.

Baigiamajame gruodžio 
mėnesio susitikime svečio 
pranešėjo teisėmis dalyvavo 
Turkijos, Lietuvos pirminin-
kavimo ES metu atnaujinusios 
derybas dėl stojimo į Europos 

Sąjungą, generalinis konsulas 
Čikagoje Fatih Yıldız. Turkijos 
diplomatas dėkojo Lietuvai už 
parodytą iniciatyvą atnaujinti 
ES-Turkijos derybas bei tei-
gė, kad tai suteiks papildomą 
proeuropietišką postūmį tiek 
šalies valdžiai, tiek ir paska-
tins Europietiškas aspiracijas 
visuomenėje. 

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje inf.
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N E W  Y O R K ,  N Y

Lietuvos VYČIŲ KŪČIOS
2013 m. gruodžio 15 d. 

Lietuvos generalinis konsu-
las Valdemaras Sarapinas su 
žmona Vyte dalyvavo vienos 
iš seniausių lietuvių išeivių 
organizacijų – Lietuvos Vyčių 
(angl. Knights of Lithuania) 
- Kūčių šventėje, vykusioje 
Atsimainymo bažnyčioje, 
įsikūrusioje Maspeth, NY. 
Generalinis konsulas dėkojo 
šiai garbingai šįmet savo 
100 metų jubiliejų šven-
čiančiai organizacijai bei 
jos vadovui New Yorke dr. 
Paul-Michael Kazas už jo 
nuopelnus Lietuvos valsty-
bei. „2013-ieji įeis į istoriją 
kaip dar vieneri sėkmės metai 
Jūsų garbingai organizacijai, 
nes tai buvo metai, kai Jūs, 
dirbdami konkrečius darbus, 
nuolat demonstravote savo 
meilę Tėvynei Lietuvai”, - 
sakė V.Sarapinas. Šventėje 
dalyvavęs New Yorko valsti-
jos asamblėjos narys Michael 
Miller įteikė V. Sarapinui 
New Yorko valstijos gu-
bernatoriaus Andrew M. 
Cuomo padėkos raštą už jo 
bei jo vadovaujamo konsu-
lato „community building ef-
forts during his tenure in New 
York City” („Bendruomenės 
kūrimo ir stiprinimo pastan-
gas jo paskyrimo New Yorke 
metu”). New Yorko Lietuvos 
Vyčiams bei jų svečiams 
koncertavo New Yorke stu-
dijuojanti talentinga smui-
kininkė iš Lietuvos Justina 
Auškelytė, vėliau šventės 
dalyviai vaišinosi tradiciniais 
Kūčių valgiais.

BENDROS KŪČIOS
2013 m.  gruodžio 15 

d. po lietuviškų šv. Mišių 
Apreiškimo bažnyčioje, New 
Yorko Maironio lituanis-
tinė mokykla, Apreiškimo 

parapija bei Lietuvos skau-
tų sąjungos skautai New 
Yorke pakvietė New Yorko 
lietuvius į Kūčių šventę. Į 
šventę atvyko ir jos dalyvius 
sveikino Lietuvos genera-
linis konsulas Valdemaras 
Sarapinas su žmona Vyte, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirminin-
kė Sigita Šimkuvienė, JAV 
Lietuvių  Bendruomenės 
New Yorko apygardos pir-
mininkas Algirdas Grybas, 
Connecticut apygardos pir-
mininkė Diana Norkienė, 
New Yorko Apreiškimo pa-
rapijos administratorius, Our 
Lady of Mount Carmel para-

Lietuvos generalinis kon-
sulas New York Valdemaras 
Sarapinas gruodžio 7 dieną 
dalyvavo seniausios pasaulyje 
lietuvių išeivijos organizaci-
jos – Susivienijimo lietuvių 
Amerikoje (SLA) metiniame 
suvažiavime.

V. Sarapinas atkreipė dė-
mesį, jog SLA nariais buvo ir 
yra tokios iškilios mūsų tau-
tos asmenybės kaip daktaras 
Jonas Basanavičius, daktaras 
Jonas Šliūpas, ambasadorius 
Anicetas Simutis, Prezidentas 
Valdas Adamkus. Jis taip pat 

Šv. Kalėdų proga, 

TAUTOS  FONDAS
sveikina visus rėmėjus, linkėdami daug laimės, 

džiaugsmo ir geros sveikatos 2014 metais.

TAUTOS  FONDAS
307 West 30th St.

New York, NY 10001-2703

TEL. (212) 868-5860   
FAX (212) 868-5815   

El. paštas info@tautosfondas.org
Interneto svetainė:  tautosfondas.org

Korp! Neo-Lithuania  
Vyriausioji Valdyba 

nuo šir džiai svei ki na vi sus kor po
ran tus(es) bei jų šei mas iš ei vi jo je

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga. Linkime visiems geros 
sveikatos ir sėkmės 2014tuose 
metuose.
Dirbti ir aukotis Tautos labui 
tebūnie visų mūsų pareiga. 

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba
Eduardas Modestas
Daiva Meilienė
Algis Augaitis
Vita Girdvainienė
Vaclovas Mažeika

mesį į aktyvią švietėjišką 
Maironio lituanistinės mo-
kyklos, vadovaujamos Rasos 
Sprindys,  bendruomenės 
veiklą. S.Šimkuvienė įteikė 
padėkos dovaną buvusiai 
ilgametei mokyklos vado-
vei Faustinai Šinkūnienei. 
New Yorko apygardos va-
dovas A.Grybas kvietė vi-
sus New Yorko valstijos 
lietuvius aktyviai įsijungti į 
Lietuvių Bendruomenės vei-
klą. Šventinėje programoje 
Maironio mokyklos mokiniai 

New Yorko Maironio lituanistinėje mokykloje LR generalinis konsulas Valdemaras Sarapinas New 
Yorke dėkojo šventės dalyviams už jų pastangas saugojant ir puoselėjant lietuvybę.

pijos kunigas, monsinjoras 
Joseph Calise. Generalinis 
konsulas dėkojo gausiai su-
sirinkusiems šventės daly-
viams už jų pastangas sau-
goti ir puoselėti lietuvybę, 
atkreipdamas ypatingą dė-

deklamavo lietuvių autorių 
eilėraščius apie žiemą. Po 
jos šventės dalyviai vaišinosi 
tradiciniais Kūčių valgiais, 
giedojo kalėdines giesmes, 
sveikino juos aplankiusį 
Kalėdų Senį.

KALĖDŲ ŠVENTĖ
2013 m. gruodžio 14 d. 

Rytinio Long Island lietuviai 
gausiai rinkosi į Kalėdų šven-
tę, vykusią Riverhead, NY. Į 
šventę atvyko ir jos dalyvius 
sveikino Lietuvos genera-
linis konsulas Valdemaras 

Sarapinas su žmona Vyte, 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos pirminin-
kė Sigita Šimkuvienė, JAV 
Lietuvių bendruomenės New 
Yorko apygardos pirmininkas 
Algirdas Grybas. Generalinis 
konsulas džiaugėsi vienos iš 
jauniausių bei aktyviausių 
Lietuvių Bendruomenės, 
v a d o v a u j a m o s  R a s o s 
Mitrulevičienės, veikla, at-
kreipdamas ypatingą dėmesį 
į jos pastangas puoselėti lie-
tuvybę bei lietuviškas tradici-
jas. S.Šimkuvienė pasidžiau-
gė puikiais sportiniais Rytų 
Long Island komandų pasie-
kimais, o A.Grybas akcentavo 
būtinybę visiems lietuviams, 
nepaisant savo skirtumų, 
būti vieningiems. Šventės 
svečiai dėkojo Aleksandros 
Kazickienės lituanistinės 
mokyklos, vadovaujamos 
Neilos Baumilienės, ben-
druomenei už jos aktyvią 
švietėjišką veiklą bei linkėjo 
Rytų Long Island lietuviams 
prasmingų Naujųjų metų. 
„Lai jie būna dosnūs geros 
sveikatos bei gražių darbų 
Tėvynės Lietuvos labui”, 
- sakė V.Sarapinas. Vakaro 
dalyvius linksmino jos ve-
dėjai Rasa Mitrulevičienė 
bei Kęstutis Jankūnas, įsukę 
jo dalyvius į prisiminimų, 
linksmų istorijų pasakojimo, 
viktorinų, atrakcionų, loteri-
jų, dainų bei šokių verpetą.

LR generalinio konsulato 
NY inf.

atkreipė dėmesį, kad ir iškilus 
lietuvių išeivis JAV Juozas 
Kazickas savo karjerą pradėjo 
ragindamas lietuvius jungtis į 
SLA.

Generalinis konsulas kvietė 
visus SLA narius suvienyti 
pastangas ir padaryti viską, 
kad ši garbi organizacija ne tik 
išliktų, bet ir sutvirtėtų, o New 
York centre esantis pastatas, 
kurio šeimininku jau 103 me-
tus yra SLA, taptų visų New 
York lietuvių traukos centru.

SLA prezidentas Saulius 
Kuprys pažymėjo, kad persio-

rientavusi į nepelno siekiančią 
kultūrinę visuomeninę organi-
zaciją, SLA iš tiesų pamažu at-
gimsta iš naujo. Organizacijos 
įstatuose atlikus pataisą, lei-
džiančią šios jos nariais tapti 
ir juridiniams asmenims, vien 
per šiuos metus SLA nariais 
tapo aštuonios visuomeninės 
organizacijos.

Suvažiavimo dalyvius 
taip pat pasveikino organiza-
cijų Tautos fondas, Lietuvos 
vyčiai, Lietuvių piliečių klu-
bas ir kitų susivienijimų 
atstovai. 

LR Generalinio konsulato 
New Yorke inf.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AMERIKOJE 
YPATINGAS SEIMAS



8  . DIRVA . 2013 m. gruodžio 24 d. . 
LIETUVA IR PASAULIS

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
sako, jog smurtas Ukrainoje 
nebus toleruojamas ir norėda-
ma tęsti dialogą su Europos 
Sąjunga šios šalies valdžia „turi 
parodyti tam tikrus ženklus”.

„Jeigu laimės racionalus 
mąstymas, ir jei iš tikrųjų 
norima nuoširdžiai kalbėtis 
su visuomene, prezidento 
iniciatyva kalbėti su buvusiais 
prezidentais, apskritas stalas, 
kaip spręsti problemą, galima 
tikėtis ir konstruktyvesnių re-
zultatų. Bet jei nugalės jėgos 
politika, tada žinoma, ne tik 
bus prarastas šansas kalbėti 
apie asociacijos sutarties pasi-
rašymą, apie ką kalbama kaip 
apie tikslą, tada bus sudeginti 
paskutiniai pasitikėjimo tiltai”, 
- antradienį Lietuvos radijui 
sakė L.Linkevičius.

Ukrainos milicijos specia-
liųjų pajėgų pareigūnai pra-
dėjo stumti prieš vyriausybę 
protestuojančius provakarie-
tiškai nusiteikusius demons-
trantus nuo vyriausybinių 
pastatų, ardė jų barikadas, bet 
pagrindinėje aikštėje mitingas 
tęsiamas.

Santykių su 
Azerbaidžanu svarba
L. Linkevičius sako, kad 

Europos Sąjunga (ES) yra 
įsipareigojusi siekti toles-
nės pažangos derybose dėl 
Strateginės modernizacijos 
partnerystės ir Asociacijos 
susitarimo su Azerbaidžanu.

Tai ES pirmininkaujančios 
Lietuvos ministras pažymėjo 
ES ir Azerbaidžano bendra-

darbiavimo tarybos susitiki-
me, pranešė Užsienio reikalų 
ministerija (URM).

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras pabrėžė, kad Rytų 
partnerystė, įskaitant dvišalių 
santykių su partneriais stipri-
nimą , grindžiama bendromis 
vertybėmis ir įsipareigojimais 
laikytis teisės viršenybės, 
demokratijos ir gero valdymo 
principų, gerbti žmogaus tei-
ses ir pagrindines laisves, ir 
paskatino Azerbaidžaną užti-
krinti tolesnį savo tarptautinių 
įsipareigojimų vykdymą.

„ES santykių su partneriais 
ambicijų lygis priklauso nuo 
to, kaip šios vertybės atsispin-
di nacionalinėje praktikoje ir 
įgyvendinamoje politikoje. 
Pakankama pažanga demokra-
tijos, teisės viršenybės ir žmo-
gaus teisių srityse turės didelės 
reikšmės ES dvišalių santykių 
su partneriais gilinimui Rytų 
partnerystės kontekste”, - 
URM pranešime spaudai ci-
tuojamas L.Linkevičius.

Ministras pabrėžė, kad 
svarbu ir toliau stiprinti dau-
giašalį Rytų partnerystės ma-
tmenį, ir palankiai įvertino 
Azerbaidžano atstovų da-
lyvavimą Rytų partnerystės 
teisingumo, vidaus reikalų ir 
transporto ministrų susitiki-

Gruodžio 9 dieną Kijeve surengta solidarumo akcija su Ukrainos žmonėmis, pasiryžusiais taikiomis 
priemonėmis siekti europinio kelio. Kijevo Nepriklausomybės aikštėje susirinkusius žmones sušildė 
dovanos iš Lietuvos - buvo dalinamos suvenyrinės pirštinės, numegztos Lietuvos pirmininkavimo 
Europos Sąjungos (ES) Tarybai proga. „Tai šilta akcija, šiltas signalas iš Lietuvos. Čia šalta, sninga. 
Žmonėms, kurie neturėjo pirštinių, išdalijome šiltas vilnones pirštines”, - sakė Lietuvos ambasadorius 
Ukrainoje Petras Vaitiekūnas (nuotraukoje antras iš kairės). Kijeve buvo išdalinta šimtas pirštinių su 
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai simbolika. Ukrainos sostinėje pastarosiomis dienomis laikosi 
neigiama temperatūra, sninga.                                                                                           LR URM nuotr.

GRESIA PASKUTINIŲ TILTŲ 
SUDEGINIMAS

muose.
Taip pat aptartas bendra-

darbiavimas energetikos sri-
tyje. Ministras L.Linkevičius 
sakė, kad ES tikisi galutinio in-
vesticinio konsorciumo spren-
dimo dėl „Shah Deniz II” tel-
kinio , taip pat siekia užbaigti 
derybas dėl trišalio susitarimo, 
kartu su Turkmėnistanu, dėl 
Transkaspijos dujotiekio, lei-
siančio greitai padidinti dujų, 
transportuojamų Pietų korido-
riumi, apimtis.

Kaip pažymi URM, susiti-
kimas suteikė galimybę aptarti 
Kalnų Karabacho konflikto 
sprendimą. Ministras pakartojo, 
kad ES palaiko Europos saugu-
mo ir bendradarbiavimo organi-
zacijos (ESBO) Minsko grupės 
pirmininkų pastangas ir sveikina 
neseniai įvykusį Armėnijos ir 
Azerbaidžiano prezidentų bei 
užsienio ministrų susitikimą ir 
jų susitarimą tęsti derybas.

„Tik taika gali padėti at-
skleisti tikrąjį Pietų Kaukazo 
potencialą būti vartais tarp 
Europos ir Azijos”, – kalbėjo 
L.Linkevičius.

Ministras pasveikino ES 
susitarimo su Azerbaidžanu 
dėl vizų režimo supaprastinimo 
pasirašymą lapkričio 29 dieną 
Vilniuje, taip pat judumo par-
tnerystės pasirašymą gruodžio 
5 dieną, pabrėždamas, kad 
tai padės skatinti asmeninius 
žmonių kontaktus.       LR URM

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius gruodžio 19 
dieną Vilniuje susitiko su kadenciją baigiančiu Baltarusijos am-
basadoriumi Lietuvoje Vladimir Dražin. Ministras padėkojo V. 
Dražin už aktyvų darbą einant ambasadoriaus pareigas. Susitikimo 
metu taip pat aptarta dvišalių Lietuvos ir Baltarusijos santykių 
raida, ES ir Baltarusijos santykių perspektyvos.

Lietuvos ambasada Paryžiuje gruodžio 18 dieną surengė 
prancūzų režisieriaus Olivier Besse dokumentinio filmo apie 
Lietuvą „Kryžių kalnas-tautos dvasia”, peržiūrą, kuri užbaigė 
Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai programą Prancūzijoje.

Lietuvos ambasada Jerevane kartu su Latvijos ir Estijos 
ambasadomis Armėnijai gruodžio 18 dieną surengė koncertą, 
kuris užbaigė Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai kultūros 
programą. Kamerinės muzikos salėje Jerevane armėnų pianistas 
Haykas Melikyanas atliko garsiausių Baltijos šalių kompozitorių 
kūrinius. Tai taip pat buvo jau aštuntasis 2008 metais prasidėjusio 
ciklo „Pasaulinė pianino muzika 1900+” koncertas Armėnijoje.

Lietuvos generalinė konsulė Sankt Peterburg Aušra 
Semaškienė Sankt Peterburg valstybinio universiteto Tarptautinių 
santykių fakulteto studentams gruodžio 18 dieną skaitė paskaitą 
apie Lietuvos diplomatinę tarnybą. Tarptautinių santykių fakul-
teto, su kuriuo generalinis konsulatas palaiko glaudžius ryšius, 
iniciatyva surengtoje paskaitoje apžvelgta Lietuvos diplomatinės 
tarnybos istorija, diplomatinio darbo organizavimo principai, kon-
sulato veiklos specifika ir Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 
rezultatai. Studentai domėjosi generalinės konsulės diplomatinio 
darbo patirtimi, atstovybės ryšiais su Sankt Peterburgo Lietuvių 
Bendruomene ir diplomatų ruošimo Lietuvoje klausimais. Po 
paskaitos A. Semaškienė su Tarptautinių santykių fakulteto de-
kane Irina Novikova aptarė tolesnį bendradarbiavimą. Fakulteto 
bibliotekai taip pat padovanotas knygų, susijusių su dvišaliais 
Lietuvos ir Rusijos santykiais bei Lietuvos istorija, rinkinys.

Lietuvos užsienio reikalų viceministras Rolandas Kriščiūnas 
gruodžio 18 dieną Briuselyje kartu su Europos Komisijos nariu, 
atsakingu už energetiką, Günther Oettinger ir Europos Komisijos 
Jungtinių tyrimų centro generaliniu direktoriumi Dominique 
Ristori paskelbė Baltijos energetinio saugumo mokslinių tyri-
mų platformos pradžią. R. Kriščiūnas, pristatydamas Lietuvos 
pasiekimus stiprinant energetinį saugumą pirmininkavimo ES 
Tarybai metu, pasidžiaugė šiuo konkrečiu rezultatu – bendram 
darbui energetinio saugumo srityje pavyko suburti Baltijos šalių 
ir Švedijos mokslininkus. Platformos įkūrimas rėmėsi liepos 4 
d. Vilniuje Mokslų akademijoje EK Jungtinio tyrimų centro ir 
Užsienio reikalų ministerijos surengta tarptautine konferencija 
apie mokslo vaidmenį sprendžiant energetinio saugumo užda-
vinius ir gruodžio 5 d. tarp Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos 
mokslo institucijų ir EK Jungtinio tyrimų centro pasirašytu ben-
dradarbiavimo memorandumu.

Lietuvos nuolatinis atstovas prie JT biuro ir kitų tarptautinių 
organizacijų Ženevoje ambasadorius Rytis Paulauskas gruodžio 
16 dieną kartu su JT biuro Ženevoje generalinio direktoriaus ka-
bineto vadovu David Chikvaidze pradėjo Tautų Lygos archyvuose 
saugomų dokumentų apie Lietuvos veiklą 1920–1940 m. skai-
tmeninimą. „Tai kartu yra ir Lietuvos daugiašalės diplomatijos 
paveldo įtvirtinimas. Šiuo metu tęsiame kolegų pradėtus darbus. 
Tai liudija ir Lietuvos salės Tautų Lygos pastate įrengimas 2003 
metais”, – sakė ambasadorius.

Biuro bibliotekoje esantis Tautų Lygos archyvas yra 
įrašytas į UNESCO atminties registrą.  Skaitmenines kopijas 
patalpinus į JT bibliotekos bazę internete, visiems besidomin-
tiems bus suteikta geresnė galimybė susipažinti su archyvuose 
saugomais unikaliais dokumentais. „Labai vertiname Lietuvos 
indėlį saugant Tautų Lygos bei savo valstybės istorinį paveldą. 
Svarbu ne tik išsaugoti  laiko poveikiui neatsparius dokumentus, 
bet ir atverti juos akademinei bei plačiajai bendruomenei”, – 
sakė D. Chikvaidze.

Bibliotekoje saugoma istorinė medžiaga, susijusi su Lietuvos 
naryste Tautų Lygoje, jos valstybingumu 1920–1921 m., Lietuvos 
ir Lenkijos santykiais, Klaipėdos krašto klausimu, taip pat ša-
liai svarbios tarptautinės sutartys, net 75 istoriniai žemėlapiai. 
Skaitmeninimą planuojamą įgyvendinti 2013–2014 metais.  
Pirmojo projekto etapo metu numatoma suskaitmeninti 56 že-
mėlapius. Projektas įgyvendinamas vykdant Užsienio reikalų 
ministerijos koordinuojamą „Globalios Lietuvos” užsienio lietu-
vių įsitraukimo į valstybės gyvenimą programą. Ja siekiama, kad 
išvykusieji stiprintų politinius, ekonominius, mokslo ir kultūros 
ryšius su Lietuva, garsintų jos vardą, puoselėtų lietuvybę ir savo 
žiniomis, patirtimi bei darbais prisidėtų prie Lietuvos stiprinimo. 
Projektas vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant su Lietuvos 
centrinio valstybės archyvo vadovu Daliumi Žižiu.   LR URM inf.
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Gruodžio 9 d. (pirmadie-
nį) Kultūros ministerijoje 
surengtoje spaudos konferen-
cijoje paskelbti šeši 2013 m. 
Lietuvos nacionalinės kultūros 
ir meno premijos laureatai.

Premijos laureatais tapo:
- kino operatorius Jonas 

Gricius (už Lietuvos kino 
poetikos pagrindų sukūrimą, 
aukščiausią vizualinę kino 
kultūrą, už profesinę sąžinę);

-  a k t o r i u s  D o n a t a s 
Banionis (už Juozo Miltinio 
teatro legendos tąsą šiuolaiki-
niame teatre ir kine);

- kompozitorius Faustas 
Latėnas (už Lietuvos teatro 
skambesį, už muziką, kaip 
visavertę teatrinio vyksmo 
dalyvę);

- kompozitorius Giedrius 
Antanas Kuprevičius (už pla-
čią muzikinės raiškos gamą, 
nuo miuziklo iki operos ir 
baleto);

-  r a š y t o j a s  V l a d a s 
Braziūnas (už poetinius at-
radimus, gilinantis į lietuvių 
kalbos lobyną ir baltiškąją 
pasaulėvoką);

-  a k t o r i u s  J u o z a s 
Budraitis (už kūrybą, api-
mančią platų kultūros lauką, 
už novatorišką ir intelektualią 
aktorystę, atvėrusią langą į 

PASKELBTI 2013 M. LIETUVOS NACIONALINĖS 
KULTŪROS IR MENO PREMIJOS LAUREATAI

Lietuvą).
Lietuvos nacionalinių kul-

tūros ir meno premijų komisi-
ją, kuriai vadovauja istorikas 
Alfredas Bumblauskas, sudaro 
literatūrologas Mindaugas 
Kvietkauskas, fotomenininkas 
Stanislovas Žvirgždas, rašyto-
jas Donaldas Kajokas, dirigen-
tas Juozas Domarkas, skulpto-
rius Robertas Antinis, meno-
tyrininkė Lolita Jablonskienė, 
architektas Saulius Juškys, 
kompozi tor ius  Algi rdas 
Martinaitis, teatrologė Irena 
Veisaitė ir kino režisierius 
Audrius Stonys.

„Šių premijų svarba yra 
ypatinga Lietuvos kultūrai. 
Kadangi kultūra dažnai yra ne-
įvertinama, labai svarbu, kad 
bent atskiri kūrėjai, garsinan-
tys Lietuvą, įkvepiantys savo 
pasekėjus kurti, būtų pastebėti 
ir įvertinti. Turiu pasidžiaugti, 
kad šalia premijos šįmet mes 
pasiekėme dar vieną džiugią 
permainą – Seime pasiekėme 
sprendimą, kad Nacionalinių 
premijų laureatai vėl turėtų 
galimybę gauti valstybinę 
pensiją”, - sakė spaudos kon-
ferencijoje kultūros ministras 
Šarūnas Birutis.

„Laureatai šįmet išrinkti 
iš daugiau kaip 40 kandida-

valdoma „Daugų sala”. - Man 
svarbu, kad pinigus moka 
Lietuvoje. Pinigai mokami 
pavedimu. O visa kita mane 
mažiausiai domina.”

Galiausiai politikas nu-
rodė, esą sandorio vertė ne-
siekė milijono litų. „Ne, ne 
su šešiais. Mažesnis, bet 
normaliai”, - džiaugėsi A. 
Skardžius.

Dienraštis „Verslo žinios” 
yra skelbęs, kad armėnai 
„Tradicija-L” akcininkai už 
savo investiciją paklojo apie 
600 tūkst. eurų (maždaug 
2,07 mln. Lt). Tačiau A. 
Skardžius patikino, kad jo 

šeima tokių pinigų neregėjo.
Jis taip pat pareiškė, esą 

žmona galėjo uždirbti dau-
giau, jei „Kornelitą” būtų 
pardavusi prieš keletą metų, 
NT burbulo pike.

Parlamentaras teigė žino-
jęs, kad žmona verslą par-
duoda armėnams, ir paragino 
dairytis ne po jo kišenes, o po 
konservatorių Vyriausybės 
darbus.

„Jūs geriau domėkitės 
valstybės iššvaistytais pi-
nigais. Nes šiandieną pro-
kuroras sakė, kad nėra pro-
kuratūroje kam tirti. O jūs 
dabar knaisiojatės privačiais 
dalykais”, - pyktelėjo A. 
Skardžius.
Šarūnas Černiauskas, delfi.lt

(Atkelta iš 3 psl.)

Lietuvos bankas į apyvartą išleido 100 litų monetą, skirtą pirmojo 
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemėlapio išleidimo 
400 metų sukakčiai. 

ANT PIRMĄKART IŠLEIDŽIAMOS 
KETURKAMPĖS MONETOS –  

PIRMOJO LDK ŽEMĖLAPIO FRAGMENTAI
„Nors esame įpratę matyti 

apvalias monetas, tačiau šį-
kart pati tematika – didingos 
Lietuvos praeities unikalus 
liudininkas – pirmasis žemė-
lapis – pasufleravo neįprastą 
monetoms keturkampio for-
mą. Tai pirmoji tokios formos 
moneta per 20 metų Lietuvos 
banko kolekcinių monetų 
kaldinimo istoriją”, – sako 
Lietuvos banko valdybos 
narys Marius Jurgilas.

Prof. dr. Alfredo Bumb-
lausko, parašiusio kartu su 
moneta išleidžiamo lanks-
tinuko tekstą, teigimu, pir-
masis Lietuvos kartografijos 
kūrinys tikslumu ir estetine 
raiška nenusileidžia kitiems 
to meto Europos žemėla-
piams, o kai kuriais atžvil-
giais juos pranoksta. Šis že-
mėlapis – tikras 17 a. pirmos 
pusės Lietuvos civilizacijos 
pažangos dokumentas ir vie-
nas iškiliausių – tiek mokslo, 

tiek meno požiūriu – epochos 
kūrinių.

Pirmasis Lietuvoje nu-
braižytas Lietuvos žemėla-
pis išspausdintas 1613 m. 
Amsterdame Mikalojaus 
K r i s t u p o  R a d v i l o s -
N a š l a i t ė l i o  i n i c i a t y v a . 
Žemėlapio autorius – Radvilų 
Nesvyžiaus dvaro dailininkas 
Tomas Makovskis.

Sidabro monetoje, skirtoje 
pirmojo LDK žemėlapio 400 
metų sukakčiai, dailininkai 
Rolandas Rimkūnas ir Eglė 
Rimkūnienė meistriškai at-
vaizdavo tiek paties žemėla-
pio fragmentus, tiek ir jo inici-
atoriaus Mikalojaus Kristupo 
Radvilos-Našlaitėlio portre-
tą. Gipsinį monetos modelį 
išliejo dailininkas Giedrius 
Paulauskis.

Monetas kaldino UAB 
Lietuvos monetų kalykla. 
Tiražas – 4,000 monetų.

Monetų nuo jų išleidi-
mo dienos galima įsigy-
ti Lietuvos banko kasose 
Vilniuje (Totorių g. 2/8 ir 
Žirmūnų g. 151) ir Kaune 
(Maironio g. 25). Monetos 
kaina (su PVM) reprezen-
tacinėje dėžutėje – 250 litų, 
be reprezentacinės dėžutės 
– 230 litų.

Pirmąją kolekcinę monetą 
Lietuvos bankas išleido prieš 
20 metų, tai buvo 10 litų 
moneta, nukaldinta iš vario 
ir nikelio lydinio, ji skirta 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydžiui per Atlantą. 
Vėliau pradėtos leisti mone-
tos iš tauriųjų metalų – sida-
bro ir aukso.

Moneta, skirta pirmojo 
LDK žemėlapio 400 metų 
sukakčiai, – jau aštuoniasde-
šimt antroji Lietuvos banko 
kolekcinė (proginė) moneta.

 bernardinai.lt

tų. Nors tarp laureatų šįmet 
nėra moterų, jos turi daugiau 
galimybių tapti Nacionalinės 
premijos laureate, nes pagal 
statistiką ja tampa kas ketvirta 
pristatyta moteris, o vyrai - 
tik kas šeštas. Mes turime tą 
spektrą asmenybių, kūrėjų, 
kurią visuomenė suranda. 
Kviečiame aktyviau daly-
vauti šiame procese”, - sakė 
Nacionalinių kultūros ir meno 
premijų komisijos pirmininkas 
prof. A. Bumblauskas.

Nuo 1989 metų Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno 
premijos kasmet teikiamos 
už reikšmingiausius pastarųjų 
7 metų Lietuvos ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės meni-
ninkų sukurtus kūrinius, viena 
premija taip pat gal būti skiria-
ma už viso gyvenimo indėlį į 
kultūrą ir meną. Nacionalinės 
premijos laureatai išrenkami ir 
paskelbiami gruodžio mėnesį, 
o premijas įteiks Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Vasario 
16-osios proga.

Kasmet teikiama ne dau-
giau kaip šešios Lietuvos 
nacionalinės kultūros ir meno 
premijos, kurių kiekvienos 
dydis – 104,000 Lt. 

Lietuvos kultūros minis-
terijos inf.

LIETUVOS SEIMO...

Naujoji moneta pristatyta Vilniaus universiteto bibliotekos 
P. Smuglevičiaus salėje, kurioje šia proga ir eksponuojamas 
žemėlapis, tik šiek tiek vėlesnės laidos. Tai vienas vertingiau-
sių ir rečiausiai rodomų bibliotekoje saugomų dokumentų. 
                                                              Dainiaus Labučio nuotraukos

Vilniuje įsikūrusiame 
Teatro, muzikos ir kino mu-
ziejuje gruodžio 18 dieną ati-
daryta paroda „Viva Verdi!”, 
mininti italų kompozitoriaus 
Giuseppe’s Verdi 200-ąsias 
gimimo metines.

Parodoje apžvelgiama G. 
Verdi operų istorija Lietuvoje 
– nuo 1920-aisiais Lietuvos 
profesionalaus operos teatro 
pradžią žymėjusios ir dažniau-
siai lietuvių teatro scenoje sta-
tytos „Traviatos” iki šiuo metu 
Nacionalinio operos ir baleto 
teatre rodomos rečiausiai pa-
saulyje statomos šio kompozi-

KOMPOZITORIAUS GIUSEPPE VERDI OPERŲ 
ISTORIJA LIETUVOJE

toriaus operos „Ernani”.
Ekspozicijoje galima su-

sipažinti su įvairių laikotar-
pių Lietuvos operos istorijos 
dalyviais – dirigentais, reži-
sieriais, solistais, – pamatyti 
skirtingų dailininkų kurtus 
scenografijos eskizus ir kos-
tiumus. Neatsiejama operos 
teatro repertuaro dalimi tapu-
sių italų kompozitoriaus kūri-
nių „Traviata”, „Rigoletas”, 
„Otelas”, „Aida” ir kitų isto-
riją pasakoja pastatymų afišos, 
programėlės, nuotraukos, dai-
lininkų Rudolfo Liberto, Liudo 
Truikio, Dalios Mataitienės 

ir Juozo Statkevičiaus kurti 
kostiumai, salėse skambanti 
muzika.

Kompozitorius G. Verdi 
gimė 1813 metais tuometinėje 
Prancūzijos imperijoje. Kartu 
su Richard Wagner, meninin-
kas laikomas svarbiausiu XIX 
amžiaus romantizmo kompozi-
toriumi, jo kūriniai šiais laikais 
yra tarp dažniausiai atliekamų 
pasaulio scenose.

Minint kompozitoriaus gi-
mimo jubiliejų, 2013 metais 
pasaulyje ir Lietuvoje vyko šiai 
sukakčiai skirti renginiai. ELTA
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Tam, kad mažesnės šalys 
taptų matomos, reikia arba 
katastrofos jose, arba pinigų 
reklamai, arba jas turi užka-
binti svarbaus įvykio šuoras. 
Lietuvos pirmininkavimas ES 
taip ir būtų tvarkingai tyliai 
pasibaigęs, ir būtų likęs tik 
mūsų atmintyje. Tačiau dėl 
Ukrainos prezidento Viktor 
Janukovič surengto turgaus 
Vilniuje per Rytų partnerystės 
viršūnių susitikimą ir dėl au-
dringo ukrainiečių pasipikti-
nimo Vilniaus vardas jau antra 
savaitė šmėžuoja pasaulio 
spaudos puslapiuose ir televi-
zijų pranešimuose.

Vilnius gana nelauktai tapo 
atskaitos tašku Ukrainos rai-
doje. Tai prasidėjo ne tiek 
dėl pačios Ukrainos, kiek dėl 
Rusijos prezidento Vladimir 
Putin supratimo apie savo is-
torinę paskirtį. Jo supratimas 
sako, kad su kaimynais reikia 
ne bendradarbiauti, o taip juos 
prismaugti, kad elgtųsi kaip 
paliepti.

Asociacijos su ES sutartis 
yra ilgo kelio pradžia, ypač 
tokiai valstybei , kaip Ukraina, 
kuri turi keistis labai daugelyje 
sričių, kad gautų narės bilietą. Į 
ES klubą įleidžiama tik atitin-
kamais įstatymais apsirengus 
ir išmokus tam tikrų elgesio 
taisyklių. Šalys nėra kviečia-
mos, atvirkščiai – jos prašosi 
į tą klubą ir tvarkosi, kad jam 
tiktų. Turkija Asociacijos su-
tartį pasirašiusi maždaug prieš 
pusę amžiaus, o dar ne narė.

Pagal korupcijos indeksą 
Ukraina yra 144 vietoje iš 
164 valstybių. Net Rusija ja 
nepasitiki, todėl tiesia Pietų 
srauto dujotiekį į Europą už 
25 mlrd. JAV dolerių, kad 
apeitų Ukrainą. Paradoksalu, 

BLEFUOTOJAS ĮKLIUVO VALDOVŲ RŪMUOSE

bet už šiuos rusiškus pinigus 
bus panaikintas pagrindinis 
ukrainietiškos korupcijos židi-
nys – pajamos už dujų tranzitą. 
Kaip Rusija besukiotų, vis tiek 
Ukraina gręžiasi į Europą. 

Nežiūrint to, kad narystė 
ES ir asociacija labai toli viena 
nuo kitos, V. Putin nusprendė 
išrauti net užuominas apie va-
karų kryptį. Iki rudens jis jokių 
staigių judesių nedarė, nors 
Ukraina intensyviai ruošėsi: 
vien slovakai atsiuntė į pagal-
bą apie 60 ekspertų, kad padė-
tų ruošti įstatymų pakeitimus. 
Rudenį ėmė rodytis ženklai, 
kad Kremliui Vilniaus susi-
tikimas vis labiau panašėja į 
pavojingą suokalbį. Galiausiai 
V. Janukovič lapkričio 9 d. ap-
turėjo keturių valandų pokalbį 
pamaskvėje su V. Putin. Kaip 
dabar regis, ten jis gavo, ko 
tikėjosi.

Prezidento vertybės
K o  g a l ė j o  s i e k t i  V. 

Janukovič? Mažiausiai jam 
rūpi, kaip išgyventų ukrainie-
čiai Rusijos sankcijas. Kas jam 
svarbu – tai būsimi prezidento 
rinkimai 2015 pavasarį. Kaip 
jau esu rašęs, autokratinės 
valstybės nuo demokratinių 
skiriasi tuo, kad demokratiniai 
vadovai pralaimėję rinkimus 
išeina į pensiją, o autokratiniai 
keliauja į kalėjimą. Užtenka 
pažvelgti į kelis V. Janukovič 
gyvenimo puslapius, kad būtų 
aišku, kuo toks žmogus kvė-
puoja. Jaunystėje dukart buvo 
teistas. Vargu ar norėtų už 
grotų trečiąsyk.

Pirmą kartą sėdo už va-
gystes. Buvo labai originalios 
specializacijos vagišius: nu-
sižiūrėjęs viešajame tualete, 
kas atsitūpė su brangia kepure, 

griebdavo ją nuo galvos – ir į 
kojas. Auka be kelnių, vytis 
nepajėgi. Antrą kartą sėdo 
už vidutinį kūno sužalojimą, 
bet yra teigiančių, jog po šia 
formuluote slepiasi išprievar-
tavimas „nenatūraliu būdu”. 
Bylos dabar dingę, patikrinti 
sudėtinga. Pats V. Janukovič 
dėl teistumo nesigaili: per savo 
rinkimų kampaniją aiškino, 
jog kalėjimas žmones užgrūdi-
na, daro juos atsakingus.

Oranž inė  revo l iuc i j a 
2004 m. prasidėjo dėl to, kad 
Maskvos karštai palaikomas 
kandidatas į prezidentus V. 
Janukovič masiškai klastojo 
rezultatus. Kai žmonės protes-
tuodami išėjo į Kijevo gatves, 
jis primygtinai siūlė tuome-
tiniam prezidentui Leonid 
Kučma panaudoti jėgą ir išvai-
kyti Maidaną. Šis nepaklausė. 
2013 m. prezidentas jau V. 
Janukovič – ir specialios pajė-
gos žiauriai sumuša studentus. 
Manoma, jog be prezidento 
žinios to negalėjo įvykti. 

„Wikileaks” nutekino in-
formaciją, kad 2005 m. V. 
Janukovič labai nediploma-
tiškai dėstė Lietuvos ambasa-
doriui, jog Lietuvai atsirūgs 
dalyvavimas puče – taip 
jis vadino prezidento Valdo 
Adamkaus ir Lenkijos prezi-
dento Aleksandr Kwasniewski 
tarpininkavimą derybose tarp 
valdžios ir opozicijos Kijeve. 

Kerštas
Demokratiniuose rinki-

muose 2010 m. ukrainiečiai V. 
Janukovič išsirinko preziden-
tu. Kaipmat už grotų atsidūrė 
rinkimus jam pralaimėjusi 
premjerė Julija Timošenko. 
Galbūt jinai nėra angelas be 
dėmelės, bet ją apkaltino gry-

nai keršto sumetimais.
Dujas Ukraina pirkdavo per 

tarpininkę „RosUkrEnergo”, 
kuriai už tarpininkavimą gerai 
nubyrėdavo. Ši įmonė buvo re-
gistruota Šveicarijoje, pusė jos 
priklausė V. Janukovič drau-
gams iš Ukrainos, o kita pusė 
– Rusijos „Gazprom-bank”. J. 
Timošenko nutarė, kad pigiau 
galima nupirkti tiesiogiai, be 
tarpininkų. V. Putin derybose 
sutiko išmesti įmonę iš sche-
mos, sutartis buvo pasirašyta, 
ir tada nelauktai Ukraina už tą 
patį kiekį dujų turėjo sumokėti 
200 mln. JAV dolerių daugiau.

P a s i r o d ė ,  k a d 
„ R o s U k r E n e r g o ”  d a l į 
dujų pigiau nupirkdavo iš 
Turkmėnijos, ir bendra kaina 
net su tarpininko antkainiu 
buvo mažesnė, negu vien ru-
siškų dujų. V. Janukovič kla-
nas neteko šito šaltinio, už tai 
premjerei atkeršyta kalėjimu. 
Iš jos reikalaujama grąžinti 
tuos 200 mln. į biudžetą. V. 
Putin dėl šio sandorio nekal-
tinamas.

Pralaimėta partija
Diplomatiniuose sluoks-

niuose Kijeve sklando pasa-
kojimas, kad V. Janukovič 
kalėjime pasižymėjo kaip labai 
geras kalinių pokerio žaidėjas, 
kur pagrindinis koziris buvo 
įtikinamas blefas. Vyresnieji 
jį siųsdavo sužaisti su kaliniu, 
kurį norėdavo įklampinti į sko-
lą. V. Janukovič blefuodavo ir 
išlošdavo.

Toks lošėjas didelių tikslų 
neturi – jam svarbu išgyventi ir 
likti su pinigais. Pralaimėti rin-
kimai 2015 m. reiškia kalėjimą 
arba emigraciją. Priglausti ir 
pinigų neatimti gali Rusija. Be 
to, Rusija gali padėti laimėti 
rinkimus.

Ėjimas į Europą reiškia 
korupcinių ir klaninių san-
tykių nykimą. Kaip gali V. 
Janukovič atsisakyti savo ter-
pės, be kurios jis sudžius kaip 
sliekas saulėje?

Pasirašęs Asociacijos su-
tartį ir labai pasididinęs ga-
limybę laimėti rinkimus, jis 
būtų verčiamas judėti ta kryp-
timi, kuri suardytų jo klano 
galią, jo šeimos gerovę. Tai per 
didelė, tai neįmanoma kaina 
net už prezidento postą.

Blefuotojas išdūrė V. Putin 
– šis patikėjo, jog V. Janukovič 
išties ims glaustytis su Europa 
ir paliks Eurazijos sąjungos 
kūrėją be tarnaitės Ukrainos. 
Pradėjo veikti turgus. V. Putin 
pirko tai, ką galėjo gauti už 
dyka.

Ukrainos skolos Rusijai 
siekia 30 mlrd. JAV dolerių. 
Skolų nurašinėjimas ir dujų 
kainų mažinimas reikš mažes-
nes įplaukas į Rusijos biudžetą 
tokiu metu, kai ekonomika 
pradeda grėsmingai stoti. V. 
Janukovič užkabino jautriau-
sią V. Putin stygą – svajonę 

apie didingą imperiją, todėl 
šis prarijo jauką, kuris dabar 
siurbs pačiai Rusijai reikalin-
gus finansinius išteklius. Ko 
tik žmonės nepadaro vardan 
įtikėtos savo misijos.

Vilniuje V. Janukovič 
bandė tęsti savo žaidimą. 
Daliai Grybauskaitei ir Angelai 
Merkel paleido plokštelę, kad 
yra paliktas vienas su Rusija 
akis į akį, ir jam be galo sunku. 
Taikė į moterišką jautrumą. 
Tačiau šios gerai žinojo, kad 
tik ES siūlomos permainos 
užtikrintų Ukrainai 6 proc. 
metinį ekonominį augimą ir 
palaipsniui išvaduotų iš skolų.

Gabus blefuotojas šįkart 
susidūrė su per stipriu prieši-
ninku. Vilniuje ant stalo jam 
buvo padėtas aštuonių pasiū-
lymų paketas. Kaip teko gir-
dėti, vienas iš pasiūlymų buvo 
kreditinės linijos Ukrainai 
atidarymas. Jos tikslas – padėti 
įveikti dėl persitvarkymo atsi-
randančius sunkumus. Tokią 
liniją buvo gavusi Lenkija, 
ruošdamasi narystei ES, nes 
jos ekonominė padėtis tuo 
metu buvo nepavydėtina.

Šis pasiūlymas buvo švie-
talas, sugriovęs V. Janukovič 
blefo pinkles. Arba imi, arba 
ne. Pralaimėjimas abiems 
atvejais. 

Atsisakydamas Ukrainos 
prezidentas labai aiškiai pa-
rodė, kad jokių minčių apie 
europietišką savo valstybės 
ateitį jis niekada neturėjo, ir 
visas spektaklis buvo kalėjimo 
pokerio patirties naudojimas 
valstybiniams santykiams 
spręsti, kurie jam susiveda į 
asmeninio saugumo ir turto 
užtikrinimą. Jis elgėsi kaip 
Vilniaus taboro čigonai, kurie 
sako: tik duokite mums pinigų, 
o malkomis patys pasirūpin-
sime. 

Atstumtasis
V. Janukovič veiksmus 

diktuoja baimė. Kartą į jį 
Ukrainoje sviedė kiaušinį ir 
pataikė į petį. Iš baimės jis 
krito ant žemės kaip pakirs-
tas. Jo apsauga net pasauliniu 
mastu yra išskirtinio dydžio. 
Kai jis važiuoja per Kijevą, už-
daromos net šalutinės gatvės. 
Rezidencija Mežigorjėje prie 
Kijevo įrengta kaip praban-
gi tvirtovė su golfo laukais, 
pirtimis, boulingu, baseinais, 
kino sale, o kelias į ją šiuo 
metu yra užblokuotas specia-
liųjų pajėgų. Baimė yra blogas 
patarėjas: už eurointegraciją į 
gatves išėjo apie 100,000, o 
kada išsigandusi valdžia su-
mušė studentus, demonstrantų 
padaugėjo beveik 10 kartų. 
Protestas dėl Asociacijos su-
tarties nepasirašymo virto pro-
testu prieš V. Janukovič klaną.

Tik baime ir stebuklo vil-
timi galima paaiškinti neat-
šauktą valstybės vadovo vizitą 

Pasitarimo metu (iš k.): Viktor Juščenka, Viktor Janukovyč, Leonid Kravčiuk ir Leonid Kučma. Paleisti 
sulaikytus įtariamus protestuotojus, nubausti žmones mušusius teisėtvarkos pareigūnus, pasirašyti 
politinę Asociacijos sutarties dalį ir, galbūt, premjero atstatydinimas, – tokį krizės įveikimo planą 
Ukrainos prezidentui Viktor Janukovyč pasiūlė „apsrito stalo” pasitarimo metu trys jo pirmtakai. AFP

(Nukelta į 11 psl.)
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RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

Amerikos Lietuvių tautiniai na-
mai, Los Angeles, CA ..........500
Lietuvių Skautų s-gos taryba JAV, 
Dover, NH ............................200
M.Gatautis, Clev., Hts, OH ..125
A.Markevičius, 
Santa Monica, CA ................100
J.Talandis, 
Santa Monica, CA ...............100
K.Čeputis, Evanston, IL .........50
G.Stankūnas, Cos Cob, CT ....50
B.Balčiūnas, Annapolis, MD .45
D.Jakas, Blue Bell, PA ...........45
I.Vileniškis, Wayland, MA .....45
S.Dimas, Middle Village, NY ..30
A.Barzdukas, 
Falls Church, VA ..................25
S.Lee, Seminole, FL ...............25
V.Remeza, Manhasset, NY .....22
T.Sperauskas, Glen Cove, NY ..22
Z.Duchmanas, Wickliff, OH ..20
V.Kronas, Willowbrook, IL ....20
V.Meilė, Tinley Park, IL .........20
S.Novickis, Tucson, AZ .........20
R.Saikus, Cleveland, OH .......20
E.Dovydaitis, 
Los Angeles, CA ....................15
S.Juodvalkis, Euclid, OH .......15
G.Karsokas, Clev., OH ...........15
E.Karnitis, Columbus, OH .....15
V.Senuta, Brockton, MA ........15
J.Balas, Peninsula, OH ...........10
A.Bivainis, Rochester, MN ....10
T.Kasiuba, Brooklyn, NY .......10
V.Matulis, Stuart, FL ..............10
V.Radzevičius, Livonia, MI .....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, OH.

Rengia Clevelando Baltiečių komitetas

į Kiniją, kada Kijeve vyksta 
tokie neramumai. Ir vėl, šiuo 
atveju Pekine, V. Janukovič 
turėjo pajusti ES galią. Jo 
vizito išvakarėse Kinijoje lan-
kėsi pati gausiausia visų laikų 
Didžiosios Britanijos versli-
ninkų delegacija su premjeru 
David Cameron priešakyje. 
Kinija labai suinteresuota 
prekybos su ES sąlygų ge-
rinimu. Kaip ir buvo galima 
tikėtis, praktiški kinai jokios 
nemokamų gėrybių skrynios 
V. Janukovič neatvėrė.

Liko Rusija, kuri jau mato, 
kad ES perkando V. Janukovič 
ir Briuselis su juo nebenori turėti 
reikalų. Demaskuotas blefuoto-
jas virsta lengvu grobiu V. Putin, 

(Atkelta iš 10 psl.)

BLEFUOTOJAS...

finansinius įsipareigojimus, 
sportininkai treniruojasi pagal 
planą, dalyvauja varžybose.

Paskut iniame š iemet , 
11-ajame, LTOK vykdomojo 
komiteto posėdyje nutarta 
LTOK generalinės asamblėjos 
eilinę sesiją sušaukti 2014 m. 
sausio 31 d. „Best Western 
Vilnius” viešbučio konfe-
rencijų centre. Patvirtintas 
Lietuvos olimpinės pamainos 
sportininkų sąrašas (2013-
2014 m.) sezonui. Jame yra 99 
sportininkai.

Papildomai paskirtos olim-
pinės stipendijos 2014 metams 
dar 19 Lietuvos olimpinės 
rinktinės kandidatų į Rio de 
Žaneiro žaidynes. Kitais me-
tais olimpines stipendijas iš 
viso gaus 49 sportininkai.

Paskirti piniginiai priedai 4 
olimpinės rinktinės gydytojams 
ir 6 kineziterapeutams. Lietuvos 
olimpinės misijos vadovu Rio 
de Žaneiro žaidynėms paskirtas 
LTOK olimpinio sporto direk-
toriaus pavaduotojas Einius 
Petkus.                                LRT

D.STAGNIŪNAS – LIETUVOS DELEGACIJOS 
VĖLIAVNEŠYS

2014 metų žiemos olim-
pinių žaidynių atidaryme 
Lietuvos vėliavą delegacijų pa-
rade neš ledo šokėjas Deividas 
Stagniūnas. Taip nuspręsta 
vykusiame Lietuvos tautinio 
olimpinio komiteto (LTOK) 
vykdomojo komiteto posėdyje. 
Čiuožėjai ant ledo I.Tobias ir 
D.Stagniūnas tik prieš keletą 
savaičių sužinojo, kad galės da-
lyvauti olimpiadoje. Pasiūlymą 
paskirti D.Stagniūną vėliavne-
šiu pateikė LTOK prezidentė 
D.Gudzinevičiūtė.

D.Stagniūnas galės įgyven-
dinti savo svajonę dalyvauti 
olimpinėse žaidynėse, nes 
prezidentė Dalia Grybauskaitė 
suteikė Lietuvos pilietybę jo 
partnerei amerikietei Isabellai 
Tobias.

Likus 50 dienų iki Sočio 
žaidynių pradžios posėdyje 
buvo aptarti ir kiti Lietuvos 
sportininkų pasirengimo olim-
pinėms žaidynėms klausi-
mai. LTOK viceprezidentas 
Bronislavas Vasiliauskas teigė, 
kad LTOK ir KKSD vykdo 

T T T
Dėkoju už „Dirvą”, gy-

vuokite!
Sveikinu Šv. Kalėdų proga, 

linkėdama viso geriausio.
Baniutė Kronienė, 

Willowbrook, IL

T T T

Adventas primena, kad 
nėra nieko naujo, - metų ra-
tas apsisuko, o žmogus vis 
dar kažko laukia, ieško, ilgi-
si, kažko stinga... Neveltui 
psalmininkas kadaise rašė: 
„Žmogus – tai gelmė, o jo 
širdis – bedugnė” (Ps 64,7). 
Kas užpildo širdžių bedu-
gnes? Ko trokšta kiekvienas 
žmogus? Laimės, džiaugsmo, 
gyvenimo pilnatvės. Tikintis 
žmogus pasakys, kad Dievas 
gyvenimo upokšniui duoda tė-
kmę. Gyvenime neesi vienas, 
turi ištikimą Draugą. Tik ar iš 
tiesų nuoširdžiai apsidžiau-
giame, kad  Dievas ATEINA  
pas žmones? Reikia tylos, 
susikaupimo, kad pažiūrėtume 
į savąją bedugnę ir atrastume 
kiek joje yra vietos Kristui. 
Tam ir yra Adventas. Turime 
pasiruošti sutikti Jį, „ištiesinti 
Jam takus”. Yra pasakyta: 
„Štai aš stoviu prie durų ir 

TYLUS LAUKIMAS
„Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas.
                                         Jis yra Viešpats Mesijas.”  (Lk 2, 11)

beldžiu” (Apreiškimo 3, 20).  
Kiekvienam iš mūsų duota 
valia pasirinkti: pasakyti kaip 
anuomet Juozapui su Marija – 
„Pas mus nėra Tau vietos” arba 
ištarti „Ateik!”.

Šiandien Kūčių vakaras ir 
Kalėdų naktis. O slėpiningąją 
Kalėdų naktį gims Kūdikis ir 
saulė vėl pradės naują kelionę 
aplink mūsų žemę...

Kalėdų naktį šviesią
Ateis pas Jus svetys.
Sutikite Jį meiliai,
Nes Jis Jus išganys... 
                               (Lacrima)    
Nuoširdžiai sveikinu Jus 

visus Jėzaus Kristaus, mūsų 
Viešpaties, gimimo dienos ir 
Šventų Kalėdų proga! Kristaus 
gimimo šventė tesuteikia Jums 
atgaivos, ramybės, stipry-
bės, didelio ryžto, sėkmin-
gos veiklos, daug Dvasinio 
Džiaugsmo!

Kun. dr. Rimantas Gudelis

Maskvos ir Rusijos patriar-
chas Kirilas pažymi požiūrių 
bendrumą su Romos popie-
žiumi Pranciškumi į daugelį 
šių laikų problemų.

„Mes siejame su popie-
žiaus Pranciškaus išrinkimu 
didžias viltis, nes daug ką, ką 
šiandien popiežius pabrėžia, 
siūlo Bažnyčiai ir pasauliui, 
visuomenei, sutampa su mūsų 
matymu”, – sakė patriarchas, 
susitikęs su Popiežiškosios 
krikščionių vienybės tarybos 
pirmininku kardinolu Kurt 
Koch Maskvoje. Jo nuomone, 
šiuo metu ypač svarbus yra 
dialogas tarp abiejų Bažnyčių 
– ortodoksų ir katalikų.

„Romos vyskupo ir Maskvos 
patriarcho požiūriuose yra daug 
bendra, kalbant apie temas, 
kurios šiandien jaudina daugelį 
žmonių”, – sakė patriarchas 
Kirilas. Jis nurodė, be kita ko, 
požiūrį į padėtį Artimuosiuose 

ORTODOKSŲ PATRIARCHAS DAUG TIKISI  
IŠ POPIEŽIAUS

Rytuose, kur šiandien perse-
kiojami krikščionys, į tradicinių 
šeimos vertybių išsaugojimą.

Kardinolas K.Koch perda-
vė patriarchui popiežiaus svei-
kinimą. Jis pažymėjo, kad šiuo 
metu šeimos institutas patiria 
didžiulę krizę, ir tai „tik vienas 
iš ženklų, kad ir kitos krikščio-
niškos vertybės pasauliui jau 
nedaug tereiškia”.

„Mes kalbame apie pama-
tinę teisę gyventi, o kiti kalba 
apie žmogaus teisę į abortą. 
Tai labai dideli prieštaravi-
mai”, – pareiškė kardinolas.

LRT

PATARIMAS
Lietuvos nepriklausomy-

bės akto signataras Vytautas 
Landsbergis prem. Algirdui 
Butkevičiui pataria palaikyti 
prezidentę ir nevykti į Sočio 
žiemos olimpiadą Rusijoje. „Aš 
patarčiau nevažiuoti. Ta poli-
tikos viršūnė Maskvoje labai 
seka, studijuoja ir džiaugtųsi, 
jeigu Lietuvos vadovybėje 
būtų skilimas, kad ir šituo 
klausimu”.               Žinių radijas

todėl neaišku, ką gali padaryti 
baimės apimtas ir už pažadų 
virvutės pakabintas atstumtasis. 

V. Janukovič tikrai laikysis 
iki paskutiniųjų, nes perspek-
tyvoje namie matosi tik du 
variantai: arba lengvesnis, 
kaip J. Timošenkos ar Hosni 
Mubarak, arba baisesnis, kaip 
Muamar Kadafi (pasakojama, 
kad V. Putin, pamatęs vaizdus, 
kaip minia sudoroja M. Kadafi, 
reagavo labai asmeniškai). 
Kuo aštresnė priešprieša, tuo 
skausmingesnė atomazga.

Ukrainiečiai ne ta tauta, kuri 
duotųsi mušama, ir aš tikiu, 
kad Maidane stovinčiųjų ryžtas 
tikrai atgręš jų šalį į Europą. Ar 
tai įvyks greitai, ar po kelerių 
metų, tėra mirksnio klausimas 
valstybės gyvenime.

R. Bogdanas, delfi.lt
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Jau 9-ą kartą vyko 2013 
metų Lietuvos sporto žurnalis-
tų federacijos (LSŽF) geriau-
siųjų sporto atstovų apdovano-
jimai. Išrinkti geriausi sporti-
ninkai, geriausia komanda ir 
treneris. Apdovanojimuose 
dalyvavo ir garbingi svečiai, 
negailėję pagyrų Lietuvą gar-
sinantiems sportininkams.

Apdovanojimuose dalyva-
vo šalies premjeras Algirdas 
Butkevičius, Kūno kultūros ir 
sporto departamento (KKSD) 
vadovas Klemensas Rimšelis, 
Lietuvos tautinio olimpinio 
komiteto (LTOK) preziden-
tė Daina Gudzinevičiūtė, 
Lietuvos ir pasaulio plaukimo 
žvaigždė Rūta Meilutytė bei 
kiti.

Geriausiu metų sporti-
ninku LSŽF išrinko šiuolai-
kinės penkiakovės atstovą 
Justiną Kinderį, šįmet tapusį 
pasaulio čempionu. Jis aplenkė 
Mantą Kalnietį ir Jevgenijų 
Šukliną.

Geriausia metų sporti-
ninke pripažinta plaukikė 
R. Meilutytė. Jai taip pat buvo 
įteiktas geriausios jaunosios 
Europos sportininkės titulas 
bei 12 tūkst. eurų stipendija. 
Atsiimdama apdovanojimus 
plaukikė linkėjo gerų ateinan-
čių 2014-ų metų.

„Ačiū labai tiems, kurie 
balsavo bei pozityviems žur-
nalistams. Kitiems metams 
norėčiau palinkėti gražių aki-
mirkų sporte”.

Antra vieta atiteko pasaulio 
šiuolaikinės penkiakovės čem-
pionei Laura Asadauskaitei-
Zadneprovskienei, trečia – 
BMX dviračių sporto atstovei, 
Europos vicečempionei Vilmai 
Rimšaitei.

Metų komandos titulas ati-
teko moterų irklavimo porinei 
dvivietei Donatai Vištartaitei 
ir Mildai Valčiukaitei, kurios 
šįmet tapo pasaulio ir universi-
ados čempionėmis. Jos įveikė 
Lietuvos vyrų krepšinio rink-
tinę ir vyrų irklavimo porinę 
dvivietę Rolandą Maščinską 
ir Saulių Riterį.

Metų treneriu išrinktas 
su vyrų krepšinio rinktine 
Europos vicečempionu ta-
pęs Jonas Kazlauskas. Jis 
aplenkė D. Vištartaitės ir 
M.  Valč iukai tės  t rener į 
Algirdą Kazimierą Arelį ir R. 
Meilutytės trenerį Jonathaną 
Ruddą.

„Tai pripažinimas visai 
komandai, aš tik atstovau-
ju jai. Kiekvienas įvertini-
mas yra malonus. Nesitikėjau 
kada grįžti į vyrų rinktinę. 
Palinkėčiau ateityje palaikyti 
mus ir mažiau kritikuoti”, – 
specialiame video reportaže 
iš tolimosios Kinijos kalbėjo 
treneris.

Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius, Lietuvos ir pasaulio plaukimo žvaigž-
dė Rūta Meilutytė ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.       LRV

LIETUVOS SPORTO ŽURNALISTAI 
RINKO GERIAUSIUS 2013 METŲ 

SPORTININKUS
Geriausio neolimpinių 

sporto šakų sportininko ap-
dovanojimas įteiktas pasaulio 
kiokušin karatė čempionei 
Margaritai Čiuplytei.

Sporto žurnalistikos lau-
reatams buvo įteikti Romos 
Grinbergienės ir Aleksandro 
Krukausko apdovanojimai.

LSŽF prezidiumo sprendi-
mu R. Grinbergienės premija 
už ryškiausius metų darbus 
paskirta paskirta 41-erių metų 
„Lietuvos ryto” žurnalistui 
Gintarui Šiupariui. Šiauliuose 
dirbantis ir ne tik sporto te-
momis rašantis, bet ir puikiai 
fotografuojantis G. Šiuparys 
šiais metais už savo rašinius 
ir aktyvią pilietinę poziciją 
buvo tapęs kai kurių Šiaulių 
valdininkų taikiniu. Šiaulių 
arenos valdytojai trukdė jam 
atlikti žurnalisto pareigas, 
nesuteikdami akreditacijos, 
o dėl kritinių rašinių padavė 
į teismą. Tačiau G. Šiuparys 
laimėjo teismus ir apgynė savo 
pozicijas.

A. Krukausko premija už 
gyvenimą, pašvęstą sporto 
žurnalistikai, skirta ištikimam 
sporto puoselėtojui Rimgaudui 
Tiriliui. 78-erių metų sporto 
žurnalistas ir istorikas didelę 
savo gyvenimo dalį paskyrė 
tarnybai armijoje, o pastaruo-
sius 30 metų atidavė sportui. 
Jis dirbo laikraštyje „Sportas”, 
bokso ir sunkiosios atletikos 
federacijose, o daugiausia lai-
ko paskyrė knygų apie boksą 
ir ir imtynes rašymui. R. Tirilis 
yra parašęs penkias knygas 
apie sportą, o kitais metais 
išeis dar viena.

Šiemet LSŽF išrinko dar 
vieną laureatą - siekiant popu-
liarinti sveiką gyvenimo būdą 
vyko LSŽF bėgimo čempiona-
tas, kurio dalyviai rinko taškus 
įvairiose bėgimo varžybose. 
Bendroje viso sezono įskaito-
je nugalėtoju tapo „Lietuvos 
ryto” televizijos sporto žur-
nalistas Edgaras Maslauskas, 
kuriam prizą skyrė Lietuvos 
lengvosios atletikos federacija.

„2013-i ir Lietuvos sportui, 
ir Lietuvos sporto žurnalistų 
federacijai buvo labai įdomūs 
ir kupini įvykių metai. Nors po 
sėkmingų Londono olimpinių 
žaidynių buvo galima tikėtis 
atoslūgio, šiemet Lietuvos 
sportininkai rungtyniavo dar 
geriau ir iškovojo tiek svarbių 
titulų, kad net ne visi pasaulio 
čempionai tapo mūsų rinkimų 
laureatais”, - sakė LSŽF prezi-
dentas Gintaras Nenartavičius. 
- Ar daug pasaulyje yra tokių 
šalių, kur olimpinės ir pasau-
lio čempionės dėl metų titulo 
konkuruoja tarpusavyje? Nors 
geriausi šalies sportininkai vis 
dar neturi Lietuvoje tokių są-
lygų rengtis varžyboms, kokių 

yra verti, o Lietuvos sporto 
vadovai dėl kiekvieno sportui 
skiriamo lito turi ilgai lanks-
tytis Seimui ir Vyriausybei, 
mūsų šalies sportas turi ateitį. 
Puikus įrodymas - tarsi iš nie-
kur atsiradusi moterų porinė 
dvivietė. Dvi jaunos irkluo-
tojos šiemet laimėjo viską ir 
tikrai buvo vertos Metų ko-
mandos vardo.

O populiariausia šalyje 
sporto šaka šiemet irgi daug 
pasiekė, todėl vyrų rinktinės 
treneris neatsitiktinai tapo 
Metų treneriu. Ir tai ne jokia 
kompensacija J. Kazlauskui 
už tas aistras, kurios virė po 
Europos čempionato - tiesiog 
sporto žurnalistai stengėsi 
objektyviai įvertinti trenerių 
įdėtas pastangas. Manau, kad 
LSŽF rengiami Metų laureatų 
rinkimai teisingai atspindi 
Lietuvos sporto pasiekimus. 
Jų rezultatai kasmet atsiduria 
ir pasaulio sporto metraščiuo-
se, nes būtent tokiu principu 
laureatai renkami daugumoje 
pasaulio šalių. Dėkoju kole-
goms už aktyvų dalyvavimą ir 
bendradarbiavimą, o Lietuvos 
sporto federacijų sąjungai ir 
kitiems partneriams - už pa-
ramą rengiant apdovanojimų 
ceremoniją”.

Apdovanojimus stebėjęs A. 
Butkevičius džiaugėsi šalies 
sportininkų pasiekimais.

„Šiais metais lietuviai tapo 
sportiškesni. Manau, kad lie-
tuviai pradėjo daugiau žiūrėti 
sportą. Lietuva kaip nedi-
delė šalis džiaugiasi nuosta-
biais sportininkų pasiekimais. 
Džiaugiuosi didžiuliais pasie-
kimais, puikiai suprantu ką tai 
reiškia. Jums (sportininkams) 
didžiulis ačiū, nes jūs garsi-
nate mūsų šalį, nes Lietuvos 
himnas skamba visame pa-
saulyje. Taip daugelis sužino 
apie Lietuvą. Linkiu pergalių. 
Dėkoju ir žurnalistams, kurie 
tęsia tradiciją rengti tokius 
apdovanojimus”, – kalbėjo 
premjeras.

Tuo tarpu K. Rimšelis pasi-
gyrė, kad susitikdamas su kitų 
Europos valstybių vadovais 
turi kuo didžiuotis.

„Viską kas čia vyksta su-
kuria sportininkai. Šie metai 
yra išskirtiniai mūsų apdova-
nojimų gausa. Tai neįkaino-
jami dalykai. Susitikimuose 
Turiu ką pasakyti Europos 
Sąjungos sporto vadovams. Po 
R. Meilutytės laimėjimų, jie 
klausia iš kur jūs tokių spor-
tininkų traukiate”, – pasakojo 
KKSD vadovas.

LSŽF apdovanojimai:
Metų sportininkas: 1. 

Justinas Kinderis 2. Jevgenijus 
Šuklinas 3. Mantas Kalnietis

M e t ų  s p o r t i n i n -
k ė :  1 .  R ū t a  M e i l u t y t ė 
2 .  Laura  Asadauskai tė -
Zadneprovskienė 3. Vilma 
Rimšaitė.

Metų komanda: 1. Moterų 
irklavimo porinė dvivietė 2. 
Lietuvos vyrų krepšinio rink-
tinė 3. Vyrų irklavimo porinė 
dvivietė

Metų treneris: 1. Jonas 
Kazlauskas  2 .  Algi rdas 
K a z i m i e r a s  A r e l i s  3 . 
Jonathanas Ruddas.

delfi.lt

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


