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Vašingtonas, gruodžio 
12 d. (ELTA). JAV Atstovų 
Rūmai pritarė 1,1 trln. JAV 
dolerių šalies biudžeto pro-
jektui. Pirmųjų devynių 2015 
metų mėnesių biudžeto pro-
jektui turėjo būti pritarta iki 
pasibaigiant Rūmų sesijai, 
ir parlamentarams pavyko 
balsuoti už jį, likus vos ke-
lioms valandoms iki termino 

Maskva, gruodžio 11 d. 
(ELTA). Rusijos užsienio rei-
kalų ministerijos atstovas spau-
dai Aleksandas Lukaševičius 
teigė, esą Maskva deda visas 
pastangas, kad įvyktų naujas 
taikos derybų ratas dėl konflikto 
Ukrainoje sureguliavimo, bei 
kritikavo Kijevo atsainumą šiuo 
klausimu, praneša „Reuters”.

Ukrainos įgaliotinis derybo-
se Leonidas Kučma sakė, kad 
susitikimas neįvyks, kol separa-
tistai visiškai nenutrauks ugnies.

„Rusija dės visas pastan-
gas, kad kontaktinės grupės 
susitikimas įvyktų kuo greičiau 
ir atneštų teigiamų rezultatų 
tolesniuose žingsniuose Minsko 
sutarčių įgyvendinimo link”, - 
per spaudos konferenciją sakė 

Tegyvena Jumyse užgimusio Kristaus ramybė ir džiaugsmas!

Vilniaus Katedros aikštės prakartėlė.                                                                                                                                                                                                 bernardinai.lt

RUSIJA NORI NEDELSIANT SURENGTI 
KONTAKTINĖS GRUPĖS SUSITIKIMĄ

A. Lukaševičius. Jis tikino esąs 
suglumęs dėl Kijevo įgaliotinio 
komentarų, o neva separatistai 
yra itin suinteresuoti surengti 
derybas. Kremliaus atstovas 
kaltino Kijevą dėl turėjusios 
įvykti „Skype” konferencijos 
sužlugdymo. Jos metu turėjo 
būti tariamasi dėl kontaktinės 
grupės susitikimo datos.

Pasak A. Lukaševičiaus, 
per naująjį derybų ratą turėtų 
būti tariamasi dėl demarkacijos 
linijos tarp konfliktuojančių 
pusių žymėjimo Rytų Ukrainoje 
ir belaisvių apsikeitimo.

Vakarų šalys kaltina Rusiją 
remiant separatistus ir siunčiant 
jiems ginklų. A. Lukaševičius 
dar kartą tokius kaltinimus 
paneigė.

JAV ATSTOVŲ RŪMAI PRITARĖ ŠALIES 
BIUDŽETO PROJEKTUI

pabaigos. Apie tai informuoja 
naujienų tarnyba BBC.

JAV biudžeto projektas 
buvo priimtas su nedidele balsų 
persvara - 219 balsų „už”, 206 
balsų „prieš”. Naujojo šalies 
biudžeto projekto priešininkų 
yra ir tarp respublikonų, ir tarp 
demokratų, todėl balsavimo, 
vyksiančio Senate, rezultatai 
sunkiai prognozuojami.

Gruodžio 10 d. aukš-
to rango Pentagono atstovas 
JAV Kongresui pranešė apie 
Pentagono ketinimus perdislo-
kuoti sparnuotąsias raketas su 
branduoliniu užtaisu į Europą.

Taip Pentagonas planuoja 
reaguoti į naująsias Rusijos 
sukurtas sparnuotąsias raketas, 
kurios, anot JAV, pažeidžia 
1987 m. pasirašytą sutartį dėl 
trumpojo ir vidutinio nuotolio 
raketų.

JAV Gynybos departamento 
vadovo pavaduotojas Brianas 
P. McKeonas informavo, kad 
svarstoma galimybė dislo-
kuoti sparnuotąsias raketas, 
nes Rusija pažeidė sutartį dėl 
trumpojo ir vidutinio nuotolio 
raketų. Kaip rašo „Business 
Insider”, B. P. McKeonas neį-
vardijo tikslių priemonių, kurių 
gali būti imtasi, tačiau nurodė, 
kad svarstomi įvairūs variantai. 
„Šiuo metu Europoje neturime 
nuo žemės paleidžiamų spar-
nuotųjų raketų, nes ši sutartis 
jas draudžia, tačiau akivaizdu, 
kad šis variantas bus apsvars-
tytas”, – pareiškė jis.

Šie sprendimai priimti 
posėdyje, skirtame Rusijos 
įvykdytiems sutarties pa-
žeidimams. Šiame posėdyje 
dalyvavo JAV Kongreso 
Ginkluotųjų pajėgų komiteto 
Strateginių pajėgų pakomi-
tečio ir Užsienio reikalų ko-
miteto Kovos su terorizmu, 
Branduolinio ginklo neplati-
nimo ir prekybos pakomite-

DĖL PAVOJAUS IŠ RUSIJOS – NAUJI GINKLŲ 
DISLOKAVIMO PLANAI EUROPOJE 

čių nariai.
Nuo 1983 m. JAV oro pa-

jėgos Europoje dislokavo nuo 
žemės paleidžiamas raketas 
su branduoliniu užtaisu BGM-
109G, tačiau iki 1992 m. beveik 
visos šios raketos buvo sunai-
kintos. Likusios šešios raketos 
saugomos muziejuose.

Šie B. P. McKeono komen-
tarai dėl sutartį pažeidusios 
Rusijos – išsamiausia JAV 
prezidento Baracko Obamos 
administracijos pateikta in-
formacija dėl galimo atsako 
į Rusijos vykdomus sutarties 
pažeidimus.

Formaliai Rusijos vykdomi 
sutarties pažeidimai atskleisti 
šių metų liepos mėn. pateikto-
je kasmetinėje JAV Valstybės 
departamento ataskaitoje dėl 
ginklų panaudojimo.

Šioje ataskaitoje teigiama, 
kad Rusija gamina uždraustas 
nuo žemės paleidžiamas spar-
nuotąsias raketas.

JAV Valstybės departamento 
vadovo patarėja ginklų kon-
trolės ir tarptautinio saugumo 
klausimais Rose Gottemoeller 
Kongreso posėdyje kalbėjo, 
kad JAV neketina atsisakyti su-
tarties dėl artimojo ir vidutinio 
nuotolio raketų ir toliau ketina 
daryti spaudimą Maskvai, kad ši 
ateityje laikytųsi šio susitarimo.

„Mums svarbu, kad JAV, 
mūsų sąjungininkų ir partnerių 
saugumo užtikrinimas būtų 
vykdomas pagal sutartį dėl 
artimojo ir vidutinio nuotolio 

raketų, todėl dėsime pastangas, 
kad Rusija laikytųsi šio susita-
rimo”, – patikino ji.

R. Gottemoeller patvirtino, 
kad Rusija per keletą įvykusių 
susitikimų ir pokalbių paneigė 
JAV jai mestus kaltinimus dėl 
naujų branduolinius užtaisus 
gabenti galinčių ir 500-5000 
kilometrų atstumą įveikiančių 
raketų sukūrimo ir su šiomis 
raketomis susijusių bandymų.

Pagal artimojo ir vidutinio 
nuotolio raketų sutartį drau-
džiama naudoti šių parametrų 
balistines ir sparnuotąsias ra-
ketas.

R. Gottemoeller informavo, 
kad B. Obama parašė laišką 
Rusijos prezidentui Vladimirui 
Putinui dėl ginklų susitarimo 
pažeidimų, o JAV gynybos se-
kretorius Chuckas Hagelis, JAV 
valstybės sekretorius Johnas 
Kerry ir JAV sausumos pajėgų 
štabo vadas generolas Martinas 
Dempsey šiuo klausimu daro 
spaudimą Rusijai.

R. Gottemoeller negalėjo 
tiksliai pasakyti, kiek laiko JAV 
ketina laukti prieš imdamosi 
veiksmų dėl šių pažeidimų, 
kurie, anot M. Dempsey, karine 
prasme yra reikšmingi.

Ji pridūrė, kad šiuo metu 
JAV svarsto galimybę imtis at-
sakomųjų priemonių, įskaitant 
priešraketinę gynybą, diplo-
matines priemones, ekonomi-
nes sankcijas ir atsakomąsias 
karines priemones, kurių gali 
prireikti ateityje.

NATO apkaltino Rusiją, 
kad ši atsisako „nuoširdaus 
dialogo” apie sustiprintą ka-
rinį aktyvumą, ir nurodo, jog 
per septynis krizės Ukrainoje 

NATO NESISEKA BENDRAUTI  
SU RUSIJOS KARIŠKIAIS

mėnesius nebuvo nė vieno kon-
takto su rusų kariškių vadovais.

NATO praneša apie padaž-
nėjusius Rusijos karo lėktuvų 
skrydžius.                        LRT
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Adventas - tai ne dovanų pirkimas. Adventas - tai laukimo 
ir susikaupimo mėnuo, kuris skatina žmogų pabūti su savimi, 
apsivalyti ir pasiruošti šventiniam stebuklui. Panevėžio vyskupo 
Jono Kaunecko teigimu, Advento metu reikia pakeisti savo sąži-
nę, pagalvoti, kaip gali save ir aplinkinius apdovanoti savo geru 
elgesiu, atsiprašymu ir susitaikymu. Turime galvoti, kaip galime 
būti geresni sau ir savo šeimai. Tai turėtų būti dovana. Etnologas 
Robertas Klimka sako, jog Adventu prasideda liturginiai bažnytiniai 
metai. Anksčiau visą šį laikotarpį buvo negalima linksmintis, niekas 
neruošdavo vestuvių, žmonės dažniau eidavo į bažnyčią. Vykdavo 
vadinamosios rarotinės pamaldos, kurios laikomos ankstų rytą ir 
būdavo pradedamos itin iškilmingai, - septyni skirtingų socialinių 
sluoksnių atstovai uždegdavo po vieną žvakę ant altoriaus. Žinoma, 
labai svarbi advento tradicija - pasninkas. Ne iš oficialių šaltinių 
kilusios liaudiškos advento tradicijos. Pagal jas vykdavo kalėdiniai 
turgūs. Pirmąjį advento sekmadienį vykdavo šeškaturgis, kur galima 
įsigyti įvairių kailių, šiltų drabužių.

Lietuvos partijoms iššūkį meta garažų ir piliečių komitetai. 
Artėjančiuose savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvauti ketina per 
pusšimtis visuomeninių rinkimų komitetų. Tarp jų - ir „garažų”, ir 
„kitaip”, ir „už meilę”, ir „plius N. Puteikis”. Šiauliečiai ir kauniečiai 
yra rekordininkai pagal visuomenininkų sambūrius. Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, norą dalyvauti pareiškė 
24 partijos ir 58 įsiregistravę visuomeniniai rinkimų komitetai. Jie 
jau gali pradėti registruoti kandidatų sąrašus. „Nepasakyčiau, kad 
rinkimų komitetų yra labai daug, - teigė VRK pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas. - Jie įsisteigė tik 30 savivaldybių iš 60. Vilniuje, pa-
vyzdžiui, nėra nė vieno rinkimų komiteto.” Šiauliuose ir Kaune 
įsisteigė daugiausia visuomeninių rinkimų komitetų - po penkis. 
Klaipėdoje - du, Panevėžyje - trys komitetai. Šiaulių apskrityje 
rinkimų komitetai susibūrė dar Joniškio, Radviliškio ir Pakruojo 
rajonuose - po vieną.

Europos Sąjungos senbuvės ir ekonomiškai išsivystę skan-
dinavai stabdo elektroninio balsavimo internetu plėtrą. Lietuva, 
priešingai, bandys įrodyti, kad internetinis balsavimas yra saugus. 
Vienas Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narys iš elektroninio 
balsavimo plėtros Rytų Europoje jau kraunasi pelną. Vienintelė 
Estija elektroniniu balsavimu renka visų lygių valdžias. Štai į ją 
mes ir lygiuojamės. O su vokiečiais, skandinavais šį kartą mums 
ne pakeliui. „Kiek žinau, viena Afrikos valstybė elektroniniu būdu 
renka prezidentą. Rodos, Etiopija”, - paaiškino elektroninio balsavi-
mo entuziastas, neseniai ir į tarptautinę konferenciją apie elektroninį 
balsavimą komandiruotas Seimo narys Viktoras Fiodorovas.

Sukčiai apmovė ir signatarą. Įkalinimo įstaigose bausmes 
atliekantys nusikaltėliai pademonstravo dar vieną sukčiavimo 
aukštąjį pilotažą. Šį kartą jų auka tapo žinomas Lietuvos politikos 
bei visuomenės veikėjas, filosofas, signataras Bronius Genzelis. 
Jis apgautas panaudojus jau ne kartą pasiteisinusį scenarijų - pra-
nešus apie neva nusikaltėlių iš banke esančių sąskaitų norimus 
pasisavinti žmonių pinigus. Gavę reikiamą informaciją, sukčiai iš 
80-mečio signataro sąskaitos į kitame banke esančią sąskaitą per 
kelis kartus skubiai pervedė ir labai greitai išgrynino 8 tūkst. litų. 
Šie pinigai - mirusios B.Genzelio žmonos palikimas. Informacijos 
nutekėjimą įtariantis signataras sako nei tikintis nei netikintis, kad 
pinigus pavyks atgauti.

Buvęs kultūros viceministras Darius Mažintas liks ne tik be 
aukštojo mokslo diplomo, bet ir turės padengti į jo lavinimą inves-
tuotus pinigus. „Kreipėmės į ministeriją, kad apskaičiuotų, kiek 
sąnaudų patirta D.Mažintui studijuojant akademijoje, ir pateiktų 
ieškinį teismui, nes vidurinio mokslo atestatas buvo suklastotas, 
todėl jis neturėjo jokios teisės studijuoti aukštojoje mokykloje”,- 
„Lietuvos rytui” sakė Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis 
prokuroras Ramutis Jancevičius.

Seimas priėmė Kibernetinio saugumo įstatymą, kuriame 
numatoma, kad jau po trijų savaičių Lietuvoje galės pradėti veikti 
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Nors Seimo nariai ilgai 
diskutavo ir net perrašė visą įstatymo straipsnį prieš pat jo priėmi-
mą, jame vis tiek liko nuostata, kad policija, įtardama nusikaltimą 
kibernetinėje erdvėje, turės teisę be teismo sankcijos vartotojui 
dviem paroms išjungti interneto ryšį. Iš įstatymo buvo išbrauktos 
tik nuostatos, kurios būtų leidusios pareigūnams be teismo sankcijos 
rinkti informaciją apie nusikalsti linkstančius vartotojus.

Lietuvos Krašto apsaugos ministerija (KAM) teigia, kad in-
formacija, jog Lietuvoje nuo Ebolos mirė JAV karys, yra melaginga. 
Tokia informacija Lietuvos žiniasklaidai platinama organizacijos 
„The European Association for the Defense of Human Rights 
(AEDH)” vardu. KAM nuomone, tokiais veiksmais siekiama 
diskredituoti sąjungininkus ir kelti paniką tarp Ruklos gyventojų. 
„Sąjungininkai paneigė šią informaciją, AEDH organizacija taip pat 
patvirtino, kad tokio laiško nesiuntė”, – rašoma KAM išplatintame 
pranešime.                                                           ELTA, LRT, LR KAM

JAV Kongresas gruodžio 
13 d. vieningai pritarė naujoms 
ekonominėms sankcijoms 
Rusijai ir letaliems ginklams 
Kijevui, nepaisydamas prezi-
dento Barack Obama ir griež-
tindamas Amerikos įstatymų 
leidėjų atsaką į Kremliaus re-
miamą separatizmą Ukrainoje.

Identiški Paramos Ukrainos 
laisvei akto tekstai gruodžio 
11 d. buvo priimti ir Senate, 
ir Atstovų Rūmuose, bet dėl 
techninio klausimo Aktas buvo 
grąžintas į Senatą, kur buvo 
priimtas vienbalsiu sutikimu, 
prieš pat gruodžio 13 d., šeš-
tadienį vėlai vakare paskelbtą 
Senato pertrauką.

Dabar B. Obama gali arba 
pasirašyti, arba vetuoti šią 
priemonę. Baltieji rūmai gruo-
džio 11 d., ketvirtadienį sakė, 
kad „nagrinėja tai”.

Dieną prieš Rusijos užsie-
nio reikalų ministro Sergejaus 
Lavrovo ir JAV valstybės 
sekretoriaus John Kerry su-
sitikimą, Maskva perspėjo, 
kad Rusija, „be abejo, negalės 
palikti to be atsako”.

Minimu įstatymo projek-
tu leidžiama – bet teisiškai 
nereikalaujama – B. Obama 
tiekti letalią ir neletalią karinę 
pagalbą Ukrainai, įskaitant 
prieštankinius ginklus, amu-
niciją ir kariškių valdomus 

JAV KONGRESAS PRITARĖ SANKCIJOMS RUSIJAI  
IR GINKLAMS UKRAINAI
sekimo bepiločius lėktuvus.

Vašingtonas remia Ukrainą 
jos konflikte su Rusija, bet B. 
Obama dar nėra patvirtinęs 
didžiausios Kijevo prašymo 
dėl ginklų dalies.

Neryžtingas JAV atsakas 
į Rusijos tęsiamą invaziją į 
Ukrainą gresia dar didesniu 
šio konflikto eskalavimu, per-
spėjo vienas įstatymo projekto 
autorių senatorius Bob Corker.

Įstatymo projekto priėmi-
mas Kongrese daro politinį 
spaudimą B. Obama.

Gruodžio 11 d., ketvirta-
dienį prezidentas užsiminė, 
kad nepritaria vienašališkam 
ekonominiam spaudimui 
Maskvos atžvilgiu, ir sakė, 
kad jei Vašingtonas „dar labiau 
atitrūktų nuo Europos” kalbant 
apie sankcijas, tai duotų „prie-
šingus rezultatus”.

JAV prezidentas pareiškė 
abejojantis dėl Vašingtono ga-
limybių skelbti tolesnes sank-
cijas Rusijai dėl jos vaidmens 
Ukrainos konflikte, nes tai gali 
lemti Europos ir Amerikos 
pozicijų išsiskyrimą.

„Mintis, kad galime tiesiog 
vis labiau didinti sankcijas, 
o Putinas tuomet galiausiai 
persigalvos, yra skaičiavimo 
klaida”, – sakė B. Obama.

Pasak jo, V. Putiną priimti 
strateginį sprendimą priverstų 

JAV valstybės sekreto-
rius John Kerry pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos siekia 
mažinti įtampą dėl Jungtinių 
Tautų ateinančią savaitę 
Europos lyderių susirinkime 
planuojamų pristatyti galimų 
sprendimų nutraukti Izraelio-
Palestinos konfliktą. Apie tai 
praneša „Reuters”.

Romoje J. Kerry susitiks su 
Izraelio premjeru Benjaminu 
Netanyahu bei aukštais Europos 
pareigūnais. Susitikime bus ap-
tariami galimi konflikto spren-
dimai, kuriuos vėliau balsavimu 
dar turės patvirtinti JT saugumo 
taryba, kur JAV turi veto teisę.

JAV SIEKIA MAŽINTI ĮTAMPĄ DĖL JT NUTARIMŲ  
IZRAELIO-PALESTINOS KONFLIKTUI BAIGTI

JAV valstybės sekretorius John Kerry.                                                                                             AFP

„Bandome rasti būdą, kaip 
padėti sumažinti įtampą ir 
galimybes prasidėti naujam 
konfliktui. Ketiname apsvars-
tyti įvairias galimybes”, – sakė 
Bogotoje viešintis J. Kerry.

Jordanas paviešino JT sau-
gumo tarybai skirtą Palestinos 
reikalavimą dar iki 2016 metų 
lapkričio baigti Izraelio neva 
vykdomą Palestinos teritorijos 
okupaciją. Vakarų diplomatai 
teigia, kad toks siūlymas yra 
„nesubalansuotas”.

„Šiuo metu daugelis pusių 
nori sprendimą paveikti savo 
naudai, todėl kyla klausimas, 
negi galime visi eiti viena 

kryptimi, – teigia JAV valsty-
bės sekretorius. – Štai kokio 
sprendimo ieškome”.

Ekspertai iš kai kurių šalių 
mano, kad susitarimą dėl ga-
limo sprendimo gali būti len-
gviau pasiekti ateinančių metų 
kovo mėnesį, prieš Izraelyje 
planuojamus visuotinius 
rinkimus. Jeigu Jungtinėms 
Valstijoms pavyktų įtikinti 
Europą palaukti, kol praeis rin-
kimai, tuomet dar sausio mė-
nesį Jordanui pavyktų surengti 
balsavimą dėl jo pareigūnų 
pateikiamo problemos spren-
dimo. Tiesa, greičiausiai šį 
nutarimą Vašingtonas vetuotų.

tik suvokimas, jog Europa ir 
Jungtinės Valstijos nusiteiku-
sios veikti išvien ilgą laiką.

„Jeigu jie pamatys, kad 
šioje koalicijoje nėra jokių 
įtrūkimų, galėtumėte pamatyti, 
kad jie sako, jog jų ekonomikai 
tenkanti kaina persveria jų 
gaunamą strateginę naudą”, – 
aiškino B. Obama.

L a p k r i č i o  m ė n e s į 
Pentagonas pristatė Ukrainai 
pirmąją iš 20-ies priešmi-
nosvaidžių radiolokacinių 
sistemų.

Dabartiniu įstatymu lei-
džiama Ukrainai per trejus 
metus skirti 350 mln. dolerių 
vertės ginklų, gynybos įrangos 
ir instruktažo.

Įstatymų leidėjai iš pra-
dinio teksto pašalino svar-
bią sąlygą, kuria būtų buvęs 
žengtas retas žingsnis ir kuria 
Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai 
būtų buvęs suteiktas svarbios 
NATO nepriklausančios sąjun-
gininkės statusas.

Senato padėjėjai sakė, jog 
ta sąlyga buvo pašalinta pasku-
tinę minutę, kad būtų užtikrin-
tas galutinis priėmimas.

P r i e m o n e  s m o g i a m a 
Rusijos gynybos ir energetikos 
sektoriams, baudžiant tokias 
kompanijas kaip valstybinė 
ginklų eksporto monopolinin-
kė „Rosoboroneksport”.    LRT
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 DIRVA

„DARBIEČIŲ” GELBĖJIMAS IR  
NIEKO NAUJO PUTINO KALBOJE

Gruodžio pradžia neišsiskyrė nei politiniuose Lietuvos 
įvykiuose, nei pasaulio. Bet taip atrodo tik iš pirmo žvilgs-
nio. Žinių laidose vėl pamatėme „Darbo” partijos savininką 
V. Uspaskichą, negailintį piktų žodžių nei savo partie-
čiams, nei koalicijos partneriams, dėl kažko besiteisinančią 
Loretą Graužinienę, nežinia, kokius pažadus neigiantį A. 
Butkevičių… Tarptautinių žinių laidose, be jau įprastų pra-
nešimų iš kraujuojančių Ukrainos rytų, išgirdome Kremliaus 
diktatorių  V. Putiną, sakantį metinę kalbą, iš kurios labiausiai 
įstrigo jo raginimas į Rusiją sugrįžti su kapitalu tuos, kas tą 
kapitalą susikrovė neaiškiais būdais – bet dėl to baimintis 
sugrįžėliams nereikės, nes jis pažadėjo, kad legalizavusiems 
pinigus jokių persekiojimo iš valstybės pusės nebus. Trumpai 
tariant, pralobai prekiaudamas narkotikais, žmonių organais 
ar žmonėmis ir t. t., - važiuok į Rusiją, tavo kruvini pinigai 
bus legalizuoti, jokia teisingumo ranka į tavo pusę nedrįs 
tiestis. (Tai girdėdamas pagalvojau – turbūt prasti ten popie-
riai, kad į kriminalinio pasaulio pinigus kaulijančią ranką 
Putinas tiesia.)

Štai kaip Lietuvos politinį gyvenimą gruodžio pra-
džioje įvertino Seimo opozicijos vadovas, Tėvynės są-
jungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovas 
Andrius Kubilius, savo įžvalgas pateikęs socialiniuose 
tinkluose: „Pirmadienis prasidėjo nuo Seimo Pirmininkės 
L. Graužinienės pastangų panaudoti Seimą ir Seimo 
Žmogaus teisių komitetą tam, kad šis priimtų visiškai 
niekingą dokumentą apie tariamą Uspaskicho politinį per-
sekiojimą Lietuvoje, kad šis tokiu popierėliu po to galėtų 
mojuoti Europos Parlamente (EP), kur dabar vyksta jo 
imuniteto panaikinimo svarstymas. Pavyko tokias Seimo 
Pirmininkės pastangas sugriauti, bet prie to prisidėjo ir 
tai, kad EP atidėjo Uspaskicho klausimo svarstymą iki 
sausio mėnesio. Galiu spėti, kad sausio mėnesį Seime ir 
vėl bus bandoma kokią nors „Viktoro gelbėjimo” akciją 
organizuoti. Darbiečių primesta Lietuvai „absurdo karu-
selė” suksis ir toliau. Jau greitai bus dešimt metų, kai V. 
Uspaskichas, pakaitomis įgydamas tai Seimo nario, tai 
europarlamentaro imunitetą, slapstosi nuo teisingumo. 
Tai yra tikra demokratijos principų ir demokratijos insti-
tucijų diskreditacija, pažeidžianti elementarią kiekvieno 
žmogaus teisę į skaidrius demokratinius principus, kuriuos 
valstybė turi sugebėti efektyviai apginti, jeigu kas nors, 
kaip rodo Darbo partijos bylos duomenys, bando tuos 
principus sugriauti, panaudodamas 23 milijonus „nešvarių” 
litų. Šiandien jau aiškiau matome, kaip tokius pinigus 
naudoja Kremlius, propagandiškai „plaudamas smegenis” 
paprastiems žmonėms, tą patį anksčiau matėme ir Darbo 
partijos veikloje. Seimo Žmogaus teisių komitetas turėtų 
ieškoti būdų, kaip apginti Lietuvos žmonių teisę į sąžiningą 
demokratiją, o ne ieškoti būdų, kaip padėti Uspaskichui 
išsisukti nuo teisingumo. Tačiau kokia valdžia, toks ir jos 
požiūris į demokratiją ir į teisingumą.”

Kęstutis Šilkūnas

Didžiausius nusikaltimus 
Lietuvai padarė „Blogio impe-
rija” pavadinta SSRS. Tačiau 
nusikaltimuose, pradedant J. 
Paleckiu ir A. Sniečkumi, ak-
tyviai dalyvavo ir kiti išdavikai 
– Lietuvos piliečiai.

Nusikaltimų užsakovai
Kai teismai vertina užsaky-

tus nužudymus, didesniu nusi-
kaltėliu laikomas ne žudikas, 
o nužudymo užsakovas, nes 
žudikas tėra įrankis nužudymo 
užsakovo rankose. Kai kalba-
me apie ČK, NKVD, NKGB, 
MGB, MVD, KGB, tas prie-
vartos struktūras reikia laiky-
ti nusikaltimų vykdytojomis. 
Represijų organizatoriai tarsi 
pamirštami, nes jie, gerai užsi-
maskavę, betarpiškai represijų 
nevykdė, egzekucijose tiesiogiai 
nedalyvavo. Iš tikrųjų repre-
sijų, prilygstančių tautiniam, 
religiniam bei ideologiniam 
genocidui, organizatorė buvo 
SSRS komunistų partija, 
Lietuvoje – jos padalinys – 
Lietuvos komunistų partija 
(LKP). LKP buvo represijų 
užsakovė, jai buvo pavaldi 
KGB. KGB iš LKP gauda-
vo užduotis, KGB komunistų 
partijai už nuveiktus juodus 
darbus ir atsiskaitydavo. Todėl 
Lietuvoje LKP CK, miestų bei 
rajonų komunistų partijos bei 
jų parankinius komjaunimo 
sekretorius reikia laikyti nepaly-
ginamai didesniais nusikaltėliais 
už etatinius kagėbistus bei jų 
ginklanešius -kolaborantus. 

Nusikaltimų vykdytojai
Paskelbus nepriklausomybę, 

etatiniai KGB darbuotojai iš 
darbo buvo atleisti kaip kariš-
kiai, suteikiant jiems socialinę 
globą, jų veiklos įslaptinimą. 
Jie, tapę Lietuvos piliečiais, bu-
vusiais „kareivėliais”, tikėtina, 
gauna pensijas ne tik iš Lietuvos 
valstybės, darbingieji įsitaisė 
įvairiose verslo priedangos or-
ganizacijose, palankiausiomis 
sąlygomis išvengė atsakomy-
bės. Ką jie veikia prisidengę 
verslu, nesunku numanyti, nes, 
kartą davę priesaiką, kagėbistai 
iki grabo lieka kagėbistais. 
Netenka abejoti, kad jų pas-
laugomis sėkmingai naudojasi 
Rusijos saugumo struktūros, 
todėl jų veikla turėtų būti itin 
stebima, jų neturi aplenkti vieši-
nimas, o tardę, kankinę Lietuvos 
patriotus turėtų būti teisiami. 

Respublikos Seimas 1999-
01-12 priėmė įstatymą, patvir-
tindamas, kad „1949 m. vasario 
16 d. Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio Tarybos Deklaracija 
yra valstybės teisės aktas”. 
Deklaracija griežtai pabrėžė, 
kad „...asmenys, okupacijos 
metais išdavę Tėvynę, ben-
dradarbiavę su priešu, savo 
veiksmais ar įtaka pakenkę 
tautos išsilaisvinimui, susitepę 
išdavystėmis ar krauju, yra 

NUSIKALTIMAI TAUTAI IR JOS VALSTYBEI
(UŽSAKOVAI, VYKDYTOJAI, GINKLANEŠIAI)

atsakingi prieš teismą”. 
Teisiškai vertinant kolabo-

rantai be jokios senaties terminų 
privalomai turi būti traukiami 
baudžiamojon atsakomybėn už 
padarytus nusikaltimus. Ypač 
griežtai turi būti baudžiami 
tie asmenys, kurie tiesiogiai 
įvykdė valstybės perversmą, 
tiesiogiai ar pasirašydami do-
kumentus, ar ideologiškai per 
žiniasklaidą, švietimo, kultūros 
įstaigas ragino, spaudė remti 
okupacinį režimą, inspiravo 
savo veiksmais dėl priverstinės 
kolektyvizacijos, dėl trėmimų ar 
kitokių laisvių suvaržymų. 

Kiti etatiniai ar rezerviniai 
kagėbistai sėkmingai įsitrynė 
į jau nepriklausomos valsty-
bės aukštus postus. Vidaus 
reikalų ministru tapo buvęs 
sovietinės milicijos genero-
las, Lietuvos KGB pulkinin-
kas, organizavęs paskutinio 
Aukštaitijos partizano sunai-
kinimą, M. Misiukonis (pre-
zidento V.Adamkaus dekretu 
apdovanotas Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino koman-
doro Kryžiumi), KGB rezervistą 
Arvydą Pocių prezidentas skyrė 
VSD generaliniu direktoriumi, 
kuris tik po visuomenės reikala-
vimų, priešinantis jo atleidimui 
pirmtakui M. Laurinkui, Seimui 
ir pačiam prezidentui, galiausiai 
buvo atleistas.  

Kai Lietuvoje LKP atsi-
skyrė nuo SSKP, kartu su šiuo 
aktu buvo įpiršta ir palaikoma 
nuomonė, kad partija ne tik 
nutraukė saitus su praeitimi, 
bet tarsi atliko atgailą, kalčių 
išpirkimą. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, LKP sekre-
toriai nebuvo persekiojami, ėjo į 
valstybės valdymo aukščiausius 
postus. O štai represinių struk-
tūrų parankiniai-kolaborantai 
tapo esminiais kaltininkais. 
Buvęs pirmasis LKP sekretorius 
Algirdas Mykolas Brazauskas 
buvo prasitaręs, kad represinių 
struktūrų veiklos archyvus rei-
kėtų sudeginti. Kol visuomenė 
nenutvėrė, su VRM (MVD) 
archyvais taip ir buvo pradėta 
elgtis. 

Ginklanešiai 
– kolaborantai

Lietuvoje veikęs SSRS KGB 
padalinys aktyviai kontroliavo 
ir sekė visuomenę. Šiam dar-
bui buvo pasitelkiamas platus 
agentūros tinklas, kurį sudarė 
agentai, patikėtiniai, konspira-
cinių butų laikytojai, rezidentai.

Neetatiniai KGB darbuoto-
jai, kolaborantai ir „bildukai”, 
jų veiklą atspindintys dokumen-
tai, buvo atiduoti Liustracijos 
komisijos žinion. Iš tikrųjų, 
represijų aukoms buvo numes-
tas apgraužtas kaulas (dalis 
kolaborantų bylų sunaikinta ar 
išgabenta į Rusiją). Nusikaltimų 
užsakovai, tarę, – jūs dėl to 
kaulo aiškinkitės, peškitės, dras-

kykitės, o mes saugiai tarpsime 
tokių peštynių šešėlyje. Tiems, 
kas bendradarbiavo su KGB, 
tačiau liustracijos komisijai 
prisipažino, gavo „išrišimą” – jų 
bendradarbiavimas buvo įslap-
tintas. O kas daroma su KGB 
šeimininkais, represijų užsako-
vais, kur jų veiklą atspindintys 
archyvai? Kodėl nesiaiškinama 
ir neviešinama jų veikla, kodėl 
jiems neribojama galimybė 
užimti aukštas pareigas nepri-
klausomoje valstybėje?!

Priklausomybė nuo 
sovietinio paveldo

Dabar valstybė neva ne-
priklausoma nuo užsienių, o 
vidinė, žalinga priklausomybė 
nuo sovietinio paveldo išliko 
beveik visa apimtimi, įskaitant 
valstybines įstaigas, valstybės 
saugumą (VSD), teismus, pro-
kuratūrą.

Kad „Justitia est funda-
mentum regnorim” „Teisė 
(Teisingumas) yra valstybių 
pagrindas, jau mūsų eros pra-
džioje tvirtino Romos imperijos 
laisvieji piliečiai. Sovietinė teisė 
su jos vykdytojų gvardija su 
nepriklausomybės atgavimu ne-
pasikeitė, todėl atkurta valstybė 
statoma ir tvirtinama, deja, ant 
lengvai paplaunamų pamatų. 
Lietuvoje minimais pamatais 
visuomenės pasitikėjimas ne-
besiekia 20 proc.

Į teisėtvarkos ir teisėsaugos 
struktūras jau yra atėję sovie-
tinių veikėjų vaikai ir anūkai, 
kurie veikia savo profesijos 
kilmės, SSRS ir jos teisių per-
ėmėjos Rusijos Federacijos 
arba sistemoje veikiančio klano 
naudai. Visuomenei žinomos 
Š. Paberaliaus, Gatajevų šei-
mos bylos, dėl kurių kaltina-
mieji turėjo ieškoti politinio 
prieglobsčio užsienyje. Antai 
žinoma, kad Lietuvos VSD 
bendradarbiavo rezonansinėje 
E. Kusaitės byloje su pasau-
lyje pripažinta nusikalstama 
Federaline Rusijos Federacijos 
saugumo tarnyba, o prokuratūra 
nesiėmė priemonių tokią veiklą 
nutraukti. Kaltiesiems turėtų 
būti keliama baudžiamoji byla, 
tačiau akivaizdžiai sufabri-
kuota baudžiamoji byla buvo 
tęsiama E. Kusaitei, o ne bylos 
užsakovams. Baudžiamos bylos 
iškeltos taikiu budėjimu smurtui 
pasipriešinantiems žmonėms 
Garliavoje ir net vaikams, viešai 
rašiusiems žodį TIE-SOS!

Atviras bendradarbiavimas 
valstybiniu lygmeniu su Rusija 
tęsiasi, nors pastaroji reikala-
vimus išduoti Lietuvai nusi-
kaltusius asmenis ignoruoja. 
Štai 2013 metų sausį Lietuvos 
Vidaus reikalų ministerija pa-
sirašė sutarties projektą dėl 
bendradarbiavimo su Rusija 
kovoje su nusikalstamumu, pa-
gal kurį Lietuva teiks partneriui 

(Nukelta į 5 psl.)
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Lietuvos ambasadorius JAV 
Žygimantas Pavilionis, kartu su 
Vašingtone viešinčia Lietuvos 
Seimo Užsienio reikalų ir 
Nacionalinio saugumo komite-
tų delegacija, susitikę su abiejų 
pagrindinių politinių jėgų vado-
vais Jungtinių Valstijų Senate 
ir Atstovų Rūmuose, buvo 
patikinti dėl didesnių saugumo 
garantijų Lietuvai ir kitoms 
regiono valstybėms.

Senato daugumos vado-
vo pavaduotojas demokratas 
Dickas Durbinas (Richard 
Joseph „Dick” Durbin) in-
formavo Lietuvos atstovus, 
jog jo vadovaujamas Senato 
Biudžeto komitetas pritarė va-
dinamajai Europos patikinimo 
iniciatyvai, numatančiai papil-
domų 1 milijardo JAV dolerių 
apimties asignavimų skyrimą 
NATO sąjungininkų Europoje 
saugumo užtikrinimui. Jis 
taip pat sveikino Lietuvos pa-
stangas prisidėti prie regiono 
saugumo stiprinimo.

„Rusijos agresijos Ukrainoje 
akivaizdoje jūs pademonstravo-
te ir toliau demonstruojate, jog, 
kalbant bokso kategorijomis, 
esate kovotojai gerokai pranoks-
tantys savo svorio kategorijos 
ribas”, – pabrėžė senatorius.

JAV SENATORIAI – UŽ PARAMĄ LIETUVOS SAUGUMUI STIPRINTI

Būsimasis Senato Gynybos 
komiteto pirmininkas Johnas 
McCainas (John McCain), po-
kalbyje su Lietuvos politikais 
įvardino Lietuvą kaip vieną 
patikimiausių JAV partne-
rių Europoje. Jis pasveikino 
Lietuvos Prezidentės išsaky-
tą pasiryžimą teikti karinę 

paramą Ukrainai ir išreiškė 
įsitikinimą, jog atitinkamus 
sprendimus turėtų greitai 
priimti ir JAV Kongresas. 
Seimo delegacija – Užsienio 
reikalų komiteto pirmininkas 
Benediktas Juodka, pirminin-
ko pavaduotojas Audronius 
Ažuba l i s ,  Nac iona l in io 

saugumo komiteto pirmi-
ninkas Artūras Paulauskas 
ir Tarpparlamentinių ry-
šių su JAV grupės vadovas 
Emanuelis Zingeris vizito 
JAV metu taip pat susitiko 
su Kongreso Atstovų Rūmų 
užsienio reikalų komiteto 
pirmininku Edu Royce’u (Ed 

Royce), būsimuoju Žvalgybos 
komiteto pirmininku Devinu 
Nunesu (Devin Nunes), ki-
tais aukštais Kongreso, taip 
pat Baltųjų rūmų, Valstybės 
departamento, Pentagono 
pareigūnais bei svarbiausių 
šios šalies politikos institutų 
vadovais.                         LR URM

Iš kairės: LR ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, LR Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Artūras Paulauskas, LR 
Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Benediktas Juodka, JAV Senato daugumos vadovo pavaduotojas Dickas Durbinas, 
Tarpparlamentinių ryšių su JAV grupės vadovas Emanuelis Zingeris, LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas 
Audronius Ažubalis ir kt.                                                                                                                                                       LR URM nuotr.

Lietuvos užsienio reikalų 
viceministras Andrius Krivas 
gruodžio 11 dieną susitikime 
su Vilniuje viešinčiu JAV vals-
tybės sekretoriaus padėjėjo pa-
vaduotoju Europos ir Eurazijos 
reikalams Ericu Rubinu aptarė 
Lietuvos ir JAV santykius, ben-
dradarbiavimą su Rytų Europos 
valstybėmis, tarptautinio sau-
gumo klausimus.

Pokalbio metu pabrėžti 
aktyviai plėtojami Lietuvos 
ir JAV ryšiai, JAV ir Europos 

LIETUVOS IR JAV PAREIGŪNAI APTARĖ 
DVIŠALĮ BENDRADARBIAVIMĄ

Sąjungos bendradarbiavimo 
svarba formuojant santykių su 
ES Rytų kaimynėmis politiką, 
aptarti praktinės paramos Rytų 
partnerėms klausimai.

JAV pareigūnas vizi -
to metu taip pat susitiko su 
Užsienio reikalų ministerijos 
(URM) politikos direktoriumi 
Rolandu Kačinsku, URM Rytų 
kaimynystės politikos departa-
mento direktoriumi Mariumi 
Janukoniu, kitų Lietuvos ins-
titucijų atstovais.        LR URM

Gruodžio 11–12 d. Cesyje 
(Latvijoje) susitikę Baltijos ir 
Lenkijos gynybos ministrai 
sutarė dėl bendro atsako atgra-
sant Rusiją regione.

„Baltijos šalys ir Lenkija 
susiduria su tomis pačiomis 
grėsmėmis, todėl bendras 
mūsų atsakas yra ypač svar-
bus. Vieningai dirbkime, kad 
Rusija suprastų, jog jos ban-
dymai patikrinti NATO ko-
lektyvinės gynybos principus 
turėtų reikšmingų pasekmių”, 
– susitikimo metu kalbėjo J. 
Olekas.

J. Olekas paragino gyny-
bos ministrus vieningai siekti 
NATO sąjungininkių Velse 
priimtų sprendimų įgyvendini-

BALTIJOS ŠALIŲ IR LENKIJOS GYNYBOS MINISTRAI 
SUTARĖ DĖL BENDRO ATSAKO RUSIJAI

mo, akcentuodamas nuolatinių 
NATO pajėgų buvimą, NATO 
vadovavimo ir valdymo ele-
mentų steigimą bei išankstinį 
ginkluotės bei įrangos dis-
lokavimą Baltijos šalyse ir 
Lenkijoje.

Ministrai sutarė, kad šios 
priemonės turėtų būti įgy-
vendintos iki 2016 metais 
Varšuvoje vyksiančio NATO 
viršūnių susitikimo.

Ministras J. Olekas taip 
pat pakvietė kolegas sekti 

Lietuvos pavyzdžiu ir ap-
svarstyti galimybę teikti ka-
rinę paramą Ukrainai. „Tai 
parodytų mūsų solidarumą 
su Ukraina jų kovoje už lais-
vę ir nepriklausomybę prieš 
Rusijos agresiją”, – sakė J. 
Olekas.

J. Olekas pasiūlė Baltijos 
šalims ir Lenkijai koordinuo-
ti pastangas siekiant padė-
ti Ukrainai reformuoti ka-
riuomenę. Kaip pavyzdį J. 
Olekas pateikė trišalę Lietuvos, 
Lenkijos ir Ukrainos brigados 
LITPOLUKRBRIG projektą, 
skirtą didinti Ukrainos kariuo-
menės sąveiką su NATO.

Susitikimo metu Baltijos 
šalių gynybos ministrai pa-
tvirtino Baltijos šalių ope-
racinių planų koordinavimo 
gaires. Bendrai kuriamas 
Baltijos šalių jungtinio šta-
bo elementas turės parengti 
konkrečius planus dėl Baltijos 
šalių veiksmų galimos karinės 
krizės atveju.

Gruodžio 11–12 d. Baltijos 
šalių gynybos ministrų su-
sitikime taip pat dalyvavo 
Baltijos valstybių kariuo-
menių ir karinės žvalgybos 
vadai ir gynybos politikos 
direktoriai.

LR KAM

Po derybų (iš kairės): Latvijos gynybos ministras Raimonds 
Vējonis, Estijos gynybos ministras Svenas Mikseris, Lietuvos 
gynybos ministras Juozas Olekas ir Lenkijos gynybos ministras 
Tomaszas Siemoniakas.                                           Gatis Dieziņš nuotr.

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

Ukrainos valstybinė įmonė 
„Ukrinmaš” sudarė kontraktą 
su amerikiečių ginklų ga-
mybos kompanija „Barrett 
Firearms” - JAV bendrovė 
tieks ginklus Ukrainos gin-
kluotosioms pajėgoms.

Apie tai praneša koncerno 
„Ukroboronprom” spaudos 
tarnyba. Artimiausiu metu gin-
klai bus atgabenti Nacionalinei 
gvardijai ir Ukrainos saugumo 
tarnybai.

Sutarties apimtys ir vyk-
dymo terminai kol kas neskel-
biami.

JAV PARDUOS GINKLŲ UKRAINAI
„Barrett Firearms” - ame-

rikiečių kompanija, gaminanti 
šaunamuosius ginklus, opti-
nius prietaisus ir amuniciją. 
Specializacija – didelio kalibro 
snaiperiniai šautuvai.

Kaip praneša Unian, gruo-
džio 11 d. JAV senatas prita-
rė įstatymo projektui, kuris 
numato didelę finansinę pa-
ramą ir mirtinos ginkluotės 
suteikimą Ukrainai. Ukrainai 
suteikiamas ypatingo JAV ka-
rinio partnerio už NATO ribų 
statusas. 

delfi.lt
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G r u o d ž i o  3  d . 
Raudondvaryje iškilmin-
gai ir gražiai buvo prisi-
mintos Lietuvos generolo 
Jono Galvydžio-Bykausko 
150-osios gimimo metinės. 
Paminėjimas pirmiausia vyko 
Kauno raj. Raudondvario 
kapinėse. Kauno raj. savi-
valdybės atstovai, Utenos 
krašto, Užpalių seniūnijos 
gyventojai, Raudondvario 
parapijos klebonas, seniūnijos 
atstovai, gimnazijos mokiniai, 
mokytojai, raudondvariečiai 
susirinko prie kauburėlio, 
kur palaidota viena ryškiau-
sių ir charizmatiškiausių 
asmenybių generolas Jonas 
Galvydis - Bykauskas, lūžio 
epochos žmogus: jaunystę 
praleidęs Rusijos kariuome-
nėje, Lietuvoje, Kauno krašte, 
ištvėręs karo meto sunkumus ir 
revoliucijų baisybes, kūrė nau-
ją laisvą Lietuvą, jos kariuo-
menę, Karo mokyklą. 1864 
m. gimęs Užpalių valsčiuje, 
praėjęs sudėtingą, bet garbingą 
Lietuvos patrioto, kariuome-
nės kūrėjo ir vado kelią, 1922 
m. buvęs Steigiamojo Seimo 
nariu, 1940 m. NKVD suimtas 
ir kalintas, 1941 m. birželio 
sukilimo metu išvaduotas, o 
amžinojo poilsio vietą pasirin-

kęs senosiose Raudondvario 
kapinėse – tokia šio Lietuvos 
patrioto lemtis. 

Pr ie  paminklo kalbė -
jo Kauno raj. savivaldy-
bės pirmasis mero pava-
duotojas Petras Mikelionis, 
Stulginskio universiteto pro-
fesorius, habilituotas mokslų 
daktaras, emeritas Albinas 
Kusta, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausiosios Tarybos akto 
dėl Lietuvos Nepriklausomos 
valstybės atstatymo signa-
taras Leonas Milčius. Su 
Raudondvario parapijos kle-
bonu mons. dek. Augustinu 
Paulausku visi sukalbėjome 
maldą. Minėjimo dalyviai 
prie kapo padėjo gėles, už-
degė žvakutes.

Pagerbiant generolą, lie-
tuviškosios kariuomenės 
pradininką Joną Galvydį - 
Bykauską, antroji minėji-
mo dalis vyko Raudondvario 
gimnazijoje. Raudondvario 
gimnazijos jaunesniųjų ir vy-
resniųjų klasių mokiniai skaitė 
Leono Milčiaus eilėraščių 
posmus, skambėjo patriotinė 
daina, o renginio vedėjai, 
dvyliktokai Rūta Kerulytė ir 
Adomas Sargautas, Enrika 
Dovydovaitė (1bg kl.) ir 
Kristijonas Zizas (4bg kl.) 

GENEROLUI JONUI GALVYDŽIUI-BYKAUSKUI – 150 METŲ

Gen. Jono Galvydžio-Bykausko paminėjimas Raudondvario kapinėse.                       L.Milčiaus nuotr.

supažindino su pagrindiniais 
generolo Jono Galvydžio- 
Bykausko biografijos fak-
tais. Kaip pasakojo renginio 
vedėjai, Jonas Galvydis - 
Bykauskas išsiskyrė charizma, 
nes savojo Utenos krašto, 
Užpalių valsčiaus tarme auklė-
tinių atsiminimuose paliko tik 
jam vienam būdingų posakių. 
Žinomiausias iš jų – „Žmagus 
be tikėjima, kara maksla ir 
nemakąs šakti – tai kiaula, a 

ne žmagus, čartas žina”.
Pilietiškumo pamokoje 

„Lietuvos kariuomenės kūrė-
jas, generolas Jonas Galvydis - 
Bykauskas” pranešimus skaitė 
atsargos majoras Gediminas 
Reutas. Pranešimo tema: 
„Savanoris, Lietuvos kariuome-
nės kūrėjas”. Antrąjį pranešimą 
padarė Stulginskio universiteto 
prof. habil. dr. Albinas Kusta: 
„Žymusis Aukštaitijos - Utenos 
krašto karininkas”. Trečiąjį 

pranešimą rengė Raudondvario 
gimnazijos istorijos mokytojas 
Algirdas Navickas: „Genero-
las, politikas, žmogus”, pasi-
sakė ir Užpalių bendruomenės 
atstovai.

Pamoką apie tikėjimą, karo 
mokslą, žmogiškumą baigė 
gimnazijos direktorius Ilmaras 
Embrektas. 

Apolonija Koževnikovienė, 
Raudondvario gimnazijos di-
rektoriaus pavaduotoja

asmens duomenis bei įslaptintą 
informaciją, kur numatytas ir 
Lietuvos Generalinės proku-
ratūros bendradarbiavimas. 
Tokių akibrokštų kitaip, kaip 
pasityčiojimu iš valstybės ir 
jos nepriklausomybės, vertinti 
nebegalima.

Antipartizaninė 
propaganda

Per pastaruosius Seimo 
rinkimus daugumą balsų lai-
mėjo kairiosios partijos, jos 
sudarė kairiąją koaliciją ir 
atitinkamą vyriausybę, todėl 
visose srityse stebimas aki-
vaizdus buvusios sovietinės 
nomenklatūros atsigavimas, 
nuostatos „prie ruso buvo 
geriau” nemaskuotas propa-
gavimas, Lietuvos Sąjūdžio 
idėjų ignoravimas, Sąjūdžio 
aktyvių veikėjų šalinimas iš 
užimamų pareigų, partiza-
ninio karo reikšmės nieki-
nimas, partizanų šmeižimas 
arba pastangos per teismus 
juos pripažinti kriminali-
niais nusikaltėliais. Nors ne-
formaliai, tačiau akivaiz-
džiai į frontininko Algirdo 
Paleckio ir jo bendražy-
gių Giedriaus Grabausko, 
Edvardo Satkevičiaus ir Juo-
zo Vaikšnoro gretas jungiasi 
signatarai Aloyzas Sakalas 
ir Jurgis Jurgelis, kurie ak-
tyviai per žiniasklaidą varo 
antipartizaninę propagan-
dą. Istorikas Liudas Truska, 

sovietinis filologas ir parti-
nis funkcionierius Povilas 
Masilionis, Teisingumo mi-
nisterijos tarnautojas, reli-
gijotyrininku prisistatantis 
Donatas Glodenis, iš JAV 
atvykėliai Saulius Sužiedėlis, 
Andrius Kulikauskas kaps-
tosi po partizaninio karo 
istoriją, ieško ir randa „nu-
sikaltimų”, kuriuos triūbija į 
viešumą, reikalauja pasmer-
kimo, nes jiems rūpi parti-
zaninio karo menkinimas ir 
niekinimas. Tokiems veikė-
jams nesvetimi sovietinio 
paveldo paminklai (Cvirka, 
Žaliojo tilto skulptūros), jų 
šutvė nesirūpina paminklo 
kovojusiems ir žuvusiems už 
laisvę sostinėje statyba, pa-
sigirsta reikalavimai griauti 
paminklus partizanams. 

Nesitaikstydama su tokia 
padėtimi, Nevyriausybinių 
organizacijų, padedančių 
stiprinti Lietuvos valsty-
bės gynybinius pajėgumus, 
Koordinacinė taryba 2014-
10-29 kreipėsi į Lietuvos gy-
ventojų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centrą (LGGRTC), 
Lietuvos Respublikos Seimo 
Pasipriešinimo režimams da-
lyvių ir nuo okupacijų nuken-
tėjusių asmenų teisių ir rei-
kalų komisiją bei Signatarų 
klubą su pareiškimu dėl pa-
skutinio Lietuvos partizano, 
kario savanorio, vyresniojo 
leitenanto, Vyčio kryžiaus 
ordininko Antano Kraujelio-
Siaubūno, žuvusio kovos 

lauke, garbės gynybos, prieš 
vedamą partizano šmeižto 
kampaniją. Gera žinia pa-
siekė 2014-11-12: LGGRTC 
paskelbė, kad J. Jurgelio 
ir A. Sakalo siūlymas A. 
Kraujeliui panaikinti kario 
savanorio statusą, įvertinęs 
Lietuvos SSR KGB inkri-
minuotų veikų partizanui A. 
Kraujeliui tyrimo rezultatus, 
nerado pagrindo. Tačiau kita, 
vilties neteikianti žinia – dėl 
Kraujelio žūties Panevėžio 
teismas 2014 m. lapkričio 
26 d. M. Misiukonį išteisino, 
nors jis buvo nusikalstamos 
KGB akcijos dalyvis. 

Apmaudu, kad Lietuvos 
teisėsauga gina nusikaltė-
lius išdavikus, nusikaltimų 
vykdytojus, jų parankinius 
agentus, informatorius.

Tumas Vaižgantas rašė: 
„Vyžota, lopyta mano Lietu-
vėlė, bet mano! ... Tai kas, kad 
Lietuva vyžota ar kad nemaža 
lietuvių yra „padliecai”,tačiau 
jie mano broliai”. Tinka žodis 
„padliecai” kai kuriems čia pa-
minėtiems su lietuviškais var-
dais ir pavardėmis asmenims, 
tačiau jie – mūsų. Ir smerkti jų 
nedera, kaip nesmerkiamas, o 
gydomas ligonis. Jei teismai jų 
neteisia, sulauks jie dangiškojo 
teismo. Vyžota, lopyta Lietuva 
prisikėlė, lieka viltis, kad so-
vietinio paveldo apsėstieji nuo 
jo išsivaduos. Padėkime jiems 
pilietinio patriotinio ugdymo 
pamokėlėmis.

Algimantas Zolubas

NUSIKALTIMAI TAUTAI 
IR JOS VALSTYBEI

(Atkelta iš 3 psl.)

si Lietuvos partizanai, jis su 
kitais asmenimis dalyvavo ją 
apsupant ir apšaudant koviniais 
ginklais, taip buvo nužudyti 
du asmenys. Kito analogiško 
apsupimo ir apšaudymo metu, 
tik kitoje vietoje, buvo nužudyti 
dar du asmenys.

Vyras taip pat kaltinamas, 
kad dalyvavo sulaikant parti-
zanus, po to vienas iš jų buvo 
nuteistas mirties bausme ir 
nužudytas, kitas – nuteistas 20 
metų laisvės atėmimo bausme 
ir deportuotas iš Lietuvos.

Su sovietų okupaci ja 
Lietuvoje pokario metais ko-
vojo apie 50 tūkst. partizanų, 
dar vadintų „miško broliais”.

Sovietų diktatoriaus Josifo 
Stalino valdymo metais poka-
riu žuvo daugiau kaip 21 tūkst. 
rezistentų, jų šeimų narių ir 
rėmėjų.                         15min.lt

PARTIZANŲ ŽUDIKUI  
TEISMAS SKYRĖ PRIVERSTINĮ GYDYMĄ

Kauno apygardos teismas 
gruodžio 10 d. skyrė privers-
tinį gydymą buvusiam so-
vietų saugumo valdininkui 
Nikolajui Krylovui, kuris buvo 
kaltinamas genocidu. 

Teismo atstovė spaudai 
Skirmantė Zelenkienė žinias-
klaidai sakė, kad asmuo pri-
pažintas padaręs nusikalstamą 
veiką. Kadangi jis serga, skir-
tos priverčiamosios medicinos 
priemonės – ambulatorinis 
stebėjimas pirminės sveikatos 
priežiūros sąlygomis.

Teismo duomenimis, N. 
Krylovas, kuriam dabar yra 93 
metai, buvo Valstybės saugumo 
ministerijos Varėnos apskrities 
skyriaus viršininko pavaduo-
tojas ir dalyvavo suimant bei 
nužudant Lietuvos partizanus. 
Skyriui gavus informacijos, 
kad vienoje sodyboje slapsto-

Mieluosius „Dirvos” skaitytojus, 
bendradarbius, platintojus, rėmėjus, 
įstaigos personalą ir visus „Vilties” 
draugijos narius Kalėdų švenčių pro-
ga nuoširdžiai sveikina ir laimingų 
2015 metų jiems linki

„Vilties” draugijos valdyba
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LR generaliniame 
konsulate Niujorke vyko 
K. Donelaičio minėjimas

2014 m. gruodžio 2 d., 
minint Kristijono Donelaičio 
300-ąsias gimimo metines, 
Lietuvos generaliniame kon-
sulate Niujorke buvo surengta 
JAV lituanistinių mokyklėlių 
paroda ir vaidybinio filmo 
„Donelaitis tarp mūsų” per-
žiūra. Laikinai einanti ge-
neralinio konsulo funkcijas 
Laura Žiliajevaitė pasveikino 
susirinkusius tautiečius. „K. 
Donelaičio poema „Metai” 
kelioms skirtingoms kartoms 
pirmiausia primena mokyklą 
– dauguma pamena nors porą 
eilučių, nes išmokti ištrauką iš 
„Metų” būdavo privaloma. Pats 
Donelaitis – ypatingo talento 
asmenybė, ypač stebinanti savo 
įvairiapusiškumu,”- sakė ji.

Lituanistinės mokyklėlės 
„Lietuvėlė” vedėja sveikino 
susirinkusiuosius, pristatė kla-
siko kūrybą, kartu su dalyviais 
skaitė Donelaičio poemos 
„Metai” ištraukas. Ji taip pat 
pristatė JAV lituanistinių mo-
kyklėlių vaikų piešinių knygą 
„Metai”. Joje įamžinta vaikų 
kūryba pagal K. Donelaičio 
poemą „Metai”, kurią rėmė 
Švietimo ir Mokslo ministe-
rija.

LR gen. kon. NY inf.

A R G E N T I N A

Dakaras 2015 – dalyvaus 
lietuviai. Dakaro maratono 
startas numatomas kitų metų 
sausio 4 d., o finišas – sausio 17 
dieną, tačiau skirtingai nei per-
nai metais dalyviai startuos bei 
finišuos Argentinos sostinėje 
- Buenos Airėse. Maratono da-
lyviams per trylika dienų teks 
įveikti apie 9000 kilometrų. Iš 
Lietuvos dalyvaus Benediktas 
Vanagas ir Andrei Rudnitski, 
kurie sausio 1 d. aplankys 
Berisso miestą ir susitiks su 
Argentinos lietuviais.

Taip pat lenktyniaus An-
tanas Juknevičius ir Vytautas 

„Viešpatie, kokie laimingi, kurie gyvena tavo Namuose,” Ps. 84.

Brangūs broliai ir seserys Kristuje,
Sveikinu Jus artėjančių Šv. Kalėdų proga!

Indoeuropiečių prokalbėje namai - ḱóymos (išsaugotas lietuviškame žodyje kaimas) yra tai, kas 
brangu, kas mylima, prie ko galima prisiglausti. Pasak evangelisto Luko, kūdikėlis Jėzus gimsta 
tvarte. Jis paguldomas ėdžiose, bet į rankas paimamas motinos Marijos ir Juozapo – žmonių, 
kuriems jis brangus ir mylimas, kurie, atėjus laikui, ir jam taps tokie pat brangūs ir mylimi, ir 
prie kurių prisiglausdamas jis visada pajus savo tikruosius žemiškus namus. Pasak tradicijos, 
šie žemiški namai – motina  – paimami Sūnaus į dangų. Marijos Ėmimo Dangun šventė tad gali 
būti vadinama Jėzaus žemiškų namų tapimo dangiškaisiais švente.

Linkiu, kad Šventų Kalėdų rytą – ir kiekvieną savo gyvenimo rytą  - kiekvienas iš Jūsų tu-
rėtumėte šalia savęs tuos gyvuosius namus, kuriuos norėtumėte su savim nusinešt į dangų, prie 
kurių norėtųsi prisiglausti. Joks kitas bendravimas neperteiks nei jų šilumos, nei artimumo.

Namai – tai ne tik vieta, kur gimėm. Namai yra ir ten, kur mes atgimstame širdimi ir dvasia. 
O atgimstame visada nuoširdžiame santykyje ir susitaikyme su kitu – Dievu ir artimu. Tokiu 
atveju Bažnyčia tampa tikrų namų vieta – gimimo ir atgimimo erdvė. Kiekvienas yra kviečiamas 
pažvelgti į save ir į kitą, kaip į artimą, kaip į namus, kuriuose galime atgimti, kuriuos galima 
pamilti ir be kurių pasijaučiame benamiais.

Tiesa, kai kuriuose mūsų namuose ar bendruomenėse būna nesutarimų, bet neapleiskime 
jų – ieškokime tarpusavio vienybės ir tos namų ramybės, kurią Kalėdų dvasia kviečia išgyventi. 

Prašau ir meldžiu, kad Viešpats saugotų Jūsų namus ir Jūsų meilę Jam, nes kiekvieną, mylintį 
Jį, lydi pažadas: „Kas myli mane, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės, mes ateisime 
pas jį ir apsigyvensime” Jn 14, 23.

Dievas teapsigyvena Jūsų namuose, kartu su Jo palaima nešančia ramybe.

Džiaugsmingų Šv. Kalėdų!

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

užsienio lietuvių katalikų Sielovadai 
_______________________________________________ 

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

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

 

Daugelį metų Čikagos vie-
šose erdvėse lietuviškais šiau-
dinukais eglutes dabinanti me-
nininkė Marija Kriaučiūnienė 
šiais metais Lietuvos genera-
liniam konsulatui įteikė ypa-
tingą dovaną – savo kūrybos 
kalėdinių žaisliukų rinkinį, 
kuriuo pati papuošė konsulato 
eglę. Priimdamas šią neįkai-
nojamą dovaną generalinis 
konsulas džiaugėsi, kad „nuo 
šiol kasmet šie šiaudinukai 
konsulato svečiams kalėdiniu 
laikotarpiu pristatys gilias ir 
turtingas lietuviškų eglučių 
puošimo tradicijas, o čia apsi-
lankantiems lietuviams ir kon-
sulato darbuotojams primins 
Lietuvą”. 

Poniai Marijai Kriaučiūnie-
nei įteikta Lietuvos Respub-
likos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės padėka. „Dė-
koju Jums už darbą Lietuvos 
konsu la te  Čikagoje ,  už 
daugybę Jūsų iniciatyvų, 
skirtų Lietuvos žmonėms 
tiek Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, tiek Lietuvoje. 
Ypač dėkoju Jums už lietuviš-

Lietuvos generalinis konsulas Marijus Gudynas, Marija 
Kriaučiūnienė ir Rita Janz.                                   A. Vertelkaitės nuotr.

LIETUVIŠKAIS ŠIAUDINUKAIS 
PAPUOŠTA LIETUVOS GENERALINIO 

KONSULATO ČIKAGOJE EGLUTĖ

kos dvasios išlaikymą ir mūsų 
Tėvynei brangių vertybių iš-
saugojimą. Jūsų pastangomis 
auga atsakinga ir lietuvišką 
kultūrą puoselėjanti jaunoji 
karta, kurios dėka stiprės lie-
tuvių tauta ir Lietuva.

Linkiu Jums sveikatos, sti-
prybės ir sėkmės atliekant šią 
kilnią misiją!” – savo padėkos 
laiške rašo Prezidentė.

M. Kriaučiūnienei jos dar-
buose Čikagos gyventojams 
bei svečiams originaliai pri-
statyti lietuvišką kultūrą ir 
tautinį meną visuomet pa-
deda Balzeko lietuvių kul-
tūros programų direktorė 
Rita Janz. Abi moterys jau 
daugelį metų unikaliais lie-
tuviškais tautiniais motyvais 
kalėdines eglutes papuošia 
Navy Pier, O‘Hare oro uoste, 
Cook apygardos iždo biure ir 
kitur, o Midway tarptautinio 
oro uosto keleivius pasitin-
ka šiaudinukais padabinta 
pagrindiniame fojė stovinti 
didžioji eglė.

Lietuvos generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Obolevičius. Kelkite savo nuo-
trauką į foto mozaiką, kuri 
papuoš komandos automobilį 
Dakaro ralyje. Susisiekite per 
Facebook http://dakaras.gf.lt/

Linkime jiems sėkmės!!!!!
Padėka. SLA valdyba reiš-

kia nuoširdžią padėką p. Linai 
Taletavičiūtei, gyvenančiai 
Elektrėnuose - mūsų draugijos 
nario Pauliaus Taletavičiaus 
dukterėčiai – už dovanotą 
Lietuvos Respublikos vėliavą.

Penktas nacionalinis 
prizas „Auksinis švyturys” 
atiteko „Lietuvos aidams”. 
Radijo laida „Lietuvos ai-
dai”, vadovaujama Jono F. 

Kalvelio, šįmet buvo apdova-
nota penktą kartą kaip geriausia 
„Bendruomenių” srities radijo 
programa.

SLA inf.

LR užsienio reikalų mi-
nistras Linas Linkevičius 
gruodžio 11 dieną Vilniuje 
susitiko su Užsienio lie-
tuvių studentų klubo at-
s tovais  i š  Kazachstano, 
Rusijos, Lenkijos, Estijos 
ir Baltarusijos. Susitikime 
aktyviai diskutuota Lietuvos 
pilietybės išsaugojimo bei re-
ferendumo tema, kalbėta apie 
tai, kaip užsienio lietuviai 
gali prisidėti prie Lietuvos 
gerovės kūrimo.

„Nudžiugino užsienio lie-
tuvių studentų entuziazmas, 
meilė Lietuvai ir noras kuo 
geriau ją pažinti”, – po susi-
tikimo teigė L. Linkevičius.

Sibiro tremtinio anūkas 
Timuras Shackurovas su-
sitikime sakė, kad kasdien 
džiaugiasi gyvenimu Vilniuje 
ir ateitį sieja tik su Lietuva. 
„Žiniomis apie Tėvynę mes, 

SU UŽSIENIO LIETUVIŲ STUDENTAIS DISKUTAVO 
APIE PILIETYBĘ IR GALIMYBES

augę užsienyje, turime pa-
sivyti gimusius Lietuvoje 
bendraamžius”, – teigė kitas 
susitikimo dalyvis Simonas 
Saarmannas iš Estijos.

Užsienio lietuvių stu-
dentų klubas – organizacija, 
vienijanti lietuvių kilmės 
jaunimą, atvykstantį studi-
juoti Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. Klubas įkurtas 
užsienio lietuvių kilmės stu-
dentų 2006 m. ir veikia prie 
Užsienio lietuvių švietimo 
centro.

Šiuo metu Lietuvoje stu-
dijuoja apie 300 lietuvių kil-
mės užsieniečių, atvykusių iš 
Europos Sąjungos, Lietuvos 
kaimyninių valstybių ir kitų 
šalių. Neretai studentai būna 
glaudžiai susiję su lietuviškų 
bendruomenių veikla, mokęsi 
lituanistinėse mokyklose. 

LR URM

L. Linkevičius su užsienio lietuvių studentais diskutavo apie pilie-
tybę ir galimybes prisidėti prie Lietuvos gerovės.
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Š. m. lapkričio 22 d. 
Clevelando latvių bendruo-
menė šventė 96-ąją Latvijos 
nepriklausomybės paskelbimo 
(1918.11.18) šventę. Ji vyko la-
tvių liuteronų gražiai papuošto-
je parapijos salėje, Lakewood, 
Ohio. Scenos gilumoje kabėjo 
Latvijos vėliava ir valstybės 
herbas. Vienoje scenos pusėje 
stovėjo JAV, Europos Sąjungos, 
NATO ir Pabaltiečių vėliavos, 

PAPRASTUMU ĮSPŪDINGA LATVIJOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

o kitoje - Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos. Jos liudijo latvių 
pasididžiavimą savo nepriklau-
somybe ir savo bendruomene.

4:08 v. p. p. į salę buvo 
įneštos dvi Latvijos vėliavos 
ir pastatytos scenos priekyje, 
dešinėje pusėje. Vieną jų nešė 
trys vyresnio amžiaus vyrai, 
o kitą - tautiniais drabužiais 
apsivilkęs jaunuolis, lydimas 
dviejų, taip pat tautiniais drabu-

Clevelando estų bendruomenės 
atstovus Haans ir Karin Ruus ir 
dr. Viktorą Stankų. Šventės kal-
bėtoja Ligita Kovtuna, dviejų 
latviškų laikraščių redaktorė, 
savo 23 min. kalboje pabrėžė 
šios dienos svarbą (pokalbyje 
su straipsnio autorium paža-
dėjo jam atsiųsti kalbos tekstą 
angliškai).

Po 15 min. pertraukos įvy-
ko šventinis pianisto Reinis 
Zarinš koncertas. Jis paskam-
bino keturis Jazeps Vitols, 
Janis Ivanovs, Peteris Vasks 
ir Franz Liszt kūrinius, o atsi-
dėkodamas už šiltą priėmimą 

Šventės kalbėtoja Ligita Kovtuna.                     A. V. Matulionio nuotr.

Prie pianino - pianistas Reinis Zarinš.                                                                     A. V. Matulionio nuotr.

Latvijos nepriklausomybės šventėje mergaitės tautiniais drabu-
žiais (iš kairės): Greyley Cook, Elisa Renerts ir Daina Renerts. 
                                                                                           A. V. Matulionio nuotr.

Šių metų lapkričio 30 d. 
Lietuvos generalinis konsu-
las Marijus Gudynas, garbės 
konsulas Jonas Prunskis, 
Amerikos lietuvių tarybos 
prezidentas Saulius Kurpys 
kartu su keletu lietuvių ben-
druomenės atstovų dalyvavo 
pirmųjų Euromaidano meti-
nių minėjime Čikagoje, kurį 
surengė Amerikos ukrainie-
čių bendruomenė. Palaikymą 
Ukrainai savo dalyvavimu 
bei pasisakymais renginyje 
taip pat parodė ir JAV poli-
tikai, kongreso nariai: Mark 
Kirk, Mike Quigley, Peter 
Roskam, laikinai Lenkijos 
generalinio konsulo Čikagoje 
pareigas vykdantis Robert 
Rusecki ir kiti.

Kreipdamasis į susirinku-
sius, senatorius Mark Kirk 
sakė: „Amerika yra galybė 
ne dėl ekonomikos ir ne dėl 
karinės galios, o todėl, kad ji 
yra stipriausia kada nors su-
formuota jėga, kovojanti už 
žmogaus orumą.” Politikas 
patikino mitingo dalyvius, 
jog JAV palaikymas Ukrainai 
tik stiprės bei sakė tikįs per-
gale prieš Putiną.

Genera l in is  konsulas 
Marijus Gudynas susirinku-
siems kalbėjo: „tikiu laisva 
ir suvienyta Europa, kurioje 
yra ir Ukraina. Prieš metus 
Kijevo centre buvo žudomi 
žmonės, nes jie tikėjo tais 
pačiais vieningos Europos 

ČIKAGOJE PAMINĖTOS  
PIRMOSIOS EUROMAIDANO METINĖS

idealais ir nesusitaikė su savo 
išrinkto Prezidento išdavyste. 
Jie buvo labiau europiečiai, 
nei kai kurie šiandieniniai 
ES lyderiai. Lietuva kovoja 
kartu su Ukraina, ir tai yra 
viena priežasčių, kodėl galiu 
su pasididžiavimu stovėti 
apsisiautęs savo Valstybės 
vėliava.”

Minėjimas prasidėjo šv. 
Mišiomis Šv. Volodymyr ir 
Olha bažnyčioje, o vėliau 
tęsėsi jos prieigose, kur gau-
siai susirinkusieji prisiminė 
dieną, kai šimtai studentų 
buvo brutaliai sumušti už 
protestą prieš tuometinio 
Ukrainos prezidento Viktoro 
Janukovičiaus atsisakymą 

žiais pasipuošusių mergaičių. 
Sugiedojus JAV ir Latvijos 
himnus ir pranešėjai tarus svei-
kinimo žodį, parapijos dvasi-
ninkė dr. Sarma Eglite sukalbė-
jo šiai progai skirtą maldą. Po 
to pranešėja pristatė šventėje 
dalyvaujančius svečius, papra-
šydama juos atsistoti: LR gar-
bės konsulę Ingridą Bublienę 
su vyru, Clevelando LB sky-
riaus pirmininką Algį Gudėną 
su žmona, šio straipsnelio au-
torių, Pabaltiečių (draugijos?) 
pirmininkę Mylitą Nasvytienę, 

dar pridėjo vieną kompoziciją. 
Pianistas Reinis Zarinš dažnai 
koncertuoja su garsiais or-
kestrais, kamerinės muzikos 
atlikėjais ir yra laimėjęs daug 
apdovanojimų. Šiuo metu su 
žmona ir trim vaikais jis gy-
vena Londone ir intensyviai 
dirba ruošdamas naują CD. 
Šios šventės programa buvo 
vedama dviem kalbom. Joje 
nebuvo nei begalinių ir ne-
tinkamų kalbų, nei „gėlėtų” 
ir „saldžių” sveikinimų. Tai 
džiugino šventės dalyvius, 
kurių buvo maždaug 100.

Algirdas V. Matulionis

pasirašyti Europos Sąjungos 
integracijos sutartį. 

Protestas pareikalavo dau-
giau nei šimto protestuoto-
jų gyvybių, o vėliau Rusija 
okupavo dalį Ukrainos te-
ritorijos bei aktyviai remia 
teroristinę separatistinę veiklą 
šalies rytuose. Karinė agresija 
prieš Ukrainą jau pareikalavo 
tūkstančių gyvybių. Mitingo 
dalyviai prašė JAV valdžios 
atstovų ir demokratinio pa-
saulio lyderių stabdyti Rusijos 
agresiją, bei teikti paramą 
ginklais už šalies suverenitetą 
ir teritorinį vientisumą kovo-
jančiai Ukrainai.

Lietuvos generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

LR generalinis konsulas M. Gudynas kalba mitingo dalyviams.

MEKSIKOJE 
ĮREGISTRUOTA 

LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖ

Gruodžio 5 d. Meksiko 
mieste įvyko Meksikos lie-
tuvių bendruomenės prista-
tymas. Renginyje dalyvavo 
LR ambasados JAV pirmasis 
sekretorius Vadimas Lucenko, 
LR garbės konsulas Meksikoje 
Ronen Waisser Landau, kiti 
svečiai. 

Bendruomenės veiklą ir jos 
tikslus pristatė bendruomenės 
pirmininkė Rita Sidaravičiūtė. 

Įva i r i a i s  ve r t in ima i s 
Meksikoje gyvena apie 400  
Lietuvos Respublikos piliečių 
bei iki 20 tūkstančių lietuvių 
kilmės žydų.                 LR URM
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Seimas Lietuvos kariams suteikė teisinį pagrindą dalyvauti 
tarptautinėse operacijose 2015–2016 m. Siunčiamų karių skaičiaus 
limitas gerokai didėja. 2014 metais parlamentas tarptautinėse 
operacijose leido dalyvauti iki 118 Lietuvos karių ir civilių krašto 
apsaugos sistemos tarnautojų. Tuo tarpu 2015 m. leista išsiųsti iki 
350, 2016 m. - iki 477. Seimo Ryšių su visuomene skyrius praneša, 
kad parlamentarai plenariniame posėdyje priėmė Seimo nutarimą, 
kuriuo nuspręsta nustatyti NATO greitojo reagavimo pajėgoms, 
ES kovinėms grupėms priskirtų Lietuvos Respublikos karinių 
vienetų, NATO ir ES karinėse vadavietėse tarnybą atliekančių 
Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėse operacijose 2015–2016 
m. teisinį pagrindą. Už šį nutarimą balsavo 83 Seimo nariai, prieš 
balsavusių nebuvo, susilaikė 1 parlamentaras. Pagal priimtą doku-
mentą Šiaurės Atlanto Tarybai priėmus sprendimą panaudoti NATO 
greitojo reagavimo pajėgas ir (arba) NATO karinių vadaviečių 
personalą tarptautinėje operacijoje arba Europos Sąjungos Tarybai 
priėmus sprendimą panaudoti Europos Sąjungos kovines grupes ir 
(arba) Europos Sąjungos karinių vadaviečių personalą tarptautinei 
operacijai, galės būti siunčiama nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 
m. gruodžio 31 d. iki 350, o nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. 
gruodžio 31 d. – iki 477 Lietuvos karių ir civilių krašto apsaugos 
sistemos tarnautojų dalyvauti šiose operacijose.

2014 m. gruodžio 31 d. baigia galioti Seimo 2012 m. nutari-
mu suteiktas mandatas Lietuvos kariniams vienetams, priskirtiems 
NATO greitojo reagavimo pajėgoms ir Europos Sąjungos kovi-
nėms grupėms, taip pat Lietuvos kariams, atliekantiems tarnybą 
NATO ir ES karinėse vadavietėse, dalyvauti Šiaurės Atlanto 
Tarybos ir ES Tarybos patvirtintose tarptautinėse operacijose.

Europos Parlamente (EP) įsteigta „Europietiškos Ukrainos” 
draugų grupė, kurios pirmininku tapo liberalas europarlamentaras 
Petras Auštrevičius. Steigiamajame „Europietiškos Ukrainos” gru-
pės susitikime dalyvavo naujai išrinktos Ukrainos Aukščiausiosios 
Rados nariai, o taip pat – Krymo totorių Medžliso pirmininkas 
Refatas Čiubarovas, kuriam uždrausta įvažiuoti į Krymą. Prie P. 
Auštrevičiaus inicijuotos „Europietiškos Ukrainos” draugų grupės 
jau prisijungė 48 Europos Parlamento nariai, atstovaujantys 18-kai 
ES šalių ir visoms pagrindinėms proeuropietiškoms politinėms 
frakcijoms. Iš Lietuvos europarlamentarų grupėje dirbs liberalas 
A. Guoga, europarlamentarai Z. Balčytis, G. Landsbergis, V. 
Mazuronis ir B. Ropė.

Rusijos vyriausybė priėmė sprendimą dėl „išmokų iki gyvos 
galvos Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje gyvenantiems II pasaulinio 
karo veteranams tvarkos”. Sprendimas II pasaulinio veteranams, 
gyvenantiems Baltijos šalyse, skirti išmokas iki gyvos galvos pri-
imtas remiantis Rusijos prezidento Vladimiro Putino 2014 metų 
gegužės 8 dieną pateiktu įsaku. Remiantis šiuo dokumentu, mė-
nesinės išmokos veteranams (priklausomai nuo kategorijos) dydis 
siekia nuo 500 iki 1000 rublių. Mokėjimas turėjo būti pradėtas 
2014 metų gegužės 1 dieną. Gruodžio 12 dienos Rusijos rublio 
kursu išmokos suma sudarys atitinkamai 15 ir 7,50 eurų (51,79 
Lt ir 25,90 Lt). iš viso Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje gyvena 
beveik 12 tūkst. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas minėtu 
dekretu nurodė skirti papildomas simbolines išmokas buvusiems 
kariškiams, kurie sovietų okupacijos metais naikino Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo siekusius partizanus. Šie asmenys 
įvardijami greta Antrojo pasaulinio karo dalyvių ir buvusių nacių 
kalinių. Visiems jiems nurodyta skirti mėnesines išmokas iki 
gyvenimo pabaigos. Partizaninis karas prieš sovietinę okupaciją 
Lietuvoje vyko nuo 1944 iki 1953 metų. Iš visų Baltijos valstybių 
pasipriešinimas Lietuvoje buvo stipriausias. LRT, delfi.lt, LR URM

Š.m. gruodžio 5 dieną 
Lietuvos Respublikos amba-
sadoje Vašingtone – didelė 
laisvės ir demokratijos rė-
mėjų šventė. Renginyje daly-
vavo buvę ir esami Freedom 
House, Tarptautinio respu-
blikonų instituto, McCaino 
fondo ir kitų pasaulyje žino-
mų institucijų vadovai bei na-
riai, taip pat vieno labiausiai 
prestižinių JAV universitetų 
– Georgetown Universiteto – 
vadovai, profesoriai, esami ir 
buvę studentai. Viso renginy-
je dalyvavo apie 150 žmonių.

Gruodžio 11 d. krašto ap-
saugos viceministras Marijus 
Velička susitiko su JAV 
Valstybės departamento se-
kretoriaus patarėju Europos 
ir Eurazijos klausimais pava-
duotoju Ericu Rubinu (Eric 
Rubin) ir aptarė NATO sau-
gumo užtikrinimo priemones 
Baltijos šalių regione, saugumo 
situaciją Ukrainoje ir galimas 
jos paramos priemones, tolesnes 
Lietuvos ir JAV bendradarbia-
vimo tarptautinėse operacijose 
perspektyvas.

Susitikime viceministras 
M. Velička teigė, kad Lietuva 
tikisi ir toliau aktyviai ben-
dradarbiauti su JAV, siekiant 
praktiškai įgyvendinti NATO 
viršūnių susitikime Velse pri-
imtus sprendimus. „Esame 
pasirengę sudaryti visas sąlygas 
JAV pajėgų buvimui Lietuvoje. 
Padidėjęs gynybos biudžetas 
leis mums vystyti poligonų 
plėtros projektus, gerinti karių 
treniravimosi sąlygas ir suteikti 
reikalingą priimančiosios šalies 
paramą”, – susitikime minėjo 
M. Velička.

Susitikimo metu svečias 
patikino viceministrą, kad JAV 
puikiai supranta mūsų regiono 
saugumo situaciją ir kad sau-

„ESAME PASIRENGĘ SUDARYTI VISAS SĄLYGAS  
JAV PAJĖGŲ BUVIMUI LIETUVOJE”

Iš kairės: Lietuvos krašto apsaugos viceministras Marijus Velička ir JAV Valstybės departamento sekreto-
riaus patarėjas Europos ir Eurazijos klausimais pavaduotojas Ericas Rubinas (Eric Rubin). LR KAM nuotr.

gumo priemonės bus tęsiamos 
ir stiprinamos. „Manau, nuo pat 
įvykių Ukrainoje pradžios, siun-
čiate rimtą žinutę apie atsakingą 
požiūrį į savo krašto gynybą. 
JAV sveikina Lietuvos tvirtą 
įsipareigojimą didinti gynybos 
finansavimą, kurti aukštos pa-
rengties pajėgas, kariuomenės 
modernizavimo planus – tai 
valios gintis demonstravimas”. 
Pasak E. Rubino, šiame kon-
tekste JAV žymiai lengviau 
priimti sprendimus dėl Europos 
saugumo užtikrinimo iniciaty-
vos finansavimo. „Tikimės, kad 
tai leis dar sustiprinti ir išplėsti 
saugumo užtikrinimo priemo-
nes regionui”, – teigė svečias.

Viceministras M. Velička 
taip pat pabrėžė, kad JAV karių 
buvimas Lietuvoje tai – investi-
cija į sąveikumą bet kokio tipo 
grėsmėms atremti. „Lietuva yra 
pasirengusi ir toliau tvirtai lai-
kytis įsipareigojimų, remti JAV, 
Aljanso tikslus tarptautinėse 
operacijose. Tęsime dalyvavimą 
mokymo misijoje „Tvirta para-
ma” Afganistane”, – sakė jis.

JAV yra viena svarbiausių 
Lietuvos partnerių gynybos 
srityje. JAV politinė parama ir 
karinė pagalba didele dalimi 
lėmė tai, kad 2004 m. Lietuva 

tapo Aljanso nare. Lietuva ak-
tyviai įsijungė į JAV vadovau-
jamos tarptautinės koalicijos 
kovą su terorizmu. Įvairias JAV 
mokymo institucijas yra pabaigę 
daugiau kaip 300 kariškių.

JAV jau keturis kartus vyk-
dė NATO oro policijos misi-
jos Baltijos šalyse. Šių metų 
kovą, reaguodama į įvykius 
Ukrainoje, JAV pirmoji susti-
prino oro policijos misiją ir 
Karinių oro pajėgų Aviacijos 
bazėje Šiauliuose dislokavo 
papildomus šešis naikintuvus 
F-15 „Eagle”.

Nuo balandžio 26 d. Baltijos 
šalyse ir Lenkijoje buvo dislo-
kuota apie 600 nuolat besiro-
tuojančių JAV karių.

JAV ir Lietuvos kariuo-
menės nuolat bendradarbiauja 
tarptautinėse pratybose. JAV 
ir Lietuvos kariai bendrai tre-
niruojasi priimančiosios šalies 
paramos pratybose „Baltijos šei-
mininkas”, tarptautinės Karinių 
jūrų pajėgų pratybose „Baltops”, 
NATO karinių oro pajėgumų 
treniruotėse „BRTE”, Baltijos 
valstybių ir JAV Sausumos pa-
jėgų Europoje vadavietės orga-
nizuojamose pratybose „Kardo 
kirtis”, tarptautinėse pratybose 
„Geležinis kardas” ir kt. LR KAM

LIETUVOS AMBASADOJE VAŠINGTONE – 
LAISVĖS IR DEMOKRATIJOS ŠVENTĖ

Sveikindamas visus da-
lyvius Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Jungtinėse 
A m e r i k o s  Va l s t i j o s e 
Žygimantas Pavilionis pažy-
mėjo, kad: „Lietuva ir kova 
už laisvę tapo tarsi sinoni-
mais, todėl ne tik Lietuvos 
ambasada JAV, kuri šiemet 
švenčia 90-ąsias įkūrimo 
metines bei šia proga yra sim-
boliškai pavadinta „Laisvės 
ambasada”, nes ir Lietuvos 
okupacijos metais nenu-
trūkstamai atstovavo mūsų 
šalį bei žmones, bet ir visa 

Lietuva visomis išgalėmis 
toliau remia regiono ir pa-
saulio valstybių kovą už 
laisvę bei stengiasi savo 
pavyzdžiu įkvėpti vykdyti re-
formas, stiprinti demokratiją 
bei svarbiausią jos sudeda-
mąją – pilietinę visuomenę”. 
„Todėl Lietuva nepaprastai 
džiaugiasi tuo, kad Vilniuje 
įsisteigė tokių pasaulyje 
žinomų organizacijų kaip 
Freedom House, Tarptautinio 
r e spub l ikonų  in s t i t u to , 
Nacional inio demokratų 
instituto bei buvusio JAV 
Prezidento Ronald Raegan 
vardu pavadinto Raegan 
House regioninės būstinės, 

bei deda visas pastangas į 
mus sudėtoms viltims patei-
sinti”. Ambasadorius taip pat 
pridūrė, kad atviros ir jokiais 
įmanomais būdais nepateisi-
namos Rusijos agresijos prieš 
Ukrainą akivaizdoje, visų šių 
pasaulyje žinomų ir instituci-
jų veikla dabar kaip niekad 
svarbi, o jų veiklos regione 
centras turėtų būti Vilnius.

Renginys tapo dar labiau 
simboliškas dėl to, kad jis tapo 
simboliška naujojo Freedom 
House vadovo ir preziden-
to – ambasadoriaus Mark P. 
Lagon – atsisveikinimo su 
Georgetown Universitetu, kur 
jis vadovavo Globalios poli-

tikos katedrai, ceremonija ir 
kartu jo inauguracija į naujas 
pareigas.

Šiose pareigose jis pakeis 
ilgametį Freedom House pre-
zidentą David Kramer, kuris 
nuo šiol vadovaus sparčiai au-
gančio ir vis didesnį vaidmenį 
JAV vidaus ir užsienio politi-
koje vaidinančio The McCain 
Institute vienu vadovų.

Be to, Georgetown aka-
deminė bendruomenė prisi-
mine ir tai, kad praėjusiais 
metais šiame universitete 
Prezidentei D.Grybauskautei 
buvo suteiktas Garbes dakta-
ro titulas. 

LR URM
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Paskelbti 2014-ųjų Nacionalinės premijos laureatai. 
Premijos laureatams bus įteiktos Prezidentūroje Vasario 16-
ąją, švenčiant šalies nepriklausomybę. Šių metų pagerbtaisiais 
tapo fotomenininkas Algirdas Šeškus - avangardinės raiškos 
(dar sovietmečiu) lietuvių fotografijoje pradininkas, architektas 
Rolandas Palekas - Vilniaus universiteto bibliotekos, „Litexpo” 
parodų rūmų, daugelio sostinės komercinių ir gyvenamųjų pasta-
tų projektų autorius, rašytojas Jakovas Grigorijus Kanovičius, 
aktorė Nelė Savičenko, lietuvių literatūros mokslininkas, kriti-
kas ir leidėjas Valentinas Sventickas bei aktorius Regimantas 
Adomaitis.

Tilžėje žudoma lietuvybė. Būti Lietuvos konsulatui 
Sovetske (Tilžėje) ar nebūti? Toks klausimas pastaruoju metu 
svarstomas mūsų šalies valdžios kuluaruose. Tiek Kaliningrado 
srityje dirbantys lietuviai, tiek kai kurie Seimo nariai įsitikinę, 
kad konsulato uždarymas būtų žingsnis atgal, nes šios įstaigos 
reikia ne tik įvairioms teisinėms problemoms spręsti, vizoms 
išduoti, bet ir lietuvybei šiame krašte palaikyti. Nuo įsteigimo 
2003-aisiais konsulatas krašte tapo lietuvybės židinio, tačiau 
Užsienio reikalų ministerija svarsto jį uždaryti, o funkcijas 
perduoti Kaliningrade įsikūrusiam generaliniam konsulatui.

Čiurlionis Plungei nereikalingas. Namo, kuriame prieš 
daugiau nei 100 metų gyveno ir kūrė žymiausias Lietuvos dai-
lininkas ir kompozitorius Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 
išorės nė pirštu paliesti neleidusi Plungės valdžia persigalvojo. 
Kiaurą vieno labiausiai mieste lankomo pastato stogą nurodė 
susiremontuoti jo gyventojams, ir už net penkis kartus didesnę 
sumą, nei tai galėtų padaryti patys plungiškiai. Apskaičiuota 
darbų sąmata - 104 tūkst. litų. Į valstybės saugomų nekilnoja-
mojo kultūros paveldo objektų sąrašą įtrauktame name įrengta 
dešimt butų. Devyni iš jų privatizuoti, vienas priklauso Plungės 
rajono savivaldybei. 

Nuo 1924 metų Lietuvoje vyksta Dainų šventės, o 1988-1991 
m. periodas vadintas dainuojančia revoliucija, mat pasauliui 
žinią apie Nepriklausomybės siekimą lietuviai skleidė demons-
tracijose, mitinguose dainuodami patriotines bei liaudies dainas. 
Jau gerą dešimtmetį Estijos, Latvijos ir Lietuvos dainų ir šokių 
švenčių tradicija bei simbolika yra pripažinta žmonijos žodinio 
ir nematerialaus kultūros paveldo šedevru. Tačiau gimtosios 
kalbos puoselėtojai nerimauja, ar pajėgsime išsaugoti šias tra-
dicijas. Apskritai dainuojančių žmonių Lietuvoje yra nemažai, 
tačiau lietuvių liaudies, patriotinės dainos daugiausia skamba tik 
šalį reprezentuojančiuose renginiuose, o daug jaunų atlikėjų bei 
grupių mieliau renkasi dainuoti kūrinius užsienio kalbomis.  ELTA

Jaunojo  Dainų  šven -
tės minčių generatoriaus už 
rinkodarą atsakingo Šarūno 
Daugirdo idėja - tokiu būdu 
dar iki šventės sukviesti cho-
rus, leisti jiems vieniems su 
kitais susipažinti bei supa-
žindinti visuomenę - sulaukė 
didžiulio kitų organizatorių 
pritarimo. Padedant socialinės 
žiniasklaidos kuratorei Dianai 
Karvelytei, tuojau pat buvo su-
galvotas maršrutas, pagaminti 
tie du mieli čiulbuonėliai, ku-
rie netrukus išplasnojo skleisti 
žinią apie būsimąjį ateinančios 
vasaros renginį Čikagoje. Jų 
nuotykius, bendravimą su 
kolektyvais visi norintieji gali 
stebėti šventės „Facebook” ir 
„Twitter” puslapiuose.

Šių dviejų paukštelių ke-
lionė po Šiaurės Ameriką – tik 
viena iš daugelio unikalių idė-
jų, kurios sukasi sumanytojų 
galvose, yra aptarinėjamos 
nesuskaičiuojamų pasitarimų 
metu ir į kurias dedama  nepa-
prastai daug jėgų, kad jos būtų 
įvykdytos. Renginio režisie-
riaus Vyto Čuplinsko galva vi-
suomet pramušta visokiausiais 
išmąstymais, tačiau būsimai 
šventei ir jis, ir jo komanda tų 
minčių turi galybę. Žinoma, iki 
šventės visi žiūrovų laukiantys 
siurprizai nebus atskleisti, bet 
mes, tie, kurie galintys apie 
juos sužinoti, stebimės, iš kur 
jie turi tiek fantazijos! Šventės 
eiga, tai, kaip bus pristatomi 
kūriniai, kaip vizualiai jie 
bus pagyvinti, teatralizuoti, 
apšviesti, neabejotinai bus 
iššūkis kitų būsimųjų renginių 
sumanytojams.

Tačiau bet kokiai idėjai, 
kad ji išsipildytų, neužtenka 
tik gerų organizatorių norų. Ir 
geriausias sumanymas ir liks 
tik idėja, jeigu jai įvykdyti 
nebus pinigų. Kalbėkime atvi-
rai: kultūriniai renginiai - ypač 
lietuviški – ne visada visuo-
menės noriai remiami. O jei ir 
remiami, tai kaskart tų pačių 
asmenų ar organizacijų. Jie 
nusipelnę pačios nuoširdžiau-
sios aukų prašytojų padėkos! 
Tas, kas yra bandęs  ieškoti fi-
nansinės pagalbos, gerai žino, 
jog tai nėra pats maloniausias 
užsiėmimas. Nepaprastai ma-
lonu, jog ateinančios vasaros 
renginį ir vėl remia nuolatinės 
dainų švenčių globėjos - JAV 
bei Kanados lietuvių ben-
druomenės. Dėkingi dr. Terri 
ir dr. Jonui Prunskiams, savo 
piniginę paramą paskyru-
siems Kęstučio Daugirdo bei 
Rugilės Kazlauskaitės kūriniui 
„Dainuojanti revoliucija”, 

taip pat Eglei ir dr. Mariui 
Laniauskams, lėšų skyrusiems 
Ritos Čyvaitės-Kliorienės bei 
Nijolės Kersnauskaitės maldai 
„Namų ugnis” (už sūnų Luką, 
2015 m. įšventinamą kunigu). 
Būtų  šaunu, jei atsirastų ir 
daugiau norinčiųjų tapti šven-
tės kūrinių ar pokylio rėmėjais, 
galinčiais padengti bent dalį iš 
Lietuvos atvykstančių chorų 
apgyvendinimo arba koncer-
to patalpų nuomos išlaidų. 
Ar tiesiog nupirktų šventės 
marškinėlius. Bet kokia pa-
galba šiam nepaprastai gražią 
lietuviškos chorinės dainos 
puoselėjimo tradiciją - beje, 
šiemet žyminčią 90-mečio 
jubiliejų - norinčiam išlaikyti 
renginiui būtų labai reikalinga 
ir su dėkingumu priimta.

Manome, jog po Ilinojaus 
universiteto Čikagoje skliau-
tais 2015-ųjų liepos 5 d. su-
sirinks per 1400 choristų ir 
koncerto klausysis apie 5000 
žiūrovų. Džiugu, kad į ko-
lektyvus atėjo daug naujų 
narių, ypač jaunimo! Dabar 
užsiregistravę keturiasdešimt 
keturi JAV, trylika Kanados 
bei dešimt chorų iš Lietuvos. 
Beje, tarp pastarųjų – tokie 
gerai žinomi kolektyvai, kaip 
Vilniaus mokytojų namų miš-
rusis choras „Bel Canto” (2013 
m. jis pripažintas geriausiu 
mišriuoju choru Lietuvoje, o 
šiemet iš Rygoje vykusios cho-
rų olimpiados drauge su kitais 
keturiais Lietuvos kolektyvais 
„Bel Canto” parsivežė auksą), 
Šiaulių valstybinis kamerinis 
choras „Polifonija”, Kauno 
berniukų ir jaunuolių choras 
„Varpelis”, B. Dvariono muzi-
kos mokyklos mergaičių cho-
ras „Viva Voce” iš Vilniaus. 
Nors iki renginio dar likęs 
geras pusmetis, jau dabar iš 
lūpų į lūpas eina garsas ir apie 
atvykstančius į šventę popu-
liarius muzikantus iš anapus 
Atlanto – folkloro, džiazo bei 
daugelio kitų stilių dainininkę 
Rasą Serra ir talentingą pu-
čiamųjų instrumentų atlikėją 
Saulių Petreikį. Beje, čia visai 
tinkama vieta kreiptis su štai 
tokiu klausimu: kas šiapus 
Atlanto grojate akordeonu? 
Mums jūsų, vietinių talentų, 
LABAI reikia! Kodėl, kol kas 
nesakysime. Apsilankę šven-
tės internetinėje svetainėje ir 
paspaudę nuorodą „Dalyviai”, 
praneškite apie save. Tuomet 
jums asmeniškai smulkiau 
apie tą slaptą projektėlį bus 
paaiškinta. Žodžiu, tiesiog 
nuostabu, kad šios šventės 
dvasia jau gyvena ir didelis, ir 

mažas, daugiau ar mažiau ži-
nomas atlikėjas bei kolektyvas 
- visi yra laukiami, nesvarbu, 
iš kurios jie vandenyno pusės, 
- kiekvienas talentas praturtins 
būsimąjį renginį.

Kaip žinia, pageidaujantieji 
tą savaitgalį apsistoti viešbuty-
je seniai rezervuojasi  kamba-
rius Sheraton Chicago Hotel 
and Towers, 301 E. North Water 
St. Chicago, IL, (312) 464-
1000. Paminėjus Lithuanian 
Song Festival, suteikiama 
nuolaida. Paskutinėmis žinio-
mis, kambarių dar likę, bet 
jų sparčiai mažėja! Šventės 
tinklalapis, paspaudus nuorodą 
„Viešbutis”, suteiks daugiau 
vertingos informacijos. 

Galima nusipirkti bilie-
tus ir į po šventės minėtame 
viešbutyje rengiamą pokylį 
bei šokių vakarą. Smulkiau 
viską išsiaiškinsite interneto 
svetainėje („Krautuvėlės” 
nuoroda). 

Na, o svarbiausia - jau ga-
lite įsigyti bilietus į koncertą. 
Juk visai čia pat – nuostabios 
besibaigiančių 2014-ųjų metų 
šventės. Kodėl nepamąsčius 
apie originalią dovaną, bilietą 
į X Šiaurės Amerikos lietuvių 
dainų šventę ateinančią liepą? 
Neabejojame, kad pradžiu-
gintumėte savo artimąjį ir 
drauge neleistumėte nutrūkti 
nuostabiai lietuviškos dainos 
išsaugojimo gijai. Bilietai (su-
augusiems - $40-$50, jaunimui 
iki 18 m. - $20) - dainų šventės 
interneto svetainėje (spauskite 
nuorodą „Visiems”, po to – 
„Renginiai & Bilietai”) bei 
Ilinojaus universiteto Čikagoje 
bilietų kasoje (UIC box office). 
Pirkdami pastarojoje nemokė-
site papildomų Ticketmaster 
agentūros mokesčių. 

Chorai! Papasakokite 
apie save. Savo įspūdžiais 
bei nuotaikomis, užplūstan-
čiomis besiruošiant artėjan-
čiai šventei, pasidalinkite su 
kitais – ne tik per socialinę 

žiniasklaidą. Dar gyvas ir 
spausdintas žodis, tad tegul 
apie jus sužino ir skaitantieji 
JAV bei Kanados lietuvių 
spaudą, tegul eina garsas 
apie jus, kolektyvus, nuo 
kurių balsų kitą vasarą aidės 
didelė koncerto salė Vėjų 
mieste. Rašykite: ujolanta@

MELODIJA IR RITMAS JAU KELYJE. APLANKĘ DAUGYBĘ JAV IR  
KANADOS MIESTŲ, VASARĄ JIE PARLĖKS ČIKAGON 

Pirmasis Melodijos nutūpimas – pas Maironio lituanistinės mokyklos chorą Niujorke.

Kas gi tie Melodija ir Ritmas, paklausite. Ogi tai du 
paukštukai, būsimosios X Šiaurės Amerikos lietuvių 
dainų šventės simboliai. Oranžinės spalvos Melodija iš-
keliavo pas chorus į rytinę JAV pakrantę bei Kanadą, o 
geltonas Ritmas lanko dainininkus vidurio ir vakarų JAV. 

sbcglobal.net. 
Daugiau svarbios informa-

cijos ieškokite: Dainų šventės 
interneto svetainė - www.
dainusvente.org

Facebook - www.facebook.
com/dainusvente2015

Twitter - @DainuSvente
Jolanta Urbietienė
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„Tvarkos ir teisingumo” 
partijos pirmininku dvejų metų 
kadencijai perrinktas europar-
lamentaras Rolandas Paksas. 
Gruodžio 13 d. vykusiame 
partijos kongrese už jį balsavo 
607 partiečiai.

Kitas kandidatas – eu-
roparlamentaras Valentinas 
Mazuronis – surinko 150 bal-
sų. Anksčiau pirmuoju pardi-
jos pirmininko pavaduotoju 
buvęs V. Mazuronis nepaskir-
tas į šį postą.

„Aš manau, kad Valentinas 
Mazuronis susikoncentra-
vo į Europos Parlamentą, 
o man reikalingas žmogus, 
atsakingas už visus įvykius, 
kurie vyksta Lietuvoje, kuris 
kiekvieną dieną būna įvykių 
sūkuryje ir mes galime dirbti 
kaip komanda, komunikuojant 
ir darant sprendimus”, – ži-

„TVARKOS IR TEISINGUMO” 
PIRMININKU PERRINKTAS R. PAKSAS 

niasklaidai sakė R. Paksas. Jis 
neigė, kad sprendimas susijęs 
su tuo, kad V. Mazuronis tapo 
vienu didžiausių jo kritikų.

„Man yra pabodę atsaki-
nėti, ką galvoja Mazuroniai ir 
ko jie negalvoja. Aš labai jums 
nuoširdžiai kalbu, svarbiausia 
– programos įgyvendinimas, 
komanda ir bendras tikslas”, 
– teigė R. Paksas.

 V. Mazuronis sakė, kad 
parti jos pirmininkas pa-
vaduotojais pasirinko sau 
lojalius žmones. „Aš galiu 
tik pasveikinti naują pirmi-
ninką ir jo komandą, ku-
rios branduolį sudarys P. 
Gražulis, V. Kamblevičius ir 
K. Komskis. Jis gavo tą, ko 
norėjo. Pirmininko pasirinki-
mas reiškia, kad jis paniškai 
bijo kritikos ir diskusijų ir kad 
jis pavaduotojais pasirenka 

žmones, kurie yra jo ditiram-
bos”, – sakė V. Mazuronis.

R. Paksas pirmuoju pa-
vaduotoju pasirinko partijos 
rinkimų štabo vadovą, par-
lamentarą Kęstutį Komskį, 
pavaduotojais pasirinkti Seimo 
narys, kandidatas į Vilniaus 
miesto merus Petras Gražulis, 

taip pat parlamentarai Rimas 
Antanas Ručys, Remigijus 
Žemaitaitis, partijos atsakin-
gasis sekretorius Almantas 
Petkus, Juozas Imbrasas, 
Onutė Valiukevičiūtė, Vytautas 
K a m b l e v i č i u s ,  A r t ū r a s 
Razbadauskas ir Egidijus 
Vilimas.

R. Paksas partijai vado-
vauja nuo jos įkūrimo 2002 
metais, tuomet ji vadinosi 
Liberalų demokratų partija, 
2006 metais pervadinta į par-
tiją „Tvarka ir teisingumas”. 
Pertrauką jis padarė tik kai 
ėjo prezidento pareigas 2003–
2004 metais.                     LRT

„Info TV” šaltinių teigi-
mu, Lietuvai pirmininkaujant 
Europos Sąjungai kai kurių 
Seimo darbuotojų neaiškūs 
asmenys prašė kopijuojant do-
kumentus padaryti papildomą 
kopiją ir ją perduoti už atlygį.

Pasak Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininko Artūro Paulausko, 
dabar vėl pastebimas užsienio 
agentų suaktyvėjimas. Dar prieš 
Lietuvai pradedant pirminin-
kauti ES, skambėjo pranešimai 
apie tai, kad rytų kaimynių 
agentai aktyviai ieško kontaktų 
Lietuvoje. Aiškėja, kad perspėji-
mai nebuvo iš piršto laužti. 

„Info TV” laidos „Info die-
na” šaltinių teigimu, neaiškūs 
asmenys per patį ES pirminin-
kavimo įkarštį bandė verbuoti 
Seimo kanceliarijos darbuo-
tojus, kad šie, kopijuodami ar 
spausdindami dokumentus, 
padarytų papildomą kopiją ir 
ją parduotų. Dėl tokios veiklos 
surengti du uždari, iš anksto 
neskelbti, Seimo nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
posėdžiai. „Pareigūnai yra in-
formavę apie tokius susitikimus, 
Valstybės saugumo departa-
mentas dirba savo darbą. Galiu 
tik tiek pasakyti, kad paskutiniu 
metu žvalgybos vėl yra suakty-
vėjusios”, – „Info dienai” sakė 
A. Paulauskas. 

Apsauga – ne geležinė
Seime, pasak laikinojo kan-

clerio Gedemino Aleksonio, su 
slaptais dokumentais galima 
susipažinti tik specialiame ka-
binete kambaryje. Dokumentus 
kopijuojantys žmonės taip pat 
tai atlieka pagal specialią tvarką, 
tad nutekinti informaciją esą 
būtų sunku. Tačiau, kad bandy-
mų būta – neneigiama. „Būtų 
neteisinga sakyti, kad niekas 
tokių dalykų nebando. Jei kan-
celiarijai kyla įtarimų, apie tai 
informuojamas Saugumo depar-
tamentas”, – aiškino laikinasis 
Seimo kancleris G. Aleksonis.

Prieš Lietuvai pradedant 
pirmininkauti ES, seime sau-
gumiečiai darbuotojams rengė 
kursus. Supažindino su užsienio 
žvalgybų darbo metodais, mokė 
darbuotojus kaip elgtis susidū-
rus su galimu šnipu. Pasak A. 
Paulausko, tokius kursus reikėtų 
rengti nuolat, tai ir ketinama 
daryti. 

„Nereikšminga” 
informacija

Pasak žvalgybos specialistų, 
net ir nereikšmingi dokumen-
tai, tam tikrame kontekste gali 
įgauti didelę reikšmę. Tarkime, 
gavus į kareivines pristatomo 
sviesto važtaraštį, žinant, koks 
yra kario davinys, galima su-
skaičiuoti, kiek konkrečioje 
vietoje yra pajėgų.

Su verbavimu teko susidurti 
ne tik Seimo darbuotojams, bet 
ir politikams. Liberalą Remigijų 
Šimašių agentai verbavo, šiam 
dar dirbant visuomeninį darbą 
– prieš 6-erius metus. Paprastai 
bendravimą šnipai esą prasideda 
lengvo turinio pokalbiu. „Buvo 
leidimas suprasti, kad jiems įdo-
mu šnekėtis, na tai pati pradžia. 
Kadangi man nebuvo įdomu, 
tuo viskas ir baigėsi. Aplinkybių 
pasakoti nenorėčiau. Galiu 
pasakyti tik tiek, kad mūsų insti-
tucijos dirba ir dirba gerai. Labai 
džiaugiuosi, kad kitų šalių ins-
titucijos nedirba taip gerai, kaip 
kad legendos sklando”, – „Info 
dienai” pasakojo R. Šimašius. 

Už šnipinėjimą 
– kalėjimas

Valstybės saugumo departa-
mentas užsienio agentus pagal 
galimybes stebi, stengiasi kon-
troliuoti, jei yra galimybė dis-
kretiškai įspėja žmones, kad su 
jais ryšį bando užmegzti šnipas. 
Pasak patyrusių saugumiečių, 
toks darbas vykdomas nuolat ir 
tuo nereikėtų stebėtis.

„Į Gariūnus ar Kalvarijų 
turgų gi neis. Eina į Seimą, eina 
ten, kur galima gauti informa-
cijos apie Lietuvą, dar svarbiau 
– apie ES, dar svarbiau – apie 
NATO arba Ukrainą. Toks jų 
darbas”, – sakė buvęs VSD 
vadovas Jurgis Jurgelis. 

Saugumo departamentas 
teismui neseniai perdavė dvi 
bylas, kuriose šnipinėjimu 
Baltarusijai kaltinamas vyras, 
dirbęs paramediku, bei valsty-
bės įmonėje „Oro navigacija” 
dirbęs asmuo. Karys rinko in-
formaciją apie krašto apsaugos 
sistemą net penkerius metus. 
Užverbuotas „Oro navigacijos” 
darbuotojas teikė duomenis apie 
karinius ir civilinius skrydžius. 

Už šnipinėjimą kitos valsty-
bės tarnyboms gresia nelaisvė 
iki 15 m. Info TV

Euro įvedimas, užbaigta 
suskystintų gamtinių dujų 
terminalo statyba ir didėjantys 
atlyginimai gyventojų neguo-
džia – beveik du trečdaliai 
Lietuvos piliečių lapkritį buvo 
įsitikinę, kad reikalai šalyje 
pastaruoju metu krypsta į blo-
gąją pusę.

Priešpaskutinį šių metų 
mėnesį pozityviai į šalies ateitį 
žiūrėjo praktiškai kas ketvirtas 
(39 proc.) šalies gyventojas, 
rodo naujienų agentūros ELTA 
užsakymu rinkos ir viešosios 
nuomonės tyrimų bendrovės 
„Baltijos tyrimai” lapkričio 
14–24 dienomis atlikta apklau-
sa. Lyginant su spalio mėnesiu, 
optimistų padaugėjo 2 procen-
tais, tačiau 2013 m. spalį tokių 
buvo 44 proc.

Didesni optimistai yra jau-
nimas iki 30 metų, didmiesčių 
gyventojai, respondentai su 
aukštuoju išsilavinimu, stu-
dentai ir moksleiviai, vadovai 

Lietuvos Respublikos Seimas.                                   en.wikipedia.org

LIETUVOS SEIME – BANDYMAI VERBUOTI
bei specialistai ir tarnautojai, 
gyventojai, kurie savo šeimos 
finansinę padėtį vertina gerai. 
Kad reikalai Lietuvoje krypsta 
į gerąją pusę dažniau mano 
rinkimuose balsuojantys už 
Tėvynės sąjungą-Lietuvos 
krikščionis demokratus ir 
Liberalų sąjungą.

Manančių, kad reikalai 
Lietuvoje iš esmės krypsta į 
blogąją pusę sumažėjo nuo 62 
proc. spalį iki 60 proc. lapkritį, 
tačiau lyginant šių ir praėjusių 
metų lapkričio mėnesio ap-
klausos rezultatus, pesimistų 
padaugėjo 6 proc. Daugiau už 
kitus dabartine padėtimi šalyje 
yra nepatenkinti vyresni nei 50 
metų žmonės, gyvenantys kai-
me, respondentai su mažiau-
siomis šeimos pajamomis – iki 
1500 litų per mėnesį, apklaus-
tieji su viduriniu išsilavinimu 
ar baigę kolegiją, pensininkai 
ir bedarbiai, tautinių mažumų 
atstovai.

NEMATO LIETUVOS PASIEKIMŲ

Siekiant užtikrinti nacio-
nalinį saugumą ir apginti vi-
suomenę nuo priešiškos pro-
pagandos ir dezinformacijos, 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Seimui teikia Visuomenės in-
formavimo įstatymo pataisas.

Jose už karo propagandą, 
raginimus keisti konstitucinę 
santvarką, kėsintis į šalies su-
verenitetą siūloma skirti baudą 
iki 3 proc. metinių transliuoto-
jo pajamų. Tokio paties dydžio 
baudos gali būti taikomos ir 
retransliuotojams už televizi-
jos programų, keliančių grės-
mę Lietuvos valstybingumui, 
pakartotinį rodymą.

Įstatymo projekte siūloma 
nustatyti transliuotojų ir retrans-
liuotojų atitikties nacionaliniam 
saugumui procedūrą ir įtvirtinti 

LIETUVOS PREZIDENTĖ TEIKIA PATAISAS, 
NUMATANČIAS BAUDAS UŽ KARO PROPAGANDĄ

Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijos (LRTK) pareigą at-
sisakyti išduoti licenciją, už-
drausti veiklą teismo keliu ar 
pasipriešinti akcijų perleidimui.

Prokurorui, valstybės insti-
tucijoms bei visuomenės infor-
mavimo srityje veikiančioms 
asociacijoms suteikiama gali-
mybė teisme ginti viešąjį inte-
resą tuo atveju, jei LRTK nepai-
sytų raginimo užkirsti kelią karo 
propagandos ir grėsmę Lietuvos 
valstybingumui keliančios in-
formacijos skleidimui.

Įstatymo pataisos leis ir 
kiekvienam gyventojui kreip-
tis į atsakingas institucijas su 
prašymu užkirsti kelią drau-
džiamos informacijos skleidi-
mui, teigiama Prezidentūros 
pranešime spaudai.           LRT
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

A.a. Alfonso Tumo prisiminimui
B.Gricius, Agoura Hills, CA ......100
Kalėdų Senelis, 
Šiaurės Ašigalis ..........................100
A.a. Juozo Raibio atminimui
B.Gricius, Agoura Hills, CA ......100
A.a. Juozo Raibio atminimui
A.Pažiurienė Oak Park, CA .........60
A.Brakas, Chesterland, OH .........55
G.Brennan, Fairfield, OH ............55
A.Markevičius, 
Santa Monica, CA ........................50
A.a. Juozo Raibio atminimui
A.Žemaitaitis, 
Santa Monica, CA ........................50
A.a. Alfonso Tumo prisiminimui
J.Cekanauskienė, Westlake, CA ..50
R.Nasvytienė, Lakewood, OH ....50
A.a. Juozo Raibio atminimui
J.Cekanauskienė, Westlake, CA ..50
J.Variakojis, Burr Ridge, IL .........50
N.Bražėnas, Sparkill, NY ............45
K.Kaspariūnas, Largo, FL ...........45
O.Adomavičius, 
Centerville, MA ............................25
J.Cernius, Glendale, CA ..............25
Z.Duchmanas, Wickliffe, OH ......25
D.Nagrodzki, Bristow, VA ...........25
A.Barzdukas, Falls Church, VA ..20
M.Gruzdys, Rocky River, OH .....20
S.Novickis, Tucson, AZ ...............20
M.Sepikas, Van Nuys, CA ...........20
D.Jakas, Blue Bell, PA .................15
A.Bivainis, Rochester, MN .........10
V.Meilė, Tinley Park, IL ................5
R.Zorska, University Hts, OH .......5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

T T T
Nuoširdžiai dėkoju už laik-

raštį. Linkiu Jums gyvuoti ir 
klestėti ilgai, ilgai! 

Geros sveikatos visiems! 
Danutė Nagrodzki

Bristow VA

T T T
Linkiu labai gražių Kalėdų 

Švenčių ir sveikinu su 2015–
tais metais. 

Daug sėkmės „Dirvos” 
leidėjams ir labai ačiū už Jūsų 
puikų laikraštį.

Pagarbiai,
Nijolė Bražėnaitė- Paronetto

Sparkill NY

2005-2014 metais 16,9 
procento, arba 619,6 tūkstan-
čio, lietuvių gyveno užsienio 
valstybėse, daugiausiai jų - 
Jungtinėje Karalystėje, rodo 
Lietuvos statistikos departa-
mento pateikti duomenys.

2005-2014 metų pasaulio 
valstybių gyventojų surašymų 
duomenimis, pasaulyje gyve-
no 3 mln. 663 tūkst. lietuvių, 
iš jų 83,1 procento, arba 3 mln. 
43,4 tūkstančio, - Lietuvoje, 
o 16,9 procento, arba 619,6 
tūkstančio - užsienio vals-
tybėse. Užsienio valstybėse 
gyveno 257 tūkst. Lietuvos 
Respublikos piliečių, teigiama 
pranešime spaudai. 

Dauguma - 82 procentai, 
arba 508,2 tūkst., - užsienio 
lietuvių gyveno Europoje, 
13,7 procento, arba 84,9 tūkst. 
- Šiaurės Amerikoje, 4,3 pro-
cento, arba 26,5 tūkstančio 
- kituose žemynuose.

Kas penktas užsienio 
lietuvis gyveno Jungtinėje 
Karalystėje, kas septintas - 
Rusijos Federacijoje, kas de-

šimtas - Lenkijoje. 
Lietuvių skaičiumi išsi-

skyrė Kanada, kur gyveno 7,9 
procento visų užsienio lietu-
vių, Vokietija - 7 procentai, 
Airija - 6,4 procento, Jungtinės 
Valstijos - 5,8 procento ir 
Latvija - 5,6 procento lietuvių. 

Užsienio valstybėse gyve-
no 340,9 tūkst. moterų lietu-
vių, kurios sudarė 55 procentų 
visų užsienio lietuvių, ir 278,7 
tūkstančių vyrų lietuvių. 

Jungtinėse Valstijose, 
Lenkijoje ir Vokietijoje mo-
terys sudarė daugiau nei 60 
procentų šiose šalyse gyvenan-
čių lietuvių. Tik Norvegijoje 
gyvenusių lietuvių vyrų dalis 
buvo didesnė nei lietuvių 
moterų - atitinkamai 60 ir 40 
procentų. 

Daugiau kaip 80 procentų 
Nyderlanduose, Australijoje, 
Danijoje, Rusijos Federacijoje, 
Baltarusijoje, Norvegijoje, 
I s p a n i j o j e ,  U k r a i n o j e , 
Švedi jo je  i r  Jungt inė je 
Karalystėje gyvenančių lietu-
vių buvo 15-64 metų amžiaus. 

Penktadienis, gruodžio 
12 d. (Vilnius). Lietuvos 
Respubl ikos  Prez identė 
Dalia Grybauskaitė susitiko 
su Baltarusijoje, Lenkijoje, 
Latvijoje ir Kaliningrado srity-
je veikiančių lietuviškų moky-
klų mokiniais ir jų mokytojais.

Lietuvos vadovė pasveiki-
no svečius artėjančių švenčių 
proga, dovanojo jiems knygų, 
kalbėjo su mokiniais apie lie-
tuviškas kalėdines tradicijas 
bei stebėjo jų parengtus pasi-
rodymus.

Susitikimas su aplinkinėse 
valstybėse gyvenančiais lietu-
viais - tradicinis prieškalėdinis 
Lietuvos vadovės renginys. 
Šiandien įvykusiame susitiki-
me dalyvavo per 130 mokinių 
iš 4 Lietuvos kaimynystėje 
esančių šalių. 

PREZIDENTĖ SUSITIKO SU KAIMYNINIŲ ŠALIŲ  
LIETUVIŲ MOKYKLŲ MOKINIAIS

LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

SUSKAIČIAVO, KIEK LIETUVIŲ 
IŠEIVIJOJE

Kas dešimtas užsienio lie-
tuvis buvo vaikas iki 14 metų 
amžiaus. Didžiausia jų dalis 
buvo Airijoje, jie sudarė 20,7 
procento visų lietuvių, gyve-
nusių šioje šalyje, Jungtinėje 
Karalystėje - 18,6 procento, 
Švedijoje - 17,9 procento, 
Kanadoje - 17,6 procento, 
Ispanijoje - 17,3 procento ir 
Norvegijoje - 16 procentų. 

Kas penktas užsienio lietu-
vis buvo 65 metų arba vyres-
nis, didžiausia jų dalis buvo 
Lenkijoje, kur jie sudarė 77,3 
procento visų lietuvių, gyve-
nusių šioje šalyje.

373,5 tūkst., arba 67,3 pro-
cento, 15 metų ir vyresnių 
užsienio lietuvių yra pateikę 
informaciją apie savo išsila-
vinimą. Beveik kas antras jų 
turėjo vidurinį arba pagrindinį, 
kas trečias - aukštąjį arba aukš-
tesnįjį išsilavinimą. Beveik 
kas antras lietuvis, gyvenantis 
Baltarusijoje, Ukrainoje ir 
Jungtinėje Karalystėje, kas 
trečias - Švedijoje ir Rusijos 
Federacijoje, kas ketvirtas - 
Norvegijoje, turėjo aukštąjį 
arba aukštesnįjį išsilavinimą.

Apie savo profesiją in-

formaciją yra pateikę 164,2 
tūkstančio, arba 29,6 procento, 
15 metų ir vyresnių užsienio 
lietuvių. Trečdalis jų buvo 
kvalifikuoti žemės, miškų ir 
žuvininkystės ūkio darbuoto-
jai, kvalifikuoti darbininkai ir 
amatininkai, įrenginių ir ma-
šinų operatoriai ir surinkėjai, 
ketvirtadalis - nekvalifikuoti 
darbininkai. Penktadalis - va-
dovai, specialistai, technikai 
ir jaunesnieji specialistai bei 
tarnautojai, paslaugų sekto-
riaus darbuotojai ir pardavėjai. 

Iš kitų valstybių išsiskyrė 
Lenkija, kurioje beveik kas 
antras lietuvis dirbo vado-
vu, specialistu, techniku arba 
jaunesniuoju specialistu, ir 
Baltarusija su Latvija, kuriose 
šiai profesijų grupei save pri-
skyrė kas trečias lietuvis. 

Jungtinė Karalystė i r 
Ispanija išsiskyrė didžiausia 
15 metų ir vyresnių lietu-
vių, dirbančių nekvalifikuotą 
darbą, dalimi. Jose kas tre-
čias lietuvis buvo nekvalifi-
kuotas darbininkas. Airijoje 
ir Norvegijoje kas ketvirtas 
lietuvis dirbo nekvalifikuotą 
darbą.                               ELTA

RESTAURUOTA DALIS  
VYSKUPO ANTANO BARANAUSKO KNYGŲ

Pirmą kartą restauruota 
dalis poeto vyskupo Antano 
Baranausko bibliotekos knygų, 
saugomų Anykščių Antano 
Baranausko ir Antano Vienuolio 
-Žukausko memorialiniame 
muziejuje. Su jomis bus galima 
susipažinti virtualioje erdvėje ir 
rengiamose parodose.

„Seniausia Antano Bara-
nausko bibliotekos knyga – pro-
fesoriaus Martyno Smigleckio 
religinis veikalas, išleistas 1595 
m., kai Anatanas Baranauskas 
skaitė tą knygą, jau tuo metu jai 
buvo trys šimtmečiai”, – teigė 
A. Baranausko ir A. Vienuolio-
Žukausko memorialinio mu-
ziejaus kuratorius Tautvydas 
Kontrimavičius.

Bene labiausiai buvo sudi-
lęs 1868 metų elementorius, iš 
kurio mokėsi vaikai, ir poeto 
A. Baranausko motinos mal-
daknygė su jos pačios įrašytais 
žodžiais.

„Kiek iš jos skaityta maldų, 
giesmių, kiek šeimų aplankyta, 
o paskui su didžiausia meile ir 
pagarba saugoma šios šeimos 
palikuonių ir A.Vienuolio 
motinos Baranauskaitės-
Žukauskienės ir paskui pats 
Vienuolis klėtelėj jau į lentyną 
buvo įdėjęs kaip eksponatą”, – 
pasakojo A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memo-
rialinio muziejaus vyr. fondų 
saugotoja Vida Zasienė.

Restauratoriai aptiko ir 
netikėtų radinių.

„Restauratoriai po prieš-

lapiu rado tokį lapą, jame yra 
tekstas lenkų kalba – proba, 
piora, dobrego, atramentu 
černego – „geros plunksnos 
pabandymas ir juodo rašalo”. 
Kas rašė, dar neaišku, galbūt 
dabar, kai bus pradėta išsamiau 
tyrinėti Baranausko biblioteka, 
sužinosim ir kas rašė”, – kal-
bėjo V. Zasienė.

Muz ie ju j e  s augomos 
vos trys dešimtys Antano 
Baranausko bibliotekos kny-
gų, išleistų XVI–XIX  amžiu-
je, dauguma jų su unikaliais 
įrašais. Lietuvos kultūros fon-
dui skyrus lėšų, restauruotos 
tik pačios prasčiausios būklės 
knygos, kai kurių puslapių 
buvo likę tik fragmentai.

„Man jomis besidžiaugiant, 
jau svarbiau laikyti rankose ir 

rodyti visai Lietuvai knygas, 
kurias dar reikia restauruoti,  
ir jų yra dar 18, tikiuosi, kad 
ateityje tai pavyks padaryti”, 
– teigė A. Baranausko ir A. 
Vienuolio-Žukausko memo-
rialinio muziejaus direktorius 
Antanas Verbickas.

Kiekvienam leidiniui buvo 
pagaminta dėžutė – taip laiko-
mos knygos ilgiau išliks. Jas 
galės tyrinėti mokslininkai, 
tam tikromis progomis bus 
eksponuojamos parodose, 
pristatomos ir virtualiose eks-
pozicijose.                          LRT

Vysk. Antanas Baranauskas 
(1835.01.17 Anykščiuose – 
1902.11.26 Seinuose). 1851-
1853 m. mokėsi Rumšiškių 
valsčiaus raštininkų mokykloje. 
Skulpt. V. Žuklys. lt.wikipedia.org
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AR SPORTAS 
– POLITIKA?

Rusijos futbolo federaci-
ja, pristatydama 2018 metų 
Pasaulio futbolo čempiona-
to emblemą, parodė filmu-
ką, kuriame matėsi Rusijos 
žemėlapis su jam priskirtu 
Krymo pusiasaliu. Šios te-
ritorijos okupacijos pasaulis 
nepripažįsta, tačiau filmukas 
buvo įdėtas oficialioje FIFA 
paskyroje „Youtube” ir orga-
nizacijos interneto svetainėje. 
Po Ukrainos protesto FIFA 
suskubo atsiprašinėti. 

Iškart po skandalingo ren-
ginio Ukraina kreipėsi į FIFA, 
argumentuodama Rusijos agre-
siją Krymo pusiasalyje. Šią 
teritoriją Rusija yra okupavusi, 
tačiau pasaulio bendruomenė 
nepripažįsta, kad tai yra Rusijos 
dalis. FIFA teko aiškintis ir at-
siprašinėti. Anot organizacijos 
atstovų, filmą kūrė rusai, o ne 
FIFA, kuri tiesiog „neatkreipė 
dėmesio į šią detalę”.

Po atsiprašymo FIFA pa-
šalino skandalingą filmuką iš 
savo oficialių paskyrų, o ne-
trukus jis vėl atsirado. Tačiau 
buvo sutrumpintas, o skanda-
linga vieta su Rusijos žemėla-
piu iškirpta.                  15min.lt

Aštuonio l ik tą  perga -
lę 23-iose Šiaurės Amerikos 
Nacionalinės krepšinio aso-
ciacijos (NBA) reguliariojo 
sezono rungtynėse iškovojo bei 
į trečiąją vietą penkiolikos ekipų 
Vakarų konferencijoje pakilo 
Donato Motiejūno atstovauja-
mas Hjustono „Rockets” klubas.

Gruodžio 13 d., šeštadienį 
namuose 18 tūkst. žiūrovų aki-
vaizdoje Hjustono krepšininkai 
108:96 (21:31, 33:17, 26:25, 
28:23) nugalėjo vienuoliktojoje 
pozicijoje Vakarų konferencijo-
je esančią Denverio „Nuggets” 

Šiaurės Amerikos Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) reguliariojo sezono rungtynėse gruodžio 
13 d. Donatas Motiejūnas prie „Rockets” pergalės prisidėjo 25 taškais.                      USA Today Sports

DONATAS MOTIEJŪNAS PRIE 
PERGALĖS PRISIDĖJO 25 TAŠKAIS

(10 pergalių ir 13 pralaimėji-
mų) komandą.

Septintose rungtynėse iš 
eilės dviženklį taškų skaičių 
pelnantis lietuvis šįkart įmetė 
25 taškus (asmeninis rezultaty-
vumo rekordas NBA lygoje), po 
krepšiais atkovojo 5 (2 – puoli-
me) ir perėmė 1 kamuolį, atliko 
rezultatyvų perdavimą, kartą 
suklydo ir trissyk prasižengė. 
Starto penkete rungtyniavęs 
D. Motiejūnas per 32 žaidimo 
minutes (32:03) pataikė 2 tritaš-
kius iš 4, 9 dvitaškius iš 15 bei 
realizavo 1 baudos metimą iš 2.

26 taškais prie pergalės 
prisidėjo 11 mačų dėl traumos 
praleidęs Dwightas Howardas 
(13 sugriebtų kamuolių), 24 
– Jamesas Hardenas (10 atk. 
kam. ir 10 rezultatyvių perdavi-
mų; trečiasis trigubas dublis per 
karjerą), 13 – Trevoras Ariza, 
9 – Patrickas Beverley’is, 8 – 
Jasonas Terry`is.

Svečių gretose sėkmin-
giausiai rungtyniavo Darrellas 
Arthuras (20 tšk.), Ty`us 
Lawsonas (19 tšk. ir 12 re-
zultatyvių perdavimų), J. J. 
Hicksonas (14 tšk. bei 10 su-
griebtų kamuolių), Arronas 
Afflalo (12 tšk.), Wilsonas 
Chandleris ir Jusufas Nurkičius 
(po 9 taškus).

Arenos šeimininkų greto-
se dėl traumų nerungtyniavo 
Francisco Garcia, Isaiahas 
Canaanas, Terrence`as Jonesas 
ir Kostas Papanikolaou.   LRT

Gruodžio 13 d. finišavo 
antrasis „Volvo Ocean Race” 
jachų lenktynių aplink pasaulį 
etapas. Keiptaune etapą pradė-
jusios jachtos finišą pasiekė 
Abu Dabyje.

Lyderės poziciją iki etapo 
pabaigos išsaugojo ir pir-
ma finišavo olandų komanda 

„TEAM BRUNEL” JACHTA SU LIETUVIU  
R. MILEVIČIUMI ABU DABYJE FINIŠAVO PIRMA

„Team Brunel” su lietuviu 
Roku Milevičiumi. 

Likus pusvalandžiui iki 
etapo pabaigos (maždaug 5 
jūrmylėms), „Team Brunel” 
nuo antroje vietoje plauku-
sios kinų ekipos „Dongfend” 
buvo atsiplėšusi vos per 1,7 
jūrmylės.                                LRT

Gruodžio 8 d. paskelbtame 
naujame geriausių pasau-
lio tenisininkų ATP reitinge 
Lietuvos rinktinės lyderis 24-
erių metų Ričardas Berankis 
su 605 taškais liko 86-as. Per 
savaitę pajėgiausio šalies teni-
sininko įskaitinių taškų suma 
nepakito. Net 27 įskaitinius 
taškus praradęs 23-ejų metų 
Laurynas Grigelis, kurio sąs-
kaitoje liko 132 taškai, iš 303-
ios pozicijos nukrito į 338-ą.

Po truputį reitinge kyla vie-
nintelis šiuo metu ITF turny-
ruose dalyvaujantis iš lietuvių 
19-metis Lukas Mugevičius - 
jis su 37 taškais pakilo į 669-ą 
vietą iš 682-os.

Reitinge klasifikuoti dar 
du lietuviai: 20-metis Julius 
Tverijonas (5 tšk.) iš 1259-os 
pozicijos pakilo į 1256-ą, o 

RIČARDAS BERANKIS PAJĖGIAUSIŲ PLANETOS 
TENISININKŲ KLASIFIKACIJOJE 86-AS

22-ejų metų Dovydas Šakinis 
su 1 įskaitiniu tašku iš 1950-os 
vietos nukrito į 1953-ią.

ATP reitinge pirmauja tre-
čius metus iš eilės pirmoje pa-
jėgiausių planetos tenisininkų 
pozicijoje sezoną baigiantis 
27-erių metų serbas Novakas 
Djokovičius, kuris šiemet po 
trejų metų pertraukos laimėjo 
Vimbldono turnyrą. Serbijos 
tenisininkas surinko 11 360 
taškų ir 1385 taškais lenkia šio 
sezono Vimbldono ir baigiamo 
sezono turnyrų finalininką 
33-ejų metų šveicarą Roger 
Federerį (9775 tšk.).

Trečią poziciją išsau-
gojo devintą kartą atviras 
Prancūzijos teniso pirmenybes 
šiemet laimėjęs 28-erių ispa-
nas Rafaelis Nadalis (6835 
taškai).                            delfi.lt

P r e z i d e n t ė  D a l i a 
Grybauskaitė ir Premjeras 
Algirdas Butkevičius pasvei-
kino plaukikę Rūtą Meilutytę, 
Katare gruodžio 4 d. vykusia-
me pasaulio plaukimo čem-
pionate iškovojusią auksą 50 
metrų plaukimo krūtine finale.

„Mieloji Rūta, visa Lietuva 
didžiuojasi Tavo valia ir iš-
tverme, žavisi Tavo paprastu-
mu ir mokėjimu būti savimi. 
Tikime, kad visada jauti di-
džiulį palaikymą, kuris pa-
drąsina ir įkvepia plaukti už 
save, už kiekvieną iš mūsų, už 
mūsų visų Lietuvą”, – sakoma 
Prezidentės sveikinime.

Premjeras plaukikei linkėjo 
puikių startų ir čempiono var-
do vertų finišų. 

„Tegul dar ne kartą, taip 
pat ir šiame čempionate, tavo 
garbei skamba Lietuvos him-
nas”, – teigė Premjeras.

Olimpinė čempionė R. 
Meilutytė apgynė pasaulio 

LIETUVOS VADOVAI PASVEIKINO AUKSĄ 
PASAULIO ČEMPIONATE IŠKOVOJUSIĄ  

RŪTĄ MEILUTYTĘ

čempionės titulą savo mė-
giamame nuotolyje 50 metrų 
krūtine, finale nuplaukusi per 
28,84 sekundės ir vos 0,07 
sekundės aplenkusi pagrindi-
nę varžovę Alią Atkinson iš 
Jamaikos.

Geriausia Lietuvos plau-
kikė vos atgaudama kvapą 
džiaugėsi savo pasiektu re-
zultatu. „Jo... Tikrai reikėjo 
man kažko pozityvaus, kad 
žinočiau, jog einu gera linkme 
treniruotėse ir sėkmingai ruo-
šiuosi ateinančiam pasaulio 
čempionatui”, – LRT.lt po 
auksinio finišo kalbėjo R. 
Meilutytė.

R.Meilutytė.                  LaPresse


