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KŪČIŲ VAKARO PASAKA
Jei nesigrįšite ir nepasidarysite kaip 
kūdikiai, neįeisite į dangaus karalystę

   Mato XVIII.3

Temstant balta ir mėlyna. 
Vakaras. Kūčios.
Troboj tokia prieblanda mėlyna. 
Gera vaikučiams.

Dūksta vėjas. Tegu sau! 
Jam gyventi vis nerviškai lemta. 
Varna skrido, apsisukė rato dar pusę 
Ir krito negyva ant plento.

Ir smarkiau vėjas pučia. 
O šalta taip - ta ta! 
Ar jūs žinot, vaikučiai, 
Ant plento jau varna balta?

Dar smarkiau staugia vėjas daržely, 
Kad nebus jau kaip pernai. 
Dar žaliuos čia, prie plento, berželiai, 
Tiktai varna dabar - nebe varna.

Balto sniego sparnuos krikštoliniuos 
Angelai saldų vandenį lieja, 
Vaikučiams eglaites dalina, 
Nes labiausiai juos Jėzus mylėjo.

Šalta šalta - ta ta! 
Sniegą vėjas vis beria rieškučiom. 
Ant stalo plotkelė balta. 
Vakaras geras toks. Kūčios.

A.Miškinis

B r i u s e l y j e  s u s i r i n k ę 
Europos Sąjungos šalių ly-
deriai sutarė dar pusei metų 
pratęsti ekonomines sankcijas 
Rusijai. Vadinamųjų sekto-
rinių sankcijų terminas buvo 
numatytas iki 2018 m. sausio 
31 d.

Europos Vadovų Tarybos 
p o s ė d y j e  d a l y v a u j a n t i 
Lietuvos Respublikos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė 
pabrėžė, jog dėl sankcijų 
Rusijai Europos Sąjunga 
laikosi vieningos princi-
pinės pozicijos. Sankcijos 
bus tęsiamos tol, kol nebus 
pilnai įgyvendinti Minsko 
susitarimai ir atkurta taika 

Tegyvena Jumyse užgimusio Kristaus ramybė ir džiaugsmas!

Lietuviška prakartėlė Briuselio šv. Mykolo ir Gudulės katedroje. Lietuviška prakartėlė pagaminta 
skulptorės Ksenijos Jaroševaitės.                                                                                             LR URM

ANTRAS „BREXIT” DERYBŲ RAUNDAS – 
SKLANDIEMS ATEITIES SANTYKIAMS

Penktadienį, gruodžio 
15 d. Briuselyje Lietuvos 
Respubl ikos  Prez identė 
Dalia Grybauskaitė dalyvavo 
Europos Vadovų Tarybos su-
sitikime, kur buvo tvirtinami 
pirmojo „Brexit” derybų etapo 
rezultatai. Šalių vadovai taip 
pat tarėsi dėl svarbiausių pri-
oritetų antrame derybų etape, 
kuriame bus kuriamas naujas 
Europos Sąjungos ir Jungtinės 
Karalystės ateities santykių 
modelis.

„Brexit” derybose jau at-
sižvelgta į Lietuvai svarbiau-
sius klausimus – Jungtinėje 
Kara lys tė je  gyvenančių 
Lietuvos piliečių teisės bus 
apsaugotos, ši šalis laikysis 
prisiimtų finansinių įsiparei-
gojimų.

Tačiau, pasak Prezidentės, 
sudėtingiausi darbai dar prie-
šaky: sutarusios, kaip išsiskir-
ti, ES ir Jungtinė Karalystė 
dar turės sukurti visiškai nau-

ją ateities santykių modelį. 
Lietuvai svarbiausia, kad jis 
būtų naudingas abiem pusėms 
ir užtikrintų glaudžius preky-
bos bei gynybos ryšius. Tai – ir 
mūsų nacionalinio saugumo 
bei ekonominis interesas.

Siekiant padėti Lietuvos, 
ES ir Jungtinės Karalystės 
žmonėms bei verslui prisitai-
kyti prie pokyčių po „Brexit”, 
EVT tariamasi dėl „pereina-
mųjų laikotarpių”. Jie padėtų 
išvengti teisinio vakuumo, iki 
kol bus galutinai sutarta dėl 
Jungtinės Karalystės ir ES 
ateities santykių.

Jungtinė Karalystė – reikš-
minga mūsų ekonominė par-
tnerė. Lietuviškų prekių ir 
paslaugų eksportas į Jungtinę 
Karalystę siekia 1,3 mlrd. 
eurų, o dvišalė prekyba – be-
veik 1,6 mlrd. eurų. Ši šalis 
artima Lietuvos saugumo ir 
gynybos sąjungininkė. Jos 
kariai prisideda prie regi-

ono saugumo užtikrinimo, 
bendra Lietuvos ir Jungtinės 
Karalystės iniciatyva įkurtos 
ES strateginės komunikacijos 
komandos kovai su propagan-
da visos ES mastu.

Pirmame „Brexit” derybų 
etape pasiektas susitarimas su 
Jungtine Karalyste, kad joje 
gyvenantys Lietuvos ir kitų ES 
šalių piliečiai nebūtų diskrimi-
nuojami įsidarbinant, siekiant 
išsilavinimo, socialinės, svei-
katos apsaugos klausimais. 
Jungtinė Karalystė taip pat 
įsipareigojo laikytis prisiimtų 
susitarimų dabartinėje ES 
finansinėje perspektyvoje. 
Lietuvai tai reiškia, kad finan-
sinė ES parama, kurią esame 
užsitikrinę iki 2020 m., dėl 
„Brexit” nesumažės. Taip pat 
pasiektas susitarimas, padė-
siantis išvengti naujos sienos 
tarp Šiaurės Airijos ir Airijos 
Respublikos.

Prezidentės spaudos tarnyba

DĖL SANKCIJŲ RUSIJAI – VIENINGAS 
ES SPRENDIMAS

Ukrainos teritorijoje, rašoma 
pranešime žiniasklaidai.

Pasak šalies vadovės, nuo 
Minsko susitarimų praėjo 
treji metai, tačiau nėra jokio 
postūmio juos įgyvendinant. 
Akivaizdu, kad Rusija net 
neketina jų laikytis. Iki šiol 
nėra pilnai įvykdytas nė vie-
nas įsipareigojimas. Toliau 
tęsiama agresija prieš Ukrainą, 
šios šalies Rytuose tebevyksta 
aktyvūs kariniai veiksmai.

Sankcijų pratęsimas, pre-
zidentės teigimu, yra aiški ES 
politinė ir vertybinė pozicija, 
kad Europa smerkia Rusijos 
veiksmus ir  netoleruos agre-
syvaus elgesio.              ELTA

ES vadovai vieningi dėl sankcijų Rusijai pratęsimo.               Reuters

Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba svarstys vienašališ-
ką JAV sprendimą pakeisti 
Jeruzalės statusą. Tai gruodžio 
17 d. pranešė Anatolijos naujie-
nų agentūra.

Rezoliucijos projektą, kuria-
me kritikuojamas JAV sprendi-
mas pripažinti Jeruzalę Izraelio 
sostine, JT Saugumo Tarybai 
pateikė Turkija.

Turk i jos  p rez iden tas 
Recepas Tayyipas Erdoganas 
pareiškė esąs įsitikinęs, kad 

JT SAUGUMO TARYBA SVARSTYS REZOLIUCIJĄ, 
KRITIKUOJANČIĄ JAV SPRENDIMĄ DĖL JERUZALĖS

netrukus Ankara atidarys Rytų 
Jeruzalėje savo ambasadą 
Palestinoje.

Anksčiau Islamo Ben-
dradarbiavimo Organizacijos 
šalys neeiliniame susitikime 
Stambule pripažino Palestiną 
valstybe su sostine Rytų 
Jeruzalėje.

Gruodžio 6 d. JAV pre-
zidentas Donaldas Trumpas 
Baltuosiuose rūmuose pareiškė, 
kad atėjo metas oficialiai pripa-
žinti Jeruzalę Izraelio sostine 

ir perkelti Amerikos ambasadą 
iš Tel Avivo į šį miestą. Šis 
sprendimas labai neigiamai 
buvo sutiktas daugelyje pasau-
lio šalių, pirmiausia – arabų 
ir musulmonų, o palestiniečių 
teritorijose prasidėjo masinės 
riaušės ir protesto akcijos.

Jeruzalės statusas – viena 
opiausių palestiniečių ir izra-
eliečių konflikto problemų. 
Izraeliečiai užėmė rytinę miesto 
dalį per 1967 metų karą. 

ELTA
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Parengta pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

Gruodžio 16-ąją Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje Vilniaus 
arkivyskupas Gintaras Grušas įšventino kun. Darių Trijonį vys-
kupu. Iškilmėse dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivysk. Pedro 
Lopez Quintana, vyskupai iš Lietuvos ir užsienio, gausus būrys 
kunigų, vienuolių, tikinčiųjų. Įteikti vyskupiški ženklai: žiedas, 
mitra ir pastoralas.

Gruodžio 17 d. Prezidento rūmų Kolonų salėje Vilniuje buvo 
įžiebta šeštoji Chanukos žvakė. Šventiniame vakare buvo prista-
tyta Chanukos istorija, skambėjo dainos jidiš kalba, atliekamos 
tenoro Rafailo Karpio, jis savo kūryboje daug dėmesio skiria 
žydų kultūrinei tradicijai ir siekia ją pristatyti visuomenei, pra-
nešė Prezidentūra. Pagal hebrajų kalendorių Chanuka prasideda 
Kislev mėnesio 25 dieną, tačiau pagal Grigaliaus – šventė kasmet 
minima skirtingomis dienomis lapkričio arba gruodžio mėnesiais.

Lietuvos Vyriausybė ketina dėl sostinės Gedimino kalno bū-
klės paskelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu. Tai padaryti 
siūlo vyriausybinė Ekstremalių situacijų komisija. Tikimasi, kad 
tai padės supaprastinti kalno tvarkymo procedūras. Šiuo metu 
ekstremali situacija dėl Gedimino kalno paskelbta Vilniaus mies-
te. Lietuvos geologijos tarnyba lapkritį perspėjo, kad Gedimino 
kalno deformacijos plečiasi, tikėtinos naujos nuošliaužos, tačiau 
ant jo esančioms Aukštutinės pilies liekanoms bei bokštui pavojus 
negresia.

Konstitucinis Teismas (KT) gruodžio 15 d. paskelbė, kad 
prezidento Algirdo Brazausko našlei verslininkei Kristinai 
Brazauskienei teisę gauti nemokamą būstą suteikiantis įstatymas 
prieštarauja Konstitucijai. KT pirmininkas pažymėjo, kad vals-
tybės vadovo statusas yra individualus ir išskirtinis, jis lemia ir 
išskirtines socialines garantijas einančiam pareigas ar kadenciją 
baigusiam prezidentui, bet jos negali būti suteikiamos kitiems 
asmenims.

Šiuo metu Europos Sąjungoje (ES) susiklostė palanki situa-
cija Lietuvai siekti atsisakyti laiko sukiojimo, teigia vyriausybės 
atstovai. Susisiekimo ministras Rokas Masiulis Briuselyje jau 
pareiškė, kad Lietuva nebenori persukti laiko, o artimiausiu metu 
vyriausybė planuoja oficialiai priimti sprendimą kelti šį klausimą 
ES mastu.

Seimas nesutiko apriboti ministrų politinio pasitikėjimo 
pagalbininkų skaičiaus, kaip siūlė konservatorius Jurgis Razma. 
Opozicijos atstovo pataisa numatė, kad galimą maksimalų mi-
nistro politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičių tvirtintų 
Vyriausybė. Ministro politinio pasitikėjimo tarnautojai yra vice-
ministrai, patarėjai, atstovas spaudai.

Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis mažiausiai 
metus slėpė savo sutuoktinės sandorį su bendrove, kuri pri-
klauso „valstiečių” lyderio Ramūno Karbauskio valdomam 
„Agrokoncernui”. Seimo vadovas tai vadina „klaida” ir „neap-
dairumu”, o etikos sargai jau netrukus spręs, ar V. Prankckietis 
nusižengė įstatymui. 

Lietuvoje 2021-aisiais po 10 metų pertraukos vėl vyks visuo-
tinis gyventojų ir būstų surašymas. Jis gerokai skirsis nuo anks-
tesniųjų. Į gyventojų namus su surašymo lapais surašinėtojai jau 
neatvyks. Statistikos departamentas, kitąmet įsigijęs papildomos 
programinės įrangos ir patobulinęs sistemas, žada surašymą vyk-
dyti elektroninėje erdvėje, naudodamas įvairių registrų duomenis. 
Pasitelkus 6000 laikinųjų darbuotojų, apginklavę juos lagaminais 
ir apklausų lapais, statistikai 2011-aisiais skaičiavo, kiek Lietuvoje 
gyveno nuolatinių gyventojų. Tada buvo priskaičiuoti apie 3 mi-
lijonai. Kitas surašymas prasidės 2021-ųjų sausio pirmąją. Bus 
renkami duomenys ne tik kiek yra gyventojų, kokia šeimų sudėtis, 
kokį turtą turi kiekvienas žmogus, bet ir kitokios statistinės žinios. 
Tačiau tai darys nebe žmonės, o technika.

Seime rengta interpeliacija Sveikatos apsaugos ministrui 
Aurelijui Verygai nepavyko. Ministrui buvo priekaištauta, kodėl 
nekyla medikų atlyginimai, o įteisinus slaptus pirkėjus vaistinėse 
kilo sumaištis, kodėl pakeistas kompensuojamų vaistų sąrašas, 
o į privalomų skiepų sąrašą neįtraukta meningokoko vakcina. 
Premjeras Saulius Skvernelis ir valdančiosios Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Ramūnas Karbauskis 
prognozavo, kad interpeliacija nepavyks. 

Reaguodami į pertvarkas Vilniaus universiteto Filologijos 
fakultete, žymūs šalies kalbininkai ir lituanistai, įvairių sričių 
akademikai, visuomenininkai ir rašytojai kreipėsi į universiteto 
vadovybę. Keturis šimtus mokslo ir meno veikėjų parašų surin-
kusiu kreipimusi reiškiamas susirūpinimas dėl suprastėjusios 
lituanistikos ir baltistikos padėties, kai fakultete neliko lituanis-
tikos magistrantūros studijų, buvo sutraukti bakalauro studijų 
kursai, o katedras pakeitus institutais, nė vieno jų pavadinime 
neliko net nuorodos į lietuvių kalbą.

JAV prezidentas Donaldas 
Trampas (Donald Trump) 
gruodžio 12 d. pasirašė JAV 
2018 metų gynybos biudže-
tą, kuriame numatoma skirti 
350 mln. dolerių (297,5 mln. 
eurų) Ukrainai, pranešė radijas 
„Amerikos balsas” (Voice of 
America).

„Pirmą kartą įstatymų lei-
džiamuoju lygiu siūloma skir-
ti Ukrainai tokias gynybos 
priemones: priešlėktuvinės 
gynybos ir situacijos ant van-
dens stebėjimo radiolokacines 
priemones, karinio laivyno 
priešminines priemones, prie-
krantės laivyno ir pakrančių 
apsaugos laivus”, – sakoma 
pranešime.

Įstatymu leidžiama su-
teikti Ukrainai letalios gyny-
binio pobūdžio ginkluotės ir 

reikšmingai išplečiami JAV 
paramos Ukrainai parametrai 
saugumo ir gynybos srityse.

Į dokumentą įtrauktos 
nuostatos, sudarančios sąlygas 
JAV gynybos biudžeto lėšas 
naudoti sužeistų Ukrainos 
kariškių reabilitacijos JAV 
medicinos įstaigose reikmėms, 
šios srities ukrainiečių medikų 
mokymui ir parengimui, taip 
pat Ukrainos karinių oro pajė-
gų ir karinio laivyno pajėgumų 
didinimui.

Dokumente taip pat numa-
tytos atsako į Rusijos agresiją 
priemonės, pavyzdžiui, pratę-
siami suvaržymai bendradar-
biauti su Kremliumi karybos 
srityje ir numatytos priemonės 
prieš veiksmus, kuriais siekia-
ma pripažinti Rusijos valdžią 
aneksuotame Kryme.

D. Trampo pasirašyta-
me įstatyme numatomi 700 
mlrd. dolerių (595 mlrd. eurų) 
asignavimai JAV gynybai. 
Anksčiau JAV Kongresas 
parėmė prezidento raginimą 
stiprinti šalies ginkluotąsias 
pajėgas ir priėmė kompro-
misinį įstatymo projektą dėl 
Pentagono išlaidų.

„Šiandien, pasirašydami šį 
gynybos įstatymą, spartiname 
visiško Amerikos karinės ga-
lios atkūrimo procesą, – sakė 
D. Trumpas. – Šis įstatymas 
padės didinti parengtį, išplės 
mūsų modernizuotas mūsų 
pajėgas – ir jas modernizuos, 
taip pat padės aprūpinti mūsų 
karius priemonėmis, kurių 
jiems reikia, kad kovotų ir 
laimėtų. Mes kovosime ir lai-
mėsime.” LRT

JAV PREZIDENTAS PASIRAŠĖ GYNYBOS PROJEKTĄ,  
KURIUO SKIRS 350 MLN. DOLERIŲ UKRAINAI

Respublikonai žemuo-
siuose ir aukštuosiuose JAV 
Kongreso rūmuose galutinai 
susitarė dėl bendros kontraver-
siško įstatymo projekto ver-
sijos, pagal kurią numatoma 
svarbiausia mokesčių reforma 
per 30 metų, gruodžio 15 d. pa-
skelbė pareigūnai Vašingtone.

JAV Atstovų rūmai ir 
Senatas, anksčiau patvirti-
nę savo skirtingas mokesčių 
reformos programas, turėjo 
susėsti prie derybų stalo ir 
pasiekti kompromisinį plano 
variantą.

Pagal įstatymo projektą 
numatoma sumažinti mokes-
čių naštą verslui ir fiziniams 
asmenims. Bendrovių pelno 
mokestis būtų sumažintas nuo 
35 iki 21 proc. Jeigu įstatymo 
projektas bus galutinai patvir-
tintas, toks mokestis įsigalios 
jau nuo 2018 m.

Anksčiau abeji rūmai siūlė 
sumažinti mokestį iki 20 proc., 
bet Senatas laikėsi nuomonės, 
kad tokį sprendimą reikėtų 
atidėti iki 2019 m. norint 

RESPUBLIKONAI PRISTATĖ GALUTINĮ JAV 
MOKESČIŲ REFORMOS PLANĄ

JAV prezidentas Donaldas Trampas (Donald Trump).                 AP

išvengti biudžeto deficito au-
gimo. Du senatoriai, anksčiau 
abejoję dėl siūlomo mokesčių 
reformos plano, galiausiai 
išreiškė savo paramą įstatymo 
projektui.

Anksčiau minėtam įstaty-
mo projektui jau pritarė abeji 
Kongreso Rūmai, tačiau sena-
toriai įtraukė kai kurias patai-
sas, todėl įstatymų leidėjams 
teko suderinti vieną bendrą 
variantą, tam, kad jį galėtų 
pasirašyti šalies prezidentas. 

Baltieji rūmai jau palaikė 
pristatytą naują mokesčių 
planą. „Prezidentas sveikina 

Atstovų Rūmų ir Senato na-
rius, susitarusius dėl „Įstatymo 
dėl mokesčių mažinimo”. Jis 
ketina ištesėti amerikiečių tau-
tai duotą pažadą ir sumažinti 
mokesčius iki metų pabai-
gos”, – teigiama gruodžio 15 
d. išplatintame Baltųjų rūmų 
spaudos tarnybos vadovės 
Sarah`os Sanders pareiškime.

Jeigu įstatymo projektas 
dėl didžiausio per pastaruo-
sius 30 metų masto mokesčių 
reformos bus priimtas, tai bus 
pagrindinė Donaldo Trampo 
(Donald Trump) administra-
cijos pergalė Kongrese. ELTA

Japonija įvedė naujų sank-
cijų Šiaurės Korėjai, siekdama 
padidinti spaudimą Pchenjanui 
dėl jo vykdomų branduolinės ir 
raketų programų, praneša BBC.

Vyriausiasis Japonijos mi-
nistrų kabineto sekretorius 
Yoshihide Suga informavo, 
kad ketinama įšaldyti dar 19 
juridinių ir fizinių asmenų turtą.

Be to, sankcijos bus taiko-
mos ir daugiau kaip 210 asme-
nų ir organizacijų iš skirtingų 
šalių, tarp jų – ir Kinijos bei 
Rusijos.

Tarp į juodąjį sąrašą įtrauktų 
organizacijų yra bankų, pre-
kiautojų anglimi ir mineralais 
bei transporto įmonių.

Japonija teigia, kad nuo tada, 

JAPONIJA IŠPLĖTĖ ŠIAURĖS KORĖJAI TAIKOMAS SANKCIJAS
kai Šiaurės Korėja rugsėjį virš 
jos teritorijos paleido tarpžemy-
ninę balistinę raketą, šaliai kyla 
„iki šiol neregėta grėsmė”.

„Šiaurės Korėja paleido 
tarpžemyninę balistinę raketą, 
kuri nusileido mūsų išskirti-
nėje ekonominėje zonoje, ir 
toliau tęsia provokuojamus 
veiksmus”, – gruodžio 15 d. 
žurnalistams sakė Y. Suga.

Y. Sugos teigimu, šalis žada 
įšaldyti ir daugiau fizinių ir 
juridinių asmenų turto, kad 
dar labiau padidintų spaudimą 
Pchenjanui.

Japonija Šiaurės Korėjai 
jau taiko griežtus apribojimus, 
įskaitant prekybos draudimą 
ir draudimą režimo laivams 

įplaukti į šalies uostus.
Apie sankcijų Pchenjanui 

išplėtimą paskelbta prieš gruo-
džio 15 d. vykusį Jungtinių 
Tautų (JT) Saugumo Tarybos 
susitikimą. Jo metu buvo ieško-
ma taikių būdų spausti Šiaurės 
Korėją, kad ši nutrauktų savo 
branduolinę ir raketų progra-
mas ir pasiekti, kad Korėjos 
pusiasalyje nebeliktų branduo-
linio ginklo.                    ELTA

Y. Suga,                              Reuters
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MEDALIAI SUKČIŲ NEPAVERTĖ 
TEISIAISIAIS

Tarptautinėje politikoje įvykių niekuomet nestinga. 
Tik žmonės skirtingai į juos reaguoja – pastebima, kad 
prieš didžiąsias metų šventes eiliniai piliečiai, pasinėrę į 
prieššventinį šurmulį, net į reikšmingiausius tarptautinius 
įvykius kreipia mažiau dėmesio. Tą abejingumą lengva 
paaiškinti – žmonės mano radę svarbesnių dalykų, be to, 
dažnas galvoja, kad nuo jo niekas nepriklauso...

Bet pats skandalingiausias pastarųjų dienų, savaičių ir 
net metų įvykis - Tarptautinio olimpinio komiteto sprendi-
mas eliminuoti Rusiją iš vasarį Pietų Korėjoje, Pjongčange, 
vyksiančios žiemos olimpiados. Po kruopštaus tyrimo 
paaiškėjo, jog daugybė Rusijos sportininkų per Sočio 
olimpines žaidynes medalius iškovojo tik todėl, kad žaidė 
nesąžiningai – vartojo dopingą. Bet tai nebūtų tokia jau 
skandalinga žinia – per dopingą yra sudegęs ne vienas 
olimpietis ar pasaulinių čempionatų dalyvis iš bet kurios 
šalies. Reikalas tas, kad dopingo vartojimas ir testų falsi-
fikavimas Rusijoje buvo pakylėtas į aukščiausią valstybinį 
lygį, pasitelkiant netgi specialiąsias tarnybas! Sunku tuo 
patikėti, bet tai tiesa. Tiesa ir tai, kad rusų sportininkai bei 
sporto funkcionieriai, padėję Tarptautiniam olimpiniam 
komitetui išnarpalioti šią apgaulę, yra priversti slapstytis 
iki gyvenimo galo – kad nebūtų nužudyti! Na, kas drįstų 
ginčytis, kad Rusijoje galioja ne kriminalinio pasaulio 
taisyklės? Kokia valstybė, tokios ir taisyklės. 

Tačiau, kad nenukentėtų dopingu nepiktnaudžiavę spor-
tininkai, Tarptautinis olimpinis komitetas leis dalyvauti 
nesusitepusiems spotininkams iš Rusijos, bet jie dalyvaus 
ne kaip Rusijos atstovai, nebus jokių Rusijos simbolių, 
vėliavų, aprangų, o jų pergalės nebus priskiriamos Rusijai. 
Kaip pašmaikštavo jaunasis politologas Linas Kojala, 

„Rusija dalyvaus olimpiadoje be skiriamųjų ženklų – visai 
kaip Donbase!”

Be abejo, Rusijoje lyg pagaliu pabadytas skruzdėly-
nas sujudo propagandininkai – „mus puola iš visų pusių, 
Rusiją nori apiplėšti, bijo mūsų mūsų sportininkų” ir t. t. 
Iš visų pusių apsuptos aukos įvaizdis padės konsoliduoti 
Vladimirui Putinui liaudį, tik neaišku, ar ilgai? Lyg paguos-
damas, o gal ir norėdamas atitraukti dėmesį nuo gėdingo 
Rusijos sportininkų pašalinimo iš žaidynių, V. Putinas 
paskelbė kelsiantis savo kandidatūrą į Rusijos prezidento 
postą per būsimuosius 2018 m. rinkimus. O kas jam be-
lieka, kai pagalvoji – jei jis pasitrauks iš valdžios, praras 
garantijas, kad neteks atsakyti už pragaištingą užsienio 
politiką. O kur dar tarptautiniam nusikaltimui prilygstan-
tys jo įsakymai aneksuoti Krymą, bombarduoti Siriją ir t. 
t.? Hagoje gali nepavykti, kaip tam karo nusikaltėliui iš 
Kroatijos, į teismo salę įsinešti nuodų buteliuką ir pabėgti 
nuo teisingumo. Manote, Vladimiras Putinas apie Hagos 
tribunolą niekada nėra pagalvojęs? 

Kęstutis Šilkūnas

Žalingi gandai yra poli-
tinio karo ginklas. Kremlius 
išmaniai jais naudojasi, kad 
mažintų pasitikėjimą ir sėtų 
nesantaiką. Tačiau tai, ką iki 
šiol regėjome – melagingų 
naujienų tinklalapiai, vogtos 
ir pakoreguotos informacijos 
naudojimas, gausybė netikrų 
paskyrų socialiniuose tinkluo-
se ir panašiai – tėra pradžia. 
Naujos kartos netikrų naujienų 
taktika bus daug blogesnė. Bus 
garso ir vaizdo įrašų, ir jie bus 
ne šiaip pakoreguoti, siekiant 
suklaidinti – jie bus visiškai 
išgalvoti.

Ner imas  dė l  to  auga 
jau seniai. Šią vasarą „The 
Economist” paskelbė straipsnį 
„Melagingos naujienos: jūs dar 
nieko nematėt”. Jame pasako-
jama apie vieną „YouTube” 
vaizdo įrašą, kuriame pran-
cūzų muzikantė Francoise 
Hardy tariamai kalba apie JAV 
prezidento Donaldo Trumpo 
inauguraciją. Tame įraše ji 
atrodo kaip 20-metė mergina, 
nors iš tiesų 73-eji. Be to, ji 
kalba D. Trumpo patarėjos 
Kellyanne Conway žodžiais. 
Tačiau šiame „įraše” matomo 
įvykio niekada nebuvo: kom-
piuterinė programa išanalizavo 
ir perkūrė anksčiau skelbtą 
medžiagą.

Tas vaizdo įrašas buvo ne-
spalvotas ir neryškus, tačiau 
technologijos jau pasistūmėjo 
į priekį. Kompiuterinių vaizdo 
plokščių gamintoja „Nvidia” 
neseniai paskelbė studiją, 
kurioje pademonstravo, kaip 
kompiuterinė programa gali 
paversti dienos vaizdus į nak-
ties, o žiemos – į vasaros. Be 

NAUJOS KARTOS MELAGINGOS NAUJIENOS – 
BLOGIAUSIA DAR ATEITYJE

to, ta programa kačių nuotrau-
kas sugeba paversti laukinių 
gyvūnų atvaizdais.

Tai apvers šiuolaikinį gy-
venimą aukštyn kojom. Esame 
gana įpratę prie klastočių – bet 
ne žmonių, o dokumentų. 
Netrukus bet kas, turintis pa-
kankamai galingą kompiuterį 
ir tinkamą programinę įrangą, 
galės sukurti vaizdo įrašą, ku-
riame bet kuris politikas gali 
pasakyti bet kokius dalykus.

Kaip pasaulis sureaguotų į 
vaizdo įrašą, kuriame Rusijos 
prezidentas Vladimiras Putinas 
prisipažintų, kad invazija į 
Ukrainą buvo klaida, arba 
paskelbtų ultimatumą Baltijos 
šalims? Kaip atskirsime, ar 
tie vaizdai ir garsai yra tikri? 
Na, o jei Kremlius paneigs, 
kad V. Putinas sakė kažką 
panašaus, kaip žinosime, ar 
šis paneigimas tikras? Juk 
gali būti, galbūt vaizdo įrašas, 
kuriame prezidento atstovas 
kažką paneigia, irgi yra tiesiog 
kompiuteriu sukurta klastotė.

Kiek tolimesnėje ateityje 
bus vis sunkiau suprasti, ar 
telefonu kalbatės su žmogu-
mi. Galbūt šnekatės su kom-
piuterine programa, tobulai 
atkuriančia jūsų pašnekovo 
balsą ir reaguojančia į viską, 
ką pasakote.

Didžiausia šio proceso auka 
yra pasitikėjimas. Dažniausiai 
esame linkę tikėti elektroninių 
įrenginių skleidžiamais garsais 
ir vaizdais. Kai manipuliavimas 
jais taps pigus ir visur paplitęs, 
iš pradžių to poveikis bus tri-
dantis, o vėliau – griaunamasis.

Bus lengva pradėti maištus 
ir karus bei griauti reputaciją. 

Daugybė žmonių liausis tikė-
ję viskuo, kas juos pasiekia 
elektroniniu būdu: naujienos 
nebesiskirs nuo pramoginio 
turinio. Vaizdo įrašai, kuriuose 
vieši asmenys sako ar daro 
kažką įžeidžiančio, bus ver-
tinami tik pagal tai, ar jie gali 
prablaškyti, o ne dėl faktinio 
turinio.

Svarbiausias klausimas – 
kas nutiks po to. Kasdienis 
gyvenimas reikalauja tam 
tikro lygio patikimumo: reikia 
žinoti, kokia šiandien diena ir 
laikas, kur esame, ką perkame 
ir parduodame, su kuo ben-
draujame.

Tolimoje praeityje visa tai 
nustatydavome remdamiesi 
betarpišku artumu. Laiką su-
žinodavom pažvelgę į saulę 
ar kur nors netoliese esantį 
laikrodį, erdvėje galėdavome 
orientuotis pagal pažįstamus 
objektus, ir pasitikėdavome tik 
žmonėmis, su kuriais ir tikrųjų 
susitikdavome. Bus sunku 
sugrįžti į tuos laikus.

Geriausiu mūsų sąjungi-
ninku taps kriptografija, ga-
linti sukurti parašus ir žymas, 
sudarysiančius sąlygas pa-
sitikėti savo pašnekovais ir 
mus supančia aplinka. Vaizdo 
įrašas, kurį V. Putinas pasirašė 
savo asmeniniu šifro raktu, 
bus laikomas tikru. Visa kita 
bus įtartina. Technologijos 
įgalino melagingas naujienas. 
Tačiau technologijos gali jas 
ir išnaikinti.

E. Lucasas, Europos poli-
tikos analizės centro vicepre-
zidentas ir britų savaitraščio 
„The Economist” vyresnysis 
redaktorius

Europos Sąjungos vado-
vai pritarė naujam derybų 
su Didžiąja Britanija etapui 
– dėl santykių po jos išstoji-
mo. Bendrijos šalių lyderiai 
Briuselyje sutarė, kad pa-
siekta pakankamos pažangos 
derybose dėl paties „Brexit” 
sąlygų, bet jau pasiekti susi-
tarimai tebelieka neaiškūs, 
o sudėtingiausi sprendimai 
apskritai atidedami ateičiai. 
Dar mažiau aišku, kokių san-
tykių po išstojimo nori pati 
Didžioji Britanija, ir ar jos 
vyriausybė pajėgi vykdyti, 
ką pažada Briuselyje.

Europos  Par lamentas 
gruodžio 13 d. pritarė siū-
lymui pradėti kitą „Brexit” 
derybų etapą, tačiau pareiškė, 
kad Didžioji Britanija privalo 
„visiškai ir tiksliai” perkelti 
sunkiai pasiektą susitarimą į 
galutinę išstojimo sutartį.

Theresa May į Briuselį 
atvyko sulaukusi  dviejų 
smūgių, kurie jos autoritetą 
sumenkino – pirmiau jos 
partneriai koalicijoje nepri-

tarė tam, kas jau buvo sutarta 
su Europos Sąjunga, o visai 
išvakarėse parlamentas prieš 
Th. May valią nusprendė, kad 
be jo pritarimo neįsigalios 
niekas, dėl ko ji susiderės.

Bet Europos Sąjungos 
lyderiai per vakarienę bent 
jau paplojo – neaišku, ar 
pačiai Th. May, ar tam, kad 
pirmajame derybų etape – dėl 
skyrybų – pasiekta pakan-
kamos pažangos, ir galima 
pereiti prie antrojo – santykių 
po skyrybų.

Paties Londono blašky-
masis buvo sukėlęs abejonių, 
kai už „Brexitą” atsakingas 
ministras Davidas Davisas 
savaitgalį paskelbė, kad tai, 
ką premjerė sutarė dėl svar-
biausių skyrybų sąlygų, dar 
nebūtinai įpareigojama.

Tačiau pačios Theresos 
May nuotaikos Briuselyje 
visgi pakilios – Europos 
Sąjunga pagaliau pareiškė, 
kad pažanga per skyrybų 
derybas pakankama, kad būtų 
galima kalbėtis apie gyveni-

mą po skyrybų. To Londonas 
seniai siekė.

„Paplojome sau, visiems, 
kas buvo prie stalo, kad suge-
bėjome baigti pirmąjį etapą, 
nes jo metu sutarti svarbūs 
dalykai, ypač Lietuvai. Tai 
mūsų emigrantų, Lietuvos 
piliečių teisės bus užtikrintos 
Didžiojoje Britanijoje”, – 
apie sprendimą pasakoja pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė.

Dėl visų svarbiausių klau-
simų Londonui teko atsi-
traukti, bet net ir tai aiškumo 
nesuteikia. Neišspręstas, o 
tik įvilktas į neaiškias for-
muluotes bene sunkiausias 
klausimas – kaip išsaugo-
ti sieną be muitinių tarp 
Airijos ir Šiaurės Airijos. Į 
Europos Sąjungos biudžetą 
D. Britanija mokės dešim-
tis milijardų eurų, kuriuos 
seniai pažadėjusi, bet ne-
aišku, ar viskas baigsis per 
artimiausius metus, kai dalis 
įsipareigojimų driekiasi de-
šimtmečius. 

LRT

ES VADOVAI ATVĖRĖ KELIĄ NAUJAM „BREXIT” DERYBŲ ETAPUI
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JAV nerimsta aistros dėl 
rašytojos Rūtos Vanagaitės 
pasisakymų. Į DELFI kreipęsis 
svetainės lithuaniannews.net 
redaktorius Linas Johansonas 
R. Vanagaitę kaltina melu ir 
tvirtina jokio protesto prieš ją 
neorganizavęs. 

R. Vanagaitė 
DELFI yra sa-
kiusi, kad „Linas 
J o h a n s o n a s 
Klyvlende orga-
nizavo protes-
tą”, dėl to salėje 
budėjo policija. 
Tai R. Vanagaitė 
teigė ir skaity-
dama paskaitą 
Mineapolyje.

Minėtoje ra-
šytojos paskai-
toje dalyvavęs 
J AV l i e t u v i s 
Audrius Sinickas 
perpasakojo R. 
Vanagaitės žo-
džius: „Vakar 
skaičiau paskaitą Klyvlende, 
lietuviai trukdė, šaukė, prireikė 
policijos jiems nuraminti. Aš 
tikiuosi, kad jei čia yra lietuvių, 
jie elgsis gerai”.

L. Johansono tvirtinimu, 
visa tai yra melas.

„Šito Klyvlende nebuvo. 
Tai, ką ji sako, visiškas melas. 
Buvau vienas iš penkių lietuvių, 
kurie atėjo į R. Vanagaitės pas-
kaitą Klyvlende, buvau vienin-
telis iš jų, kuris jai uždavinėjo 
klausimus per klausimų-atsa-
kymų sesiją. Aš taip pat su R. 
Vanagaite dukart kalbėjausi po 
renginio – vieną kartą salėje, 
kitą – automobilių stovėjimo 
aikštelėje. Mano kausimai jai 
buvo mandagaus tono, nebuvo 
agresyvūs ar priešiški, ir ji ma-
loniai į juos visus atsakinėjo”, 
– sakė JAV lietuvis.

L. Johansono pasakojimu, 
po renginio paskaitą organiza-
vusio universiteto atstovas jam 
netgi padėkojo už klausimus. 
Jo tvirtinimu, nė vienas lietuvis 
daugiau su R. Vanagaite nekal-
bėjo, juo labiau nė vienas nešau-
kė ir netrikdė renginio. Policija 
nė vieno neturėjo raminti.

„R. Vanagaitės renginys 
Klyvlende buvo toks ramus, 
kad aš net paklausiau vieno iš 
dviejų ten buvusių policijos pa-
reigūnų, ar jie įprastai dalyvauja 
tokiuose knygų pristatymuose. 
Man atsakė, kad tik tais atvejais, 
kai dalyvauja kontroversiškas 
autorius”, – sako L. Johansonas.

Pašnekovas taip pat netiesa 
vadina R. Vanagaitės pareiški-
mą, kad pats prieš ją organizavo 
protestą.

„Mūsų tikslas tebuvo ateiti 
į jos knygos pristatymą, pasi-
klausyti, ką ji kalba ir raportuoti 
apie tai, ką ji pasakė. Renginys 
Klyvlende buvo labai ramus”, 
– R. Vanagaitės pareiškimu 

JAV LIETUVIS RŪTĄ VANAGAITĘ 
KALTINA MELU

stebisi L. Johansonas.
DELFI primena, kad R. 

Vanagaitė JAV vieši Harvardo 
universiteto ir Wilsono insti-
tuto Vašingtone kvietimu. Už 
Atlanto ji skaito paskaitas apie 
savo knygą „Mūsiškiai”. Po pas-

kaitos Mineapolyje JAV lietuvis 
A. Sinickas ją feisbuke išvadino 
„didžiule antilietuviškos pro-
pagandos mašina” ir apkaltino 
darbu Vladimirui Putinui.

R. Vanagaitė priekaištus 
atrėmė.

„Nesutinku kategoriškai. 
Mane kvietė Harvardo uni-
versitetas ir Wilsono institutas 
Vašingtone. Taip pat kelios 
žydų organizacijos ir privatūs 
žmonės, žydai, daugiausia litva-
kai, kurių namuose ir apsistoju. 
Aš kalbu apie „Mūsiškius”. 
Negaliu kalbėti netiesos, kad ne 
lietuviai dalyvavo holokauste. 
Tai, kas parašyta knygoje – apie 
tai ir kalbu. Jei kam tai atrodo 
nepatriotiška, tai nieko nauja. 
Taip atrodė net ir Landsbergiui. 
Kaltinimai tarnyste Putinui man 
atrodo niekingi”, – DELFI yra 
kalbėjusi R. Vanagaitė.

Pastaruoju metu R. Vanagaitė 
Lietuvoje įsivėlė į skandalus. Iš 
pradžių ji pareiškė, neva vienas 
iš Lietuvos partizanų vadų 
Adolfas Ramanauskas–Vanagas 
„nėra joks didvyris”, nebuvo 
kankinamas, galėjo bendradar-
biauti su KGB ir prisidėti prie 
holokausto.

Kilus visuomenės pasipik-
tinimui, ne vieną R. Vanagaitės 
knygą išleidusi leidykla „Alma 
Littera” rašytojos mestus kal-
tinimus partizanų vadui pava-
dino nepriimtinais ir nutraukė 
su ja bendradarbiavimą. Taip 
apie 27 tūkst. rašytojos knygų 
išimtos iš prekybos ir atsidūrė 
Kauno Laisvosios ekonominės 
zonos sandėliuose. Po kilusio 
incidento R. Vanagaitė viešai 
atsiprašė ir pripažino klydusi dėl 
A. Ramanausko-Vanago.

Delfi.lt
Redakcijos prierašas: apie 

R. Vanagaitės knygos prista-
tymą rašoma „Dirvos” 11 psl.

„Mūsiškė” Rūta Vanagaitė.                  Veidas.lt

Seimas svarstys Grįžimo 
įstatymo projektą – juo siūloma 
pritraukti į Lietuvą su ja susi-
jusius asmenis, žadant paramą 
persikelti, integracijai, aprūpi-
nimui būstu.

Parlamentas po pateikimo 
pritarė tokiam konservatoriaus 
Kęstučio Masiulio parengtam 
projektui, jį toliau svarstys 
Seimo komitetai.

„Mes valstybėje turime dvi 
dideles problemas, su kuriomis 
nesusidorojame, – tai emi-
gracija ir regionų nykimas. 
Pasiknaisiojęs istorijoje, kitų 
valstybių patirtyje atradau, kad 
yra teigiama patirtis. Izraelis ir 
Airija – dvi valstybės, iš kurių 
mes turėtume pasimokyti”, – 
taip savo projektą pristatė K. 
Masiulis.

Parlamentaras sakė nema-
nantis, kad pagal šį įstatymą 
suskubtų grįžti emigravę žmo-

nės iš Vokietijos, Švedijos, 
Norvegijos, tačiau siūlė atsi-
gręžti kad ir į Venesuelą, Rusiją, 
vidurinės Azijos valstybes.

„Įsivaizduokite, ką reiškia 
žmogui, jeigu jo pajamos tik 
keliolika ar keliasdešimt eurų 
per mėnesį, jeigu reikia duonos 
stovėti”, – konservatorius tikino, 
kad Lietuva gali tapti svajonių 
šalimi žmonėms, jei tik jie turės 
realią pagalbą persikelti.

Pagal projektą, atvykstantis 
asmuo nebūtinai turėtų būti 
Lietuvos pilietis, tai galėtų būti 
ir „su Lietuva istoriškai susijęs 
asmuo su savo šeimos nariais”. 
Su Lietuva istoriškai susijęs as-
muo apibrėžiamas kaip „turintis 
istorinių ryšių su Lietuva, užsii-
mantis lituanistine veikla, nusi-
pelnęs Lietuvai, atstovaujantis 
ar ginantis Lietuvos interesus 
asmuo su savo šeimos nariais”.

„Valstiečių” frakcijos at-

stovas Egidijus Vareikis klau-
sė, kokie būtų saugikliai, kad 
Lietuva netaptų pabėgėlių trau-
kos centru.

„Jei aš būčiau koks nors 
verslininkas, aš atsivežčiau 
žmonių lietuviškais vardais, 
bet gal ne visai šviesiaodžių, 
ir sakyčiau, kad jie sako, jog 
jie lietuviais nori būti. Kur tas 
filtras?” – sakė E. Vareikis.

K. Masiulis atsakė, kad yra 
reikalavimas dėl pilietybės arba 
nuopelnų Lietuvai, pateikęs 
pavyzdį, kad tokiu įstatymu 
galėtų pasinaudoti, tarkime, 
Afganistane lietuvių kariams 
vertėjavę žmonės.

Socialdemokratų darbo 
frakcijos atstovas Rimantas 
Sinkevičius klausė, ar skirdama 
lėšas žmonių iš užsienio perkė-
limui į Lietuvą valstybė nenu-
skriaus čia skurdžiai gyvenančių 
žmonių.                              LRT

SEIMAS SVARSTYS GRĮŽIMO ĮSTATYMĄ – IZRAELIO PAVYZDŽIU 
SIŪLOMA PARAMA PERSIKĖLIMUI

Laiškas iš Prelato Edmundo J. Putrimo
Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegato  

užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Mus aplankė šviesa

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, lietuviai, gyvenantys visuose žemy-
nuose bei etninėse žemėse,

Zacharijas, Jono Krikštytojo tėvas, pranašavo, „Dėl širdingiausio 
mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšvies-
tų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į 
ramybės kelią” (Lk 1: 78-79).
Išsipildė pranašo Izaijo žodžiai, „Tamsybėje tūnanti tauta išvydo skaisčią 
šviesą, gyvenantiems ūksmingoje mirties šalyje užtekėjo šviesybė” (Mt 
4:16).

Evangelijoje pagal Joną apie Jėzaus gimimą: „Jame buvo gyvybė, 
ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos ne-
užgožė. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį 
pasaulį” (Jn 1:4-5,9).

Šie Evangelijų rašytojai skelbė, kad su Jėzaus gimimu mus aplan-
kė ta tikroji šviesa, kuri atnešė viltį visai žmonijai. Jis yra mūsų širdžių 
šviesa, kuri padeda mums ieškoti tiesos ir meilės pasaulyje. Mūsų Šv. 
Tėvas Pranciškus rašo „Kur Dievas gimsta, gimsta viltis; ir kur gimsta vil-
tis, žmonės atgauna savo orumą. Tačiau net ir šiandien daug žmonių yra 
praradę savo orumą ir, kaip ir vaikas Jėzus, jie kenčia nuo šalčio, skurdo 
ir atmetimo.”

Reiškiu didelę pagarbą kunigams, vienuoliams, katechetams ir 
visiems geros valios žmonėms, kurie savo tikėjimo šviesa ir viltimi 
remia ir padeda lietuvių katalikų sielovados veiklai užsienyje. Ypač dė-
koju tiems, kurie kovoja prieš neviltį, kurie padeda bedarbiams, vieni-
šiems, vargšams, abejojantiems savo tikėjimu ar tautiškumu bei šeimos 
ištikimybe, kurie dirba prieš prekybą žmonėmis arba aplanko vargstan-
čius kalėjimuose tolimuose kraštuose.  

Nuoširdžiai dėkoju Jums už maldas, aukas ir kvietimus dalyvauti 
Jūsų parapijų ir bendruomenių šventėse, suvažiavimuose bei stovyklose. 
Šiame šv. Kalėdų laikotarpyje būkime tęsinys Jėzaus Kristaus vilties ir 
šviesos, dalinkimės su kitais, kurie dėl įvairių priežasčių atsiduria tamsia-
me ir niūriame pasaulyje.

Dievo palaima telydi jus ir jūsų šeimos narius šv. Kalėdų laikotar-
piu ir per visus 2018 metus!

Prelatas Edmundas J. Putrimas
Kalėdos, 2017-ieji metai
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Visiems bendradar-
biams, talkininkams ir 
mieliesiems skaitytojams 
linkime džiugių Šv. Kalėdų 
švenčių!

„Dirva”

Gruodžio 12 d. Lietuvos 
krašto apsaugos ministerija, 
bendradarbiaudama su JAV 
analitikos centru „Atlantic 
Council”, sukvietė oro gyny-
bos ekspertus ir saugumo bei 
gynybos politikos formuoto-
jus į tarptautinę konferenciją 
Vilniuje aptarti oro gynybos 
Baltijos šalyse stiprinimo 
perspektyvas.

„Oro gynyba išlieka silpno-
ji grandis užtikrinant Šiaurės-
Rytinio NATO flango gynybą. 
Nepaisant mūsų nacionalinių 
pastangų stiprinti oro gynybą, 
reikalingas regioninis požiūris 
ir sąjungininkų įsitraukimas 
kuriant integruotą oro gynybos 
architektūrą. JAV lyderystė 
čia turi esminį vaidmenį”, – 
atidarydamas konferenciją 
„Ginant oro erdvę: oro pajė-
gumai ir oro gynyba Šiaurės 
Rytų Europoje” sakė krašto 
apsaugos ministras Raimundas 
Karoblis.

VILNIUJE SUSIRINKĘ JAV GYNYBOS EKSPERTAI 
TEIKĖ SIŪLYMUS, KAIP STIPRINTI ORO GYNYBĄ 

BALTIJOS REGIONE
Konferencijoje kariniai 

ekspertai ir politikos for-
muotojai ir analitikai iš JAV, 
Lietuvos, Estijos, Latvijos, 
Lenkijos, JAV Vyriausiosios 
pajėgų vadavietės Europoje 
aptarė esamą oro pajėgų dis-
balansą Šiaurės-Europoje, 
diskutavo, kaip būtų galima 
stiprinti regioninius ir NATO 
pajėgumus šioje srityje iden-
tifikavo galimus būdus, kaip 
sukurti integruotą regioninę 
oro gynybą regione.

Konferencija surengta pa-
gal 2017 m. KAM ir JAV 
analitikos centro pasirašytą 
bendradarbiavimo susitarimą 
„Saugumo stiprinimas ir kova 
prieš konvencines ir hibri-
dines grėsmes Šiaurės Rytų 
Europoje”. Remiantis šiuo 
susitarimu, šiais metais jau 
įvyko JAV gynybos ekspertų 
ir aukšto lygmens saugumo 
ir gynybos sektoriaus atstovų 
vizitas į Lietuvą. Vizito metu 
buvo surengti susitikimai su 
krašto apsaugos ministru R. 
Karobliu, krašto apsaugos sis-
temos atstovais, NATO prieša-
kinių pajėgų bataliono vadais, 
Užsienio reikalų ministerijos ir 

Vidaus saugumo departamento 
atstovais.

Balandžio mėnesį Lietuvoje 
surengtos simuliacinės stalo 
pratybos, kuriose dalyvavo pa-
grindiniai Lietuvos sprendimų 
formuotojai ir priėmėjai, JAV 
gynybos ekspertai bei Lietuvos 
saugumo ekspertai. Vasaros 
pradžioje Vašingtone sureng-
ta konferencija „Priešakinėje 
linijoje: gynybos ir atgrasymo 
Europoje ateitis” (angl. On 
the Frontline: The Future of 
Defense and Deterrence in 
Europe), kurioje dalyvavo 
krašto apsaugos ministras R. 
Karoblis , Estijos ir Latvijos 
gynybos ministrai, įtakingi 
JAV Baltųjų rūmų adminis-
tracijos, Pentagono, Valstybės 
departamento, Kongreso, JAV 
saugumo ir gynybos politikos 
formuotojai bei sprendimų 
priėmėjai.

Remiantis gruodžio 12 d. 
diskusijomis Vilniuje, JAV 
analitinis centras taip pat pa-
rengs publikaciją su rekomen-
dacijomis, kaip stiprinti oro 
gynybos architektūrą ir pajė-
gumus Baltijos jūros regione.

LR KAM

25 Europos Sąjungos 
šalys narės gruodžio 11 d. 
Briuselyje pritarė Lietuvos 
iniciatyvai stiprinti ES ben-
dradarbiavimą kibernetinės 
gynybos srityje. Tarp 17-os 
Nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO) 
patvirtintų projektų, kurie 
prisidės prie didesnio Europos 
saugumo užtikrinimo, yra ir 
Lietuvos siūlymas glaudžiau 
bendradarbiauti karinio tran-
zito supaprastinimo srityje.

„Siekiame ne tik stiprinti 
savo nacionalinį kiberne-
tinį saugumą, bet ir ima-
mės lyderystės Europoje. 
Lietuvos pasiūlymui stiprinti 
bendradarbiavimą kiberneti-
nio saugumo srityje ir mūsų 
iniciatyvai pritarė 25 sąjungos 
šalys”, – sakė krašto apsaugos 
viceministras Edvinas Kerza. 
Pasak viceministro, tokio pro-
jekto įtraukimas yra didelis 
Lietuvos pasiekimas.

Lietuvos iniciatyva siekia-
ma sukurti ES Kibernetines 
greito reagavimo komandas, 
kurias sudarytų projekte da-
lyvaujančių šalių kibernetinių 
incidentų tyrimų ir kitų saugu-
mą užtikrinančių institucijų 
specialistai. Toks žingsnis 
ES šalių bendradarbiavimą 
kibernetinėje srityje pakeltų į 
naują lygmenį, kuomet nebūtų 
apsiribojama vien nacionali-
nėmis pajėgomis.

Pasak viceministro E. 
Kerzos, Lietuvos pagrindinis 
tikslas yra suburti šalis ir da-
lintis ne tik informacija, bet 
ir žmogiškaisiais resursais, 
mokslo pasiekimais, teikti 

pagalbą ES institucijoms, 
šalims narėms ir partneriams. 
Šiuo metu Europos Sąjungoje 
yra nemažai bendradarbiavi-
mo kibernetinio saugumo ir 
gynybos srityse iniciatyvų, 
tačiau dauguma apsiriboja tik 
informacijos apsikeitimu.

„Ne mažiau svarbus pa-
siūlymas yra efektyviau nau-
doti lėšas, kurti ir diegti ben-
drus kibernetinius įrankius ir 
technologijas”, – pabrėžė E. 
Kerza.

Vystant šį projektą, numa-
tyta įvertinti teisinius tokių 
ES kibernetinių komandų vei-
kimo aspektus, rengti bendras 
pratybas, kartu susitarti dėl 
bendrų kibernetinės gynybos 
įrankių kūrimo. Tikimasi, 
kad pirmoji komanda galėtų 
pradėti veikti 2019 m. pirmoje 
pusėje.

ES bendradarbiavimo ki-
bernetinėje gynybos srityje 
projektui vadovaus Lietuva, 
penkios ES šalys narės jau 
apsisprendusios dalyvauti šia-
me projekte, dar penkios šalys 
bus šio projekto stebėtojomis.

Nuola t in i s  s t ruk tūr i -
zuotas bendradarbiavimas 
(angl. Permanent Structured 
Cooperation, PESCO) yra 
ES Lisabonos sutartyje nu-
matytas instrumentas, skirtas 
gilinti bendradarbiavimą 
saugumo ir gynybos srityje 
toms ES valstybėms narėms, 
kurių kariniai pajėgumai 
atitinka aukštesnius kriteri-
jus ir kurios tarpusavyje yra 
susaistytos didesniais įsipa-
reigojimais. 

LR KAM

ES PRITARĖ LIETUVOS INICIATYVAI 
KURTI BENDRIJOS KIBERNETINES 

GREITO REAGAVIMO PAJĖGAS

                                                                          Srž. sp. Ievos Budzeikaitės nuotr.

Gruodžio 12 d. NATO ge-
neraliniu sekretoriumi antrajai 
kadencijai perrinktas dabartinis 
organizacijos vadovas Jens 
Stoltenberg.

„Vadovaujant J. Stolten-
bergui, mums pavyko pasiekti 
didžiausio kolektyvinės gyny-
bos sustiprinimo per ketvirtį 
amžiaus, greitos ir principingos 
reakcijos į Rusijos veiksmus. 
Išskirčiau ir atsiradusį nuo-
latinį dėmesį mūsų regionui, 
juk NATO priešakinių pajėgų 
bataliono dislokavimas Baltijos 
šalyse ir Lenkijoje yra iš tiesų 
istorinis sprendimas ir puikus 
NATO vienybės bei susitel-

NATO GENERALINIU SEKRETORIUMI  
PERRINKTAS JENS STOLTENBERG

kimo pavyzdys. Tikimės ir 
toliau glaudžiai dirbti, stipri-
nant atgrasymą ir gynybą bei 
padedant partneriams Rytuose 
ir Pietuose,” – sakė krašto ap-
saugos ministras Raimundas 
Karoblis.

Nuo 2014 metų spalio 
NATO vadovaujantis buvęs 
Norvegijos premjeras stovės 
prie Aljanso vairo ruošiantis 
kitam liepos mėnesio viršūnių 
susitikimui Briuselyje tokiu 
metu, kai nerimą kelia gilėjanti 
Šiaurės Korėjos krizė ir JAV 
prezidento Donaldo Trampo iš 
pažiūros nevienareikšmiškas 
požiūris į šią gynybinę struk-

tūrą.
Aljansas imasi ambicingos 

vadovavimo struktūros refor-
mos, – norima pertvarkyti šią 
organizaciją, atsižvelgiant į 
XXI amžiaus gynybinius iššū-
kius kibernetinio ir hibridinio 
karo atvejais. Sprendimą J. 
Stoltenbergą perrinkti NATO 
generaliniu sekretoriumi an-
trajai kadencijai gruodžio 12 d. 
priėmė Šiaurės Atlanto Taryba, 
pagrindinis NATO politinis 
organas. 29 NATO valstybių 
sprendimu J. Stoltenbergas 
aljansui vadovaus iki 2020 
metų rugsėjo 30 dienos.

LR KAM

NATO generalinis sekretorius J. Stoltenberg Lietuvoje lankėsi šių metų vasarą per tarptautines praty-
bas „Geležinis vilkas 2017”.                                                                                            A. Pliadžio nuotr.
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Gruodžio 12 dieną Lježo 
universitete, minint žymaus 
semiotiko A. J. Greimo gimi-
mo šimtmetį, atidaryta interak-

LJEŽO UNIVERSITETE ATIDARYTA A. J. GREIMO 
GIMIMO ŠIMTMEČIUI SKIRTA PARODA

Lietuvos Respublikos ambasadorius Belgijos Karalystėje Gediminas Varvuolis ir Tarptautinės fran-
kofonijos organizacijos atstovas prie ES Stéphane Lopez.                                                          LR URM

tyvi trikalbė (lietuvių, anglų, 
prancūzų) kilnojamoji paroda 
„Pasaulis semiotiko akimis”.

Parodos atidaryme sveiki-

nimo žodį tarę Lježo univer-
siteto Filosofijos ir literatūros 
prodekanas Jean Winand, 
Lietuvos Respublikos amba-

sadorius Belgijos Karalystėje 
Gediminas  Varvuol is  i r 
Tarptautinės frankofonijos 
organizacijos atstovas prie ES 
Stéphane Lopez, pabrėžė A. 
J. Greimo asmenybės išskir-
tinumą ir jo palikimo svarbą 
Europos semiotikos tradicijai.

G. Varvuolis priminė, kad 
A. J. Greimas – viena iš iš-
kiliausių XX amžiaus asme-
nybių, jungiančių Lietuvos 
ir Frankofonijos kultūras, ir 
atkreipė dėmesį į tai, kad A. 
J. Greimo gimimo šimtmečiui 
skirta paroda šiais metais 
savo kelionę užbaigia Lježe, 
kur A. J. Greimo semiotikos 
studijoms skiriamas didelis 
dėmesys. Universiteto atsto-
vai džiaugėsi, kad įspūdin-
gai atrodanti paroda papuošė 
Lježo universitetą šventiniu 
laikotarpiu.

Parodos atidarymo pro-
ga gruodžio 12 dieną Lježo 
universiteto Semiotikos ir 
retorikos centras organizavo 

seminarą „A. J. Greimas ir 
vaizdo semiotika”, skirtą A. J. 
Greimo vaizdo semiotikos ty-
rimams, tapusiems vizualinės 
semiotikos, dėstomos Lježo 
universitete jau daugiau nei 30 
metų, pagrindu. Seminaro ir 
parodos atidarymo dalyviams 
Lježo gubernatoriaus rūmuose 
surengtas priėmimas, svečius 
pasveikinusi Lježo vice-gu-
bernatorė Catherine Delcourt 
džiaugėsi šiltais Lietuvos ir 
Lježo provincijos santykiais.

Parodą parengė Lietuvos 
nacionalinė UNESCO komi-
sija, paroda Lježo universite-
te eksponuojama bendromis 
Lietuvos ambasados Belgijoje, 
Lježo universiteto Semiotikos 
ir retorikos centro pastangomis.

A. J. Greimo (1917–1992) 
šimtųjų gimimo metinių su-
kaktis įtraukta į UNESCO mi-
nimų datų sąrašą, o Lietuvoje 
2017-ieji paskelbti A. J. 
Greimo metais.

LR URM

LR užsienio reikalų mi-
nisterijoje lapkričio 23 dieną 
lankėsi Ukrainos nacionalinės 
mokslų akademijos atsto-
vai archeologai Viačeslav 
Baranov ir Vsevolod Ivakin.

Svečiai iš Ukrainos pristatė 
naujausius archeologinius ty-
rimus, kurių metu Ukrainoje, 
netoli Bila Cerkva miesto 
Kijevo srityje, aptikta bal-
tų genčių palaidojimo vieta 
– XI amžiaus baltų nekro-
polis. Šie atradimai atsklei-
džia, kad istorinių Lietuvos 
ir Ukrainos tautų bendradar-

UKRAINOS ARCHEOLOGAI PRISTATĖ NAUJAUSIUS BALTŲ 
PAVELDO UKRAINOJE TYRINĖJIMUS

biavimas siekia XI-XII amžių 
– gerokai ankstesnį laikotarpį, 
nei buvo manyta. Ukrainos 
mokslininkų teigimu, Kijevo 
Rusios kunigaikštis Jaroslavas 
Išmintingasis buvo pakvietęs 
vakarų baltų gentis, garsėju-
sias gerais karybos gebėjimais, 
ginti Kijevo Rusios rytines ir 
pietines sienas.

„Tai naujas puslapis arche-
ologijos istorijoje, dar kartą 
patvirtinantis intensyvius isto-
rinius mūsų tautų ryšius”, - pa-
brėžė Ukrainos mokslininkai. 
Susitikimo Užsienio reikalų 

ministerijoje metu buvo sutar-
ta, kad į tolesnius baltų nekro-
polio tyrimus bus pakviesti ir 
Lietuvos mokslininkai.

Ukrainos archeologai daly-
vavo lapkričio 24-25 dienomis 
Palangoje vykusioje mokslinė-
je konferencijoje „Naujausi ar-
cheologiniai tyrinėjimai”, kuri 
tęsia jau 40 metų Lietuvoje 
gyvuojančią tradiciją kasmet 
rengti specialią mokslinę kon-
ferenciją, skirtą Lietuvos ir 
kaimyninių šalių archeologijos 
paveldo tyrinėjimams.

LR URM Svečiai iš Ukrainos LR užsienio reikalų ministerijoje.      LR URM

Gruodžio 4-6 dienomis 
Lietuvos Respublikos am-
basadorius JAV Rolandas 
Kriščiūnas su Lietuvos gy-
vybės mokslų atstovų dele-
gacija lankėsi Filadelfijoje, 
Pensilvanijos valstijoje.

Vizito tikslas – išplėsti  

FILADELFIJOJE PRISTATOMAS LIETUVOS GYVYBĖS 
MOKSLŲ POTENCIALAS

jau 25 metus su Pensilvanijos 
valstija vykstantį bendra-
darbiavimą gynybos srityje 
į ekonominę sritį, užmegzti 
dvišalį bendradarbiavimą 
gyvybės mokslų srityje su 
valstija, kuri pasižymi pa-
siekimais genetikoje ir kitose 

gyvybės mokslų srityse.
Pi rmadienį ,  gruodžio 

4 dieną ambasadorius R. 
Kr i š č iūnas  i r  L i e tuvos 
gyvybės  moks lų  a t s t o -
vų delegacija susitiko su 
Filadelfijos miesto valdžia, 
Pensilvanijos universiteto 

Singh Nanotechnologijos 
centro bei Wistar Instituto 
vadovybe ir ekspertais.

Gruodžio 5 dieną Lietuvos 
Biotechnologijų asociacijos 
prezidentė Inga Matijošytė ir 
Pensilvanijos gyvybės moks-
lų prezidentas Kris Molino 
(Chris Molineaux) pasirašė is-
torinį bendradarbiavimo me-
morandumą gyvybės mokslų 
srityje. Šis Memorandumas 
atveria kelią platesniam 
mokslininkų bei verslininkų 
bendradarbiavimui, bendrų 
projektų kūrimui.

Gruodžio 5 dieną Lietuvos 
delegacija taip pat susitiko 
su Džefersono koledžo bi-
omedicinos mokslų tyrimų 
centro mokslininkais. Šiame 
susitikime buvo aptartas ga-
limas bendradarbiavimas su 

Lietuvos Biotechnologijų asociacijos prezidentė Inga Matijošytė ir Pensilvanijos gyvybės mokslų 
prezidentas Kris Molino (Chris Molineaux) pasirašė istorinį bendradarbiavimo memorandumą gy-
vybės mokslų srityje.                                                       LR URM

Džefersono ligonine moksli-
nių tyrimų, retų ligų gydymo 
srityse. Susitikime taip pat 
aptartas galimas apsikeiti-
mas studentais, medicinos 
startuolių vystymo klausi-
mai. Vilniaus Universiteto 
Santaros klinikų atstovai 
pristatė VU Gyvybės mokslų 
centro vykdomą veiklą.

Lietuvos gyvybės mokslų 
delegaciją sudaro Lietuvos 
Biotechnologijų asociacijos 
prezidentė Inga Matijošytė, 
kompanijos  Froceth va-
dovė Agnė Vaitkevičienė, 
kompanijos Satimed ir VU 
Santariškių klinikų atstovai. 
Vizitą Pensilvanijos vals-
tijoje padeda organizuoti 
generalinė garbės konsulė 
Krista Bard.

LR URM
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ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

Mieluosius „Dirvos” skaitytojus, 
bendradarbius, platintojus, rėmėjus, 
įstaigos personalą ir visus „Vilties” 
draugijos narius Kalėdų švenčių 
proga nuoširdžiai sveikina ir laimin-
gų 2018 metų linki

„Vilties” draugijos valdyba
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

A R G E N T I N A

Argentinos lietuvių tautinių 
šokių kolektyvas „Nemunas” 
dalyvavo šokių festivalyje Mar 
del Platoje. Renginys vyko 
viename svarbiausių šalies 
teatrų „Radio City”.

„Nemunas” – tai šokių 
kolektyvas, priklausantis to 
paties pavadinimo lietuvių 
kultūros draugijai, įsikūrusiai 
Berisso mieste,  Buenos Airių 
provincijoje. Draugijoje iš 

Gruodžio 3-osios se-
kmadienis išaušo saulėtas ir 
gruodžio mėnesiui neįprastai 
šiltas. Tą dieną Klivlando 
giedrininkės kvietė visus 
dalyvauti Vacio Kavaliūno 
knygos „Hestera” – angliško 
vertimo „Esther” – prista-
tyme. Gausus būrys knygos 
mylėtojų susirinko ir pripildė 
Lietuvių namų Gintaro valgy-
klą. Prie šventiškai papuoštų 
stalų jie vaišinosi kava ir 
giedrininkių suneštais pyra-
gėliais ir domėjosi popietės 
programa.

Klivlando Giedros korpo-
racijos skyriaus pirmininkė 
Violeta Leger pasveikino 
susirinkusius ir paaiškino, jog 
šiais metais sukanka 110 metų 
nuo rašytojo, mokytojo Vacio 
Kavaliūno gimimo. Ta proga 
buvo nuspręsta pasidžiaugti 
jo kūryba bei pasidomėti 
1974 metais išleistu jo roma-
nu „Hestera”, išverstu į anglų 
kalbą jo dukros, giedrinin-
kės dr. Jolitos Kavaliūnaitės 
1993m.

Dr. Jolita Kavaliūnaitė 
trumpai papasakojo apie tėvo 
gyvenimą. Vacys Kavaliūnas 
gimė 1907 m. Alytaus apskri-
tyje, studijavo lietuvių ir pran-
cūzų literatūrą ir pedagogiką 
Vytauto Didžiojo universite-
te. Baigęs mokslus mokytoja-
vo Tauragėje ir Vilkaviškyje, 
buvo Vilkaviškio gimna-

Klivlando giedrininkės. Sėdi (iš kairės) Giedros pirmininkė Violeta Leger ir dr. Jolita Kavaliūnaitė.                               A.Kalvaičio nuotr.

KLIVLANDO GIEDROS KORPORACIJOS POPIETĖ

zijos direktorius. Antrojo 
pasaulinio karo metu pasi-
traukė į Vokietiją, kur pa-
bėgėlių stovykloje įsteigė 
Tumo Vaižganto gimnaziją 
ir 1946-1949 mokslo metais 
buvo jos direktorius. Atvykęs 
į JAV įsikūrė Klivlande, įgijo 
magistro laipsnį iš prancū-
zų literatūros Case Western 
Reserve universitete. Toliau 
dirbdamas pedagoginį darbą, 
dėstė literatūrą lituanistinėje 
mokykloje bei aukštesniuose 
pedagoginiuose kursuose, 
kuriuos buvo padėjęs įsteigti. 
Bendravęs su knyga ir plunks-
na nuo jaunystės dienų, V. 
Kavaliūnas parašė tris roma-

nus, kurių du pelnė „Draugo” 
premijas, ir buvo paskelbęs 
dvidešimt novelių bei apie 
šimtą literatūrinės apžvalgos 
straipsnių.

Rašytojas Algis Rukšėnas 
į d o m i a i  a p t a r ė  r o m a -
no „Hestera” (angliškau 
„Esther”) turinį bei tematiką. 
Jis aiškino, jog prieš pradė-
damas rašyti knygą, autorius 
kruopščiai studijavo Šventąjį 
Raštą, Šventosios žemės ge-
ografiją bei Biblijos laikų 
papročius. Autoriaus motina 
buvusi jam knygos pagrindi-
nės veikėjos Hesteros – uni-
versalios moters – pavyzdys. 

Tobijaus našlė Hestera gy-

vena vieniša, globoja invali-
dą sūnų Zachariją. Tačiau pri-
simindama vyrą ji vėl jį mato 
lyg gyvą ir su juo bendrauja; 
tuomet jos akyse sūnus vėl 
tampa sveikas. Šiame roma-
ne Kavaliūnas nori suvokti 
žmogiškos būties paslaptį, 
kurioje gyvenimo realybė 
susitinka su svajone ir stebu-
klu, ir todėl jis piešia knygos 
veikėjus intymiu teptuku. 
Kavaliūno kūryboje jau-
čiasi likiminė-egzistencinė 
žmogaus žemiškojo kelio 
mintis, dvasia ir nuotaika bei 
nuoširdūs lyriniai žmogaus 
santykiai su išoriniu pasauliu 
ir jo poetine erdve. Knygos 

puslapiuose Hestera nuolat 
susitinka su į amžinybę iške-
liavusiu vyru ir jai „nuo Siono 
aukštumos dvelkia ramybė ir 
tylus susimąstymas.”

Senolių išmintis sako: 
„Knygos – geriausi draugai.” 
Šie žodžiai tikrai pasitvirtino 
giedrininkių suruoštoje popie-
tėje, kurios metu dalyviai turė-
jo progos atnaujinti draugystę 
su lietuviška knyga. Klivlando 
Giedros korporacijos skyrius 
džiaugiasi gražiai praėjusia 
popiete ir linki plačiai ateiti-
ninkų šeimai bei visos geros 
valios lietuviams gražių, ra-
mybės kupinų Kalėdų švenčių.

Živilė Vaitkienė

viso lietuvių liaudies šokių 
mokosi ir juos atlieka ketu-
rios skirtingo amžiaus šokių 
grupės. Jose – net 100 šokėjų. 
Didžiausiam jaunimo kolekty-
vui „Nemunas” šiuo metu va-
dovauja Analia Dulke ir Juan 
Ignacio Fourment Kalvelis.

Kitąmet šis šokių kolek-
tyvas dalyvaus Lietuvos šim-
tmečio dainų šventėje „Vardan 
tos…”.

„Nemuno” lietuvių savi-
šalpos ir kultūros draugija

Argentinos lietuvių tautinių šokių kolektyvas „Nemunas” šokių 
festivalyje Mar del Platoje. „Nemuno” lietuvių savišalpos ir kultūros 
draugijos nuotr.

A I R I J A

Lietuvių kalba įtraukta 
į naują Airijos užsienio 

kalbų mokymo strategiją
Gruodžio pradžioje Airijos 

švietimo ministro Richard 
Bruton pristatytoje naujoje 
Airijos užsienio kalbų moky-
mo strategijoje 2017-2026 me-
tams ir jos įgyvendinimo plane 
lietuvių kalba paskelbta viena 
iš 4 prioritetinių užsienio kalbų 
bendrojo lavinimo mokyklose.

Lietuvos Respublikos am-
basados Dubline, Švietimo ir 
mokslo ministerijos aktyvaus 
bendradarbiavimo su Airijos 

švietimo ir ugdymo departa-
mentu dėka jau ateinančiais 
mokslo metais pirmajame 
Airijos vidurinių mokyklų 
lygmenyje moksleiviams, ku-
rių gimtoji kalba yra lietuvių, 
bus sudaryta galimybė lankyti 
trumpuosius lietuvių kalbos 
kursus. 

P r i s t a t y m e  d a l y v a -
vęs Lietuvos ambasadorius 
Egidijus Meilūnas pokalbyje 
su švietimo ministru Richard 
Burton pažymėjo, kad nau-
joji strategija sudarys naujas 
galimybes mokytis lietuvių 
kalbos. Nors lietuviai vaikai 
Airijoje jau ir šiuo metu galėjo 

laikyti lietuvių, kaip antros 
užsienio kalbos, baigiamąjį eg-
zaminą ir 2017 metais lietuvių 
kalbos egzaminą Airijoje laikė 
237 lietuviai moksleiviai, ta-
čiau ši strategija išplės lietuvių 
kalbos mokymosi galimybes 
ir įtvirtins jos oficialų statusą.

Nuo 2022 m. baigiamieji 
lietuvių kalbos egzaminai ir jų 
rezultatų įrašymas į mokyklos 
baigimo atestatą įgaus progra-
minio dalyko statusą.

Daugiau informacijos apie 
strategiją galima rasti Airijos 
Švietimo ministerijos interne-
tiniame tinklapyje.

LR URM
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2017-ieji – derlingi sukak-
tuvinių švenčių. Neseniai savo 
gražią 55-mečio sukaktį šventė 
Lietuvių Fondas, kiek kukles-
nę – 30-mečio – sukaktį triukš-
mingai paminėjo Pasaulio 
lietuvių centras, o gruodžio 3 
d. į savo 60-mečio sukakties 
paminėjimo pokylį pakvietė 
Jaunimo centras Čikagoje, IL. 

Jaunimo centro ir Čiurlionio 
sukaktuvinė šventė prasidėjo 
šv. Mišiomis tėvų jėzuitų 
koplyčioje. Tai buvo graži, 
iškilminga šventės pradžia. 
Penki kunigai – 4 tėvai jėzu-
itai: Lietuvos-Latvijos jėzuitų 
provincijolas kun. Vidmantas 
Šimkūnas, SJ, Algis Baniulis, 
SJ, Gintaras Vitkus, SJ ir 
Lukas Laniauskas, SJ bei kun. 
Jaunius Klepšas – aukojo šv. 
Mišias. Giedojo Connecticut 
Lyric Opera solistė Jūratė 
Švedaitė-Waller, Čikagos li-
tuanistinės mokyklos mokinių 
mokiniai, paruošti muzikos 
mokytojos Dalės Gedvilienės. 

Po šv. Mišių visi rinkosi į 
didžiąją salę, kur vyko pokylis. 

Pokylio svečiams buvo 
parodytas Algimanto Kezio 

JAUNIMO CENTRUI – 60! 
susuktas filmukas apie aukų 
Jaunimo centrui rinkimą ir 
Jaunimo centro pastato ir jė-
zuitų rezidencijos sujungimo 
statybų eigą. Žiūrovai aktyviai 
reagavo į ekrane rodomus 
vaizdus, mat daugelis atpažino 
savo draugus, kaimynus, o kai 
kas pamatė ir save. Salėje vis 
pasigirsdavo tai juokas, tai 
plojimai, tai nuvilnydavo drau-
giškas šurmulys. Šis filmukas 
saugomas Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro archyvuose, 
o jį suskaitmenino ir rodymui 
paruošė Arvydas Reneckis. 

Koks pokylis be koncerto? 
Šį kartą muzikinę programą 
atliko viešnia iš Konektikuto, 
žavaus balso dainininkė sopra-
nas Jūratė Švedaitė-Waller. Jai 
talkino pianistas, Rumunijos 
„Madrigal Consort” muzikos 
direktorius, Šv. Benedikto 
katalikų bažnyčios muzikos 
vadovas Luciano Laurentiu. 
Žiūrovai ilgais plojimais dėko-
jo atlikėjams už puikiai atliktą 
programą. 

Į sceną pakilo vakaro šei-
mininkė, JC tarybos pirmi-
ninkė Neringa Aleksonis. Ji 

pasveikino susirinkusius ir 
padėkojo tėvams jėzuitams, 
visiems buvusiems ir dabar-
tiniams JC tarybos nariams, 
aukotojams už tai, kad centras 
ir šiandien dar gyvena lietuvy-
bės dvasia. 

Kalbėtojų buvo ir dau-
giau. Jaunimo centrą ir jo 
vadovus pasveikino Lietuvos 
Respublikos generalinis kon-

Jaunimo centro 60-mečio šventėje.                                                                                                                                                                                                   Autorės nuotr.

sulas Čikagoje Mantvydas 
Bekešius, Lietuvos-Latvijos 
jėzuitų provincijolas kun. 
V. Šimkūnas, SJ. Lietuvių 
Fondo tarybos pirmininkas 
Saulius Čyvas pasidžiaugė, 
kad Jaunimo centras dar ir 
šiandien gyvuoja ir jo veiklai 
palaikyti įteikė 15,000 dol. 
paramos čekį. Čikagos litua-
nistinės mokyklos direktorė 
Vida Rupšienė ir pavaduotoja 
Vilma Poliuvienė džiaugėsi 
gražiu bendradarbiavimu ir 
įteikė JC tarybos pirmininkei 
N. Aleksonis dovaną – ČLM 
mokinių ir mokytojų nuotrau-
kų stendą. Gražios sukakties 
proga susirinkusius pasveikino 
ir Lietuvių šaulių sąjungos 
išeivijoje vadas Julius Butkus. 

Jubiliejaus proga sveiki-
nimo laišką atsiuntė Lietuvos 
Respubl ikos  ambasado-
rius Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir Meksikai Rolandas 
Kriščiūnas. 

Pasidžiaugti gražia sukak-
timi ir pasveikinti Jaunimo 
centrą atvyko didelis būrys 
svečių. Salėje matėme Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 

bažnyčios kleboną Jaunių 
Kelpšą, Palaimintojo Jurgio 
Matulaičio misijos direktorių  
t. Algį Baniulį, SJ, t. Gintarą 
Vitkų, SJ, t. Luką Laniauską, 
SJ, JAV LB tarybos pirmininką 
Juozą Polikaitį, LF valdybos 
pirmininką Marių Kasniūną, 
Lietuvių skautų sąjungos vy-
riausią skautą Albertą Kerelį, 
Marquette Park ir Brighton 
Park apylinkių pirmininkus 
Aušrelę Sakalaitę ir Viktorą 
Kelmelį. Salėje taip pat buvo 
centre įsikūrusių organizacijų 
vadovai, centro rėmėjai, svečiai. 

Tėvui G. Vitkui, SJ sukal-
bėjus invokaciją, o JC tarybos 
nariui Robertui Vitui pasakius 
sveikinimo tostą susirinkę sve-
čiai sugiedojo Jaunimo centrui 
„Ilgiausių metų”. 

Atvykusieji į šventę ragavo 
„Lithuania Plaza” paruoštą 
maistą, fotografavosi, bandė 
laimę JC tarybos narės Mildos 
Šatienės surengtoje loterijoje 
ir neskubėjo skirstytis namo. 

Jaunimo centro taryba be 
galo dėkinga jo įkūrėjams, 
aukotojams ir visiems tiems, 
kurie liko ištikimais centro 
lankytojais. Džiugu, kad prieš 
60 metų tėvų jėzuitų rūpesčiu 
ir lietuvių aukomis pastatytas 
centras kas šeštadienį prisi-
pildo Čikagos lituanistinės 
mokyklos mokinių klegesio, 
kad čia veikia turtinga archy-
vine medžiaga galintis pasi-
girti Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras, įkurti Pasaulio 
lietuvių, Muzikologijos, ir 
Foto archyvai, Laisvės kovų ir 
Liaudies meno muziejus, kad 
čia renkasi skautai ir savo su-
sitikimus rengia šauliai, veikia 
Čiurlionio galerija, o Jaunimo 
centro kavinėje po šv. Mišių 
susitinka žmonės pabendra-
vimui. Ačiū ir visiems tiems, 
kurie šiandien uoliai dirba, 
kad centras išliktų lietuvybės 
židiniu.

Laima Apanavičienė
Iš kairės: Lietuvos-Latvijos jėzuitų provincijolas kun. Vidmantas Šimkūnas, SJ, Algis Baniulis, SJ, 
Gintaras Vitkus, SJ ir Lukas Laniauskas, SJ.                                                                      Autorės nuotr.

Lietuvių Fondo tarybos pirmininkas Saulius Čyvas.   Autorės nuotr.
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K U L T ŪR A

Lietuvos nacionalinėje 
Martyno Mažvydo biblioteko-
je jaunosios kartos menininkė 
Jolita Vaitkutė pristatė artė-
jančiam Valstybės atkūrimo 
šimtmečiui skirtą „Šimtmečio 

Gruodžio 14 dieną fil-
mas  ap ie  t r emt į  S ib i re 
„Ekskursantė” parodytas 
Lietuvos Respublikos amba-
sadoje Maskvoje.

Ambasadorius Remigijus 
Motuzas, kreipdamasis į filmo 
peržiūrą susirinkusius lietuvių 
bendruomenės narius, lietuviš-
ku kinu bei istorinės atminties 
įamžinimu Rusijoje besido-
minčius svečius, pasidalino ir 
savo giminių, ištemtų į Sibirą, 
istorija. Ambasadorius pabrėžė, 
kad trėmimai palietė beveik 
kiekvieną Lietuvos šeimą.

Į filmo pristatymą atvy-
kęs filmo režisierius Audrius 
Juzėnas teigė sulaukęs tei-
giamų atsiliepimų apie filmą 
iš Rusijos žiūrovų, nes filmo 
tematika artima Rusijos au-
ditorijai, jame vaidina daug 
garsių rusų aktorių. Filmas yra 

LIETUVIŠKAS FILMAS „EKSKURSANTĖ” DEMONSTRUOJAMAS RUSIJOS ŽIŪROVAMS

Ambasadorius Remigijus Motuzas pasidalino savo giminių, ištemtų į Sibirą, istorija.             LR URM

gavęs prestižinį Rusijos kino 
akademijos apdovanojimą 
„NIKA”. Peržiūroje dalyvavęs 
istorinę atmintį puoselėjančios 
Rusijos nevyriausybinės orga-
nizacijos „Memorial” atstovas 
Janas Račinskis pažymėjo, 
kaip svarbu kalbėti apie trėmi-
mus, puoselėti represijų aukų 
atmintį, nes tik tada galima 
tikėtis, kad panašios tragedijos 
daugiau nepasikartos. Prie to 
prisideda ir šis filmas.

Daugelį Lietuvos, Rusijos 
ir kitų šalių apdovanojimų pel-
niusi „Ekskursantė” – filmas, 
sukurtas pagal tikrą 11-metės 
mergaitės iš Lietuvos istoriją.  
Kino juosta „Ekskursantė” 
gruodžio 17 dieną bus užda-
romas Rusijos Tomsko mieste 
pirmą kartą vykstantis Europos 
Sąjungos šalių kino festivalis.

LR URM

NACIONALINĖJE BIBLIOTEKOJE PRISTATYTA  J. VAITKUTĖS INSTALIACIJA „KŪRĖJAMS”

iniciatyvų” konkurso pro-
jektą-meninę instaliaciją 
„Kūrėjams”. Instaliacijoje 
iš įvairių kūrybos priemo-
nių ir jau sukurtų objektų 
atvaizduotas prof. Vytauto 

Landsbergio veidas.
Instaliacijai sukurti panau-

dotos kino juostos, fotoapa-
ratai, spausdinimo mašinėlės 
ir nešiojami kompiuteriai, 
teptukai, rašikliai, pieštukai, 

kompaktiniai diskai, audio-
kasetės bei plokštelės, įvai-
rūs audiniai ir medžiagos, 
moliniai indai ir muzikos 
instrumentai. 

„Ši instaliacija skirta 
„Šimtmečio herojams” – vi-
siems kūrusiems ir kurian-
tiems Lietuvą žmonėms – vals-
tybės kūrėjams, menininkams, 
mokslininkams. Be abejo, vie-
nas svarbiausių tarp valstybės 
kūrėjų yra nepriklausomybės 
atkūrimo judėjimo lyderis ir 
įkvėpėjas prof. V. Landsbergis. 
Profesoriaus portretas repre-
zentuoja valstybės kūrėjus, 
tuo pačiu ir mus visus, nes 
kiekvienas tokiu esame – šian-
dienos herojus yra kiekvienas 
Lietuvą kuriantis žmogus. Tai 
yra pati didžiausia iš mano 
kada nors sukurtų instaliacijų. 
Neskaitant viso pasiruošimo, 
vien objektų sudėliojimas 
užtruko dvi dienas”, - prista-
tydama instaliaciją pasakojo 
Jolita Vaitkutė.

Prof. V. Landsbergio por-
tretas sukurtas naudojant 
perspektyvinę techniką ant 
pagrindinių Nacionalinės bi-
bliotekos laiptų pastato viduje. 
Stebint portretą iš skirtingų 
rakursų, jį sudarantys objek-

Jolita Vaitkutė prie savo sukurtos meninės instaliacijos „Kūrėjams”.                                     artnews.lt

tai nesudaro vientiso vaizdo, 
tačiau žiūrint į juos iš nuro-
dyto taško aikštelės apačioje 
galima grožėtis vientisu meno 
kūriniu, kuris atvaizduoja 
aiškų V. Landsbergio veidą. 
Instaliaciją Lietuvos nacionali-
nėje Martyno Mažvydo biblio-
tekoje ketinama eksponuoti iki 
gruodžio 17 d.

Tai jau trečioji jaunosios 
kūrėjos instaliacija, skirta 
artėjančiam Valstybės atkū-
rimo šimtmečiui. Pirmoji, 
penkių instaliacijų ekspozicija 
„Šimtas žemės apkabilimų”, 
atkūrė penkių žymių lietuvių 
portretus – filosofo Stasio 
Šalkauskio, partizano Adolfo 
Ramanausko-Vanago, kunigo 
Tėvo Stanislovo, dainininko 
Vytauto Kernagio ir rašy-
tojos Jurgos Ivanauskaitės. 
Lapkričio 23 d. Garliavos 
Juozo Lukšos gimnazijoje 
buvo pristatyta „Miško broliai” 
instaliacija, skirta „Šimtmečio 
herojams”, kovotojams už 
Lietuvos laisvę. Instaliacijoje 
atkurti trijų Lietuvos partiza-
nų – Jono Žemaičio, Adolfo 
Ramanausko ir Juozo Lukšos 
portretai.

Marius Gurskas, info@
zenpr.lt

Kaimyninėje Baltaru-
sijoje prasidėjo Lietuvos 
valstybės atkūrimo šim-
tmečiui  skir t i  renginiai . 
Norėdama priminti bendrą 
šalių istoriją Lietuvos am-
basadoje Minske menininkė 
Jolita Vaitkutė iš lietuviškų 
ir baltarusiškų žemių sukūrė 
Vyčio instaliaciją.

Lietuvos ir žemaičių kro-
nikose minima, kad Lietuvos 
Didžiosios kunigaikštystės 
ženklu Vytis tapo XIV a. – 

BALTARUSIJOJE PRASIDĖJO LIETUVOS VALSTYBĖS 
ATKŪRIMO ŠIMTMEČIUI SKIRTI RENGINIAI

Vytauto didžiojo valdymo 
laikais.

Nors manoma, kad pir-
masis ant žirgo save galėjo 
pavaizduoti  kunigaikštis 
Algirdas, bet jo anstpaudas 
prie 1366 m. sutarties su 
Lenkija, neišlikęs. Pasak 
istorikų,  baltas raitelis ant  
žirgo simbolizuoja protėvių 
karžygio vėlę.

„Čia mes turime Vytį, bet 
jis yra be kalavijo, o su aly-
vos šakele. Mes ieškojome 

taikos simbolio, kuris būtų 
vietoje kalavijo, ji tinka ir 
simboliškai ir estetiškai”, – 
sakė menininkė J. Vaitkutė.

Lietuvos menas, pasak 
diplomatų,  bal tarusiams 
nekart pristatytas,  vyks-
ta bendri plenerai, dažnai 
koncertuoja etnografiniai 
kolektyvai, todėl artėjant 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui norima parodyti 
ką nors naujo.

„Norėsim pademonstruo-

ti irgi modernią elektroninę 
smuiko muziką, ko gero, 
Vasar io  16-osios  proga. 
Norėtume parodyti naujausią 
Eimunto Nekrošiaus darbą 
„Cinkas”, pagal Svetlanos 
Aleksijevič pjesę pasta-
tytą.  Norėtume parodyti 
klasikinio lietuviško džiazo 
pavyzdžių. Labai didelį dė-
mesį norėtume skirti kinui”, 
– vardijo Lietuvos amba-
sados antrasis sekretorius 
Baltarusijoje Mindaugas 
Gabrėnas.

„Mes gyvenome vienoje 
valstybėje, mus sieja ir ben-

dra kultūra. Mes, muzieji-
ninkai, stengsimės ir toliau 
tiesti tiltus tarp kultūrų, 
organizuosime renginius 
su Lietuvos menininkais”, 
– sakė Baltarusijos naciona-
linio J. Kupalos literatūrinio 
muziejaus direktorė Elena 
Liškovič.

Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmečio renginiai 
vyks daugelyje šalių. Juos 
organizuoja diplomatinės at-
stovybės, lietuvių bendruo-
menės ir nevyriausybinės 
organizacijos.    

            LRT
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Lietuviškų dainų gerbėjai 
nuo gruodžio 1 d. iki sausio 
31 d. turės išrinkti 6 dai-
nas, kurios pateks į pirmąją 
Europos Sąjungos dainų kny-
gą. Lietuviai bus devinti iš 27 
šalių, dalyvaujančių šiame 
projekte. Praėjusiais metais 

BALSUOKITE: 
RENKAMOS LIETUVIŠKOS DAINOS 

ES DAINŲ KNYGAI
Vytauto Didžiojo universiteto 
Muzikos akademijos studen-
tai, mokytojai ir Lietuvos cho-
rų sąjunga atrinko 54 dainas 
kandidates. Nuo 2015 m. ge-
gužės jau 14 tūkst. balsuotojų 
iš 8 šalių atrinko po 6 dainas 
iš kiekvienos valstybės. Dabar 

atėjo Lietuvos eilė. 
Pasirinkus savo šalį, bal-

suoti galima čia.
Dainos padalintos į 6 ka-

tegorijas, kurias bendrai su-
kūrė 17 muzikos akademijų 
(tarp jų ir Lietuvos) iš 14 
šalių. Kategorijos yra tokios: 
„Meilės dainos”, „Gamta ir 
metų laikai”, „Laisvė ir Taika”, 
„Liaudies dainos”, „Tikėjimo 
dainos” ir „Vaikų dainos”.

„Lietuva – dainų kraštas. 
Kaip ir kaimyninėse Baltijos 
šalyse – Latvijoje ir Estijoje, 
Lietuvoje gyva Dainų švenčių 
tradicija, gilias tradicijas turi 
chorinis judėjimas, dainas 
kuria profesionalūs kompo-
zitoriai, jos skamba populia-
riosios muzikos scenoje. Į šį 
sąrašą pateko įvairių laiko-
tarpių, žanrų ir stilių dainos, 
kurių pagrindinis atrankos 
kriterijus buvo populiarumas. 
Norisi tikėti, kad Lietuvos mu-

Skilties pavadinime - 
tautos dainiaus Maironio žo-
džiai iš eilėraščio „Milžinų 
kapai”. Šiomis dienomis 
lietuviai, kaip tas žirgas, 
tiesiog piestu stojasi dėl 
Lukiškių aikštės likimo. 
Proga ką nors tinkamo pa-
statyti iki 2018 m. vasario 
16-osios dienos liks neiš-
naudota. Tokiais atvejais 
aš esu linkęs apsiraminti ir 
ieškoti atvejų, kur kas nors 
ypatingo buvo suplanuota 
ir pasisekė. Galvon atėjo 
Vytauto Didžiojo paveiks-
lo ir jį lydėjusios Raportų 
knygos kelionė po Lietuvą 
1930-aisiais metais mi-
nint jo mirties 500-ąsias 
metines. Sakoma, kad tai 
buvo reikšmingiausias to 
meto Lietuvos valstybės 
politikos ir kultūros įvy-
kis. Vidos Girininkienės 
teigimu, Vytautas Didysis 
(1350-1430) buvo valdovas, 
karys, politikas, kataliky-
bės puoselėtojas ir etninių 
mažumų globėjas. „1930 
metais visa Lietuva skendė-
jo girliandų ir transparantų, 
mėgėjų nupieštų nuoširdžių 
iliustracijų, poezijos posmų 
ir dainų jūroje. Tarsi į areną 
būtų išėjusi didžiulė armija 
entuziastingų ir nuoširdžių 
kūrėjų” ( www.lzinios.lt). 

1928 m. buvo įsteig-
tas rengimo komitetas ir 
parinktas šūkis – „Visi 
Lietuviai, kur jie tik yra – 
viena Tauta”. Buvo nutarta 
per Lietuvą nešti Vytauto 
Didžiojo paveikslą - me-
diniuose rėmuose įrėmin-
tą Petro Rimšos medalį – 
Atsiradimas ir jo įgyvendi-
nimas. Buvo nustatyta, kur 
ir kada palyda su paveikslu 
ir didžiule odiniu viršeliu 

„PO KAIMUS ŠAUKLYS, JO 
PUTOTAS ARKLYS...”

Raportų knyga turi atvykti. 
Dokumentai nurodė, kad 
paveikslą turi nešti uni-
formuoti šauliai ir šaulės, 
ginkluoti kariai ar šaulių 
garbės sargyba. 

Ši kelionė prasidėjo 
1930 m. liepos 15 d minint 
lietuvių pergalės Žalgirio 
mūšyje 520-ąsias metines. 
Kelius, kuriais keliavo pa-
veikslas ir Raportų knyga, 
vietos gyventojai puošė 
gėlėmis ir kitais žalumy-
nais, statė sutiktuvių garbės 
vartus. Daug kur palydą 
pasitikdavo puošnūs vartai 
su užrašu: „Vytaute, vesk 
mus į Vilnių”. Tada Vilnius 
buvo lenkų okupuotas. 
Kiekvienoje vietovėje pa-
lydą pasitikdavo bažnyčių 
varpų dūžiai. Visur buvo 
giedamas Lietuvos himnas. 
Knygoje gausu įstaigų, vi-
suomeninių organizacijų, 
religinių bendruomenių, 
knygynų, įmantrių ir pa-
prastų parašų. Parašai su 
spaudais užima 162 dide-
lės knygos puslapius. Joje 
1,540 spaudų, o parašų 
– trigubai daugiau. Vida 
Girininkienė teigia, kad pati 
knyga laikyta referendumu 
Vilniaus atgavimo klausi-
mu. Vilniaus atgavimas tapo 
tautiniu idealu, valstybės 
programa. Vytauto Didžiojo 
atminimas buvo oficialiai 
pagerbtas tik vienu pamin-
klu – Vytauto Didžiojo karo 
muziejumi Kaune. Tačiau 
šio sprendimo provincijoje 
nepaisyta. Ne vienoje vieto-
je Vytautui pagerbti sponta-
niškai kilo pačių iniciatorių 
suprojektuoti kuklūs stati-
niai iš akmenų ir cemento. 
Vien okupuotame Vilniaus 
krašte pastatyta apie 50 

paminklinių kryžių. Man 
asmeniškai 1988 m. teko 
matyti skulptoriaus Rapolo 
Jachimavičiaus sukurtą 
Vytauto Didžiojo paminklą 
Šv. Mikalojaus bažnyčioje 
Vilniuje. Daugelis paminklų 
sovietmečiu buvo nugriauti, 
bet šis liko nepaliestas.

Dabar su jau minėtu pu-
tojančiu arkliu atjokime iki 
šių dienų, į Lukiškių aikštę. 
Po ilgų svarstymų, ginčų ir 
delsimų, parinktas konkurso 
laimėtojas. Norima pagerbti 
Lietuvos laisvės kovotojus. 
Buvo parinktas kūrinys, 
kur supilto kalnelio šlaite, 
vertikalioje sienelėje, bus 
įrašyti tūkstančiai partizanų 
slapyvardžių. Daug kam tas 
parinkimas buvo netikėtas, 
nes jau kuris laikas buvo 
puoselėjama Vyčio skulptū-
ra – raitelis ant žirgo. Man 
atrodo, kad yra galimybė 
konkurso laimėtoją sujungti 
su Vyčio tematika ir atrasti 
prasmingą derinį. Po velėna 
ilsisi tūkstančių laisvės ko-
votojų atminimas, o virš jos, 

Memorialo Lukiškių aikštėje vienas iš projektų.                                                                         15min.lt

ant piestu stojančio žirgo, 
energingas raitelis, kurio 
rankoje pakeltas kalavijas, 
o šone – skydas su Vyčio 
kryžiumi. Tai Vytis – laisvės 
kovų simbolis. Tai simboli-
nė jungtis tarp skausmingos 
praeities, pasimetusios da-
barties ir viltingos ateities.

Bestatant kalnelį su šlai-
te įrašytais slapyvardžiais 
tuo pačiu metu galima 
nulieti jau sukurtą Vyčio 
skulptūrą, kuri buvo parink-
ta ankstesniame konkurse. 
Šiems darbams vykstant 
vertėtų suorganizuoti Vyčio 
kelionę po Lietuvą, panašiai 
kaip buvo padaryta Vytauto 
Didžiojo jubiliejaus pro-
ga 1930 metais. Toks žy-
gis išjudintų visą tautą, ją 
įtrauktų į prasmingą laisvės 
kovotojų prisiminimą bei 
pagerbimą, kuris būtų ap-
vainikuotas Vyčio atjojimu 
ant kalnelio Lukiškių aikš-
tėje Vilniuje. Jam atjojus 
prie ant kalnelio esančios 
drobe aptvertos vietos, nu-
aidėjus patrankos šūvių 

garsams, tūkstančių daly-
vių miniai būtų atidengtas 
Vyčio paminklas laisvės 
kovotojams ir kovotojoms. 
Tam reiktų sudaryti progra-
mą, įtraukiant kuo daugiau 
dalyvių, kad tas momentas, 
ta patirtis liktų jų atmintyje 
visam gyvenimui. Aišku, 
viso to iki vasario 16 d. ne-
įmanoma atlikti, bet tikrai 
įmanoma tą dieną paskelbti 
apie šį prasmingą projektą 
ir kviesti visus prisijungti.

Teko girdėti, kad pre-
zidentas Valdas Adamkus 
pasiūlęs Vytį pastatyti ant 
Aleksoto kalvos, tiesiai 
prieš tiltą ir Vytauto baž-
nyčią. Gerai, kad Vytis bus 
statoma Kaune. Vyčiui vie-
tos turėtų būti, ir yra, visoje 
Lietuvoje. Tikrai nežinau, 
bet spėju, kad tokiai miniai 
būtų pritaręs ir Vytautas 
Didysis. Tad, paskui Vytį, 
pirmyn. Paskutinis žodis pa-
liekamas Vincui Kudirkai: 
„Vardan tos Lietuvos vie-
nybė težydi!”

Romualdas Kriaučiūnas

zikinė bendruomenė aktyviai 
dalyvaus balsavime ir išrinks 
dainas, galinčias deramai ats-
tovauti mūsų šaliai Europos 
Sąjungos dainų knygoje”, 
– tikisi ES dainų knygos re-
daktorius Lietuvoje Arvydas 
Girdzijauskas.

ES dainų knyga yra su 
niekuo nepalyginamas demo-
kratinis projektas, pradėtas 
Danijoje ir nesiekiantis jokio 
pelno. Jokių finansinių ryšių 
su Briuseliu neturėjimas yra 
labai giriamas buvusios danų 
ES komisarės Ritt Bjerregaard. 
Jos nuomone, oficialus ES 
finansavimas projektą būtų se-
niai palaidojęs po krūva biuro-
kratinių reikalavimų. Projekto 
dvasia, suvienijanti tautiškus 
jausmus ir europietišką ben-
drumą, padėjo rasti bendrą kal-
bą tarp skirtingoms partijoms 
priklausančių Danijos politikų.

ES dainų knygos įkūrėjas 

ir prezidentas Jeppe Marsling 
(gimęs 1974 m.) pasakoja 
apie projekto motyvus: „Visos 
27 ES tautos skausmingai 
mažai žino vienos apie kitas. 
Pasidalindami savo dainų lo-
bynais mes tiesiame kelius tarp 
šalių. Jeigu norime, kad ES 
skirtų daugiau dėmesio kultū-
rai, o ne tik anglies, plieno ir 
žvejybos sutartims, mes turime 
kažko imtis. ES priklauso jos 
piliečiams.”

Pirmasis ES dainų knygos 
leidimas planuojamas gegužės 
9 d., Europos dieną. Iš viso 162 
dainos bus išspausdintos origi-
nalo kalba, taip pat išverstos į 
anglų kalbą.

Visas pardavimų pelnas 
bus skirtas antrajai versijai, 
kur visos dainos bus išverstos į 
visas 24 ES kalbas. Šitaip dai-
nos bus prieinamos visiems, 
nepriklausomai nuo užsienio 
kalbų įgūdžių.                 LRT

Asociatyvi nuotrauka (delfi.lt). Pasirinkus savo šalį, balsuoti galima 
tinklalapije www.eu-songbook.org/
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

M.Gatautis, 
Cleveland Hts., OH .................150
G.Matas, 
Independence, OH ..................100
G.Stankūnas, 
Cos Cob, CT ..............................50
N.Bražėnas, 
Sparkill, NY...............................45
D.Jakas, 
Blue Bell, PA .............................45
D.Mačernis, 
Chicago, IL ................................45
R.Minkūnas, 
Seven Hills, OH ........................45
A.Karasa, New Oxford, NY .....40
S.Dimas, Middle Vllg., NY ......30
A.Barzdukas, Falls Church, VA 25
S.Juodvalkis, Euclid, OH ..........20
A.Staškus, Rocky River, OH ....20
R.Gudaitis,Mamaroneck, NY ...15
A.Grajauskas, Closter, NJ .........15
B.Kronas, Willowbrook, IL ......15
V.Mažeika, Park Ridge, IL .......13
T.Kašiuba, Brooklyn, NY .........10
R.Valaitis, Brecksville, OH ......10
Vydūno fondas, Lemont, IL ......10
A.Bivainis, Rochester, MN ........5
V.Meilė, Tinley Park, IL .............5
R.Selenis, Livonia, MI ................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Su sunkia širdimi pranešame giminėms, draugams 
bei pažįstamiems, kad

ROMUALDAS MATAS VEITAS,
kuris buvo 92 metų amžiaus, mirė savo paties staty-
tuose namuose Miltone, MA, 2017 m. gruodžio 13 d., 
apsuptas savo mylinčios šeimos.

Romas gimė Verbūnuose, Lietuvoje, Mato ir Onos 
Veitų šeimoje. Jis buvo jauniausias iš aštuonių vaikų. 
Karui prasidedant, Romas baigė Šiaulių berniukų gim-
naziją. Jis ir jo brolis Brutenis užsirašė į generolo Povilo 
Plechavičiaus kariuomenę ginti Lietuvos. Sovietų ka-
riuomenei užėmus kraštą, jie pasitraukė į Vokietiją. 
Ten jie buvo priimti į inžinerijos programą Technische 
Hochschule, Hanoveryje, Vokietijoje. Emigravęs į 
Jungtines Amerikos Valstijas, Romas baigė Statybos 
inžineriją Delavaro universitete (University of 
Delaware). Po to jis persikraustė į Bostoną, kur įgijo 
magistro laipsnį Statybos inžinerijos srityje Šiaurės 
Rytų universitete (Northeastern University).

1955 metais jis vedė Redą Stelmokaitę. Kartu jie 
užaugino sūnų Rimvydą ir keturias dukras: Redą, 
Daivą, Audrą ir Nidą.

Romas dirbo savo srityje Camp, Dresser and McKee 
firmoje. Netrukus jis su broliu Bruteniu sukūrė Veitas & 
Veitas Engineers, kur jis dirbo iki išėjo pensijon. Jis su 
broliu Bruteniu taip pat pastatė ir tvarkė Windjammer 
Cove Apartments Braintree mieste.

Romas buvo aktyvus Lietuvių bendruomenės narys. 
Jis buvo vienas iš steigėjų Taupa Lithuanian Federal 
Credit Union of Boston, kuriai jis pirmininkavo daugelį 
metų. Jis buvo veiklus narys Lithuanian Childrens’ 
Relief, Bostono Amerikos lietuvių bendruomenės, 
Amerikos lietuvių inžinierių draugijos, Pietų Bostono 
lietuvių klubo, Lietuvių skautų, Šv. Petro lietuvių 
parapijos choro, Švento Kazimiero lietuvių parapijos 
choro ir lietuvių tautinių šokių grupės „Sambūris” 
Bostone narys.

Jis paliko liūdėti mylimą žmoną Redą Stelmokaitę 
Veitienę, sūnų Rimvydą su žmona Dana ir anūkus Algį, 
Mykolą ir Matą; dukterį Redą su vyru Jonu Limantu ir 
anūkus Martyną, Andrių ir Redą; dukterį Daivą ir Ray 
Kobs, anūkus Aurą su vyru Michael Hagerty, Romualdą 
su žmona Claire Neidhardt ir anūkę Liną; dukrą Audrą 
su vyru Petru Avižoniu, anūkes Rasą ir Gintą; dukrą 
Nidą su vyru Matiss Purins ir anūkes Zylę ir Liliją bei 
daug giminių Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje.

Velionio lankymas buvo 2017 m. gruodžio 15 d., 
nuo 4 iki 8 val. vakaro, Casper’s Funeral Home, 187 
Dorchester St., Boston, MA 02127. 

Laidotuvių Šv. Mišios - St. Peter’s Lithuanian 
Church, 2017 m. gruodžio 16 d., 10 val. ryto.

Vietoje gėlių, šeima pageidavo aukoti Matas 
Veitas Veterinary Academy Scholarship (Mato 
Veito Veterinarijos Akademijos Stipendija), Taupa 
Lithuanian Federal Credit Union, PO Box 95, South 
Boston, MA 02127.

Liūdinti šeima

A.† A.
RITAI MINKŪNIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškiame Velionės vyrui 
ANTANUI, buvusiam „Vilties” draugijos nariui, 
dukrai JULIJAI (Algis) Banionis, sūnui DARIUI, 
seseriai FELICIJAI Purdey ir visiems draugams bei 
artimiesiems JAV ir Lietuvoje.

„Vilties” draugijos valdyba

A.† A.
RITAI MINKŪNIENEI

mirus, jos gyvenimo draugui vyrui ir mūsų  
Korp! nariui RIMUI MINKŪNUI reiškiame 

gilią užuojautą

Akademinis Skautų Sąjūdis 
Klivlando skyrius

Ilgamečiui Tautinės sąjungos  
Bostono skyriaus nariui

A.† A.
ROMUALDUI VEITUI

iškeliavus į Amžinybę, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Redą, sūnų Rimvydą, dukras Redą, Daivą, 
Audrą ir Nidą su šeimomis, gimines ir artimuosius. 
Romo nuveikti dideli darbai Tautinei sąjungai liks 
neužmirštami.

Ilsėkis ramybėje, mielas Romai.
ALTS Bostono skyrius

Š. m. gruodžio 3 d., 4 val. 
po p., Klivlando priemiestyje 
Byčvude (Beachwood, Ohio), 
Landmark Centre, įvyko su-
sitikimas su Rūta Vanagaite, 
susijęs su jos parašyta knyga 
„Mūsiškiai”,  kurioje auto-
rė kaltina partizaną Adolfą 
Ramanauską-Vanagą daly-
vavimu žydų žudynėse, pa-
aiškindama, kad buvo vienas 
šio įvykio liūdininkas. Šis 
įžūlus ir absurdiškas kaltini-
mas Lietuvoje sukėlė audrą. 
Viena leidykla iš savo lentynų 
pašalino visas R.Vanagaitės 
knygas. Byčvudo priemiestis 
yra tirštai žydų apgyventas 
rajonas. Į Landmark Centre 
straipsnio autoriui atvykus 
kaip įprasta daug anksčiau, vi-
duje jau stovėjo policininkas, 
ginkluotas automatiniu pisto-
letu. Pasiteiravus paaiškėjo, 
kad jis policijoje tarnauja jau 
23 metus. Vėliau atvyko dar 
vienas jaunesnis. Ar ši „apsau-
ga” buvo rengėjų nurodymu,  
belaukiant kažkokių „išpuo-
lių”?  Į „susipažinimą” atvyko 
apie 70 asmenų, dauguma mo-
terys ir pensininkai. Jų tarpe 
buvo ir keletas jaunesnių, taip 
pat ir penki lietuviai. Vienas 
iš pastarųjų iš anksto pareiškė 
šio straipsnio autoriui, kad jis 
yra žiniasklaidos atstovas, turi 
savo „komandą” ir atvyks su 
vaizdo ir garso įranga. Kitas 
ten buvęs lietuvis yra gerai 
žinomas savo abejotina ir šešė-
line reputacija. Prieš renginiui 
prasidedant, buvo pranešta, 
kad knygos autorė kalbės 40 
min., o po to 15 min. bus skirta 
klausimams ir atsakymams. 
Labai nustebino ir pranešimas, 
kad naudoti vaizdo ir garso 
įrangą draudžiama. Tai buvo 
aiškiai cenzūrinis mostas, 
siekiant užkirsti kelią teisingai 
informacijai. 

Po knygos autorės prista-
tymo, pastaroji paaiškino, kad 
jos knygų buvo išparduota 19 
tūkstančių, kad  ji yra labai 
patenkinta savo įžvalga ir 
patyrimu. Ji pridėjo, kad mes 
visi esame patyrę persekioji-
mą, kad nei viena tauta nenori 
būti okupuota. Savo kalboje 
(autorė kalbėjo angliškai) ji 
priminė ir 1941 metų įvy-
kį, bet jo giliau nenagrinėjo. 
Kalbėdama apie jos knygose 
svarstomas temas, autorė pa-
reiškė, kad tai būtina, nes ki-
taip žmonės nežinotų, o vėliau 
dar pridūrė, kad mes (lietuviai 
– aut.) baiminamės ir nelei-
džiame prieiti prie dokumen-
tų. Tai buvo labai miglotas, 
netiesioginis, išsisukinėjantis 
teiginys. Kalbą užbaigusi, 
Vanagaitė atsakinėjo į klausi-
mus. Ar ji lankėsi Izraelyje? Ar 
ji žino, kad Lietuvoje yra 2000 
žydų? Kokia ateitis jų laukia? 
Straipsnio autorius nori pa-

SUSIPAŽINIMAS, PRISTATYMAS 
IR MIGLOTI ATSAKYMAI

brėžti, kad renginio metu (jis 
baigėsi 5:07 po p.) jokių inci-
dentų, demonstracijų, protestų 
ar išpuolių nebuvo. Tačiau yra 
nepaneigiamas faktas, kad apie 
šios dienos įvykį elektroni-
nėje erdvėje yra skleidžiama 
klaidinanti informacija. Apie  
partizaną Adolfą Ramanauską-
Vanagą meluojama, nuslepiant 
faktą, kad tikrųjų nusikaltėlių 
tapatybės nėra paslaptis. Ar tai 
daroma tam tikro visuomenės 
sluoksnio, siekiančio „kraujo 
keršto”, nurodymu, ir į visa 
tai Izraelio valdžia žiūri pro 
pirštus? Atrodo, kad Lietuvos 
valdžia nesugeba ar nenori, 
dėl neviešinamų priežasčių, 
sustabdyti šią gėdingą ataką, 
nors ji nesiliauja iki šių dienų.

Algirdas V. Matulionis

Redakcijos prierašas: 
Vilniaus apylinkės teismas 

antradienį (gruodžio 5 d.) 
panaikino Generalinės proku-
ratūros nutarimą, kuriuo buvo 
atsisakyta kelti baudžiamąją 
bylą dėl Rūtos Vanagaitės 
pasisakymų apie partizanų 
vadą Adolfą Ramanauską-
Vanagą, todėl Lietuvos lais-
vės kovos sąjūdžio pareiš-
kimas prokuratūroje turės 
būti svarstomas iš naujo. 
Ketvirtadienį, gruodžio 14 d., 
A. Ramanausko-Vanago du-
kra Auksutė Ramanauskaitė-
Skokauskienė sulaukė ne-
tikėto svečio – ją gimtadie-
nio progą asmeniškai pa-
sveikino Izraelio ambasa-
dorius Amiras Maimonas. 
„Stebino jo žinios apie mano 
šeimos istoriją ir nuoširdus 
supratimas ir atjautimas to, ką 
man teko išgyventi. Staigmena 
šiandien buvo ambasado-
riaus gėlės ir sveikinimas 
mano gimtadienio proga”, 

– rašė pati A. Ramanauskaitė-
Skokauskienė ir pridūrė, kad 
ambasadorius išsakė oficialią 
poziciją. „Jis pabrėžė, kad 
jo valstybė gerbia ir vertina 
mūsų laisvės kovą, kuriai va-
dovavo mano Tėvelis Adolfas 
Ramanauskas Vanagas. Kartu 
jis pažymėjo, kad dviejų per-
sonų buvę išpuoliai yra grynai 
jų asmeniniai. Ambasadorius 
pabrėžė, kad jo vizito tikslas 
– susipažinti su manimi ir 
stiprinti ryšius tarp mūsų tau-
tų”, – teigė garsiojo partizano 
dukra. (Delfi.lt)
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Lietuvė Rūta Meilutytė 
gruodžio 16 d., šeštadienį iš-
kovojo antrąjį aukso medalį 
Kopenhagoje (Danija) vyks-
tančiame Europos plaukimo 

PLAUKIKĖ RŪTA MEILUTYTĖ IŠKOVOJO ANTRĄJĮ 
EUROPOS ČEMPIONATO AUKSO MEDALĮ!

Lietuvos plaukikė Rūta Meilutytė.                                                                                                   AFP

čempionate trumpajame (25 
m) baseine.

Moterų 100 m plaukimo 
krūtine finale 20-metė mūsų 
šalies atstovė finišavo per 1 

min. 3,79 sek. ir aplenkė visas 
septynias varžoves.

Lietuvos sportininkė pirma-
vo nuo pat starto ir neleido var-
žovėms pagalvoti apie pergalę.

Antrąją vietą užėmė šios 
rungties Europos čempionės 
titulą praradusi suomė Jenn 
Laukkanen (1 min. 4,25 sek.), 
trečiąją – ispanė Jessica Vall 
Montero (1 min. 4,80 sek.).

Atrankos varžybose R. 
Meilutytė (1 min. 6,09 sek.) 
buvo devinta, o pusfinalyje (1 
min. 4,95 sek.) - antra.

R. Meilutytei vis dar pri-
klauso šios rungties pasaulio 
rekordas (1 min. 2,36 sek.).

Tai yra antrasis R. Meilutytės 
medalis šiose Europos pir-
menybėse. Gruodžio 13 d., 
trečiadienį ji triumfavo 50 m 
plaukimo krūtine rungtyje.

Lietuvos plaukimo federa-
cijos vadovas Emilis Vaitkaitis 
sako, kad Rūtos Meilutytės 
Europos plaukimo čempionate 
laimėti du aukso medaliai rodo 
jos stiprias asmenines savybes, 
profesionalumą ir patirtį.

Anot E. Vaitkaičio, gruo-
džio 17 d., sekmadienį neplauk-

ti 200 metrų plaukimo krūtine 
rungtyje buvo R. Meilutytės 
ir jos trenerio sprendimas, 
atsižvelgus į plaukikės fizinę 
būklę.

Plaukimo federacijos va-
dovo teigimu, R. Meilutytės 
sėkmei įtakos turi ir teisinga 
treniravimosi taktika.

„Rūtos psichologinė bū-
sena ir rezultato gerinimas 
kiekviename etape rodo jos 
profesionalumą, kad ji jau tikrai 
patyrusi sportininkė, jai jau 
nebėra 15 metų.

Tai rimtas ženklas tame 
keturių metų cikle rengiantis 
olimpinėms žaidynėms, kad 
viskas tikrai pakankamai ne-
blogai, kad einama teisinga 
linkme. Tiesiog reikia išlai-
kyti šią liniją iki olimpinių 
žaidynių ir išvengti traumų, 
ligų, visų kitų sunkiai suval-
domų aplinkybių”, – teigia E. 
Vaitkaitis.

 ELTA

JAV vykstančių pasaulio 
galiūnų žaidynių vyrų veteranų 
varžybos baigėsi lietuvių tri-
umfu. Aukso medalį iškovojo 
Žydrūnas Savickas, sidabro – 
Vidas Blekaitis.

42-ejų metų Ž. Savickas 
finalinėje įskaitoje per šešias 
rungtis surinko 57 taškus, o 
45-erių metų V. Blekaičio sąs-

ŽYDRŪNAS SAVICKAS LAIMĖJO 
PASAULIO GALIŪNŲ ŽAIDYNĖS

kaitoje – 51 taškas.
Penktoje rungtyje – sun-

kvežimio traukime – nugalėjo 
Ž. Savickas (23,55 sek.), o V. 
Blekaitis (23,94 sek.) užėmė 
antrąją poziciją.

Paskut inė je  –  akme-
nų sukėlimo – rungtyje pir-
mas buvo amerikietis Kenas 
McClellandas (5 akmenys, 

28,72 sek.). Ž. Savickas (5 
akmenys, 58 sek.) užėmė antrą-
ją vietą, o V. Blekaitis (4 akme-
nys, 32,56 sek.) liko penktas.

Trečiąją vietą galutinėje įs-
kaitoje užėmė K. McClellandas 
(48 tšk.), ketvirtąją – kitas ame-
rikietis Nickas Bestas (41 tšk.).

Veteranų varžybose daly-
vavo 24 galiūnai, o po keturių 
rungčių pasirodymą tęsė 10 
sportininkų.                     ELTA

Antra varžybų diena – an-
tras medalis. Ir šį kartą ne bet 
koks. Auksinis. Fantastišką for-
mą Danijoje demonstruojantis 
Danas Rapšys pasekė Rūtos 
Meilutytės pavyzdžiu ir pado-

vanojo Lietuvai 
jau trečią ap-
dovano j imą . 
Kopenhagoje 
vykstančiame 
Europos plauki-
mo trumpajame 
(25 m) basei-
ne čempionate 
200 m plaukimo 

DANAS RAPŠYS NESUSTABDOMAS – IŠKOVOJO ANTRĄ 
EUROPOS ČEMPIONATO MEDALĮ

laisvuoju stiliumi rungties fina-
le gruodžio 14 d., ketvirtadienį 
Danas Rapšys iškovojo auksą.

Ketvirtame takelyje pa-
sirodęs Lietuvos plaukikas 
distanciją įveikė per 1.40,85 
sek. bei, pagerinęs Lietuvos 
rekordą, užėmė 1 vietą. 

Atrankos plaukime 22-ejų 
panevėžietis pasirodė labai sė-
kmingai – jo rezultatas (1.41,89 
sek.) buvo geriausias iš visų 
plaukusiųjų, tuo pačiu pagerin-
tas ir Lietuvos rekordas.

Gruodžio 13 d., trečiadienį 
D. Rapšys 200 m plaukimo nu-

gara rungtyje iškovojo bronzos 
medalį. Vėliau aukso medaliu 
nudžiugino Rūta Meilutytė, 
sėkmingai finišavusi 50 metrų 
plaukimo krūtine finale.

Kopenhagoje vyksiančia-
me Europos plaukimo čempi-
onate dalyvauja visi stipriau-
si Lietuvos plaukikai. Tarp 
jų – Rūta Meilutytė, Danas 
Rapšys, Giedrius Titenis, 
Andrius Šidlauskas, Simonas 
Bilis, Deividas Margevičius, 
Ugnė Mažutaitytė, Tadas 
Duškinas, Povilas Strazdas, 
Gytis Stankevičius.             LRT

Apdovanojimų ceremonija, stop kadras                                                                                            LRT


