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Aktualijos

Maskva VSD informaciją vadina „odioziniu rusofobijos
pavyzdžiu“ (27)
Naujausi

Seniausi

Geriausiai įvertinti

<< Ankstesnis

26. Noriu NATO bazių!

1

2

Blogiausiai įvertinti

Kitas >>

2015-04-02 20:26 IP: 78.56.131.207

Kada, pagaliau, Lietuvoje bus NATO bazės? Ar gal pačiai NATO virpa kinkos prieš tą prakeiktą Rytų
Ordą?

27. tam 23 geltontaškiui būžiui

2015-04-02 20:26 IP: 5.20.152.92

putleroidiniai vabalai pradedami rinkti. Gaila,kad per lėtai...

25. LT

2015-04-02 20:23 IP: 141.0.8.131

Rusijos diplomatai Vilniuje....jie turi kazkur priklausyti ,jei jie nepriklauso kgb...tada jie yra
ligoniai,nes durnius i kgb nepriima....

24. LT muzikai

2015-04-02 20:08 IP: 86.21.160.7
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Kas diena pediku spauda,jum degeneratam,pamete po keleta kaulu apie rusus ir pratrysta
lanzberginiu debilojdu armija,skeltanagiu ubagu banda pradeda rasinet apie ju pykti ant RUSU,bet
paskui eina ei keikesi tik Rusiskai,ziuro per LT Tv tik rusiskus ﬁlmus ir laidas,uzsiruko Rusiska
cigerete,ysipila kaukuolinio( cia tik pasiturintys LT skeltanagiai) ir vel pradeda postrigaut apie
neesamus pavojus. Gydykites! Tiesa tokiem daunam ant vaistu nera pinigu,nes du tankai nupirkti
ir Hoholu banditines nuopisos gydomos. Paziuresim kiek dar plauks sis laivas vardu Lietuva ir kiek
dar ta laiva skandins jo cariene- kaipitone su savo durniu haluju sutve

23. qwe

2015-04-02 20:01 IP: 84.240.60.73

2

lenzbybistus jau laika siusti i magadano apskriti medzius kirsti

22. platus horizontai

2015-04-02 19:40 IP: 78.58.199.164

7

Gal geriau vsd uzsiimtu asmenu paieska,kurie susislave milijonus uz CZV kalejima Lietuvoje.

21. am

2015-04-02 19:31 IP: 87.247.94.246

2

to 5am-tu KLUMPENOIDAS

20. Jeigu ruseliai sureagavo,

2015-04-02 19:19 IP: 78.56.93.82

5
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reiškiasi vsd šūdo nemala.

19. gaspadorius

2015-04-02 19:18 IP: 77.221.73.205

6

patikrinkit kontorą akmenų gatvėje,vot ten tai širšalyną rastumėte,visos ,,grėsmės,, iš ten ateina ir
ne tik

18. db

2015-04-02 19:15 IP: 78.60.154.244

Tegul jie vadina kaip nori. Meluot jiem neuzdrausim

http://www.lrytas.lt/?id=14279861191426355307&view=6
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2015-04-02 19:12 IP: 87.247.88.236
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2015-04-02 19:11 IP: 87.247.88.236

2
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2
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ATVIRAI GRASINI????! SUVOKI PASEKMES??!

16. nu

Visose tautose yra menkystu,sukciu,nusikalteliu,bet,kad taip elgtusi valstybe...!Nu ziauriai
apgailetinas lygis!

15. eik tu

2015-04-02 19:09 IP: 87.247.88.236

Eik tu sau..Visus baugina,visiems grasina,kitus papirkineja,sukciauja,meluoja...O tada tokie nekalti
avinai,tiesiog apake...

14. jankis

2015-04-02 19:07 IP: 78.62.223.53
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5-am,landzbergio nuopisa tylėk jei gyvent nori

13. derzinskis

2015-04-02 19:07 IP: 188.69.208.211

4

rusu tanku kareiviu skaiciai nedomina branduolinio konﬂikto atveju tas neturi reiksmes iskeps visi ir
tankai ir zmones

12. derzinskis

2015-04-02 19:05 IP: 188.69.208.211
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ka cia taME UBAGINE zvalgiti ru gauna informacije tiesiai is jankiu nato as asmeniskai net
neisivaizduoju kas rusus galetu domint

11. duncė

2015-04-02 19:03 IP: 86.100.18.232

Būtų gerai, kad parašytumėte, kaip tai komentuoja Kiseliovas, būtų kitras fufaikos kvapas, o čia ką:
žmogeliui liepė, tą ir pasakė.

10. ale matai, Maskva sureagavo

2015-04-02 18:48 IP: 78.60.178.14
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Mes tai jau seniai nebekreipiame dėmesio į tai ką kokie nors lavrovai ar peskovai pliurpia.
Ruskeliai, matyt, susinervino, kad jų išmokyti Lietuvos saugumiečiai dabar jiems patiems strėles į
subinę smaigsto?

9. Geriau Rusijos Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Aleksandras
Lukaševičius
2015-04-02 18:48 IP: 78.62.241.79

1
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paaiškintų ką veikia rusiški diplomatiniai "gorodokai", turintys didžiausias pagalbines tarnybas
(rusiškas mokyklas, rusiškas transporto tarnybas su garažais, rusiškas parduotuves, rusiškas
poilsiavietes ir t.t.) visose valstybėse, kur kremlius yra atstovaujamas. Nei viena pasaulio valstybė
tokių diplomatinių atsovybių, panašių į ChinaTown'us ar į čigonų taborus, užsienyje nekuria ir
neišlaiko.

8. klounai

2015-04-02 18:31 IP: 188.69.209.175

8
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2015-04-02 18:21 IP: 78.56.133.118

6
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jo, visas pasaulis žino tik Kremlius ne

7. kaubojus

Susimąstykite, kodėl jūsų visi bijo kaip kokio maro; nepagydomi fašistai- ir toliau varo savo raudoną
propogandą...

6. krym nas, a vy

2015-04-02 18:19 IP: 78.60.235.145

8

rusofobai? Gera iskrypeliu logija, mes prievartausime, o jus slovi8nkite. Odiozinis rusu idotizmas

http://www.lrytas.lt/?id=14279861191426355307&view=6
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2015-04-02 18:18 IP: 78.60.178.14
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2015-04-02 18:16 IP: 78.60.253.33

2
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Tu ne jankis. Tu Putino bybiačiulpys.

4. pabaiga apie knygos pristatymą

bei apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji (Rima Maselytė), Alytaus Jurgio Kunčino viešoji
(Lina Kutkauskienė) bei Visagino viešoji (Dalia Sargūnienė). Vilniaus Kalvarijų bibliotekos adresas:
Kalvarijų g. 29, įėjimas priešais kompleksą Ibrahim, šalia pašto skyriaus. Bus pasiūlyta nemokamai
15 egzempliorių.

3. knygos pristatymas

2015-04-02 18:16 IP: 78.60.253.33

2
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Šių metų balandžio mėn. 10 d. 15 val. Vilniaus savivaldybės Kalvarijų bibliotekoje įvyks Jurijaus
Radovičiaus knygos Sekimas: asmeninis liudijimas (Vilnius; savilaida, 2015. -216 p., tiražas 50
egz.) pristatymas. Knygoje bene pirmą kartą nuo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo mėginama
nuosekliai demaskuoti Lietuvos slaptųjų tarnybų nusikaltimus vykdant kriminalinės žvalgybos bei
kontržvalgybos (operatyvinę) veiklą, matomą sekimo objekto akimis. Tai sekimo objekto liudijimas
arba kaltinimas, galintis būti pateiktas prokurorui ir teismui. Taip pat pateikiami sekimo pavyzdžiai
autoriui lankantis Vienoje, Briuselyje, Strasbūre bei Maskvoje, taigi, kalbama apie visą NATO ir ne
tik. Knyga gali būti naudinga visiems esamiems ir galimiems sekimo ir teroro objektams visuomenininkams, politikams, įvairių organizacijų nariams, politiniams ir kitokiems disidentams,
verslininkams, teisininkams, studentams humanitarams, taip pat patiems slaptųjų tarnybų
darbuotojams jų pačių veiklos veiksmingumui pasitikrinti, visiems besidomintiems slaptųjų tarnybų
antikonstitucine veikla. Turinys Įvadas: slaptumas, metodas, kas yra sekami ir terorizuojami, kaip
įrodoma I sk. Kriminalinės žvalgybos bei kontržvalgybinės veiklos teisinis reguliavimas II sk. Sekimo
priemonės: techninės sekimo priemonės, elgesio esant techninių priemonių nuolat stebimam
instrukcija, agentūrinės sekimo priemonės III sk. Agentūros organizavimas: teritorinis ir institucinis
principai, tikėtini atrankos kriterijai verbuojant slaptuosius agentus, apytikslis visų slaptųjų tarnybų
agentų kiekio Lietuvoje paskaičiavimas IV sk. Sekimo vykdymas: agentų ir autotransporto
judėjimas, kodėl žudė tikriausiai ne Drąsius Kedys, tikėtina slapto patekimo į asmens būstą
instrukcija V sk. Sekimo slėpimo priemonės: naudingi idiotai, priedanga, psichiatrai nusuikaltėliai,
žmogaus teisių gynėjau niekšai, be taisyklių Išvados Priedai 1 pr. Slaptųjų agentų chronologinis
sąrašas 2 pr. Sekimo dienoraštis 3 pr. Neteisėtas nepilnamečių naudojimas kriminalinėje
žvalgyboje 4 pr. Pagrindinių kriminalinės žvalgybos subjektų kai kurie vadovai nusikaltėliai 5 pr.
Jurijaus Radovičiaus politinė biograﬁja Knygą atsisakė pardavinėti visi knygų prekybos tinklai. Ją
yra gavusios šios bibliotekos: Lietuvos Nacionalinė MMB, Vilniaus universiteto bei Mokslų
akademijos bibliotekos, taip pat Vilniuje Lietuvos edukologijos universiteto (Audra Sadeckienė),
Mykolo Romerio universiteto (Almonė Jakubčionienė), Vilniaus savivaldybės centrinės bibliotekos
Kalvarijų biblioteka. Kaune - apskrities viešoji biblioteka (Rita Miškinytė), Kauno savivaldybės Vinco
Kudirkos viešoji bei Vytauto Didžiojo universiteto (Lina Bloveščiūnienė) bibliotekos, Šiaulių
savivaldybės viešoji (Inga Andruškevičiūtė), Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji (Regina
Ivanovienė) bei Šiaulių universiteto (Jūratė Vladykaitė) bibliotekos, Klaipėdos apskrities viešoji
I.Simonaitytės (Airida Samavičienė), Panevėžio savivaldybės viešoji (Danguolė Kur
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