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Lietuvos užsienio reikalų 
ministerija griežtai smerkia 
didėjančią Rusijos agresiją 
prieš Ukrainą. Esame sukrėsti 
žinių apie karinę ataką prieš 
Mariupolio miestą, per kurią 
žuvo taikūs gyventojai, tarp jų ir 
vaikai. Ši ataka - tai dar vienas 
grubus Minsko susitarimų pa-
žeidimas. Reiškiame nuoširdžią 
užuojautą aukų artimiesiems ir 
raginame ištirti šį nusikaltimą, o 
kaltuosius kuo greičiau patrauk-
ti atsakomybėn.

Volnovachos tragedija, gy-
ventojų žūtis autobusų stotelė-
je Donecke, Mariupolio apšau-
dymo aukos - kiekvieną dieną 
su dideliu nerimu stebime, 
kaip katastrofiškai auga aukų, 
tarp jų civilių gyventojų, skai-
čius Rytų Ukrainoje. Tęsiasi 
Krymo totorių persekiojimas ir 

„Mums pavyko pasiekti tai, 
ko mes norėjome: NATO kari-
nis komitetas pritarė tarptauti-
nių štabų steigimui Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje ir Bulgarijoje. 
Tokį karinį patarimą komitetas 
jau kitą mėnesį pateiks Šiaurės 
Atlanto Tarybai”, - grįžęs iš 
sausio 21-22 d. NATO karinio 
komiteto susitikimo Briuselyje 
sakė Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas majoras Jonas 
Vytautas Žukas.

Esant palankiai politinei 
valiai, šie štabai bus įsteigti dar 
šiemet. Už jų įsteigimo ir vei-
klos koordinavimą bus atsa-
kingas NATO pajėgų Europoje 
vyriausiasis vadas (angl. 
Supreme Allied Commander, 
Europe, SACEUR). NATO va-
dovavimo grandinėje šie štabai 
būtų Ščecine (Lenkijoje) dis-
lokuoto NATO Šiaurės Rytų 
korpuso pavaldume.

„NATO štabas Lietuvoje 
bus jungtis tarp nacionalinių 
pajėgų, Lietuvoje dislokuotų 
NATO pajėgų ir vyriausiosios 
NATO vadovybės Europoje. 
Tai bus ne tik puiki atgrasymo 
priemonė, bet ir galimybė, 
esant reikalui, efektyviau val-
dyti NATO pajėgas Lietuvoje 
ir taip sustiprinti mūsų gyny-
binę galią”, - įsitikinęs kariuo-
menės vadas.

Lietuvoje tokiam štabui 
vieta jau yra numatyta. Priėmus 
reikiamus sprendimus, jis bus 
įkurdintas Vilniuje, šalia ka-
riuomenės Jungtinio štabo 
(Kapsų g.). Planuojama, kad 
pusę personalo jame sudarys 

NATO KARINIO KOMITETO SUSITIKIME BRIUSELYJE PASIEKTAS SUTARIMAS LIETUVAI 
SVARBIAIS SAUGUMO KLAUSIMAIS

NATO karinio komiteto sausio 21 d. posėdis.                                                                                                                             NATO nuotr.

Lietuvos, kitą pusę – kitų 
NATO šalių kariai.

„Sprendimų dėl išankstinės 
įrangos dislokavimo Lietuvoje 
ir kitose Baltijos šalyse karinis 
komitetas dar nepriėmė, tačiau 
manau, kad šis klausimas dar 
bus svarstomas ateityje”, - 
sakė gen. mjr. J. V. Žukas.

NATO karinio komiteto 
diskusijose taip pat buvo pa-
tvirtinti planai įkurti ypač grei-
tojo reagavimo pajėgas (angl. 
Very High Readiness Joint 
Task Force, VJTF). Nutarta, 
kad jas turėtų sudaryti jungti-

nis brigados dydžio vienetas, 
sudarytas iš sausumos, oro, 
jūrų ir specialiųjų operacijų 
elementų. Pilną operacinį 
pajėgumą jos turėtų pasiekti 
2016 m.

Be to, buvo daug disku-
tuota apie tai, kad NATO turi 
peržiūrėti savo strategiją ir 
įvertinti naujas grėsmes, t. y. 
turi būti įvertinta, ar NATO 
turi priešų. Jei būtų konsta-
tuota, kad turi, reiktų galvoti 
apie tai, kokios yra NATO 
galimybės juos atremti.

Susitikime taip pat aptarta 

saugumo situacija Europos 
Pietuose, Artimuosiuose Rytuo-
se („Islamo valstybėje”), Šiaurės 
Afrikoje bei Šiaurės Rytuose.

NATO karinis komite-
tas yra aukščiausia NATO 
karinė vadovavimo struktū-
ra, pavaldi Šiaurės Atlanto 
Tarybai, Gynybos planavimo 
ir Branduolinio planavimo ko-
mitetams. Jame priimami stra-
teginiai kariniai sprendimai bei 
formuojami kariniai patarimai 
Šiaurės Atlanto Tarybai, prii-
mančiai politinius sprendimus.

Aukščiausiu lygiu komitete 

dalyvauja NATO valstybių 
kariuomenių vadai, kasdienėje 
komiteto veikloje valstybėms 
narėms atstovauja jų kariniai 
atstovai. Karinio komiteto su-
sitikimai kariuomenių vadų ly-
giu paprastai vyksta tris kartus 
per metus. Du iš jų rengiami 
Briuselyje, vienas – rotacijos 
principu kurioje nors NATO 
valstybėje narėje.

Išsamesnė informacija apie 
renginį (anglų kalba): http://
www.nato.int/cps/en/natohq/
news_116600.htm

LR KAM inf.

DIDĖJA RUSIJOS AGRESIJA  
PRIEŠ UKRAINĄ

sistemingi žmogaus teisių pa-
žeidimai Rusijos aneksuotame 
Kryme. Ypatingą susirūpinimą 
kelia vieši Rusijos vadovybės 
pareiškimai, kuriais skatina-
mas smurtas ir agresija.

Raginame visas konflikto 
puses neeskaluoti įtemptos 
situacijos, nedelsiant sėsti prie 
derybų stalo ir ieškoti konflikto 
sprendimo tarptautinės teisės ir 
Ukrainos Konstitucijos rėmuo-
se, o neiti jėgos keliu. Rusija 
privalo prisiimti atsakomybę už 
tebesitęsiančią agresiją, išvesti 
karines pajėgas iš Ukrainos 
teritorijos, nutraukti teroristų 
ir nelegalių ginkluotų grupuo-
čių rėmimą ir apginklavimą ir 
sudaryti sąlygas tarptautinės 
sienos tarp Ukrainos ir Rusijos 
Federacijos kontrolės atkūrimui.

LR URM inf.

Europos Sąjunga (ES) sau-
sio 23 d. paragino Maskvą 
prisiimti atsakomybę sepa-
ratiniam karui Ukrainoje už-
baigti. „Laikas baigiasi Rytų 
Ukrainoje, kur kovų eskalavi-
mas atnešė pernelyg daug ci-
vilių, kaip ir karinių, aukų”, – 
sakoma ES užsienio politikos 
vadovės Federicos Mogherini 
pareiškime.

F. Mogherini sakė, kad 
aštuonių civilių gyventojų 
žūtis per autobuso apšaudymą 
separatistų kontroliuojamame 
Donecke rodo, kaip svarbu 
skubiai stabdyti smurtą.

Kelios valandos prieš jos pa-
reiškimą prorusiški separatistai 
paskelbė, kad, užėmę Donecko 
sugriautą tarptautinį oro uostą, 
rengs platesnio masto puolimą 
didesnei teritorijai užimti.

ES RAGINA MASKVĄ PRISIIMTI ATSAKOMYBĘ  
DĖL KARO UKRAINOJE 

„Atsakingieji už pastarojo 
meto eskalaciją dabar privalo 
pademonstruoti, kad rimtai 
vertina savo įsipareigojimą 
dėl politinio sureguliavimo”, 
– sakė F. Mogherini, kuri para-
gino atitraukti nuo fronto linijų 
sunkiąją ginkluotę.

„Ypač raginame Rusiją 
visiškai prisiimti savo atsa-
komybę. Vieši pareiškimai, 
iškreipiantys realybę įvykių 
vietoje, kurstantys neapykantą 
ir tolesnį smurtą, nenuves prie 
labai reikalingo deeskalavi-
mo”, – sakė ji.                  LRT

Federica Mogherini.                                                           EK nuotr.
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Prezidentė Dalia Grybauskaitė Seimui teikia Užsieniečių 
teisinės padėties įstatymo pataisas, kuriomis siekiama sustiprinti 
nacionalinį saugumą bei užkirsti kelią valstybei ir žmonėms 
grėsmę keliantiems asmenims gauti leidimus gyventi Lietuvoje. 
Valstybės vadovės teikiamomis pataisomis siekiama užtikrinti, 
kad leidimai gyventi Lietuvoje būtų išduodami tik įsitikinus, 
kad asmuo nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Prezidentė 
taip pat siūlo supaprastinti ir pagreitinti pačių leidimų gyventi 
Lietuvoje išdavimo tvarką. Dabar tokios procedūros užtrunka 
iki keturių mėnesių ir smarkiai apsunkina sąlygas verslui, todėl 
siūloma sudaryti galimybę grėsmių nacionaliniam ir visuomenės 
saugumui nekeliantiems bei sąžiningai Lietuvoje gyventi norin-
tiems užsieniečiams gauti leidimą skubos tvarka.

Leidimų laikinai ir nuolat gyventi Lietuvoje pernai prašė 
beveik per 10 tūkst. užsieniečių, iš jų leidimai nebuvo išduoti vos 
4 procentams asmenų, tačiau per metus net 2 tūkst. asmenų buvo 
įpareigoti išvykti iš šalies arba buvo grąžinti į užsienio valstybes. 

Turtuolių, trokštančių Vilniaus mero kėdės, titulas priklauso 
dabartiniams sostinės vadovams. Ir toliau miestui vadovauti 
siekiantis Artūras Zuokas nurodo, kad už daugiau nei 1,2 mln. 
eurų (deklaruota 4 367 764 litai) turi vertybinių popierių, meno 
kūrinių, juvelyrinių dirbinių. A. Zuoko piniginės lėšos siekia 166,9 
tūkst. eurų (576 278 litus), o privalomas registruoti turtas - 121,5 
tūkst. eurų (419,8 tūkst. litų). Sostinės vicemeras „darbietis” Jonas 
Pinskus nurodo, kad santaupų ir privalomo registruoti turto vertė 
- 550,9 tūkst. eurų (apie 1,9 mln. litų). Į turtingiausių pretendentų 
į Vilniaus merus trejetuką pakliūva ir Europos Parlamento (EP) 
narys Valdemaras Tomaševskis. Jo deklaruojamas turtas siekia 
187,6 tūkst. eurų (647,7 tūkst. litų). Savo turtais mažiausiai 
pasigirti gali į Vilniaus merus Lietuvos liaudies partijos iškeltas 
„nepriklausomas publicistas” Vitalijus Balkus. Jis nurodo, kad 
turi vertybių už 1,5 tūkst. eurų (5,5 tūkst. litų).

Į aferistų pinkles žmonės rizikuoja pakliūti ne tik patikėję te-
lefoninių sukčių sekamomis pasakomis, bet ir norėdami sužinoti 
savo ateitį, išsiburti likimą. Vienoje Šiaulių centre esančių auto-
mobilių aikštelėje tokios „būrėjos” auka tapo 31 metų moteris. 
Prie automobilyje sėdinčios šiaulietės priėjusi čigonė pasisiūlė 
galinti išburti ateitį. Todėl, kai čigonė paprašė nusimauti auksinį 
žiedą būrimo ritualui atlikti, šiaulietė šį prašymą įvykdė. Gavusi 
žiedą čigonė kažką ėmė murmėti po nosimi. Moteriai paprašius 
žiedą grąžinti, „būrėja” iškėlė į viršų rankas, pasukiojo aukai 
prieš akis tuščius delnus, teigė žiedo nebeturinti ir nuėjo savais 
keliais. Apgauta moteris dėl vagystės kreipėsi į policiją. Patirtą 
žalą ji įvertino 350 eurų.

Siūloma uždrausti asmenims iki 18 metų rūkyti tabako 
gaminius ar net jų turėti. Tokį Tabako kontrolės įstatymo pakei-
timo projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Seimo 
nariai konservatoriai Antanas Matulas ir Vida Marija Čigriejienė. 
Tikimasi, kad uždraudus asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) 
tabako gaminius ar jų turėti, sumažės rūkymo mastas tarp ne-
pilnamečių. Statistika skelbia, kad pradedančiųjų rūkyti amžius 
pavojingai mažėja. Pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 
departamento (NTAKD) 2012 metais atlikto tyrimo rezultatus, 
rūkyti pradedama vidutiniškai 17 metų amžiaus. Palyginti su 
ankstesniais tyrimais, rūkyti pradedama vidutiniškai metais 
anksčiau.

Nors Kaunas dažnai vadinamas dešiniųjų miestu, metų 
pradžioje knygynų lentynose pasirodžiusios skandalingos kny-
gos „Dinastija. Landsbergių išgyvenimo istorija” tiražas buvo 
kaipmat išpirktas. Rūtos Janutienės knyga sukėlė panašų sąmyšį 
tarp kauniečių, kaip ir prieš daugiau nei 10 metų išleistas Vytauto 
Petkevičiaus „Durnių laivas”. Tačiau pats Vytautas Landsbergis 
nemato poreikio diskutuoti apie knygos turinį. „Mėšlo krūva”, 
- nedaugžodžiavo V. Landsbergis, paklaustas, ką mano apie esą 
slaptus faktus atskleidžiančią biografiją. Anot jo, niekas apie 
ją nekalba, nes nėra apie ką kalbėti. „Moteriškė daro pinigus. 
Užuojautą jai reikia pareikšti, kad tokiais pinigais, tokiais būdais 
užsidirba sau duoną”, - apgailestavo V. Landsbergis.

Iš partijos „Tvarka ir teisingumas” pasitraukusio Seimo 
nario Andriaus Mazuronio tvirtinimu, jam buvo nepriimtinos 
šios organizacijos euroskeptinės idėjos su „prorusiškumo trupi-
niais”. „Kraštutinės pažiūros, glaudžiai susipynusios su nemaža 
populizmo ir demagogijos doze, iki tam tikros ribos politiniame 
gyvenime gali egzistuoti, tačiau tapusios dominuojančia ideo-
logijos dalimi nėra priimtinos. Prisiminkime „Tvarkos ir teisin-
gumo” vado Rolando Pakso kalbą neseniai vykusiame partijos 
kongrese: kai kurios jo išsakytos mintys man atrodė absurdiškos 
ir juokingos, o kai kurios - pavojingos nacionalinio saugumo 
požiūriu”, - sakė narystės „Tvarkos ir teisingumo” partijoje bei 
jos frakcijoje Seime atsisakęs Andrius Mazuronis.

ELTA, LRT, LRV

JAV prezidentas Barack Obama sausio 21 d. savo metinėje kalboje 
paskelbė finansinės krizės pabaigą ir pažadėjo, kad ekonominė po-
litika duos naudos visiems amerikiečiams. Nuotraukoje (iš kairės): 
viceprezidentas Joe Biden, prezidentas Barack Obama, Atstovų 
Rūmų pirmininkas John Boehner.                                              AP

Vašingtonas, sausio 21 
d. (ELTA). JAV prezidentas 
Barack Obama savo metinėje 
kalboje paskelbė finansinės 
krizės pabaigą ir pažadėjo, kad 
ekonominė politika duos nau-
dos visiems amerikiečiams, 
skelbia BBC.

Dirbančioms šeimoms skir-
toje kalboje B. Obama tvirtino, 
kad JAV pareigūnų dėmesys 
bus telkiamas į viduriniosios 
klasės piliečius. Pasak šalies 
vadovo, nauji pasiūlymai, to-
kie kaip padidinti mokesčius 
turtingiems amerikiečiams 
yra naudingi viduriniajai kla-
sei, o „šios klasės ekonomika 
veikia”.

„Dabar viskas priklauso 
nuo mūsų, kuo mes norime 
būti per ateinančius 15 metų”, 
- kalbėjo prezidentas.

Kalboje, kurioje, pasak jo, 
labiau telktas dėmesys į ver-

JAV PREZIDENTAS METINĖJE KALBOJE TELKĖ 
DĖMESĮ Į VIDURINIOSIOS KLASĖS PILIEČIUS

tybes nei politiką, B. Obama 
tvirtino, kad JAV atvertė naują 
puslapį po didžiausios recesi-
jos nuo Didžiosios depresijos 
laikų.

Jis taip pat žadėjo, kad 
Kongresas turėtų priimti įsta-
tymą, kuriuo moterys gautų to-
kius pačius atlyginimus kaip ir 
vyrai, dirbantys tą patį darbą. 
„Tai - 2015 metai. Jau laikas”, 
- pažymėjo šalies vadovas.

B. Obama kalbėjo apie 
planus kurti konkurencingą 
ekonomiką, gerinant JAV 
infrastruktūrą ir suteikiant 
nemokamą mokslą koledže.

Neseniai įvykdytos kiber-
netinės atakos prieš JAV taip 
pat buvo įtrauktos į prezidento 
kalbą. B. Obama paragino 
Kongresą priimti įstatymą, ku-
riuo būtų numatyta griežtesnė 
apsauga, o panašūs išpuoliai 
nepasikartotų.

„Jei neveiksime, mūsų tau-
ta ir ekonomika liks pažeidžia-
mos”, - nurodė vadovas.

Kalbėdamas apie užsienio 
politiką, B. Obama pažymėjo, 
kad JAV turi teisę veikti viena-
šališkai pažabojant terorizmą, 
ir paragino Kongresą priimti 
rezoliuciją, kuri leistų naudoti 
jėgą prieš „Islamo valstybę”. 
Tačiau prezidentas taip pat ak-
centavo, kad jo administracija 
ir toliau nepalaikys musulmo-
nus įžeidžiančių stereotipų.

B. Obama dar kartą pakar-
tojo savo įsitikinimus, kad JAV 
galėtų sudaryti sutartį, užker-
tančią kelią Iranui įsigyti bran-
duolinių ginklų. Prezidentas 
nurodė vetuosiantis bet kokias 
sankcijas, kurios galėtų pa-
kenkti šioms deryboms.

Vadovas teigė, kad jo 
sprendimas užbaigti senąją 
JAV politiką Kubos atžvilgiu 
ir išbandyti naująją galiausiai 
turi potencialą užbaigti „ne-
pasitikėjimo palikimą mūsų 
pusrutulyje”.

Alan Gross, kuris po pen-
kerių metų pagaliau buvo 
paleistas iš kalėjimo Kuboje, 
buvo tarp pirmosios šalies 
ponios Michelle Obama kvies-
tinių svečių prezidento kalbos 
ceremonijoje.

Baigdamas savo kalbą, B. 
Obama išreiškė viltį toliau 
dirbti su Kongresu, nepaisant 
mėnesius trukusios politinės 
aklavietės. „Aš neberengsiu 
jokių kampanijų. Mano darbo-
tvarkė ateinantiems dvejiems 
metams lieka tokia pati nuo 
tos dienos, kai daviau priesai-
ką - daryti tai, kas, manau, yra 
geriausia Amerikai”, - tvirtino 
B. Obama.

Reaguodamas į JAV pre-
zidento kalbą, respublikonų 
senatorius ir kylanti žvaigždė 
Joni Ernst teigė, kad ameri-
kiečiai nematė B. Obamos 
sprendimų, bei kritikavo jo 
sveikatos ir imigracijos po-
litiką.

Havana ,  sausio 23 d. 
(ELTA). Po dvi dienas truku-
sių istorinių derybų tarp JAV 
ir Kubos abi pusės susitarė 
susitikti dar kartą, informuoja 
BBC.

Daugiausiai dėmesio dery-
bose buvo skirta diplomatinių 
santykių atkūrimui, tačiau 
kol kas nenuspręsta, kada bus 
atidarytos šalių ambasados. 
JAV atstovų nuomone, atkurti 

PO JAV IR KUBOS DERYBŲ ABI PUSĖS 
NUSITEIKUSIOS OPTIMISTIŠKAI

santykius po tiek laiko yra 
sunkus darbas.

Kubos užsienio reikalų mi-
nisterijos pareigūnė Josefina 
Vidal pripažino, kad nesutar-
ta, kada vyks antrasis derybų 
ratas, tačiau dabar svarbiausia 
sustabdyti ekonominę blokadą 
prieš Kubą.

Kol kas tai aukščiausio 
lygio derybos tarp JAV ir 
Kubos. Jas inicijavo gruodį 
įvykęs JAV prezidento Barack 
Obama ir Kubos vadovo Raul 
Castro susitikimas, kurio metu 
buvo sutarta gerinti santykius. 
Tikimasi, kad kitos derybos 
įvyks iki „Amerikos žemynų 
šalių viršūnių susitikimo” 
balandį.

SAUDO ARABIJOS 
MONARCHAS ŽADA 
TĘSTI SAVO BROLIO 

KURSĄ
Rijadas , sausio 23 d. 

(ELTA). Naujasis Saudo Ara-
bijos karalius Salman bin Ab-
dulaziz Al Saud pažadėjo tęsti 
savo brolio ir pirmtako Abdullah 
bin Abdulaziz, kuris mirė naktį 
iš sausio 22 d. į sausio 23 d., 
politinį kursą, praneša Reuters.

Kaip pareiškė naujasis 
Saudo Arabijos monarchas, 
kreipdamasis į tautą per tele-
viziją, „su Alacho pagalba mes 
neiškrypsime iš tiesaus kelio, 
kuriuo ėjo mūsų šalis, valdoma 
velionio karaliaus”.

79 metų amžiaus karalius 
Salmanas jau paskyrė savo 
sūnų, karo lakūną ir pirmąjį 

Saudo Arabijos astronautą 
Mohammad bin Salman bin 
Abdulaziz Al Saud gynybos 
ministru (anksčiau jis pats ėjo 
šias pareigas) ir karališkojo 
teismo vadovu. Kiti ministrai 
išsaugojo savo portfelius.
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LIETUVOJE ATSISKAITOMA TIK EURAIS
Lietuva prie euro perėjo palyginti sklandžiai, kai kuriais 

parametrais netgi sklandžiau nei kaimynai latviai, prie euro 
perėję 2014 m. Jau savaitė, kaip už prekes bei paslaugas 
galima atsiskaityti tik eurais. Tačiau tai nereiškia, kad už litų 
naudojimą galima susilaukti sankcijų – pinigai toks dalykas, 
kad viskas priklauso nuo žmonių susitarimo, tad nenuostabu, 
kad privačiuose sandoriuose litas dar „vaikšto”. Kaip bebūtų, 
net po kelių metų negalėsim sakyti, kad litas nebeturi vertės 

– juk Lietuvos bankas litus keis neribotą laiką. Taigi, kokios 
negerovės pasitaikė pasitikus eurą? Viena iš jų – kainų „apva-
linimas” ne pirkėjo naudai, kurį, be abejonės, lėmė begalinis 
mūsų prekybininkų noras pasipelnyti (nieko nepadarysi, visų 
pirštai linkę į save). Kita negerovė turėtų išryškėti baigiantis 
mėnesiui, kuomet paaiškės, ar gerai suvokėme savo pinigines 
galimybes – juk eurais parašytos prekės kainos, pasižiūrėjus į 
skaičius, atrodo gerokai mažesnės, todėl susidaro apgaulingas 
įspūdis, jog prekės pigesnės. Žodžiu, yra rizika, kad patys 
nepastebėdami išleisime daugiau nei leidžia galimybės. Kita 
vertus, toks išlaidumas rodytų, kad per ilgai mėgavomės 
pinigo stabilumu ir atpratome skaičiuoti, jausti prekės vertę. 

Pradėjus naudoti eurus, Lietuva irgi neišvengė pinigų 
padirbinėtojų atakų – tai šen, tai ten pasirodė padirbti eurų 
banknotai. Bet įdomiausia tai, kad, pasak finansininkų, tokio 
didelio kiekio padirbtų eurų nesitikėta. Todėl ir kyla minčių, 
jog padirbinėtojai gali būti ne šiaip kriminalinių asmenų 
gauja, bet ir kuri nors valstybė. Juk istorija žino atvejų, kai 
padirbinėjo pinigus Sovietų sąjunga, hitlerinė Vokietija... Kas 
galėtų garantuoti, kad „tradicija” nenumirė ir nagų neprikišo 
putininė Rusija? Juk tikslas irgi būtų aiškus – sukelti žmonių 
nepasitikėjimą euru ir visa pinigine Europos Sąjungos siste-
ma. Beje, tuo pačiu galima paaiškinti ir pasigirdusius gandus, 
neva, padirbtų eurų galima gauti net iš bankomatų. Būtų labai 
įdomu sužinoti, kas tokius gandus paleido, nes specialistai 
patikino, jog tai neįmanoma – bankomatų elektronika pui-
kiai skiria tikrus pinigus nuo padirbtų (visi banknotai, prieš 
įdedami į bankomatą, patikrinami banko elektronikos), todėl 
jei tokį „pinigą” (kalbam apie aparatus, priimančius indėlius) 
bandytų įkišti į bankomatą, jį aparatas priimtų, tačiau tik tam, 
kad sulaikytų ir nebeišduotų. Žmogaus akį padirbinėtojai gali 
apgauti, tačiau elektronikos – niekaip. Bet kažkam naudinga 
skleisti gandus ir skiepyti nepasitikėjimą! 

Visi šitie gandai primena skleidžiamą melą apie „iš bado 
mirštančią” Lietuvą – paprasti žmonės į pinigų keitimo 
vietas sunešė milijardus litų, kuriuos laikė namuose, ir netgi 
pasibaigus atsiskaitymo litais laikotarpiui Lietuvos bankas 
pasigenda apie 500 milijonų litų, kurie gali būti kažkur „ne-
keliavę” (galbūt dalis jų sunaikinta negrįžtamai, galbūt dalis 
paslėpta?). Analitikų teigimu, tai liudija didelius šešėlinės 
ekonomikos mastus ir, deja, piliečių sąmoningumo stoką. 
Kita vertus, iš kur tas sąmoningumas bus, jei nuo pat Sąjūdžio 
atsiradimo pradžios buvo skalambijama, kad laisva nepriklau-
soma Lietuva nepajėgs egzistuoti, kad nėra kompetentingų 
žmonių valstybei valdyti (išskyrus, žinoma, buvusius kom-
partijos nomenklatūrininkus-valstybininkus), kad negalima 

pasitikėti bankais ir t. t. Tas paskalas lyg tyčia patvirtindavo 
kokios nors „Sekundės” bankrotas, gerokai vėliau – „Snoro” 
ir „Ūkio” banko (pastarųjų indėlininkus nuo visiško kracho 
išgelbėjo įsikišusi valstybė)... Bet, po paraliais, ar neužtenka 
pamatyti, kad tie bankrutavę bankai raudonom gyslom susiję 
su Rusija? Ir kad šiandien aršiausi euro kritikai vienaip ar 
kitaip susiję su buvusiais „Ūkio”, „Snoro” bankais? 

Lietuva žengė svarbų žingsnį įtvirtinant ekonominį sta-
bilumą, kurio vienas iš garantų yra euras. Kas nors paprieš-
taraus, sakydamas, kad euras šiuo metu išgyvena ne pačius 
geriausius laikus, ir parodys į Graikiją. O man įdomiau štai 
kas – kas paskatino Graikiją „išleisti daugiau nei uždirbo” ir 
už kokius pinigus į šios šalies valdžią braunasi Putiną pa-
lankiai vertinantys „kairieji”? Na, kad Kipre neseniai buvo 
kilę didelių finansinių problemų, tai dar nepamiršome – ten 
figūravo didžiuliai rusų pinigai, o va Graikija?

Kęstutis Šilkūnas

Po prorusiškų sukilėlių su-
rengto puolimo prieš strate-
giškai svarbų Mariupolio uos-
tamiestį pietryčių Ukrainoje, 
Rusija tyčiojasi. Užsienio 
reikalų ministras Sergejus 
Lavrovas pareiškė, kad smurtas 
atsinaujino dėl Kijevo kaltės.

Sausio 25 d. kalbėdamasis 
telefonu su JAV valstybės 
sekretoriumi John Kerry S. 
Lavrovas pareiškė, kad nau-
jausią smurto eskalavimą rytų 
Ukrainoje išprovokavo Kijevo 
vyriausybės pajėgų vykdytas 
„nuolatinis šaudymas” į pro-
rusiškų separatistų pozicijas 
gyvenamosiose teritorijose.

„S. Lavrovas nurodė, kad 
padėties paaštrėjimas yra 
Ukrainos kariuomenės vykdytų 
nuolatinių šaudymų į gyven-
vietes, šiurkščiai pažeidžiant 
Minsko paliaubų susitarimus, 
rezultatas”, – sakoma Rusijos 
užsienio ministerijos tinklala-
pyje paskelbtame pranešime.

Rusija taip pat sugebėjo už-
kirsti kelią bendram Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos pa-
reiškimui, kuriuo smerkiamas 
išpuolis Mariupolyje bei siū-
loma ištirti atakas. Tokį pareiš-
kimo projektą pasiūlė Didžioji 
Britanija, bet Rusija užkirto 
jai kelią. Saugumo Tarybos 
pareiškimai turi būti priimami 
vienbalsiai. 

Europos Sąjungos Tarybai 
pirmininkaujanti Latvija dėl 
atsinaujinusių karinių veiksmų 
Ukrainoje skubiai paskelbė šau-
kianti užsienio reikalų ministrų 
pasitarimą. 

Jungtinių Tautų generali-
nis sekretorus Ban Ki-moonas 
savo pranešime sekmadienį pa-
žymėjo, kad ataka Mariupolyje 
buvo išimtinai nukreipta į civilių 
gyvenamą rajoną, tai yra nedis-
kutuojamas tarptautinės teisės 
pažeidimas. 
ESBO nustatė: raketos - 

iš separatistų pusės
Mariupolio miesto adminis-

tracija nurodė, kad per apšau-
dymą iš salvinės raketų ugnies 
sistemų „Grad” mieste žuvo 
mažiausiai 30 žmonių, o dar 
apie 100 buvo sužeista, 40 iš jų 
sunkiai.

PO ATAKŲ UKRAINOJE RUSIJA TYČIOJASI
Prie Azovo jūros įsikūręs 

500 tūkst. gyventojų turintis 
uostamiestis yra gyvybiškai 
svarbus rytų Ukrainos plieno ir 
grūdų eksportui. 

Per jį taip pat eina pajūrio ke-
lias nuo Rusijos sienos į Krymą 
– Juodosios jūros pusiasalį pietų 
Ukrainoje, kurį Rusija aneksavo 
praeitų metų kovą.

ESBO specialioji stebėsenos 
misija Ukrainai oficialiai prane-
šė, kad atakos Mariupolyje buvo 
įvykdytos raketomis „Grad” bei 
„Uragan”. Remiantis misijos 
pranešimu, „Grad” buvo paleis-
tos iš Šiaurės Rytų, iš Oktiabro 
vietovės arba 19 kilometrų į 
Šiaurės Rytus nuo Olimpijskos 
gatvės. „Uragan” paleistos iš 
Rytų, tai yra iš Zaičenko vieto-
vės arba 15 kilometrų į Rytus 
nuo Olimpijskos gatvės. Abi 
vietoves kontroliuoja vadina-
moji „Donecko liaudies respu-
blika”. 

Ukrainos saugumo tarny-
ba sekmadienį paskelbė, kad 
iš separatistų kontroliuojamo 
Novoazovsko rajono išgabe-
namos raketų „Grad” sistemos, 
tačiau tankai ir gyvoji jėga liko 
savo vietose, rašo inforesist.org. 
Tai gali reikšti pėdsakų mėtymą. 
Donecko kaimynystėje - 

šūviai ir mūšiai
UNIAN praneša, jog dėl mū-

šių itin sudėtinga padėtis susi-
darė netoli Donecko esančiame 
Debalcevo mieste. Dėl nuo-
latinių apšaudymų Debalceve 
žūsta taikūs gyventojai, mieste 
visiškai dingusi elektra, nevei-
kia centrinis šildymas.

Per pastarąsias dienas dėl 
nuolatinių atakų nukentėjo 
miesto gyventojai: yra žuvusių 
ir sužeistų, sugriauta apie 60 
gyvenamųjų namų ir infrastruk-
tūros objektų.

Apie Debalcevo situaciją 
pranešė ATO atstovas spaudai 
Andrejus Lysenko. Pasak jo, 
mieste apribotas transporto 
eismas, visai nėra elektros ir 
centrinio šildymo. Vakar ap-
šaudymo metu mieste žuvo 
sutuoktinių pora. 

Stiprina įtvirtinimus 
aplink Mariupolį 

Kaip praneša UNIAN, 

Ukrainos kariuomenė stipri-
na savo įtvirtinimus aplink 
Mariupolį, ruošdamasi galimam 
prieš puolimui. 

Tiesa, žvalgyba esą kol kas 
neužfiksavo aktyvesnio smogi-
kų perdislokavimo ar sunkiosios 
karinės technikos judėjimo 
miesto link.

Ukrainoje žmonės, be kita 
ko, buvo kviečiami susirinkti 
savo miestų aikštėse ir pagerbti 
žuvusiuosius Mariupolyje. 

Pateiks įrodymus, 
kas įvykdė antpuolį
Ukrainos prezidentas 

Petro Porošenka po šios atakos 
pažadėjo ginti šalies teritoriją. 
Sekmadienį jis sušaukė nepa-
prastąjį Nacionalinio saugumo 
ir gynybos tarybos posėdį.

Posėdyje P. Porošenka pa-
skelbė, kad Ukraina pateiks 
išsamią Mariupolio puolimo 
įrodymų ataskaitą, praneša  
unian.net. Jis pabrėžė nematan-
tis alternatyvos Minsko paliau-
bų susitarimui. 

Nacionalinio saugumo ir 
gynybos tarybos susirinkime 
Ukrainos gynybos ministras 
Stepanas Poltorakas paskelbė, 
kad nė vienas Ukrainos žemės 
metras neperėjo priešui. 

S. Poltorakas pažymėjo, kad 
situacija ties susidūrimų linija 
yra stabili, Ukrainos ginkluoto-
sios pajėgos kontroliuoja visą 
fronto liniją. 

Atsižvelgdama į paaštrėjusią 
saugumo situaciją Ukrainos 
rytuose, o ypač – Mariupolyje, 
Ukraina inicijuoja skubų NATO 
ir Ukrainos komisijos posėdį, 
praneša pravda.com.ua.

Sulaikė išpuolio 
vykdytojus

Ukrainos Saugumo tar-
nybos vadovas Valentinas 
Nalivaičenko pranešė apie 
asmenų, vykdžiusių Mariupolio 
ataką, likvidavimą, skelbia  
rbc.ua.

„Operacija baigta, asmuo, 
vadovavęs Mariupolį raketomis 
apšaudžiusiems kariams, sulai-
kytas, pristatytas į Kijevą ir pasi-
ruošęs bendradarbiauti su teisė-
sauga. Jo pavardė Kersanovas, 
tai buvęs teisėsaugos organų 
darbuotojas. V. Nalivaičenko 
pridėjo, kad sulaikyti ne visi, da-
lyvavę Mariupolio puolime: dar 
nesulaikytas vienas iš vadeivų, 
jo pavardė Ponomarenko ir jis 
slepiasi Donecke. Saugumo tar-
nybos vadovas taip pat pranešė 
apie sulaikytą Rusijos pilietį. 

„Vienas iš operacijos metu 
nužudytų teroristų – Rusijos 
pilietis Jemeljanovas. Rasti 
ir Kijevui perduoti jo doku-
mentai, kad būtų galima ne tik 
pranešti žuvusiojo šeimai, bet 
ir pateikti įrodymus tarptautinei 
bendruomenei, kad teroro aktus 
prieš mūsų piliečius vykdo ir 
Rusijos piliečiai”, – pranešė V. 
Nalivaičenko. 

delfi.lt, LRT, ELTA
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Ketvirtadienis, sausio 
22 d. (Davosas, Šveicarija). 
L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Davose susitiko su Ukrainos 
Prezidentu Petro Porošenka ir 
Gruzijos Ministru Pirmininku 
Irakliu Garibashviliu, su ku-
riais aptarė regiono saugumo 
klausimus ir šių šalių pažangą 
įgyvendinant europines re-
formas.

Prezidentė su Ukrainos 
vadovu P. Porošenka aptarė 
pablogėjusią saugumo situa-
ciją Rytų Ukrainoje ir, nepai-
sant pastangų pasiekti politinį 
susitarimą, suaktyvėjusius 
kovinius veiksmus, kurių metu 
žūsta civiliai gyventojai.

Dvišaliuose pokalbiuose 
Lietuvos vadovė taip pat pa-
brėžė, kad labai svarbu, jog 
besikeičianti Europos sau-
gumo situacija ir vykstantys 
sudėtingi geopolitiniai proce-
sai nesustabdytų struktūrinių 
reformų įgyvendinimo šiose 
šalyse.

Prezidentė su Gruzijos 
Ministru Pirmininku aptarė 
ES vizų liberalizavimo klausi-
mus, Asociacijos ir laisvosios 
prekybos sutarčių nuostatų 
įgyvendinimą, pasirengimą 
gegužės mėnesį Rygoje vyk-
siančiam Rytų partnerystės 
viršūnių susitikimui.

Lietuva remia Ukrainos 
ir Gruzijos žmonių europinį 
pasirinkimą ir yra pasiruošusi 
pasiūlyti savo ekspertinę pa-
galbą reformų įgyvendinimo 
klausimais.

Davose Prezidentė taip pat 
susitiko su Pasaulio moterų 
vadovių tarybos generaline 
sekretore Laura Liswood, su 
kuria aptarė svarbiausius ta-
rybos darbo prioritetus. Šalies 
vadovė Pasaulio moterų vado-
vių tarybos pirmininke buvo 

LIETUVOS PREZIDENTĖ DAVOSE 
SUSITIKO SU UKRAINOS  
IR GRUZIJOS VADOVAIS

išrinkta 2014 m. rugsėjį. 
Davoso dėmesio centre 
– ir Lietuvos energetikos 

pasiekimai
Į  Pasau l io  ekonomi-

kos forumą Davose atvy-
kusi Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pasaulio energetikos eksper-
tams pristatė Lietuvos patirtį 
užsitikrinant energetinį sau-
gumą ir aptarė globalias ener-
getikos tendencijas.

Diskusijoje, skirtoje ge-
oekonomikos ir energetikos 
klausimams, šalies vadovė 
kalbėjo apie globalių iššūkių 
poveikį energetikos rinkai ir 
vartotojams.

„Pasaulinės tendencijos 
rodo, kad dujotiekių era baigė-
si. Energetikos ateitis yra atvira 
ir konkurencinga rinka, aukšti 
aplinkosaugos standartai ir 
atsinaujinančios energetikos 
plėtra. Lietuva, pasistačiusi 
SGD terminalą, užkirtusi kelią 
monopoliniam tiekėjo pik-
tnaudžiavimui ir užsitikrinusi 
energetinį savarankiškumą, 
yra pavyzdys, kaip, efektyviai 
panaudojus ribotus išteklius, 
galima sėkmingai prisitaikyti 
prie besikeičiančios globalios 
energetikos rinkos”, - teigė 
Prezidentė.

Šalies vadovės teigimu, 
gruodį pradėjęs veikti SGD 
terminalas įrodė, kad Lietuva 
sugeba veikti greitai, priimti 
strateginius sprendimus ir 
įgyvendinti sudėtingus didelės 
apimties projektus. Terminalas 
užtikrino saugų dujų tiekimą iš 
alternatyvių šaltinių ir žemes-
nes kainas šalies žmonėms. 
Iki tol Lietuva patyrė ne vieną 
blokadą ir energijos tiekimo 
sutrikimą. Lietuvos vartotojai 
už dujas mokėjo brangiausiai 
visoje ES.

Diskusijoje kalbėta ir apie 

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Ukrainos Prezidentas Petro Porošenko.  
                                                                                                                  LR Prezidento kanceliarijos nuotr.

pokyčius ES energetikos rin-
koje, sparčiai krentančių naftos 
kainų įtaką pasaulio ekonomikai 
ir globaliems procesams. Net 70 
proc. kuro ES importuoja iš išo-
rės tiekėjų. „Gazpromas” tiekia 
iki trečdalio visų ES suvartoja-
mų dujų. Rusijos agresija, gra-
sinimai nutraukti dujų tranzitą 
Europai per Ukrainą skatina 
ES ne tik diversifikuoti dujų 
tiekimą, ieškoti alternatyvių šal-
tinių, investuoti į atsinaujinančių 
energijos išteklių plėtrą, bet ir 
formuoti vieningą energetikos 
išorės politiką ir kurti energeti-
kos sąjungą.

Prezidentė taip pat pabrė-
žė, jog globaliems iššūkiams 
reikalingas bendras tarptau-
tinės bendruomenės atsakas. 
Davoso forumas, kuris sutrau-
kia pasaulio vadovams, verslo 
atstovus ir pilietinę visuome-
nę, suteikia unikalią galimybę 
ieškoti globalių sprendimų.

Pasaulinis ekonomikos 
forumas Davose vyksta jau 45 
kartą. Šiemet jame dalyvauja 
apie 300 valstybių vadovų ir 
vyriausybių atstovų, 1,5 tūks-

tančio verslo lyderių ir daugiau 
nei 140 šalių. Lietuvai tai puiki 
proga atkreipti dėmesį į mums 
aktualius klausimus, didinti 
šalies matomumą, globaliai 
auditorijai pristatyti savo pa-
siekimus.

Aptarė investavimo 
galimybes Lietuvoje
Lietuvos Respublikos 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
dalyvauja Pasaulio ekonomi-
kos forume Davose, kuriame 
su pasaulinių kompanijų atsto-
vais ir įtakingais verslininkais 
aptarė investavimo galimybes 
Lietuvoje.

Prezidentės teigimu, di-
delių, globalioje rinkoje vei-
kiančių įmonių susidomėjimas 
Lietuva atveria plačias gali-
mybes šalies verslui ir kuria 
naujas darbo vietas žmonėms.

Prezidentė susitiko su 
„Google”, „Thremo Fisher” ir 
„Hitachi” kompanijų atstovais. 
Susitikime su „Google” pasau-
linio tinklo rinkodaros vadove 
Rachel Whetstone kalbėta apie 
šios kompanijos ketinimus 
Vilniuje atidaryti regioninę 

atstovybę Baltijos šalims.
Stambios JAV farmacinės 

įmonės „Thermo Fisher” pre-
zidentas Marcas N. Casperis 
šalies vadovei pristatė savo 
kompanijos investicijų plėtros 
planus Kaune. Medicinos ir 
farmacijos produktus gami-
nanti įmonė dar praėjusiais 
metais Lietuvoje investavo 
virš 9 milijonų JAV dolerių ir 
yra sukūrusi daugiau nei 400 
darbo vietų.

Susitikime su Japonijos 
energet ikos  kompani jos 
„Hitachi” atstovais aptartos 
bendradarbiavimo galimybės 
energetikos srityje.

Prezidentė taip pat susitiko 
su JAV vertybinių popierių 
prekybos technologijų tiekėjo 
„Nasdaq” atstovais.  

Šalies vadovė pabrėžė, 
jog auganti šalies ekonomika, 
greita pažangių technologijų 
ir komunikacijų plėtra, spartus 
internetas, aukštos kvalifi-
kacijos darbuotojai užsienio 
verslui sukuria palankią inves-
ticinę aplinką Lietuvoje.

LR Prezidento kanceliarija

Pagaliau Europos žinia-
sklaidoje prabilta apie pirmąjį 
Vytenio Povilo Andriukaičio 
darbo vaisių Europos Komisi-
joje.

Jo kuruojamoje sveikatos 
ir maisto apsaugos srityje ką 
tik pasiektas diskriminacinis 
susitarimas su Rusija, pagal 
kurį Europos Sąjunga (ES) leis 
Kremliui pačiam nuspręsti, su 
kuriomis valstybėmis atgaivinti 
prekybą maisto produktais, o 
kurias valstybes palikti už borto.

Susitarimo, kurį Berlyne 
patvirtino V. P. Andriukaičiui 
pavaldaus Europos Komisijos 
Sveikatos ir vartotojų rei-
kalų direktorato vadovas 
Ladislavas Miko ir Rusijos 
atstovas Sergejus Dankvertas, 
esmė paprasta – Rusija taria-

V. P. ANDRIUKAITIS PADEDA RUSIJAI 
SKALDYTI EUROPOS SĄJUNGĄ

mai atšaukia savo ligšiolinį 
politinį sprendimą neįsileisti 
ES produkcijos ir teigia, kad 
nuo šiol viskas priklausys nuo 
prekių kokybės.

Tačiau spręsti, kuri maisto 
produkcija yra kokybiška, 
Kremlius galės vienašališkai 
– vadovaudamasis ne univer-
saliai kokybę patvirtinančiais 
ES sertifikatais, bet atskiru 
inspektavimu bei sprendimu, 
kurios valstybės minėtųjų 
sertifikatų reikalavimus „iš 
tikrųjų atitinka”, o kurios ne. 

Nors V. P. Andriukaičio 
štabas susitarimą vadina „vai-
singu” ir reiškia viltį, kad 
Rusijos sprendimai dėl vals-
tybių-eksportuotojų nebus 
politizuoti, Europos Komisijos 
užkulisiuose pripažįstama, kad 

tokia mūsų komisaro politika 
leis Rusijai pamaloninti jos 
agresiją Ukrainoje ignoruojan-
čias arba remiančias valstybes 
ir bausti tas, kurios laikosi ver-
tybinės ir principinės politikos. 

Natūralu, jog ES žinias-
klaida, politikos ekspertai ir 
apžvalgininkai įvykį pripažįsta 
skandalu. Kaip ES pareigūnai 
patys galėjo šitaip paslysti, 
suteikdami Maskvai neregėtą 
galimybę skaldyti Europos 
solidarumą? Ir kodėl toks 
sprendimas priimtas kaip tik 
tuomet, kai pasaulis stebėjo 
ypač kruviną Rusijos samdinių 
vykdytą Donecko oro uosto 
šturmą?

Atsakymus, matyt, geriau-
siai žino šią sritį kuruojantis 
Lietuvos atstovas Europos 
Komisijoje. Kokie jie bebūtų, 
jam turėtų būti gėda.

Audronius Ažubalis

Rusijos parlamento aukš-
tųjų rūmų – Federacijos 
Tarybos – pirmininkė Valentina 
Matvijenko pareiškė, kad 
Jungtinės Valstijos ir Europos 
Sąjunga (ES) spaudžia Kijevą 
eskaluoti ginkluotą konfliktą 
Ukrainos rytuose.

„Neabejotina, kad „karo 
partijos” šalininkų oficialiajame 
Kijeve – nemažai. Vis dėlto esu 
įsitikinusi, kad sprendimas dėl 
eilinio ginkluoto konflikto es-
kalavimo pietryčiuose nebuvo 
priimtas savarankiškai Kijevo 
valdžios – juk Ukraina iš esmės 
yra įgijusi iš išorės valdomos 
valstybės statusą”, – sakė V. 
Matvijenko interviu laikraščiui 
„Parlamentskaja gazeta”.

„Vykdomąsias direktyvas 
Kijevas gauna iš Vašingtono ir 
Briuselio”, – aiškino ji.

DĖL SITUACIJOS UKRAINOJE APKALTINO  
JAV IR EUROPOS SĄJUNGĄ 

V. Matvijenko pridūrė, 
kad Rusija „neturėtų mažinti 
pastangų taikiai sureguliuoti 
krizę” Rytų Ukrainoje.

Pasak jos, konfliktas gali 
būti išspręstas tik palaikant 
„atvirą ir lygiateisį dialogą da-
lyvaujant visiems regionams, 
nacionalinėms grupėms ir 
šalies politinėms jėgoms; di-
alogą, kurio tikslas – įvykdyti 
konstitucinę reformą, užtikri-
nančią visiems Ukrainos pi-
liečiams teisę gyventi vienoje 
valstybėje, gerbiant vieni kitų 
kalbas, tradicijas ir kultūrą”.

V. Matvijenko nuomone, 
šį tikslą įmanoma pasiekti, 
jeigu visi dialogo dalyviai 
„laikys svarbiausiais Ukrainos 
ir jos žmonių nacionalinius 
interesus, o ne Vakarų šalių 
interesus”.                         LRT
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Europos Parlamentas įvar-
dijo, kas gruodį visiems eu-
roparlamentarams išdalijo 
Lietuvos prezidentės biogra-
fiją iškreipiančią knygą „Red 
Dalia” – tarp dalinusiųjų ir 
rusiška pavardė, ir sąsajos su 
atvirai Briuselyje Vladimirui 
Putinui  advokataujančia 
Prancūzijos radikale Marine 
Le Pen.

Peržiūrėjus vaizdo įrašą 
matyti, kad knygas į EP narių 
pašto dėžutes deda trys asme-
nys – maltietis Kevinas Ellul 
Bonici, EFDD (Euroskeptikų 
frakcija „Laisvės ir tiesioginės 
demokratijos Europa”) sekre-
toriato narys, kartu su Rusijos 
piliečiu ir Lenkijos piliečiu, 
gimusiu Maskvoje. 

Pastarieji abu asmenys į EP 
patalpas buvo pakviesti asme-
niškai K. Ellul Bonici.

Knygas iš viso dalino ke-
turi asmenys. Ketvirtojo iden-
titetas kol kas nėra nustatytas.

EFDD frakcijai Europos 
Parlamente priklauso Lietuvos 
politikai Rolandas Paksas ir 
Valentinas Mazuronis.

K. Ellul Bonici yra Sharon 
Ellul Bonici vyras. 

Pastaroji yra radikalios 
partijos Europos Laisvės 
Aljanso (European Alliance 
for Freedom) generalinė se-
kretorė. 

Partijos vicepirminin-
kė yra prancūzė radikalė 
M.Le Pen, nuolat palaikanti 
Rusijos politiką Europos 
Sąjungoje.

Liberalas europarlamen-
taras Antanas Guoga LRT 
radijui sakė, kad, be kita ko, 
įtarimai krenta ir ant R. Pakso. 

Lietuvos Respublikos 
Vy r i a u s y b ė s  r ū m u o -
se Ministras Pirmininkas 
Algirdas Butkevičius priėmė 
naujų kryžių ir koplytėlių 
kompozicijos prie Vilniaus 
televizijos bokšto autorius ir 
padėkojo jiems už nuoširdų rū-
pestį išsaugant Sausio 13-osios 
aukų atminimą.

„Valstybė gimsta ne politi-
kų kabinetuose. Ji kuriama ga-
tvėse ir aikštėse, ji gimsta tarp 
tūkstančių žmonių, kuriuos 
jungia viena idėja. Prieš 24 
metus, neramiomis 1991-ųjų 
sausio dienomis, tūkstančių 
vienybė įtvirtino tai, kas buvo 
pradėta kurti Kovo 11-ąją”, 
– dėkodamas kryždirbiams 
kalbėjo Vyriausybė vadovas.

„Nuo šiol  Sausio 13-
ąją primins ir Jūsų dovana 
Lietuvai. Tų didvyriškų die-
nų skausmą ir viltį įkūnys 
tradicinis dzūkiškas kryžius, 

PREMJERAS PADĖKOJO 
KRYŽDIRBIAMS UŽ RŪPESTĮ 

IŠSAUGANT SAUSIO 13-OSIOS 
AUKŲ ATMINIMĄ

Pieta žemaitiškoje koplytėlėje, 
Jėzus Nazarietis senoviniame 
aukštaitiškame koplytstulpyje, 
Rūpintojėlis stogastulpyje. 
O dvikryžmis šv. Benedikto 
kryžius simbolizuos ypatingą 
prašymą išsaugoti Tėvynės 
laisvę”, – sakė premjeras A. 
Butkevičius. 

N a u j u s  L a i s v ė s  g y -
nėjų kryžius ir koplytėles 
sukūrė žinomi skir t ingų 
Lietuvos regionų kryždir-
biai: Ričardas Grekavičius, 
Steponas Kaminas, Saulius 
Kronis, Saulius Lampickas, 
K l e m e n s a s  L o v č i k a s , 
V i r g i l i j u s  M i k u c k i s , 
Adolfas Teresius, Rimantas 
Zinkevičius.

1991-aisiais sausio 13-ąją 
beginkliai žmonės atrėmė 
Sovietų Sąjungos agresiją ir 
apgynė Lietuvos laisvę. Tą 
tragišką naktį prie Vilniaus 
televizijos bokšto žuvo 12 

Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius su Sausio 13-osios aukų atminimą įamžinančiais  
kryždirbiais.                                                                                                                             LRV nuotr.

laisvės kovotojų. Nors TV 
bokšto prieigas iki 1991 m. 
rugpjūčio mėnesio pabaigos 
kontroliavo sovietų kariš-
kiai, Lietuvos žmonės savo 
iniciatyva drožė ir, nebodami 
pavojų, TV bokšto prieigose 
statė kryžius, Rūpintojėlius 

žuvusiems atminti. Iš viso 
buvo pastatyta per 10 me-
džio dirbinių, tačiau, bėgant 
metams, kai kurie kryžiai 
sutrūnijo ar kitaip sunyko, 
kai kurie jų nuvirto ir buvo 
saugomi TV bokšto sandė-
lyje, o 7 nors ir apgailėtinos 

būklės vis dar stovėjo iki 
2014 vasaros.

Lietuvos žmonių statytų 
prie TV bokšto kryžių res-
tauravimą ir naujų kryžių bei 
koplytėlių kompozicijos su-
kūrimą inicijavo Vyriausybės 
kanceliarija. LRV 

EUROPOS PARLAMENTAS ĮVARDIJO, KAS 
SURENGĖ ATAKĄ PRIEŠ D. GRYBAUSKAITĘ

R. Paksas EFDD vadą Nigelą 
Farage’ą  buvo pakvietęs į 
„Tvarkos ir teisingumo” par-
tijos posėdį.

Savo ruožtu tiesioginiame 
LRT radijo eteryje R. Paksas 
atkirto, kad „europarlamen-
taras A. Guoga susipyko su 
protu, o gal čia mėnulio fazė”. 
R. Paksas pagrasino paduoti A. 
Guogą į teismą.

R. Paksas įsiuto
A. Guogos viešai ištartas 

paminėjimas, kad knygų da-
lintojai tiesiogiai siejasi su 
frakcija, kuriai priklauso ir 
R. Paksas, įsiutino nušalin-
tąjį Lietuvos prezidentą. A. 
Guogai buvo pasiūlyta „pa-
galvoti apie šeimą ir vaikus”.

„Tai yra tiesioginis grasi-
nimas man ir mano šeimai. 
Tarsiuosi su savo komanda, 
kaip reaguoti į šį R. Pakso 
grasinimą teisiškai”, - sakė 
A. Guoga, pridurdamas, kad 
galbūt prašys apsaugos. Pasak 
liberalo, R. Paksas Europos 
Parlamente neturi nė vieno 
savo padėjėjo – jam tiesiogiai 
dirba frakcijos patarėjai, ku-
rių iš principo nekontroliuoja 
niekas. A. Guoga pastebėjo, 
kad R. Paksui galbūt neleidžia 
turėti savo patarėjų „tie, kam 
jis dirba”.

„R. Pakso reakcija tiesio-
giniame eteryje – pasiūlymas 
man pagalvoti apie šeimą ir 
vaikus yra labai iškalbinga. 
Tai labai rimtas grasinimas. 
Jis pats bijo to, kas už jo 
stovi, todėl, matyt, taip ir pa-
sakė. Aš nesakiau nieko, kas 
nėra oficialu. Gavome EP ofi-
cialų raštą, kas dalijo knygas. 
Sąsajos su EFDD frakcija 

yra tiesioginės. Nenustatyta 
tik vieno asmens tapatybė. 
Visi jie į Parlamentą pa-
kliuvo frakcijos patarėjo 
Bonici kvietimu”, - kalbėjo 
A. Guoga.
R. Paksas ir V. Mazuronis 

atsiriboja nuo knygos 
išplatinimo

E u r o p o s  P a r l a m e n t o 
(EP) euroskeptikų frakcijos 
„Laisvės ir tiesioginės de-
mokratijos Europa” (EFDD) 
atstovai Rolandas Paksas ir 
Valentinas Mazuronis sako, 
kad jie nėra susiję su priešta-
ringos knygos apie prezidentę 
Dalią Grybauskaitę išplati-
nimu.

„Su manimi tai absoliučiai 
nieko bendro neturi, mano gi-
liu įsitikinimu, tai yra absoliu-
čiai smerktinas veiksmas, jei-
gu tai būtų frakcijos veiksmas, 
aš žinočiau, bet aš įsitikinęs, 
kad tai yra provokacija”, - sakė 
R. Paksas. Jis teigė knygos 
išplatinimui EP nepritariantis. 
„Knygos platinimą EP vertinu 
neigiamai - tą esu sakęs, dabar 
sakau ir visą laiką sakysiu”, - 
tikino europarlamentaras.

V. Mazuronis savo ruožtu 
knygos platinimą Europos 
parlamente vadino „šūdelia-
vimu”, tačiau teigė, kad prieš 
smerkiant šį veiksmą reikėtų 
įvertinti, ar knygoje parašyta 
tiesa.

„Tokiame bendražmogiš-
kame lygmenyje man tokie 
dalykai kvepia „šūdeliavimu”, 
kaimišku šiukšlinimu, kai pri-
dirbi vienas kitam prie durų. 
(...) Esminis klausimas yra 
tas, ar ten tiesa parašyta, ar 
ne. Jeigu toje knygoje yra ne-
tiesa skleidžiama, melas arba 
šmeižtas, tai aš blogai vertinu, 

o jeigu toje knygoje yra para-
šyta tiesa, sudėti dokumentai, 
tai, aišku, tada nieko blogo”, 
- sakė V. Mazuronis.

Anksčiau pranešta, jog EP 
Kvestorių kolegija nusprendė 
atlikti tokį tyrimą, kadangi 
per 700 knygų į parlamentarų 
pašto dėžutes išdėliota nepa-
prašius administracijos leidi-
mo. Jis yra privalomas norint 
pateikti bet kokią medžiagą EP 
nariams. Tyrimas buvo pradė-
tas EP nario Antano Guogos 
prašymu.

Rūtos Janutienės knyga 
„Raudonoji Dalia” buvo iš-
versta į anglų kalbą ir išdalyta, 
įtariama, visiems EP nariams. 
Autorė teigia, kad vertimas pa-
darytas ir knyga EP išplatinta 
be jos žinios ir sutikimo. delfi.lt

Kauno apygardos teismas 
sausio 20 d. baigė klausyti 
baigiamųjų kalbų genocido by-
loje, kurioje kaltinimai pateikti 
buvusiam KGB darbuotojui Ilja 
Vorobjovui, dalyvavusiam 1956 
metais sulaikant partizanų vadą 
Adolfą Ramanauską–Vanagą.

Nors tiek nukentėjusiosios, 
tiek kaltinamojo advokatai savo 
kalbas baigė, teismas numatė 
dar vieną posėdį atsikirtimams 
po kelias valandas trukusios 
kaltinamojo advokato Vytauto 
Sviderskio kalbos, kurioje jis 
įrodinėjo, kad jo kaltinamasis už 
genocidą teisiamas būti negali. 
Advokatas kritikavo prokurorės 
pateiktą kaltinimą, teigdamas, 
kad šis itin abstraktus, todėl 
apsunkinama I.Vorobjovo gali-
mybė gintis.

Byloje nustatyta,  kad 

PARTIZANŲ VADO A. RAMANAUSKO–VANAGO 
NUŽUDYMO BYLOJE BAIGTOS BAIGIAMOSIOS 

KALBOS, BET TAI DAR NE PABAIGA

I.Vorobjovas su kita kaltina-
mąja Jadvyga Kuprėniene, 
kurios byla dėl ligos yra išskirta, 
dalyvavo A.Ramanausko ir jo 
žmonos Birutės Mažeikaitės 
suėmimo operacijoje Kaune, 
vykdydami žvalgybą.

Pasak advokato, I.Vorobjovo 
darbo specifika lėmė, kad jis 
ypač mažai žinojo apie sekamus 
žmones, nepalaikė jokio ryšio su 
kitų skyrių KGB darbuotojais. 
Be to, pasak V.Sviderskio, ge-
nocido apibrėžimas reikalauja, 
kad kaltinamasis būtų turėjęs 
sąmoningą, asmeninį tikslą 
sunaikinti partizaną kaip lietuvį.

„ N e į r o d ž i u s ,  k a d 
I.Vorobjovas nuo vėlyvo va-
karo iki aušros stebėjo namą 
ne tik dėl to, kad diskriminuoja 
partizanus, bet dėl to, kad turi 
grynai genocidinį tikslą su-
naikinti lietuvius, pagal tai jo 
teisėtai nuteisti neįmanoma”, – 
kalbėjo advokatas. Jo teigimu, 
byloje nėra įrodyti asmeniniai 
kaltinamojo tikslai.

Advokatas kritikavo, kad 
kaltinime nurodoma tik į lietu-
vius, o ne į Lietuvos gyventojus, 
nors nuo genocido nukentėjo 

Adolfas Ramanauskas-Vanagas.  
      Genocido aukų muziejaus nuotr.

(Nukelta į 6 psl.)
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ir kitų tautybių asmenys, kad 
nenurodyta, su kuo tiksliai 
kaltinamasis bendradarbiavo, 
kad kaltinimas formuluojamas 
taip, lyg I.Vorobjov būtų daly-
vavęs rengiant A.Ramanausko 
sulaikymo planą bei dėl to, kad 
joks statusas nesuteikiamas jo 
žmonai B.Mažeikaitei - ji ne-
įvardijama nei kaip partizanė, 
nei kaip jų rėmėja.

V.Sviderskis taip pat tvirtino, 
kad I.Vorobjovas veikė pagal 
tuo metu galiojusius įstatymus, 
todėl jokio nusikaltimo nepa-
darė, tuo sukeldamas posėdžio 
stebėtojų pasipiktinimą.

Prieš tai pasisakęs nuken-
tėjusiosios A.Ramanausko ir 
B.Mažeikaitės dukters Auksutės 
Ramanauskaitės-Skokauskienės 
advokatas Vytautas Zabiela lai-
kėsi pozicijos, kad I.Vorobjovas 
veikė kaip nusikalstamos gru-
puotės narys, todėl, net jeigu 
asmeniškai nedalyvavo kanki-
nant ir nužudant partizaną, vis 
viena turi atsakyti už tai, prie 
ko prisidėjo.

„Tarytum tai ir aišku – jeigu 
nusikalstamos grupės narys daro 
nusikaltimą, atsako už bendra, 
kas padaryta. Jis pats nenužudė, 
tačiau pati operacija nuvedė 
iki taško, kai paskirta mirties 
bausmė”, – kalbėjo V.Zabiela. 
Jis pabrėžė, kad I.Vorobjovas 
žinojo vieną iš pagrindinių or-
ganizacijos tikslų – sunaikinti 
partizanus – ir tam padėjo.

„Šios bylos nuosprendis 
turės istorinę reikšmę Lietuvos 
dabarčiai, praeičiai ir ateičiai”, – 
kalbėjo advokatas, prašydamas 
pripažinti I.Vorobjovą kaltu.

Kitas posėdis numatytas va-
sario 20 dieną. Jame prokurorė 
Auksė Lipkevienė, prašanti įka-
linti kaltinamąjį septyneriems 
metams, bei nukentėjusioji ir jos 
atstovas pasinaudos atsikirtimo 
teise. Konstitucinis Teismas yra 
išaiškinęs, kad sovietų vykdytus 
trėmimus ir represijas vykstant 
partizaniniam karui Lietuvos 
teismai gali prilyginti genocidui, 
įrodžius, kad šiais nusikaltimais 
siekta sunaikinti reikšmingą 
lietuvių tautos dalį.

Su sovietų okupacija 
Lietuvoje pokario metais kovo-
jo apie 50 tūkst. partizanų, dar 
vadintų „miško broliais”. 

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

1956 metais suimtas vienas 
iš paskutinių partizanų vadų, bu-
vęs mokytojas A.Ramanauskas 
- Vanagas buvo nepaprastai 
žiauriai kankintas ir kitais me-
tais sušaudytas.                 delfi.lt

(Atkelta iš 5 psl.)

PARTIZANŲ VADO A. 
RAMANAUSKO–VANAGO 
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KALBOS, BET TAI DAR 
NE PABAIGA

B R A Z I L I J A

APTARTA LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VEIKLA
Lietuvos Respublikos 

Užsienio reikalų viceministras 
Mantvydas Bekešius sausio 21 
dieną vizito Brazilijoje metu 
susitiko su San Paulo lietuvių 
bendruomenių atstovais, kurie 
pristatė savo vykdomą veiklą, 
esamą problematiką.

Užsienio reikalų minis-
terijos Užsienio lietuvių de-
partamento direktorė Gintė 
Damušis susitikime pristatė 
„Globalios Lietuvos” progra-
mos tikslus bei jos teikiamas 
galimybes užsienio bendruo-
menių nariams. Susitikime 
dalyvavo 70 Brazilijos lie-
tuvių. Šiuo metu San Paule 
įsikūrusios keturios lietuvių 
bendruomenės.

Viceministras taip pat ap-
žiūrėjo Lietuvos vardu pa-
vadintą aikštę San Paule, jos 
rekonstrukcijos vykdymas 
aptartas su vietos savivaldos 
atstovais.

Susitikime su San Paulo 
valstijos gubernatoriaus se-
kretoriumi teisės reikalams, 
tarptautinių santykių departa-
mento atstove aptarta kalinių 
situacija San Paule ir sutarčių 
dėl apsikeitimo kaliniais bei 
teisinių konsultacijų projektai, 
galimybės artimiausiu metu 
pasirašyti šias sutartis.

M. Bekešius taip pat su-
sitiko su San Paulo miesto 
vicemere Nádia Campeão bei 
savivaldybės sekretoriumi, 
atsakingu už tarptautinius 
ryšius. Susitikime pristatyta 
lietuvių bendruomenių padėtis 
bei abiejų šalių lūkesčiai sie-
kiant išsaugoti lietuvių istoriją 
Brazilijoje.

„Lietuviai emigrantai įkūrė 
San Paulo miesto Vila Zelina 
rajoną, jį puoselėjo ir iki šiol 
neapleido. Todėl aš džiaugiuo-
si, kad 20 milijonų gyvento-
jų mieste mes turime mažą 
Lietuvą, kuri mums primena 
brangią tėvynę”, – susitikime 

Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius su Brazilijos lietuviais.                   LR URM nuotr.

sakė M. Bekešius.
Susitikimuose taip pat aptar-

tos idėjos dėl būsimo Lietuvos 
užsienio reikalų ministro Lino 
Linkevičiaus vizito Brazilijoje 
kartu su verslo delegacija. San 
Paulo vicemerė buvo pakviesta 
apsilankyti Lietuvoje ir išsa-
miau susipažinti su vykdomais 
miestų valdymo projektais 
bei pristatyti daugiau kultūros 
renginių Lietuvos auditorijai 
festivalyje „In Latino”. Taip 
pat aptarti ekonominiai projek-
tai, kurie galėtų būti aktualūs 
abiem šalims. „Galime ir turi-
me stiprinti bendradarbiavimą 
tarp mūsų valstybių tiek eko-

nomikos, tiek kultūros srityje. 
Lietuvių susidomėjimas Pietų 
Amerika tikrai auga, todėl 
ateityje San Paulo miestas 
galėtų susigiminiuoti su vienu 
iš Lietuvos didžiųjų miestų”,– 
teigė M. Bekešius.

Susitikime su Lietuvos 
garbės konsulu Luisu Octavio 
de Souza Bandeira diskutuota 
apie Lietuvos ir Brazilijos 
ekonominę situaciją, aptartas 
galimas veiksmų planas stipri-
nant informacijos apie Lietuvą 
sklaidą, aktyvesnis įsitrau-
kimas į Lietuvos generalinio 
konsulato San Paule veiklą.

 LR URM inf.

Valstybinis studijų fondas 
(toliau – Fondas) informuoja, 
kad 2015 m. sausio 26  d.  pra-
dedamas valstybės paramos 
skyrimo išeivijos ir lietuvių 
kilmės užsieniečių vaikų, vai-
kaičių, provaikaičių studi-
joms Lietuvos aukštosiose 
mokyklose  (toliau – Parama) 
konkursas (toliau – Paramos 
skyrimo konkursas).

Paramos skyrimo konkur-
sas skelbiamas ir Parama tei-
kiama vadovaujantis Valstybės 
paramos išeivijos ir lietuvių 
kilmės užsieniečių vaikų, vai-
kaičių, provaikaičių studi-
joms Lietuvos aukštosiose 
mokyklose skyrimo tvarkos 
aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos švietimo ir moks-
lo ministro 2012 m. balandžio 
25 d. įsakymu Nr. V-734 ir 
Valstybinio studijų fondo di-
rektoriaus 2012 m. gegužės 
18 d. įsakymu Nr.V1-42 „Dėl 
Valstybinio studijų fondo di-
rektoriaus 2010 m. sausio 6 
d. įsakymo  Nr. V1-2 „Dėl 
Paramos išeivijos ir lietuvių 
kilmės užsieniečių vaikams, 
vaikaičiams, provaikaičiams 
skyrimo nuostatų ir prašymo 
skirti paramą formos patvirti-
nimo” pakeitimo”.

Išeivijos ir lietuvių kilmės 
užsieniečių vaikams, vaikai-
čiams, provaikaičiams gali 

KONKURSAS DĖL PARAMOS SKYRIMO IŠEIVIJOS IR LIETUVIŲ KILMĖS 
UŽSIENIEČIŲ VAIKAMS, VAIKAIČIAMS, PROVAIKAIČIAMS

būti skiriama dviejų rūšių pa-
rama: stipendija ir/ar socialinė 
išmoka.

Išeivijos ir lietuvių kilmės 
užsieniečių vaikai, vaikaičiai, 
provaikaičiai, studijuojantys  
Lietuvos aukštosiose moky-
klose ir norintys gauti valsty-
bės paramą, turi būti: 

priimti į pirmosios pako-
pos, vientisąsias arba antrosios 
pakopos studijas Lietuvos 
aukštojoje mokykloje;

paskutinę sesiją išlaikę be 
akademinių skolų (šis punktas 
netaikomas pirmosios pako-
pos, vientisųjų arba antrosios 
pakopos studijų pirmojo se-
mestro studentams ir studen-
tams, pretenduojantiems gauti 
socialinę išmoką).

Parama neskiriama studen-
tams, studijuojantiems tų šalių, 
iš kurių jie atvyko, kalbas.

Parama skiriama konkurso 
būdu, du kartus per metus 
pavasario ir rudens semestre.

Išeivijos ir lietuvių kilmės 
užsieniečių vaikai, vaikaičiai, 
provaikaičiai, studijuojantys  
Lietuvos aukštosiose moky-
klose ir norintys gauti valsty-
bės paramą 2015  m. pavasario 
semestre, nuo 2015 m. sausio 
26  d. iki 2015  m. vasario 20 
d. privalo:

užsiregistruoti Fondo inter-
neto tinklalapyje ir elektroni-

niu būdu užpildyti nustatytos 
formos paraišką. Paraiškos 
paramai gauti yra teikiamos 
elektroniniu būdu fondo inter-
neto tinklapyje autorizuojantis 
per elektroninę bankininkystę 
arba elektroninio parašo sis-
temas;

s t u d e n t a s ,  k u r i s  d ė l 
Paramos kreipiasi pirmą kar-
tą, paraiškoje pažymi, kad yra 
išeivijos ar lietuvių kilmės 
užsieniečio vaikas, vaikaitis, 
provaikaitis, ir iki paraiškų tei-
kimo termino pabaigos privalo 
pateikti užsienio lietuvio ar 
išeivio statusą patvirtinančius 
dokumentus, arba teisės aktų 
nustatyta tvarka patvirtintas 
jų kopijas:

lietuvių kilmės užsieniečių 
vaikai, vaikaičiai, provaikai-
čiai turi pateikti krašto lietuvių 
bendruomenės arba kitos ins-
titucijos išduotą lietuvių kilmę 
patvirtinantį dokumentą arba 
teisės aktų nustatyta tvarka 
patvirtintą jo kopiją;

išeivijos vaikai, vaikaičiai, 
provaikaičiai turi pateikti do-
kumentus, patvirtinančius, kad 
jie ne mažiau kaip 3 metus yra 
gyvenę užsienyje, o atvykę į 
Lietuvos Respubliką pradėjo 
mokytis ne žemesnėje nei 
aštunta klasėje.

Studentas, norintis gauti 
socialinę išmoką, paraiškoje 

pažymi socialinių kriterijų, 
pagal kurį pretenduoja gauti 
socialinę išmoką, ir iki paraiš-
kų teikimo termino pabaigos 
privalo pateikti Fondui soci-
alinę padėtį patvirtinančius 
dokumentus (šeimos narių 
skaičių patvirtinančius doku-
mentus, mirties liudijimus ir 
pan.) arba teisės aktų nustatyta 
tvarka patvirtintas jų kopijas, 
išskyrus atvejus, kai Fondas 
nurodo, kad dokumentų pa-
teikti nereikia.

Išeivio ar užsienio lietuvio 
statusą patvirtinančius doku-
mentus ir socialinę padėtį pa-
tvirtinančius dokumentus stu-
dentas turi išsiųsti registruotu 
paštu arba atnešti į Fondą.

Daugiau informacijos apie 
Paramos suteikimo sąlygas ir 
tvarką teikiama Fondo interne-
to tinklapyje www.vsf.lt.

LR URM inf.

LIETUVOS KURORTAI 
KOVOJA DĖL TURISTŲ 

Šalies kurortai kovoja dėl 
turistų – nemažai rusų turistų 
netekę Druskininkai bando 
gundyti baltarusius ir latvius, 
Birštonas vasarą lankytojus vi-
lios nauju parku, o mažiausiai 
džiaugsmo – Palangoje.

Kurorto verslininkų nuo-
mone, Palangai būtinas ba-
seinas ir vandens atrakcionai. 
Baseiną miestas šiuo metu 
stato, jis turėtų duris lankyto-
jams atverti 2016-aisiais. LRT



7. DIRVA . 2015 m. sausio 27 d. . 
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

B R O O K L Y N ,  N Y

2015 m. sausio 18 d. 
Bruklino Mergelės Marijos 
Apreiškimo parapijoje vyko 
Sausio 13-osios minėjimas. 
Šv. Mišias aukojo iš Kauno 
atvykęs vyskupas Kęstutis 
Kėvalas kartu su kunigu 
Vytautu Volertu. Prieš šv. 
Mišias buvo nešamos žuvusių-

Lietuvos ambasadorius 
JAV Žygimantas Pavilionis 
kartu su užsienio reikalų 
ministro patarėju Dariumi 
Skusevičium sausio 18 dieną 
Los Andžele su vietos lietu-
viais aptarė pirmojo Lietuvos 
generalinio konsulato JAV 
vakarų pakrantėje steigimą, 
pristatė tautiečiams Lietuvos 
užsienio politikos aktualijas.

„Būsimas konsulatas turi 
būti tiek Lietuvos, tiek Amerikos 

Š. m. sausio 18 d. lietuvių 
evangelikų liuteronų Tėviškės 
bažnyčioje vyko Laisvės gy-
nėjų dienos minėjimas, kurio 
metu prisiminti ir pagerbti visi 
kovojusieji už Lietuvos laisvę. 
Renginys prasidėjo kun. Liudo 
Miliausko laikytomis pamaldo-
mis, kuomet, skambant smuiki-
ninkės Barboros Valiukevičiūtės 
griežimui, uždegtos žuvusiųjų 
atminimo žvakelės, susimąstyta 
bei dėkota už milžinišką gynėjų 
auką vardan Tėvynės.

Vėliau į susirinkusius kreipė-

Šių metų sausio 10 d. ir 
11 d. LR generalinis konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas 
su šeima ir konsulato atsto-
vais dalyvavo naujai išrinkto 
Ilinojaus valstijos gubernato-
riaus Bruce Rauner inaugu-
racijos iškilmių renginiuose, 
vykusiuose valstijos sostinėje 
Spriengfield mieste.

Naujai išrinktų ir paskirtų 
aukščiausių Illinojaus vals-
tijos pareigūnų: gubernato-
riaus Bruce Rauner, Evelyn 
Sanguinet t i  (Lieutenant 
Governor), Lisa Madigan 
(Attorney General), Jesse 
White (Secretary of State), 
Leslie Munger (Comptroller) 
ir Michael Frerichs (State 
Treasurer), – inauguracijos 
ceremonija vyko sausio 11 d. 
Savo inauguracinėje kalboje 
naujasis gubernatorius žadėjo 
prikelti Ilinojaus ekonomiką, 
atkurti gyventojų pasitikėjimą 
ir pasididžiavimą savo valstija, 
į kurią norės lygiuotis kitos 
valstijos. B. Rauner žadėjo 
subalansuoti biudžetą ir prašė 
paramos nepopuliariems, bet 
būtiniems sprendimams, taip 
pat žadėjo siekti ilgalaikių 
tikslų ir nesirūpinti reitin-
gais prieš būsimus rinkimus. 
Ilinojaus vadovas skelbė, jog 
pirmuoju savo įsakymu jis 
nurodys visoms valstijos agen-
tūroms atsisakyti nebūtinų 
išlaidų, o pats susimažins 
savo atlyginimą iki 1 JAV 
dolerio. „Moralinė krizė yra 

L O S  A N G E L E S ,  C A

APTARTAS PIRMOJO JAV VAKARŲ PAKRANTĖJE 
LIETUVOS GENERALINIO KONSULATO STEIGIMAS

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis su Los Andželo lietuviais.              LR URM nuotr.

lietuvių JAV vakarų pakrantėje 
bendro darbo kūrinys – tik 
veikdami kartu sukursime tokią 
atstovybę, kuria visi galėsime 
didžiuotis”, - teigė Ž.Pavilionis.

D. Skusevičius patikino, 
kad ministerija baigia ruoštis 
konsulo steigimui – šio vizito 
metu bus išrinktos patalpos, 
jau baigiama formuoti būsi-
ma komanda, tad tikimasi, 
kad Lietuvos atstovybė duris 
atvers jau po kelių mėnesių.

Anot ambasadoriaus, svar-
biausi atstovybės prioritetai 
bus pagalba vietos lietuviams, 
konsulinė, ekonomine bei kul-
tūrinė veikla. Jis pritarė Los 
Andželo lietuviams, tikintiems, 
kad būsima atstovybė padės 
konsoliduoti Lietuvos išeivijos 
pastangas bendradarbiaujant su 
vietos valdžia, kongresmenais 
bei senatoriais Lietuvai ir visam 
regionui svarbiais klausimais.

Susitikime taip pat aptarta 
būtinybė sutelkti pastangas 
kovojant su Rusijos agresija 
Rytų Europoje.

LR URM inf.

C H I C A G O ,  I L

LIETUVOS KONSULATO ČIKAGOJE ATSTOVAI 
DALYVAVO ILINOJAUS GUBERNATORIAUS 

INAUGURACIJOJE
visos ekonominės krizės pir-
minė priežastis, todėl kova 
su išsikerojusia korupcija bus 
visų sprendimų pagrindas. 
Kai 2018-ais Ilinojaus valstija 
švęs 200 metų jubiliejų, ji turi 
būti tokia, kurioje visi norėtų 
gyventi ir kurti” – kalbėjo gu-
bernatorius, kviesdamas visus 
dirbti kartu ir jam padėti.

Vėliau konsulinio korpuso 
atstovai susitiko su valsti-
jos Senato prezidentu John 
Cullerton, kuris patvirtino, kad 
sieks konstruktyviai dirbti su 
nauju Respublikonų partijai 
atstovaujančiu gubernato-
riumi. Generalinis konsulas 
M. Gudynas pakvietė Senato 
prezidentą su darbo vizitu 
apsilankyti Lietuvoje.

Naujų valstijos parei-
gūnų inauguracijos proga 
Springfielde surengta par-
oda „Illinois is Back”, ku-
rioje buvo pristatomos vers-
lo įmonės, aukštojo mokslo 
institucijos, kultūrinės or-
ganizacijos, turizmo centrai 
ir kita. Lietuvos konsulato 
Čikagoje atstovai bendra-
vo su parodoje dalyvavusių 
„Motorola”, „Caterpillar”, 
„Uber”, „ComEd”, „Sysco 
Central Illinois”, „BUNN” ir 
kitų įmonių atstovais apie jų 
vykdomą veiklą, teiravosi apie 
plėtros į Europą arba bendra-
darbiavimo interesus, užmez-
gė ryšius, keitėsi kontaktais.

Lietuvos generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

ČIKAGOS LIETUVIAI MINĖJO  
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ

Minėjimo organizatoriai: (iš kairės) M. Gudynas su šeima,  
I. Kleinaitienė, B. Valiukevičiūtė, J. Anysas, R. Buntinas, kun.  
L. Miliauskas.                                                        A. Vertelkaitės nuotr.

si Tėviškės parapijos pirmininkė 
Irena Kleinaitienė bei Mažosios 
Lietuvos fondo ir draugijos 
pirmininkas dr. Jurgis Arvydas 
Anysas, o generalinis konsulas 
Čikagoje Marijus Gudynas skai-
tė pranešimą „Sausio 13-osios 
prasmė prieš 25-erius metus ir 
šiandien”. „Per daugelį amžių 
daugybė Lietuvos žmonių, tarp 
jų kariai, knygnešiai, savanoriai, 
partizanai, disidentai, tremtiniai, 
o taip pat ir Lietuvos gynėjai 
sausio 13-ąją, aukodami viską, 
ką turi, neretai net savo gyvy-

bių kaina, kovojo už savo ir 
savo vaikų teisę būti laisvais. 
Privalome suprasti, kad kova už 
laisvę niekada nebus baigtinė, 
ir tik, kol mes kartu kiekvieną 
dieną kovosime už laisvę, tol 
būsime laisvi. Lietuvos diaspora 
taip pat yra įrodžiusi, kad net 
būnant toli nuo Tėvynės gali-
ma labai efektyviai jai padėti, 
todėl kviečiu kiekvieną mūsų 
realiais darbais kurti, stiprinti 
ir ginti Lietuvą” – kalbėjo LR 
generalinis konsulas.

Muzikinę programą minė-
jimo dalyviams atliko smuiki-
ninkė Barbora Valiukevičiūtė, 
kuri šiuo metu studijuo-
ja Stony Brook universiteto 
Niujorke, dėst. Hagai Shaham 
klasėje, ir yra „International 
Chamber Soloist” bei „New 
York Symphonic Ensemble” 
narė. Klausytojams skambėjo 
E. Ysaye, J. S. Bacho, G. Ph. 
Telemann ir kitų kompozitorių 
kūriniai.

Minėjimą surengė Lietuvos 
generalinis konsulatas Čikagoje, 
lietuvių evangelikų liuteronų 
Tėviškės parapija bei Mažosios 
Lietuvos fondas ir draugija. 

Lietuvos generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

jų nuotraukos ir kalbamos mal-
dos jų atminimui. Iškilmingai 
giedojo parapijos choras.

Iškilmėse dalyvavo gau-
sus Niujorko lietuvių ben-
druomenės būrys. Niujorko 
ateitininkų nauji nariai davė 
įžadus. Po šv. Mišių vyko 
susitikimas su vyskupu, kuris 
paprašė Niujorko lietuvius ra-
ginti mūsų tautiečius, esančius 
Lietuvoje, aktyviau dalyvauti 
savanorystės ir donorystės 
programose ir iniciatyvose, 
ragino juos skleisti ir ryžto ir 

tikėjimo ateitimi dvasią. Į susi-
rinkusiuosius taip pat kreipėsi 
Sausio 13-osios paminėjimo 
iškilmėse dalyvavęs Lietuvos 
generalinis konsulas Niujorke 
Julius Pranevičius, kuris pa-
brėžė šios lietuvių tautai skau-
džios ir kartu svarbios dienos 
svarbą ir skatino branginti tą 
laisvės atminimą. Sveikinimo 
žodį taip pat tarė JAV LB kraš-
to valdybos pirmininkė Sigita 
Šimkuvienė.

Lietuvos generalinio konsulato 
Niujorke informacija

Bruklino Mergelės Marijos Apreiškimo parapijoje po Sausio 
13-osios minėjimo.                                                     LR URM nuotr.

Niujorke vykusioje turiz-
mo parodoje „The New York 
Times Travel Show” buvo 
pristatoma Lietuva.

Paroda vyko 2015 m. sausio 
23–25 d. Jacob K. Javits parodų 
centre (11 avenue/34 gatvė). 
Visi buvo kviečiama ne tik už-
sukti ir aplankyti Lietuvos sten-
dą, bet ir apsilankyti Lietuvoje. 

Sausio 24 d. „Europos” 

LIETUVOS PRISTATYMAS  
„THE NEW YORK TIMES TRAVEL SHOW”

scenoje dainavo vaikų choras 
iš Naujojo Džersio „Varpelis”. 
„Global” scenoje šoko folklo-
ro grupė iš Naujojo Džersio 
„Viesulas”.

Sausio 25 d. „Europos” 
scenoje koncertavo vaikų fol-
kloro grupė iš Naujojo Džersio 
„Spindulėlis”.

Lietuvos generalinio konsulato 
Niujorke informacija
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Užsienio reikalų minis-
tras Linas Linkevičius sausio 
23 dieną Vilniuje susitiko 
su Švedijos užsienio reikalų 
ministre Margot Wallström. 
Pokalbio metu pabrėžta ak-
tyvi ir įvairiapusė Lietuvos 
ir Švedijos partnerystė, ap-
tartas dvišalis ir regioninis 
bendradarbiavimas, padėtis 
Ukrainoje, saugumo ir ener-
getikos klausimai.

Ministrai pabrėžė, kad Rytų 
partnerystė toliau liks tarp pri-
oritetinių uždavinių. „Turime 
kartu tęsti paramą Ukrainai ir 
laikytis nuoseklios pozicijos 
Rusijos atžvilgiu. Tik būda-

Vilniuje, sausio 23 d. su darbo vizitu lankėsi Švedijos užsienio reikalų ministrė Margot Wallström. Su  
Lietuvos užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi ji aptarė saugumo regione, padėties Ukrainoje 
ir energetikos klausimus.                                                                                                  LR URM nuotr.

VILNIUJE APTARTI SAUGUMO REGIONE,  
PADĖTIES UKRAINOJE IR ENERGETIKOS KLAUSIMAI

mi vieningi galėsime apginti 
bendrus interesus bei verty-
bes. Rytų partnerystės šalims 
reikalinga mūsų parama įgy-
vendinant reformas”, – sakė 
L. Linkevičius.

Lietuvos ministras pažy-
mėjo ekonominio bendradar-
biavimo su Švedija svarbą – ši 
šalis šiuo metu yra lyderė tarp 
užsienio investuotojų.

„Bendras  Lietuvos i r 
Švedijos elektros jungties 
„NordBalt” projektas – puikus 
bendradarbiavimo energetikos 
srityje pavyzdys. Tikime, kad 
2016 m. pradžioje jau turėsime 
bendrą elektros rinką”, – teigė 

L. Linkevičius.
Ministrai taip pat aptarė 

strateginės komunikacijos 
svarbą ir būtinybę efektyviai 
priešintis Rusijos propagandai. 
„Matome didelį potencialą 
kartu dirbti informacinio sau-
gumo srityje”, – pabrėžė L. 
Linkevičius.

Vizito Vilniuje metu Šve-
dijos ministrė taip pat susitiko 
su Lietuvos Prezidente Dalia 
Grybauskaite.

M. Wallström užsienio rei-
kalų ministre buvo paskirta po 
2014 m. rudenį Švedijoje vy-
kusių rinkimų. Tai pirmasis jos 
vizitas Lietuvoje. LR URM inf.

ES IŠLIEKA VIENINGA NEKEISTI POLITIKOS 
RUSIJOS ATŽVILGIU

Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius sausio 19 
dieną Briuselyje dalyvavo 
Europos Sąjungos Užsienio 
reikalų tarybos posėdyje, ku-
riame daugiausia dėmesio 
buvo skirta ES santykiams su 
Rusija bei kovai su terorizmu. 
Taip pat buvo aptartas klimato 
kaitos klausimas.

Kalbėdamas dėl ES san-
tykių su Rusija ministras L. 
Linkevičius pabrėžė, kad kol 
kas nėra sąlygų ES keisti 
politikos Rusijos atžvilgiu. 
Padėtis Rytų Ukrainoje išlie-
ka įtempta. Minsko susitari-
mai yra nuolat pažeidinėjami. 
Separatistų valdoma teritorija 
plečiasi, ypač tragiška civilių 
gyventojų žūtis per išpuolį 
Volnovachos srityje, vyksta 
mūšiai dėl Donecko oro uosto.

„Rusijos atžvilgiu ES turi 
vadovautis realia situacija, 
o ne iliuzijomis. Negalime 
atsieti ES-Rusijos santykių 
perspektyvos klausimo nuo si-
tuacijos Ukrainoje. Iš pradžių 
turime pamatyti konkrečius 
Rusijos žingsnius sprendžiant 
konfliktą Ukrainoje ir tik po 
to galime kalbėti apie santy-

kių normalizavimą”, – sakė 
ministras.

Ministras taip pat šiuo metu 
nemato galimybių švelninti 
Rusijai taikomų sankcijų. „ES 
vienybė  turėtų būti ta paskata, 
kuri priverstų Rusiją keisti 
politiką. ES sankcijos Rusijos 
atžvilgiu veikia. Turime likti 
nuoseklūs bei kantrūs,” sakė 
ministras, pažymėjęs, kad 
kovo mėnesį Europos vadovai 
pratęs diskusijas Rusijos ir 
Ukrainos klausimu.

Ministrai taip pat aptarė 
būtinybę ES imtis veiksmų 
prieš propagandą, palaikydami 
Lietuvos ir kitų šalių (Lietuvos, 
Jungtinės Karalystės, Danijos 

ir Estijos) parengtą dokumentą 
dėl ES strateginės komunika-
cijos. Dokumente ES instituci-
jos ir ES šalys raginamos pra-
dėti kovą su Rusijos vykdoma 
propaganda.

Tarybos metu aptarti ir 
kovos su terorizmu klausi-
mai, atsižvelgiant į praėjusios 
savaitės įvykius Prancūzijoje. 
Ministrai pabrėžė būtinybę 
stiprinti bendradarbiavimą 
kovos su terorizmu srityje 
su Artimųjų Rytų ir Šiaurės 
Afrikos šalimis, skubiai įgy-
vendinti ES kovos su teroriz-
mu, įskaitant užsienio kovo-
tojus, strategiją, skirti daugiau 
dėmesio komunikacijai ir 
terorizmo prevencijai.

LR URM inf.

Sausio 23 dieną Lietuva surengė Jungtinių Tautų (JT) 
Saugumo Tarybos narių ir JT atstovų diskusiją apie žmogaus 
teisių vaidmenį JT taikos palaikymo misijose. „Dabartinės 
Jungtinių Tautų taikos misijos susideda iš daugybės komponen-
tų, pradedant fizine civilių gyventojų apsauga konflikto zonoje 
ir baigiant nacionalinių valstybės institucijų stiprinimu, kad 
šios būtų pajėgios pačios užtikrinti taiką ir teisingumą šalyje. 
Žmogaus teisių apsauga ir stiprinimas yra vienas iš kertinių 
taikos palaikymo misijų elementų. Ten, kur vyksta grubūs 
žmogaus teisių pažeidimai, konfliktas yra neišvengiamas”, 
- sakė diskusijai pirmininkavusi Lietuvos nuolatinė atstovė 
Jungtinėse Tautose ambasadorė Raimonda Murmokaitė. 

Diskusijoje dalyvavę JT misijų Haityje, Malyje, 
Afganistane ir Libijoje žmogaus teisių padalinių vadovai ir 
buvęs žmogaus teisių padalinio vadovas Kongo Demokratinėje 
Respublikoje pabrėžė, kad žmogaus teisių užtikrinimas yra 
neatsiejama civilių apsaugos dalis. Kalbėdami apie praktinius 
savo veiklos aspektus, JT atstovai pažymėjo, kad labai svar-
bu aiškiai atspindėti žmogaus teisių klausimus JT Saugumo 
Tarybos rezoliucijose ir užtikrinti kuo didesnį taikos misijų 
mandatų konkretumą. Jie taip pat pabrėžė, kad kelio žmogaus 
teisių pažeidimams užkirtimas dažnai būna vienas svarbiau-
sių konflikto sprendimo elementų, akcentavo būtinybę taikos 
palaikymo misijoms įsitraukti į atsakomybės už padarytus 
nusikaltimus užtikrinimo procesus.

Lietuvos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose šį JT 
Saugumo Tarybos narių ir JT atstovų susitikimą organizavo 
siekdama aptarti praktinius būdus, kaip sustiprinti žmogaus tei-
sių komponentą JT taikos palaikymo misijose, kaip Saugumo 
Taryba galėtų efektyviau prisidėti prie žmogaus teisių apsau-
gos. Žmogaus teisės, civilių apsauga ginkluotuose konfliktuose 
yra vieni svarbiausių Lietuvos prioritetų JT Saugumo Taryboje. 
Lietuva yra išrinkta nenuolatine JT Saugumo Tarybos nare 
2014 – 2015 m laikotarpiui. 

Jungtinės Tautos (JT) pareikalavo iš Rusijos pateikti hu-
manitarinio krovinio sudėties, kuri buvo skirta Rytų Ukrainai, 
sąrašą. Nuo rugpjūčio Rusija į Donbasą pristatė 11 humanitari-
nės pagalbos konvojų, kuriuos iš viso sudarė apie 14 500 tonų 
sveriančių humanitarinių krovinių. JT sausio 23 d. kreipėsi į 
Maskvą ir pareikalavo pateikti sąrašą humanitarinės pagalbos 
daiktų, skirtų Donbaso žmonėms, ir informacijos, kaip ši pa-
rama buvo išdalyta.

Lietuva oficialiai baigė daugiau nei pusmetį trukusį va-
dovavimą NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 
pirmai grupei. Sausio 22 dieną Den Helder karinio laivyno 
bazėje Nyderlandų Karalystėje Lietuvos karinių jūrų pajėgų 
karininkas komandoras Giedrius Premeneckas vadovavimą 
junginiui perdavė Nyderlandų Karališkojo laivyno komandorui 
Peteriui A. J. Bergenui Henegouwenui.

Lietuvos ambasadoje Ukrainoje sausio 22 dieną surengto-
je šventėje apdovanoti 52 rašinių konkurso „Aš – Europietis!” 
nugalėtojai. Iš viso konkurse dalyvavo daugiau nei 10 tūks-
tančių moksleivių iš visų Ukrainos regionų, iš kurių regionų 
administracijos atrinko 534 finalistus. Penkiolika pirmos vietos 
atstovų apdovanoti kelione į Lietuvą, kuri bus organizuota 
balandžio mėnesį. Antros ir trečios vietos laimėtojai taip pat 
gavo vertingus, ambasados ir organizatorių įsteigtus prizus. 
Konkursas „Aš – Europietis” vyksta jau antrus metus. Šiemet 
savo rašinius atsiuntė triskart daugiau moksleivių nei pernai.

Sausio 21 dieną Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Lietuvos 
prašymu aptarė sparčiai blogėjančią situaciją Rytų Ukrainoje 
ir nuolatinius paliaubų ir Minsko susitarimų pažeidimus.

Prieš kelis metus sustabdytas milijardinės vertės naujos 
Visagino atominės elektrinės (VAE) projektas nejuda dėl 
valdžios neapsisprendimo. Tuo metu buvęs energetikos mi-
nistras Arvydas Sekmokas, susitaręs dėl projekto su Japonijos 
„Hitachi”, tvirtina įžvelgiantis teigiamų postūmių, įgyvendinant 
VAE projektą, ir tai pirmiausiai sieja su Estijos valdžios pasikei-
timais. Ekspertai pažymi, kad teigiamo postūmio projektui taip 
pat suteikė Davose įvykęs prezidentės Dalios Grybauskaitės ir 
Japonijos bendrovės „Hitachi” vadovo Hiroaki Nakaniši susiti-
kimas. A. Sekmokas pažymėjo, kad panašūs projektai paprastai 
pradedami labai sunkiai, o iki galutinio tikslo reikia priimti 
nemažai tarpinių sprendimų. Premjeras Algirdas Butkevičius 
sausio 23 d. pareiškė, jog Lietuva sulaukė „tam tikro pozity-
vaus atsiliepimo” iš Estijos dėl VAE projekto. Tuo tarpu Estijos 
Ekonomikos ministerijos vicekancleris energetikos klausimais 
Ando Leppimanas, reaguodamas į tokį pareiškimą, sakė, kad 
Estijos pozicija VAE klausimu nesikeičia – galutiniai sprendimai 
galimi, tik išsamiai išanalizavus projektą. 

LR URM, LRT, ELTA
Europos Sąjungos Užsienio reikalų tarybos posėdyje dalyvavo 
Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. ES Tarybos nuotr.
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2015 m. sausio 13 d. Lie-
tuvos generaliniame konsulate 
Niujorke, minint Laisvės gynė-
jų dieną, vyko violončelininko 
Gleb Pyšniak ir smuikininkės 
Dalios Dėdinskaitės koncertas. 
Susirinkusiuosius sveikino 
Lietuvos generalinis konsulas 
Niujorke Julius Pranevičius. 
„Šiandien minime ypatingai 
svarbią mūsų tautai dieną, kai 
prisimename, kokią neįkaino-
jamą vertybę turime – Laisvę. 
Tik drąsių mūsų tautiečių dėka 
tokie talentingi muzikantai kaip 
G. Pyšniak ir D. Dėdinskaitė 
gali dalintis savo talentu užsie-
nyje, laisvai keliauti, studijuoti 
ir koncertuoti kitose valstybė-

Iš kairės: R. Murmokaitė, D. Dedinskaitė, G. Pysniak, J. Pranevičius. LR generalinio konsulato Niujorke nuotr.

NIUJORKE PAGERBTAS LAISVĖS GYNĖJŲ 
ATMINIMAS

se,”- sakė jis. Renginyje taip 
pat dalyvavo Lietuvos nuo-
latinė atstovė prie Jungtinių 
Tautų ambasadorė Raimonda 
Murmokaitė.

G. Pyšniak yra vienas 
ryškiausių savo kartos vio-
lončelininkų Baltijos šalyse. 
Būdamas keturiolikos debiu-
tavo su Lietuvos kameriniu 
orkestru, diriguojant maestro 
Sauliui Sondeckiui. G. Pyšniak 
yra surengęs rečitalių prestiži-
nėse pasaulio šalių koncertų 
salėse. 2005 Glebui Pyšniakui 
buvo suteikta Monsinjoro 
Kazimiero Vasiliausko fon-
do premija. 2008 Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos 

styginių instrumentų katedros 
konkurse laimėjo I vietą.

D. Dėdinskaitė – viena 
žymiausių jaunosios kartos 
Lietuvos smuikininkių. 2010-ai-
siais Dalia nugalėjo prestiži-
niame tarptautiniame smui-
kininkų konkurse Vokietijoje 
„Violine in Dresden”, po 
kurio buvo pakviesta atlikti 
L.van Beethoveno smuiko 
koncertą viename žymiausių 
pasaulio festivalių „Dresdner 
Musikfestspiele 2012”. Dalia 
koncertavo daugelyje Europos 
valstybių, JAV bei Naujojoje 
Zelandijoje.

Lietuvos Generalinio konsulato 
Niujorke informacija

2015 m. sausio 11 d. Niujorko Metropolitano operos teatre vyko „Aida” opera, kurioje dainavo pasau-
linio garso solistė iš Lietuvos Violeta Urmanavičiūtė-Urmana. Po operos solistė susitiko su Niujorko 
skautais, lietuvių bendruomene ir Lietuvos generaliniu konsulu Niujorke Juliumi Pranevičiumi.  
                                                                                                   Lietuvos generalinio konsulato Niujorke nuotr.

Ką tik startavo nauja mo-
bilioji programa, kuri suteiks 
galimybę bet kurioje vietoje, 
bet kuriuo laiku pasižiūrėti 
didžiojo lietuvių kino lobyno 
filmus savo planšetiniuose 
kompiuteriuose ar išmaniuo-
se telefonuose. Tai - naujos 
kartos žingsnis, kurį palankiai 
sutinka ir lietuvių kino ben-
druomenė.

Daugiau nei 100 vaidy-
binių ir dokumentinių filmų, 
1957–1981 metais sukurtų 
Lietuvos kino studijoje,  jau 
atsidūrė naujoje platformo-
je – „Lietuvos kino fonde”. 
Jis veiks mobiliosios apli-
kacijos principu. Tautinio 
kino mėgėjai norimus filmus 
galės pasižiūrėti nemoka-
mai, prisijungdami internetu. 
Parsisiųsti filmų ir išsisaugoti 
nebus įmanoma. Tačiau, anot 
projekto sumanytojų, tokiems 
ketinimams tiesiog nebus 
priežasčių.

Projektas „Lietuvos kino 
fondas” buvo finansuotas 
Kūrybinės veiklos, Autorių 
teisių ir gretutinių teisių 
apsaugos programos, kurią 
administruoja Kultūros mi-
nisterija, lėšomis. Programos 
lėšas sudaro 25 proc. kom-
pensacinio atlyginimo, su-
rinkto už kūrinių atgaminimą 
(kopijavimą) asmeniniams 
tikslams.

Skai tmeninių duome-
nų bazės „Lietuvos kino 
fondas” projektą  vykdo 
Audiovizualinių kūrinių auto-
rių teisių asociacija AVAKA, 
iš dalies finansuojant LR 
kultūros ministerijai. „Šiame 
projekto etape startuojame 
su 108 filmais. Tai duoklė 
Lietuvos kino klasikai, se-
nosios kino studijos meistrų 
darbams. Tačiau tikimės, 
kad neilgai trukus planšetėse 
ir mobiliuose telefonuose 
galėsime legaliai pasižiūrėti 
ir naujosios kartos lietuvių 
kino kūrėjų darbus”, – sakė 
AVAKA vadovas Darius 

LIETUVOS KŪRĖJŲ FILMUS JAU GALIMA 
NEMOKAMAI PASIŽIŪRĖTI INTERNETE

Vaitiekūnas.
Lietuvos kino klasika ta-

pusių senųjų filmų kūrėjai 
prieš kelis dešimtmečius var-
giai galėjo įsivaizduoti, kad 
ateis tokie laikai, kai jų darbus 
bus galima pasižiūrėti nešio-
jamose vaizdo priemonėse, 
gamtoje, automobilyje.

Režisierius Gytis Lukšas, 
pastatęs filmus „Virto ąžuo-
lai”, „Mano vaikystės ruduo” 
ir kitus, visada manė, kad 
meno kūrinius reikia žiūrėti, 
klausyti specialioje, geriau-
siai jiems atkurti parengtoje 
vietoje, specialiai nusiteikus. 
„Tai juk irgi dvasinės kūrybos 
aktas”, – sakė G.Lukšas.

Tačiau režisierius priima 
Lietuvos kino studijoje su-
kurtų darbų prikėlimą nau-
jam, moderniam gyvenimui 
virtualioje erdvėje kaip šių 
dienų pulsą. „Manau, kad 
tai neišvengiama dabartinėje 
„voverės rate” besisukan-
čioje visuomenėje. Bent jau 
žinos, kad šis tas buvo pada-
ryta ir anuo metu,  – kalbėjo 
G.Lukšas. – Kuo toliau, tuo 
labiau tapsime „virtualūs”. 
Taigi, perspektyvos geros. 
Šiuolaikinio kino kūrėjams, 
komercinių filmų autoriams 
tikrai turėtų patikti.”

Šiuo metu „Lietuvos kino 
fonde” yra populiariausi se-
nieji lietuviški ilgametražiai 
filmai: režisieriaus Marijono 
Giedrio „Herkus Mantas”, 
„Nesėtų rugių žydėjimas”, 
Algirdo Aramino „Andrius”, 
Arūno Žebriūno „Seklio Kalio 
nuotykiai”, „Riešutų duo-
na”, „Gražuolė”, Algimanto 
Puipos „Arkliavagio duk-
tė”, „Nebūsiu gangsteris, 
brangioji” ir kiti. Planšetėse 
ar išmaniuose telefonuose 
prisijungus prie www.kino-
fondas.lt platformos galima 
pasižiūrėti ir rečiau rodytus, 
tačiau nemažiau intriguojan-
čius režisieriaus Gedimino 
S k v a r n a v i č i a u s  d a r b u s 
„Būkite sveiki, ufonautai”, 
„Po kiek svaras mandagu-
mo”, „Džokonda IV aukšte”, 
Henriko Šablevičiaus „Mažos 
mūsų nuodėmės”, „Didžioji 
iliuzija”, Viktoro Starošo „Aš 
myliu direktorę” ir daugelį 
kitų.

„Įgyvendindama šį projek-
tą AVAKA bendradarbiauja su 
Lietuvos kino centru (LKC), 
ateityje kartu ketiname jį 
tobulinti. Labai lauksime 
grįžtamojo ryšio ir iš žiūrovų, 
ir iš autorių. Mums svarbios 
visos pastabos, taip pat labai 
vertingos dabartinėje rinkoje 
dirbančių prodiuserių inici-
atyvos. Būtų džiugu, jei jie 
aktyviau įsijungtų į projektą ir 
prisidėtų kuriant nacionalinę 
kino platformą”, – kalbėjo 
D.Vaitiekūnas.         LRKM inf.

Žagarė sausio 24 dieną vi-
sus kvietė į Lietuvos kultūros 
sostinės pradžios šventę. 2015 
metų Lietuvos kultūros sostine 
tapusi Žagarė jau pasirengusi 
pristatyti Šiaurės Lietuvos, bu-
vusios žiemgalių žemės, kul-
tūrą, vieno seniausių Lietuvos 
miestų istorijos ir kultūros 
paveldą bei turtingą šiandienos 
kultūros panoramą.

„Norėčiau pasveikin-
ti Žagarę tapus 2015 metų 
Lietuvos kultūros sostine. Teko 
lankytis Žagarės vyšnių festiva-
lyje, kuris paliko didelį įspūdį. 
Tikiuosi, kad šiais metais iš 
visos Lietuvos žmonės sugužės 
ne tik į garsųjį Vyšnių festivalį, 
bet ir į jūsų puikios programos 
renginius, festivalius, pama-
tyti jūsų gražų kraštą”, – sakė 
kultūros viceministrė Agneta 
Lobačevskytė ketvirtadienį 
Kultūros ministerijoje sureng-
toje spaudos konferencijoje.

Projekto vykdytojams 
viceministrė įteikė sutartį 
su Kultūros ministerija, kuri 
Lietuvos kultūros sostinės 
projektui šįmet skiria beveik 
57 tūkst. 924 eurus.

„Pirmą kartą Lietuvos kul-
tūros sostinės projektą įgy-

2015 METŲ KULTŪROS SOSTINĖ  
KVIEČIA LIETUVĄ IR PASAULĮ

vendins ne kultūros įstaiga, 
o regioninis parkas, kuris 
saugo ne tik gražų krašto-
vaizdį, bet ir visą kultūros ir 
istorijos paveldą”, – pažymėjo 
Kultūros ministerijos Regionų 
kultūros skyriaus vedėja Irena 
Seliukaitė.

Po didelių aplinkos tvarky-
mo projektų visuomenės lau-
kia įspūdinga Žagarės dvaro 
sodyba su rūmais ir gražuoliu 

parku, sutvarkyta miesto aikš-
tė, tapę naujomis erdvėmis 
kultūros vyksmui. 

2010 m. Lietuvos kultū-
ros sostinė buvo Ramygala 
(Panevėžio r.), 2011 m. – 
Šilutė, 2012 m. – Anykščiai, 
2013 m. – Palanga, 2014 m. – 
Panevėžys, 2015 m. – Žagarė, 
2016 m. Lietuvos kultūros 
sostine bus Telšiai. Šiais me-
tais Kultūros ministerija skelbs 
konkursą 2017 - 2019 m. kul-
tūros sostinėms.      LRKM inf.
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2015-ieji Lietuvoje pa-
skelbti etnografinių regionų 
metais. Atsiliepdama į tai 
Žemaičių kultūros draugija 
pradėjo vieno svarbiausių 
Lietuvos istorijoje įvykių – 
Durbės mūšio, kuriam šiemet 
sukanka 755 metai, įamžinimo 
projektą. Rugsėjį paminklas 
iškils Telšiuose.

Skulp tor ius  Alg i rdas 
Bosas jau baigia iš molio 
lipdyti Durbės mūšiui atmin-
ti skirtą skulptūrą. Ją kurti, 
skulptorius sako pradėjęs pra-
ėjusių metų rugpjūtį, tačiau 
tam rengėsi apie trejus metus. 
Figūrų kompozicija kuriama 
taip, kad galima būtų apžiūrėti 
iš visų pusių.

Atsakymas į šį klausimą 
yra aiškus NE, tačiau šių dienų 
Vakarų pasaulio žiniasklai-
doje apie tai mažai girdėti. 
Dėmesys yra tiems, kurie te-
rorizmo veiksmais gadina savo 
religijos vardą. Man nerimą 
kelia tai, kad terorizmu nesu-
sitepę musulmonų herarchai 
ar eiliniai musulmonai nesku-
ba smerkti tų, kurie Alacho 
(Dievo) vardu žudo kitus.

Kaip ir visi kiti, elektroni-
niu paštu gaunu informacijos 
įvairiomis temomis. Viename 
šaltinyje šviesiai tiesiai rašo-
ma, kad istorija pasikartoja ir 
ten pateikiama dalis tos isto-
rijos, siekiančios 732 metus. 
Noriu bent dalį tos informa-
cijos paminėti, nors nežinau, 
ar tikslios yra datos ir įvykių 
aptarimas. 

732 m. musulmonų kariuo-
menė, žygiuojanti į Paryžių, 
prie Tours buvo sumušta 
Charles Martell. 1571 m. mu-
sulmonų kariuomenė ir lai-
vynas, perplaukę Viduržemio 
jūrą ir ketinę užpulti pietinę 
Europą, Kapanta mūšyje italų 
ir austrų buvo nugalėti. 1683 
m. turkų musulmonų kariuo-
menė, puolanti rytų Europą, 
vokiečių ir lenkų krikščionių 
kariuomenių buvo nugalėta 

AR VISI TERORISTAI  
YRA MUSULMONAI?
Romualdas Kriaučiūnas

Vienos mūšyje.
Jei šie mūšiai nebūtų pasi-

baigė laimėjimu, gal kalbėtu-
me arabiškai, o apie krikščio-
nybę skaitytume tik istorijos 
knygose. Tikrai neturėtume 
judaizmo. Šiame šaltinyje 
toliau rašoma, kad Hitleris 
buvo islamo gerbėjas ir kad 
Jeruzalės Mufti buvo Hitlerio 
garbės svečias Berlyne. Buvo 
net sudarytos Bosnijos musul-
monų SS divizijos, žudžiusios 
žydus, rusus, čigonus ir kitus.

Daugelis amerikiečių ne-
įsisvaizduoja, kad Amerika 
gali kur pralaimėti ir kad su 
pralaimėjimu jų gyvenimas 
drastiškai pasikeistų. Toliau 
pateikta daug įvykių, prasi-
dedančių 1968 m., kai musul-
monas vyras nužudė Bobby 
Kennedy. Po kelių metų, 1972 
m., Miunchene vykusioje 
olimpiadoje grupė Izraelio 
atletų buvo pagrobti ir nužu-
dyti. Pagrobėjai – musulmo-
nai vyrai. Tais pačiais metais 
„Pam Am 747” lėktuvas buvo 
pagrobtas ir susprogdintas 
vos tik nusileido Kairo oro 
uoste. Teroristai – musulmonai 
vyrai. 1973 m. Romoje „Pan 
Am 707” granatomis buvo 
susporgdintas lėktuvas ir žuvo 
33 žmonės. Užpuolėjai – mu-

Eidamas 96–uosius metus, 
sausio 20 dieną Baltimorėje 
(JAV) mirė garsus Lietuvos 
poetas, vertėjas, literatūros 
kritikas, Lietuvos nacionalinės 
premijos laureatas Alfonsas 
Nyka-Niliūnas.

„Netekome vieno didžiau-
sių ir moderniausių XX a. 
lietuvių poetų, intelektua-
lo, subrendusio Lietuvoje ir 
niekada nenutraukusio ryšio 
su gimtine, savo kūryboje 
pasiekusio aukščiausias po-
etines viršukalnes ir žmogiš-
kosios būties gelmes”, – sako 
kultūros ministras Šarūnas 
Birutis, reiškiantis užuojautą 
Poeto artimiesiems, Lietuvos 
ir užsienio lietuvių kultūros ir 
meno bendruomenei.

Alfonsas Nyka–Niliūnas 
(tikroji poeto pavardė Alfonsas 
Čipkus) gimė 1919 m. liepos 
15 d. Nemeikščiuose, Utenos 
apskrityje. Baigęs Utenos gim-
naziją, 1938–1939 m. Kaune 
Vytauto Didžiojo universitete 
pradėjo studijuoti romanistiką 
ir filosofiją. Vėliau tęsė šias 
studijas Vilniaus universitete, 
kurį 1942 m. baigė. 1944 m. pa-
sitraukė į Vakarus, Tiubingeno 
ir Fribūro universitetuose gilino 
filosofijos bei meno istorijos 
žinias, studijavo ir baigė vokie-
čių, prancūzų ir anglų literatū-
ras. Kurį laiką dirbo mokytoju 
lietuvių gimnazijose užsieny-

NETEKOME POETO ALFONSO NYKOS–NILIŪNO 
je, bendradarbia-
vo su kultūrine 
Lietuvos spau-
da. Baigęs stu-
dijas nuo 1949 
m. apsigyveno 
B a l t i m o r ė j e 
(JAV) ir iki pat 
pens i jos  d i r-
bo  Kongreso 
b i b l i o t e k o j e 
Vašingtone, reda-
gavo straipsnius, 
knygas, dirbo 
„Aidų” redakci-
joje, buvo vienas 
iš „Literatūros 
lankų” redak-
torių. Kartu su 
Kaziu Bradūnu, 
Juozu Kėkštu, 
Henriku Nagiu 
dalyvavo išlei-
džiant poezijos 
antologiją „Žemė”.

Pirmoji A. Nykos-Niliūno 
knyga „Praradimo simfonijos” 
išėjo 1946 m. Tiubingene. 
Buvo išspausdinti ir kiti po-
ezijos rinkiniai: „Orfėjaus 
medis” (1953 m.), „Balandžio 
vigilijos” (1957 m.), „Vyno 
stebuklas” (1974 m.), „Žiemos 
teologija” (1985 m.).

A. Nyka-Niliūnas buvo 
ir puikus vertėjas – vertė 
prancūzų (Ch. Baudelaire, 
A. Rimbaud, P. Claudel, H. 
Michaux), vokiečių (Stefan 

Alfonsas Nyka-Niliūnas

Trečiadienis, sausio 21 d. 
(Vilnius). Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
savo ir visų Lietuvos žmonių 
vardu pareiškė užuojautą dėl 
poeto, vertėjo, literatūros kri-
tiko Alfonso Nykos-Niliūno 
mirties.

„Neabejotinai vienas sa-
vičiausių ir reikšmingiausių 
XX amžiaus lietuvių poetų. 
Žmogus, kurio mirtis žymi 
mūsų valstybei ir jos kultūrai 
lemtingos epochos pabaigą. 
Tačiau A. Nykos-Niliūno kny-

LIETUVOS PREZIDENTĖ PAREIŠKĖ 
UŽUOJAUTĄ DĖL POETO A. NYKOS-NILIŪNO 

MIRTIES
gos nesibaigia su epocha, joms 
nebaisus joks laikas, nes tai yra 
poetas, rašęs pasaulinio lygio 
literatūrą, atvėręs subtiliausias 
žmogaus gyvenimo ir likimo 
gelmes”, - sakoma Prezidentės 
užuojautoje.

Dėl rašytojo mirties šalies 
vadovė pareiškė užuojautą A. 
Nykos-Niliūno artimiesiems, 
gausiai JAV lietuvių ben-
druomenei, Lietuvos kultūros 
žmonėms ir visiems šio poeto 
skaitytojams.

Prezidentės spaudos tarnyba

George), anglų (T. S. Eliot) ir 
italų (Giacomo Leopardi) po-
ezijos. Į lietuvių kalbą išvertė 
Viljamo Šekspyro „Hamletą”. 
Vieni labiausiai skaitomų 
Lietuvoje buvo Čikagoje iš-
leisti poeto „Dienoraščio fra-
gmentai” du tomai.

1997 m. A. Nykai-Niliūnui 
paskirta Lietuvos nacionalinė 
premija, poetas po daugiau 
kaip pusės amžiaus emigracijos 
lankėsi Lietuvoje. A. Nyka–
Niliūnas buvo Vytauto Didžiojo 
universiteto garbės daktaras.

sulmonai vyrai. 1979 m. JAV 
ambasada Irane buvo užimta 
musulmonų vyrų.

1980 metų dešimtmetyje 
daugybė amerikiečių buvo 
pagrobti Lebane. Grobikai – 
musulmonai vyrai. 1983 m. 
JAV kareivinės Beirute buvo 
susprogdintos. Tai musulmonu 
vyrų darbas. 1985 m. turistinio 
laivo „Achille Lauro” keleivis 
buvo nužudytas ir su invalido 
vežimėliu išmestas į jūrą. Tai 
musulmonų vyrų darbas. Tais 
pačiais metais TWA skrydžio 
„847” lėktuvas buvo pagrobtas 
Atėnuose. Bandęs juos gelbėti 
amerikietis jūreivis musulmo-
nų vyrų buvo nužudytas. 1988 
m. Pan Am skrydžio „103” 
lėktuvas buvo bombarduotas 
musulmonų vyrų. 1993 m. 
„World Trade Centre” mu-
sulmonų vyrų buvo bombar-
duotas pirmą kartą. 1998 m. 
JAV ambasados Kenijos ir 
Tanzanijos valstybėse buvo 
bombarduotos musulmonų 
vyrų. 2001 m. rugsėjo 11 d. 
buvo pagrobti keturi lėktuvai. 
Žuvo tūkstančiai žmonių. Tai 
atliko musulmonai vyrai.

2002 m. JAV kovojo su mu-
sulmonais vyrais Afganistane. 
2002 m. žurnalistas Daniel 
Pearl buvo pagrobtas. Jam 
galvą nukirto musulmonai 
vyrai. 2013 m. Bostono mara-
tono bėgimo metu žuvo keturi 
asmenys ir 264 buvo sužeisti. 

Tai musulmonų vyrų darbas. 
O kur dar šių dienų žudynės 
Paryžiuje ir kitur?

Susidomėjau, kas apie mu-
sulmonus rašoma internete 
lietuvių kalba. Be jokio sunku-
mo radau www.musulmonai.lt 
profesionaliai paruoštą svetai-
nę. Noriu pacituoti ten rastus 
sveikinimus: „Sveiki atvykę! 
Tikimės, kad jūsų virtuali 
kelionė po Islamo pasaulį bus 
įdomi, turininga ir naudinga. 
Telaimina Jus Dievas, einan-
čius pažinimo keliu ir tesutei-
kia Jums dvasinės stiprybės 
ieškant amžinosios tiesos ir 
prasmės!” Toliau cituojamas 
pranašas Mahometas, sakęs, 
kad Islamas yra pastatytas 
ant penkių stulpų – liudyti, 
kada nėra kito dievo išskyrus 
Alachą ir kad Mahometas 
yra Alacho pranašas; maldos 
atlikimas; aukoti labdarai; 
pasnikauti Ramadano mėnesį 
ir atlikti piligriminę kelionę 
į Meką (turint tam fizinę ir 
finansinę galimybę). 

Toje svetainėje toliau aiški-
nama, kad klaidingai manoma, 
jog musulmonai yra smurtau-
jantys teroristai ir ekstremistai. 
„Tai didžiausias nesusipratimas 
apie Islamą, be abejonės kilęs 
iš pastovaus stereotipizavimo 
ir žiniasklaidos tendencin-
gumo islamo tematika. Kada 
ginkluotas teroristas judaizmo 
vardan užpuola mečetę, kata-

likiškos Airijos Respublikos 
kariuomenės partizanas su-
sprogdina bombą miesto teri-
torijoje ar Serbijos ortodoksų 
kareivis prievartauja ir žudo 
nekaltus civilius musulmonus, 
šie aktai nėra paverčiami viso 
tikėjimo stereotipais. Niekada 
tie veiksmai nėra priskiriami 
nusikaltėlių religijai”. Toliau 
aiškinama, kad niekur islamas 
nereikalauja žudyti nekaltus. 
Peršasi išvada, kad musulmonų 
vyrų nužudyti asmenys buvo 
kalti. 

Čia verta prisiminti anks-
tyvesnę istoriją, vadinamą 
Kryžiaus žygiais ar karais. 
Vikipedijoje skaitome, kad 
Kryžiaus žygiai buvo Vakarų 
Europos riterių karinės kom-
panijos, vykdytos XI-XVI am-
žiuje. Kryžiaus žygius skelbė 
arba laimino popiežius. Jų tiks-
las buvo krikščionių plėtimasis 
į kitatikių ir pagonių kraštus. 
Pirminiai deklaruotų Kryžių 
žygių tikslai buvo pagalba 
Rytų krikščionims kovoje su 
musulmonais ir Šventosios 
žemės išvadavimas. Šventieji 
karai nulėmė ir kai kurių tau-
tų religinį požiūrį. Atrodytų, 
kad musulmonai tuos žygius 
pradėjo daug anksčiau, prieš 
Kryžių karus, bet jiems nesi-
sekė. Dabar jie vėl atkuto ir 
bando „atversti” kitaip manan-
čius, o nepaklusnius nušluoti 
nuo žemės paviršiaus.

TELŠIUOSE IŠKILS PAMINKLAS DURBĖS MŪŠIUI
„Vis tiek čia mūšio scena. 

Mūšio scenoje nėra vienos 
detalės, jas reikia stambias ir 
smulkias apjungti, kad gautųsi 
ritmas. Tas man buvo svar-
biausia”, – sakė A. Bosas.

1260 metų liepos 13 dieną 
Kuršo žemėje, ties Durbės 
ežeru susikovė dvi didžiulės 
kariuomenės – vienoje pusėje 
Livonijos, Prūsijos bei šve-
dų ir danų karinės pajėgos, 
kitoje – susivieniję žemai-
čiai, vadovaujami kunigaikš-
čio Algmino. Pasak istorikų, 
tai buvo vienas didžiausių 
ir svarbiausių XIII amžiaus 
Lietuvos mūšių. Jis nulėmė ne 
tik Žemaitijos, Lietuvos, bet ir 
visų Baltijos šalių raidą.   LRT
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„DIRVAI” 
AUKOJO:

Amerikos Lietuvių tautiniai namai, 
Los Angeles, CA .....................500
R.Montague, London UK  …  125
D.Januta, Oakland, CA ...........100
P.Švarcas, Oceanside, CA .........50
J.Veblaitis, Union, NJ ...............40
M.Matusz, Delran, NJ...............30
A.Grajauskas, Closter, NJ .........20
R.Gudaitis, Ormond Bch., FL ..20
R.Valaitis, Brecksville, OH ......20

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Netekus mielo
A.† A.

VYTAUTO MULIOLIO 
nuoširdžiai užjaučiame Jo žmoną EGLĘ, 
dukreles VYDĄ ir AUDRĄ, sūnų RIMĄ, 
taip pat sesę DANUTĘ ir brolį ALGIRDĄ su 
šeimomis. 

Hanau gimnazijos bendraklasių vardu
Regina Malcanaitė - Petrauskienė

Karališkos kilmės vals-
tybės, kokia yra ir Lietuva, 
turi savo herbą, vėliavą, 
himną. Šiems valstybiniams 
simboliams skiriamos įvai-
rios vietos, tačiau svarbiau-
sios – valstybės sostinėse. 
Lietuvos sostinėje Vilniuje 
valstybinė vėliava plevėsuo-
ja Gedimino pilies bokšte 
ir virš Seimo rūmų, istorinė 
vėliava – virš Prezidentūros, 
Valdovų rūmų. Himnas de-
ramai pristatytas Kudirkos 
aikštėje. Herbui – Vyčiui 
– tinkamiausia vieta būtų 
Lukiškių aikštėje.

Lukiškių aikštės sutvar-
kymui ir paminklui joje su-
kurti skelbti keli konkursai, 
tačiau dėl aiškiai neapibrėžtų 
gairių paminklui bei aikš-
tei kūrėjų projektai nerado 
teigiamo atgarsio nei tarp 
konkursų komisijų narių, 
nei visuomenėje. Jei būtų 
konkursų sąlygose numatytas 
herbo simbolis Vytis, kurio 
trūksta sostinei, kūrėjams 
užduotis būtų palengvėjusi 
ir gal dėmesio vertas projek-
tas būtų atsiradęs. Lietuvos 
Laisvės kovotojų leidinėlyje 
„Varpas” tokių siūlymų būta 
(kun. Robertas Grigas, Seimo 
narys Kęstutis Masiulis, dai-
lininkas Antanas Rimantas 
Šakalys), net eskizai teikti, 
tačiau atgarsio nesulaukė. 

Vyčio sostinei tikrai trūks-

ta. Tai liudija ir VŠĮ „Mūsų 
vėliavos” šviesuolių rūpesčiu 
virš Lukiškių aikštės nuo 
2013 metų plevėsuojanti vė-
liava su Vyčiu.

Paminklo paskirtis gali 
išlikti ta pati, kokia buvo 
konkursų užduotyse („Per 
amžius kovojusiems ir žuvu-
siems už Lietuvos laisvę”), 
paminklo postamento bei 
aplinkos turinys taip pat 
sąlygose yra aptartas, regis, 
belieka imtis projektuoti. 

Jei individualiai suprojek-
tuoti nesiseka, pasiteisintų 
kolektyvinė kūryba – kūrėjų 
talka, jei valstybė neskiria 
lėšų, galima aukų rinkliava 
– visuomenės talka. Turime 
pavyzdį – paminklą himnui 
– tautinei giesmei. Vilniaus 
universiteto biomedicinos 
profesorius Gintautas Česnys 
vien surinktomis asmeninė-
mis lėšomis pastatė keliantį 
pasididžiavimą obeliską – 
tautinės giesmės paminklą. 

Vienam asmeniui talkas 
sutelkti, projektą adminis-
truoti gal būtų per sunki už-
duotis, tačiau rimta visuome-
ninė organizacija galėtų įkurti 
„Vyčio” fondą, kuris su vi-
suomenės ir valstybės parama 
projektą sukurtų ir įvykdytų. 
Tikėtina, kad pritarimo ir pa-
ramos sulauktume Lietuvoje 
ir iš užsienio lietuvių.

Algimantas Zolubas

Lietuvos Nepriklausomybės šventė įvyks vasario 7 d. 7:00 
v.v. Šv. Kazimiero parapijos salėje. Šventės svečias LR genera-
linis konsulas Čikagoje M. Gudynas. Koncertinėje programoje 
dalyvaus Clevelando lietuvių choras „Exultate” su vadove Rita 
Klioriene ir vaikų choras su vadove Virginija Mulioliene.

Rengia JAV LB Clevelando apylinkės valdyba.

Vasario 15 d., sekmadienį, 9:50 v.v. Šv. Kazimiero aikštėje vė-
liavų pakėlimas, 10:00 v.v. Šv. Mišios Šv. Kazimiero šventovėje.

Rengia JAV LB Clevelando apylinkės valdyba.

Vasario 21 d. 7:00 v.v. Lietuvių namų viršutinėje salėje įvyks 
grupės iš Lietuvos „Šėduvos bernai” koncertas. 

Rengia JAV LB Clevelando apylinkės valdyba.

Vasario 27 d. 7:00 v.v. Lietuvių namų viršutinėje salėje įvyks 
Donato Montvido koncertas.

Rengia JAV LB Clevelando apylinkės valdyba.

RENGINIŲ KALENDORIUS

VILNIAUS CENTRINEI AIKŠTEI REIKIA 
PAMINKLO SU VALSTYBĖS SIMBOLIU

Lietuvos Nepriklausomy-
bės šventė (tiek Vasario 16-oji, 
tiek Kovo 11-oji) visuomet 
priverčia susimąstyti ir prisi-
minti, kas mes esame. O tie 
mes – užsienyje (šiuo atveju ap-
siribosime tik JAV) gyvenantys 
lietuviai ar save tebelaikantys 
lietuviais, nors pagrindiniai 
lietuvybės bruožai jų gyvenime 
seniai išblukę. 

Ar lietuvių tauta gali ramia 
sąžine nusisukti nuo savo vai-
kų, gyvenančių už jos ribų? 
Juk šiuo metu užsieniuose 
gyvenančių lietuvių galėtume 
priskaičiuoti kone tiek pat, 
kaip tebegyvenančių etninėse 
Lietuvos žemėse. Ar Lietuvos 
Vyriausybė ir įstatymų „sau-
gotojai” tikrai yra įsitikinę, kad 
užsienio lietuviai jiems nerei-
kalingi (gal net pavojingi) ir 
nebus reikalingi ateityje? Nors 
vis dar pasigirsta nusiskundimų 
dėl gausaus, ypač išsimokslinu-
sios jaunosios kartos, tautiečių 
plūdimo į užsienius, bet visgi 
dedama mažai pastangų, kad jie 
išliktų prie savo tautos kamieno. 
O paprasčiausia to priemonė 
yra aiški – dviguba pilietybė. 
Tai yra, suteikti užsienio lie-
tuviams galimybę pasilaikyti 
gyvenamojo krašto pilietybę, 
neprarandant ir lietuviškosios.

Juk nereikia aiškinti, kaip 
žmogui, gyvenančiam, pa-
vyzdžiui, JAV, yra svarbu būti 
šios šalies piliečiu. Ta vertybė 
veltui nedalinama – ją reikia 
užsitarnauti, todėl jos atsisakyti 
nelengva. Galbūt daugeliui 
JAV lietuvių Lietuvos pilietybė 
nesuteiktų „apčiuopiamos, bui-
tinės naudos”, kaip amerikietiš-
koji, bet tai labiau principo rei-
kalas. Mes esame lietuviai, tad 
turime teisę į savo tautos, savo 
tėvynės pilietybę. Turėti galio-
jantį Lietuvos pasą – daugelio, 
ypač vyresnės kartos (kuri, deja, 
jau baigia išnykti), svajonė, o 
neseniai į šią šalį atvykusiems 

DVILYPIO GYVENIMO VINGIUOSE
tai suteiktų galimybę nenu-
tolti nuo savo kilmės šaknų, 
palengvintų ir kitais atvejais 
gyventi „dvilypį gyvenimą”, 
kurį dešimtmečių dešimtmečius 
gyveno Amerikos (ir kitų užsie-
nio šalių) lietuviai.

Nelengvas tas mūsų „dvi-
lypis gyvenimas”. Daugelis jo 
vingiuose pasiklysta ir niekuo-
met neatranda kelio atgal. Išlikti 
lietuviais, gyvenant toli nuo 
savo kilmės šalies, ne taip pa-
prasta ir lengva, ypač dabar, kai 
Lietuva laisva. Daugiau kaip 
penkis dešimtmečius Amerikos 
lietuvius jungiantis ryšys buvo 
rūpestis okupuotos tėvynės 
reikalais ir pastangos neleisti 
lietuvybės kibirkštėlei užgesti 
jaunojoje kartoje. Jie vadova-
vosi neoficialiu, nepaskelbtu, 
bet visuomet prisimenamu, 
šūkiu: „Mūsų darbai, mūsų pa-
stangos – dėl tėvynės laisvės!” 
Šiems idealams pasišventė ne 
tik vyresnioji, bet nemaža dalis 
ir jaunesniosios kartos. 

Kai įvyko didysis stebuklas 
ir tėvynė atkūrė nepriklauso-
mybę, džiaugsmo įkandin sekė 
nusivylimas. Taip, mes jautė-
mės viena tauta – ir gyvenantys 
užsieniuose, ir Lietuvoje, bet, 
deja, tėvynė ne tomis pačiomis 
akimis ir ne su tais pačiais senti-
mentais priėmė savo tautiečius, 
esančius už jos ribų. Galbūt 
dėl to, net po daugiau kaip 20 
metų, kyla tie karšti ginčai dėl 
dvigubos pilietybės. Ar kada 
šis klausimas bus išspręstas? 
Be abejo, bet daug tų, kuriems 
Lietuvos pilietybė yra taip svar-
bi (tai tarytum pripažinimas, 
kad jie tos pačios tautos vaikai), 
jau nebebus tarp gyvųjų. Ir tik 
grįžimas Amžinam poilsiui į 
savo gimtosios šalies kapines 
iš dalies atpirks šį nusivylimą.

Džiugu, kad Lietuva spar-
čiai žengia vakarietiškos ir 
„globalios” pažangos keliu. 
Nuo š.m. sausio pradžios iš 
apyvartos dingo litai, pakeisti 
eurais. Žinoma, tai būtinybė, 
nes Lietuva negali atsilikti nuo 

Europos šalių, į kurių gretas ji 
taip ryžtingai siekė įsirikiuoti. 
O visgi lito gaila... Tai buvo 
dar vienas akivaizdus lietuviš-
kumo simbolis. Nepaisant, kad 
Lietuvoje reiškiamas pasiten-
kinimas dėl „lietuviškąją” euro 
monetą puošiančio Vyčio, bet 
jis lieka tarsi atkištinis pama-
loninimas: „Žiūrėkite, Lietuvai 
pasaulinėje valiutos rinkoje 
atstovauja mūsų Vytis!” 

Tautai nepakanka vien 
užimti tam tikrą erdvę mūsų 
planetoje. Ji turi būti tos erdvės 
verta, turi skirtis nuo kitų šalių 
savo kultūra, pasaulėžiūra, 
kalba, istorija. Pinigai, vėliava, 
valstybės herbas taip pat yra 
tie skiriamieji ženklai, tad juos 
būtina kuo ilgiau išsaugoti, per 
daug lengvapėdiškai nepakeisti 
„modernesniais”. Visgi iš visų 
tautos skiriamųjų ženklų ir sim-
bolių, pats svarbiausias – kalba.  
Švęsdami Vasario Šešioliktąją 
ir netoli savo eilės laukiančią 
Kovo Vienuoliktąją, linkime 
savo tautai ir tėvynei saugoti 
nuo svetimų taršalų ir visokių 
„modernizmų” gimtąją lietuvių 
kalbą. Ją praradusi, Lietuva 
praras savo tapatybę...  

Danutė Bindokienė, JAV 
LB Socialinių reikalų tarybos 
žurnalo „Pensininkas” redak-
torė, („Pensininkas”, 2015 m. 
sausio-vasario laida).

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

Sovietiniai herbai  
nuo tilto Kaune gali 

iškeliauti į Grūto parką
Kaune nuo Vytauto Didžiojo 

tilto nuėmus sovietinius herbus, 
dalį jų svarstoma perduoti 
Grūto parkui. Ne naikinti, o 
perduoti eksponuoti siūlė ir 
kultūros paveldo specialistai, 
kurie pernai panaikino teisinę 
apsaugą ant tilto esantiems 
sovietiniams simboliams.

Skaičiuojama, kad tokių 
simbolių nukėlimo darbai gali 
kainuoti apie 30 tūkst. eurų, 
todėl svarstoma prašyti Grūto 
parko prisidėti finansuojant 
šiuos darbus. Planuojama, kad 
išmontavimo darbai bus įvyk-
dyti iki Kovo 11-osios.

Kauno paveldosaugininkai 
teigia, kad jų sukurtas prece-
dentas gali paskatinti priimti 
sprendimus ir Vilniuje, kur 
niekaip nesiryžtama nukelti 
Žaliojo tilto skulptūrų.     LRT
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

Po išvakarėse patirtos ava-
rijos Benedikto Vanago ir bal-
tarusio Andrejaus Rudnickio 
duetas startavo paskutinis 
68-as. Gerokai trumpesnį 
nei planuota – vos 34 km 
ilgio – greičio ruožą juodasis 
„Toyota Hilux” nuvažiavo 
per 39 min. 27 sek ir užėmė 
40-ą vietą.

Bendroje įskaitoje B. 
Vanagas smuktelėjo į galu-
tinę 24-ą poziciją - lietuvį 
vos minute aplenkė lenkas 
Marekas Dabrowskis.

„Tai buvo vienas keis-
čiausių greičio ruožų mano 
gyvenime – labai siauri ga-
nyklų keliukai, o abiejuose 
jų šonuose telkšo vandens 
pilni grioviai, visur įmirkęs 
molis. Įsivaizduokite, jei mes 
važiuojame šešta pavara 40 
kilometrų per valandą grei-
čiu, ir nuspaudus akcelera-
toriaus pedalą ima prasisukti 
ratai, tai reiškia, kad buvo 
slidžiau nei ant ledo, – įspū-
džiais dalijosi B. Vanagas. 
– Pirmuose kilometruose 
aplenkėme keletą dalyvių, o 
tuomet priešakyje pamatėme 
gal dvidešimties automobilių 
koloną, kuriai kelią užtvėrė 
priekyje paslydęs ir išsi-
kapstyti bandantis ekipažas. 
Šitaip vorele ir pravažiavome 
likusius trisdešimt kilometrų, 
turbūt 20-30 kilometrų per 
valandą greičiu. Žinoma, tai 
jokiu būdu nėra lenktyniavi-
mas. Tiesiog kai kuriais atve-
jais tampi situacijos įkaitu ir 
turi su tuo susitaikyti.”

Trečią kartą per savo 
karjerą dykumų maratoną 

Benediktas Vanagas.                                                                                                          Facebook nuotr.

BAIGĖSI SUNKIAUSIOS LENKTYNĖS PASAULYJE

Pietų Amerikoje įveikęs B. 
Vanagas pasiekimų kartelę 
Lietuvos atstovams pakėlė į 
naują lygį. Vyčiu papuoštas 
ekipažas atskiruose grei-
čio ruožuose penkis kartus 
pabuvojo tarp dvidešimties 
greičiausių: vienąkart pa-
siekta 20-a, dukart – 15-a, 
sykį iškovota 14-a vieta ir 
galiausiai – rekordinis finišas 
4-oje pozicijoje. 

Po penkių etapų Lietuvos 
ekipažas puikavosi aukš-
čiausioje - 16-oje - bendros 
įskaitos vietoje. Vėliau B. 
Vanagą pristabdė technikos 
gedimas ir dvi avarijos, be 
to, antrą odisėjos Dakare dalį 
lietuvis įveikė lūžusia ranka.

„Teigti, kad Dakaro fini-
šas pasiektas, dar negalime. 
Iki tol mes turime nuvažiuoti 

nemažai kilometrų. Nors 
greičio ruožų jau nebus, bet 
laukia tam tikros procedū-
ros, ir tik pravažiavus pro 
finišo arką gali sakyti, jog 
finišavai Dakare, – kalbėjo 
B. Vanagas. – Man labai sma-
gu, kad finišavome visuose 
Dakaro greičio ruožuose. 
Noriu padaryti viską, kad 
kaip galima greičiau atsidur-
tume Buenos Airėse ir ten jau 
tikrai pakalbėsime apie tai, 
kaip jaučiamės ir ką galvo-
jame apie savo pasirodymą.”

B. Vanagas – vienas labiau-
siai patyrusių Baltijos šalių 
automobilių pilotų. Per savo 
karjerą išbandęs kelias visiškai 
skirtingas automobilių sporto 
šakas. Lenktyniauti pradėjo 
žiedinėse lenktynėse, vėliau 
perėjo į automobilių ralį. 

Dvi savaites trukusias 
lenktynes Pietų Amerikos 
dykvietėmis laimingai baigė 
ir Antanas Juknevičius su 
Edvardu Duoba. Paskutiniame 
etape „Mebar” prototipu va-
žiavę lietuviai finišavo 59-i 
per 48 min. 21 sek., o ben-
droje rikiuotėje išliko 60-oje 
vietoje.

Užbaigę įskaitinę distan-
ciją, lenktyninkai pajudėjo į 
Buenos Aires, kur šeštadie-
nį vakare vyks iškilmingas 
atsisveikinimas su Dakaru. 
Ant podiumo apsilankys 68 
automobilių ekipažai iš 137-
ių, pradėjusių ralį sausio 4 d.

„Antanas ir Edvardas jau 
greitkelyje, pakeliui į Buenos 
Airių technoparką, kuriame 
šįvakar Argentinos laiku – 
garbės pakyla, jau paskutinė 
Dakaro ralio stotelė”, – nau-
jienas iš greičio ruožo soci-
aliniame tinkle paskelbė A. 
Juknevičiaus komanda.

Prieš metus B. Vanago ir 
A. Rudnickio duetas, tuo-
met dar važiavęs latvišku 
„Oscar” visureigiu, lenktynes 
baigė 35-oje pozicijoje, o A. 
Juknevičius ir kelio knygą jam 
skaitęs Vytautas Obolevičius 
su standartiniu „Toyota FJ 
Cruiser” buvo 56-i.

Iki šiol sėkmingiausias 
lietuviams buvo 2009 metų 
Dakaro ralis. Pirmose lenk-
tynėse, perkeltose iš Afrikos 
į Pietų Ameriką, Aurelijus 
Petraitis ir A. Juknevičius 
užėmė 25-ą vietą.

Tryliktas greičio ruožas 
turėjo būti 174 km ilgio, 
bet ralio organizatoriai nu-
sprendė sutrumpinti jį dėl 

pavojingų sąlygų, kurios 
susidarė liūtims apgadinus 
trasą. Vietomis susikaupusio 
vandens lygis siekė beveik 
metrą ir daugiau, o pažliugęs 
purvas tapo nebepravažiuo-
jamas.

Paskutinę atkarpą, kuri 
skyrė automobilių įskaitos 
dalyvius nuo finišo, greičiau-
siai įveikė amerikietis Robby 
Gordonas („Hummer”), pa-
siekęs pirmą pergalę šiais 
metais. 31 sek. nuo jo at-
siliko Leeroy Poulteris iš 
Pietų Afrikos Respublikos 
(„Toyota”), 34 sek. – argen-
tinietis Emiliano Spataro 
(„Duster Renault”).

Š iemet  pres t iž in iame 
ralyje startavo 161 moto-
ciklininkas, 45 keturračių 
vairuotojai, 137 automobilių 
ir 63 sunkvežimių ekipažai. 
Kone pusė dalyvių - 191 - fi-
nišo nepasiekė. Iki podiumo 
išsilaikė 79 motociklai, 18 
keturračių, 68 automobiliai 
ir 50 sunkvežimių.

O plačiausiai šypsotis 
Argentinos sporto gerbėjams 
sausio 17 d. turėjo keturi 
ką tik vainikuoti Dakaro 
karaliai: motociklininkas 
iš Ispanijos Marcas Coma, 
keturratį vairuojantis lenkas 
Rafalas Sonikas, automobilių 
įskaitos čempionas Nasseras 
Al-Attiyah iš Kataro ir sun-
kvežimį pilotuojantis rusas 
Airatas Mardijevas.

36-ą kartą vykusio Dakaro 
ralio dalyviai iš viso nuvažiavo 
daugiau nei 9 tūkst. kilometrų. 
13 etapų lenktynių trasa drie-
kėsi per Argentiną, Boliviją ir 
Čilę.                               delfi.lt


