
LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

DEVYNIASDEŠIMT DEVINTIEJI METAI

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119

VOL. XCIX 2014 JANUARY – SAUSIO 21, NR. 2.

SECOND CLASS USPS 157-580

Ryga, sausio 17 d. (presi-
dent.lt). Darbo vizito į Rygą 
išvykusi Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
susitiko su Latvijos Prezidentu 
Andriu Bėrziniu. Latvijoje 
Prezidentė lankosi šios šalies 
vadovo kvietimu ir dalyvaus 
„Ryga - Europos kultūros 
sostinė 2014” atidarymo ren-
giniuose.

Prezidentai aptarė šalių 
energetiniam ir ekonomi-
niam saugumui svarbius 
projektus, geležinkelio „Rail 
Baltica” įgyvendinimą, integra-
ciją į euro zoną, Lietuvos pir-
mininkavimo ES Tarybai patirtį 
ir Rytų partnerystės klausimus.

Valstybių vadovai aptarė 
Latvijos prisijungimo prie 
euro zonos patirtį. Prezidentė 
pasveikino Latviją įsivedus 
eurą. Nuo kitų metų bendrą 
ES valiutą ketina įsivesti ir 
Lietuva. Pasak šalies vadovės, 
Lietuva jau dabar atitinka 
visus Mastrichto kriterijus, 
tačiau būtina ir toliau mažinti 
biudžeto deficitą, siekti, kad 
infliacijos rodikliai atitiktų 
kriterijų numatytas normas. 
Bendra valiuta sustiprins re-
giono konkurencingumą, pri-
trauks daugiau investicijų.

Lietuvos pirmininkavimo 
ES Tarybai metu sutarta dėl 
strateginių ES energetikos 
projektų sąrašo, į kurį pate-
ko 15 Baltijos šalių projektų. 
Greitas šių projektų ir Trečiojo 
ES energetikos paketo gyven-
dinimas ne tik padidins regi-
ono energetinį saugumą, bet 
ir užtikrins konkurenciją bei 
žemesnes kainas vartotojams. 

Susitikime aptartos projekto 
„Rail Baltica” perspektyvos. 
Prezidentė pabrėžė, jog moder-
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nus šiuolaikiškas geležinkelis 
turi sujungti visų trijų be išim-
ties Baltijos valstybių sostines, 
o darbai turi būti vykdomi 
laiku, pagal numatytą grafiką.

„Turime daug konkrečių 
neatidėliotinų darbų, kurie 
svarbūs mūsų žmonių saugu-
mui ir gerovei. Būdami vienin-
gi, dirbdami kartu sėkmingai 
atremsime išorinius iššūkius, 
greičiau įgyvendinsime svar-
bius projektus, sustiprinsime 
Baltijos valstybių energetinį 
ir ekonominį saugumą”, - sakė 
Prezidentė.

Prezidentė padėkojo 
Latvijos vadovui už paramą 
Lietuvos pirmininkavimo ES 
Tarybai metu. Mūsų šalis pir-
moji iš Baltijos valstybių stojo 
prie ES Tarybos vairo. Latvija 
pirmininkavimą perims 2015 
m. sausio 1 dieną. Lietuva, 
pasak Prezidentės, yra pasiren-
gusi pasidalyti savo patirtimi 
su kaimynais, ypač užtikri-
nant pradėtų darbų tęstinumą. 
Prezidentai taip pat pabrėžė, 
jog Vilniuje viršūnių susiti-
kime naują impulsą įgavusi 
Rytų partnerystės programa 
bus tęsiama Latvijos pirminin-
kavimo metu. Kitas, IV Rytų 
partnerystės susitikimas įvyks 
Latvijoje 2015 metais.

Lietuva ir Latvija kartu 
pakviestos pradėti derybas 
dėl narystės Ekonominio ben-
dradarbiavimo ir plėtros or-
ganizacijoje (EBPO) 2015 
m. Narystė šioje prestižinėje 
organizacijoje, į kurią įstoti 
gali tik ekonomiškai stiprios 
ir stabilios pasaulio valstybė, 
yra labai naudinga Lietuvos 
ekonomikai, nes sustiprins 
šalies tarptautinį įvaizdį, pa-
didins patrauklumą užsienio 

investuotojams ir pagerins 
skolinimosi vertinimus. 

Lietuvos ir Latvijos va-
dovai aptarė ir kultūrinio 
bendradarbiavimo stiprini-
mą. Pasak Prezidentės, Rygai 
tapus Europos kultūros sos-
tine, atsiveria naujos galimy-
bės pristatyti unikalią baltų 
kultūrą Europai. Prezidentas 
A. Bėrzinis Lietuvos vadovei 
įteikė istorinio albumo apie 
Baltijos tautų tarpusavio ryšius 
„Terra Mariana” faksimilinę 
kopiją. Šiemet minint Kristijono 
Donelaičio 300-ąsias gimimo 
metines Prezidentė Latvijos 
vadovui padovanojo 1818 m. 
išleistos jo poemos „Metai” fak-
similę. Latvijos vadovo dova-
nota „Terra Mariana” papildys 
Vilniaus Universiteto biblio-
tekoje saugomą Prezidentinę 
kolekciją, į kurią patenka visos 
Lietuvos prezidentams įteiktos 
knygos. 

Vėliau Prezidentė kartu 
su Latvijos vadovu dalyvaus 
„Ryga - Europos kultūros 
sostinė 2014” oficialiame 
atidaryme, kuriame sakys 
sveikinimo kalbą. Renginiai 
prasidės lietuvių dirigento 
Modesto Pitrėno diriguojamas 
R. Wagner operos „Rienzi” 
koncertiniu atlikimu. 

Pažymint Europos kultūros 
sostinės atidarymą Rygoje, 
Valstybės istorijos muziejuje 
taip pat atidaryta baltiškojo 
gintaro istoriją atspindinti 
ekspozicija „Amber Through 
the Ages”.

Europos kultūros sostinės 
titulu Ryga šiemet dalijasi su 
Švedijos miestu Umeo. Vilnius 
Europos kultūros sostine buvo 
tapęs 2009 m., Talinas - 2011 
metais.

Kaip praneša Briuselyje 
dirbantys diplomatai, sausio 
mėn. pabaigoje įvyksiantis 
Europos Sąjungos (ES) ir 
Rusijos viršūnių susitikimas 
bus trumpesnis – ES vadovų 
vakarienė su Rusijos prezi-
dentu Vladimir Putin atšaukta.

Besitęsiančios trinties fone 
sausio mėn. pabaigoje įvyk-
siantis ES ir Rusijos viršūnių 
susitikimas bus trumpesnis nei 
buvo planuota. Kaip rašo DW, 
atšaukta ES vadovų ir V. Putin 
vakarienė.

Be to, sausio 28 d. supla-
nuotas susitikimas vyks tik ke-
letą valandų. Viršūnių susitiki-
mo programos sutrumpinimas, 
kaip teigia diplomatai, suteiks 
galimybę skirti daugiau laiko 

ES VADOVŲ VAKARIENĖ  
SU RUSIJOS PREZIDENTU ATŠAUKTA

dalyvių bendravimui.
Sausio 14 d. nuolatinės 

Rusijos atstovybės ES atstovas 
spaudai Kiril Ivanov pranešė, 
kad, abiejų pusių sutarimu, 32-
asis ES ir Rusijos viršūnių su-
sitikimas vyks šiek tiek dina-
miškiau, o dalyvių bus mažiau 
nei įprasta. „Šių pakeitimų 
iniciatorė ES, buvo pasiūlytas 
toks variantas, su juo sutiko 
Rusijos pusė, atsižvelgiant į 
tai, kad viršūnių susitikimas 
vyks ES teritorijoje”, - patiki-
no K. Ivanov. Nepaisant pakei-
timų, visi esminiai klausimai, 
susiję su dvišaliais santykiais, 
bus sprendžiami, o aktualios 
tarptautinės problemos bus 
aptartos Rusijos ir ES vadovų 
lygmeniu.                         LRT

Vilnius, sausio 9 d. (presi-
dent.lt). Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pasveikino visus lietuvius 
su sėkmingu pirmųjų lietu-
viškų palydovų „LitSat-1” ir 
„LituanicaSat-1” iškėlimu į 
kosmosą. 

„Tai  i s tor inė  akimir-
ka Lietuvai -  į  kosmosą 
iškelti  pirmieji  l ietuviš-
ki palydovai „LitSat-1” ir 

Po kelis mėnesius tarp 
Jungtinių Valstijų ir Rusijos 
tvyrojusios įtampos dėl pačių 
įvairiausių klausimų, prade-
dant Edward Snowden iš-
davyste ir baigiant Sirijos 
konfliktu, JAV valstybės se-
kretorius John Kerry šią di-
plomatinę spragą stengėsi 
užglaistyti įteikdamas rusų 
užsienio reikalų ministrui ne-
įprastą dovaną – bulvių.

J.Kerry, kuris Paryžiuje 
drauge su Sergej Lavrov 
tariasi dėl sausio 22 dienai 
numatytos Sirijos taikos kon-
ferencijos detalių, nustebino 
kolegą atidarydamas dėžutę 
ir įteikdamas jam dvi dideles 
Idaho bulves.

J.Kerry kalbėdamasis su 
žurnalistais pajuokavo apie 
savo dovaną S.Lavrov: „Na, 
jis man pasakė, kad degtinės 
nedarys. Jis jas suvalgys”.

S.Lavrov atsakė: „Lenkijoje 
jie gamina degtinę iš bulvių. Aš 
tai žinau. Bet tai – Lenkijoje. 
Darydavome tai Sovietų 
Sąjungoje. Dabar bandome ją 
daryti iš kviečių”.

Tada J.Kerry pareiškė, kad 
nori „paaiškinti”. „Jokios pa-
slėptos prasmės nėra. Nėra 
jokios metaforos. Nėra nieko 

LIETUVA TAMPA KOSMINE VALSTYBE
„LituanicaSat-1”! Sveikinu 
jaunuosius mokslininkus ir 
visus lietuvius. Tapome kos-
mine valstybe. Tai svarbus 
žingsnis, kuriant naująsias 
technologijas ir žengiant į 
kosmoso tyrinėjimus”, - teigia 
Lietuvos Prezidentė.

Prezidentė jauniesiems 
mokslininkams palydovų kū-
rėjams palinkėjo sėkmės ir 
įdomių naujų atradimų.

JAV VALSTYBĖS SEKRETORIAUS DOVANA
simboliška”, - sakė jis.

„Per Kalėdų atostogas mes 
gerai pasikalbėjom Idaho, 
kur tuo metu buvau, tema ir 
jis prisiminė Idaho bulves, 
kaip kažką, ką jis žino, tad 
pamaniau, kad nustebinsiu jį 
ir atvešiu jam gerų Idaho bul-
vių”, - pasakojo J.Kerry.

Tačiau S.Lavrov, kalbėda-
mas angliškai, užsiminė, kad 
tas bulves galima simboliškai 
panaudoti artinantis deryboms 
dėl Sirijos. „Ta konkreti bul-
vė, kurią man įteikė Johnas, 
yra tokios formos, dėl kurios 
galima įterpti bulvę į posakį 
apie morką ir lazdą (t.y., me-
duolį ir bizūną). Tad ją galima 
panaudoti ir kitaip”, - sakė jis.

Rusų delegacija atsidėkojo 
rausvo kailio kepure JAV vals-
tybės departamento atstovei 
Jen Psaki.                          LRT

Europos Parlamentas 
griežtai sukritikavo kai ku-
rių Europos Sąjungos (ES) 
valstybių, ypač Didžiosios 
Britanijos, raginimus apriboti 
imigrantų skaičių, nes baimės 
dėl plūstančių imigrantų srau-
tų iš Bulgarijos ir Rumunijos 
nepasitvirtino, informuoja 
„EUbusiness”.
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Daugiau nei trys dešimtys Seimo narių siekia, kad parla-
mento rūmuose būtų įrengta patalpa Romos katalikų religinėms 
apeigoms – koplyčia. Šiuo metu tokias galimybes vertina Seimo 
kanceliarija ir Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Kaip ži-
niasklaidai teigė vienas idėjos autorių, Seimo vicepirmininkas 
Jaroslavas Narkevičius, koplyčios idėja aptarta šią savaitę vy-
kusiame Seimo valdybos posėdyje. Siūloma vieną iš parlamento 
patalpų – Jono Pauliaus II aulą – pertvarkyti į koplyčią. Pasak jo, 
koplyčios idėją parėmė tiek valdančiųjų, tiek opozicinių partijų 
atstovai. Koplyčia – jau antra naujos patalpos parlamento rūmuose 
idėja šios kadencijos Seime. Kadencijos pradžioje buvo iškelta 
mintis Seime įrengti sporto salę – tokią idėją pačią pirmą savo 
darbo dieną iškėlė pirmasis šios kadencijos Seimo pirmininkas, 
„darbietis” Vydas Gedvilas. Tiesa, buvęs krepšinio treneris idė-
jos įgyvendinti nespėjo – nepraėjus nė metams nuo paskyrimo 
jį Seimo pirmininko poste pakeitė partietė Loreta Graužinienė.

Premjeras Algirdas Butkevičius teigia buvęs šokiruotas, kai 
sužinojo, kad dėl teismo sprendimo nukabinti dvikalbes gatvių 
pavadinimų lenteles nevykdymo Šalčininkų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriui Boleslavui Daškevičiui skirta daugiau 
kaip 40 tūkst. litų bauda. Vilniaus apygardos teismas nusprendė 
Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui skirti 
100 litų baudą už kiekvieną teismo sprendimo nevykdymo dieną. 
Teismo sprendimas nuimti nelegaliai pakabintas lenteles su 
lenkiškais gatvių pavadinimais nevykdomas nuo 2008 metų 
rugsėjo, todėl susidarė 43 tūkst. 400 litų bauda.

Naują ieškinį prieš Rusijos dujų koncerną „Gazprom” 
inicijuojančios Lietuvos premjeras tikisi, kad lūžis derybose 
su „Gazprom” įvyks artimiausiu metu. Algirdas Butkevičius 
sakė, jog pagrindinė nejudančių derybų priežastis yra ta, jog 
Lietuva atsisako atsiimti 5 mlrd. litų vertės ieškinį iš Stokholmo 
arbitražo. Be to, Lietuva tikėjosi greitesnio Europos Komisijos 
tyrimo. Energetikos ministerija inicijuoja naują ieškinį arbitražui 
dėl didelių Lietuvai parduodamų dujų kainų - jį teiktų bendrovė 
„Lietuvos dujos”, jei tam sausio pabaigoje pritars jos akcinin-
kai. Iniciatyvą turėtų palaikyti didžiausia įmonės akcininkė 
Vokietijos „E.ON Ruhrgas International”, turinti 38.9 proc. ak-
cijų, kadangi neabejojama, jog „Gazprom” (37.06 proc. akcijų) 
tam nepritars. 2012 metų spalį Lietuvos Vyriausybė inicijavo 5 
mlrd. litų vertės ieškinį prieš „Gazprom” Stokholmo arbitraže, 
tačiau sprendimas šioje byloje gali būti priimtas tik 2015 metų 
sausį. Europos Komisija (EK) šių metų pavasarį žada baigti 
antimonopolinį tyrimą dėl „Gazprom” veiksmų - koncernui 
gresia milijardinė bauda.

Valdančiosios Lietuvos lenkų rinkimų akcijos (LLRA) 
vadas Valdemar Tomaševski sako, jog Lietuva neturėtų skubėti 
įvesti eurą. Šią poziciją, keliančią klausimą dėl Vyriausybės 
patvirtinto siekio eurą įsivesti 2015 metais, išsakė ir kitos 
valdančiosios koalicijos partnerės Darbo partijos pirmininkė, 
parlamento vadovė Loreta Graužinienė. Valdančioji partija 
„Tvarka ir teisingumas” laikosi pozicijos, jog dėl euro įvedimo 
turėtų būti surengtas referendumas. Valdantieji socialdemokratai 
pasisako prieš tokį referendumą.

Į Seimą buvo iškviesti Greitosios pagalbos medikai. Seime 
blogai pasijuto politikas, frakcijos „Drąsos kelias” narys Povilas 
Gylys. Jie patikrino parlamentaro sveikatos būklę ir išvežė jį 
į ligoninę. P.Gylį ištiko infarktas, jis gydomas reanimacijoje.

Kelis Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narius supyk-
dė komisijos pirmininko pareiškimas esą apie 5 tūkst. anksčiau 
išbrokuotų piliečių parašų dėl referendumo dėl draudimo žemę 
parduoti užsieniečiams ketinama įskaityti. VRK skubiai susi-
rinko į viešai neskelbtą pasitarimą ir nutarė, kad šiuos parašus 
peržiūrėjusi komisija kitą savaitę spręs, kuri jų dalis gali būti 
pripažinta, o kuriuos parašus referendumo organizatoriams vis 
dėlto teks tikslinti. Komisijos narių teigimu, šiame pasitarime 
„Z.Vaigauskas išgirdo tiek kritikos, kiek per visą savo karjerą 
nėra girdėjęs”. Pirmininkas gavo pylos už tai, kad po susitikimo 
su Seimo pirmininke Loreta Graužiniene pareiškė, jog VRK darbo 
grupė yra linkusi tinkamais pripažinti 5 tūkst. piliečių parašų. 
L.Graužinienė yra viešai pareiškusi, kad pasirašė už šią iniciaty-
vą ir palaiko referendumo idėją. Teigiama, kad nei VRK darbo 
grupė, nei visa komisija dėl šių parašų patvirtinimo sprendimo 
nėra priėmusi, todėl taip kalbėti Z.Vaigauskas esą neturėjo teisės. 

Po Konstitucinio Teismo (KT) išaiškinimo dėl generalinio 
prokuroro atskaitomybės ir atleidimo tvarkos Seimo pirmininkė 
„darbietė” Loreta Graužinienė sako, kad reikėtų pasvarstyti ga-
limybę keisti KT teisėjų skyrimo tvarką. Konstitucinis Teismas 
paskelbė, kad Seimas negali iš generalinio prokuroro reikalauti 
ataskaitos, kuriai reikėtų parlamento ar Vyriausybės pritarimo, 
nes tai prieštarauja prokuroro nepriklausomumui.     ELTA, LRT

Europos Sąjunga (ES) ir 
Jungtinės Valstijos išreiškė 
būgštavimų dėl Ukrainos par-
lamento priimtų įstatymų, 
varžančių teisę protestuoti.

Opozicija šių įstatymų pri-
ėmimą vadina valdžios už-
grobimu.

Teisių gynimo organizaci-
jos Vakaruose pasmerkė sausio 
16 d. Aukščiausiosios Rados 
priimtus įstatymų projektus, 
pavadinusios juos preziden-
to Viktor Janukovyč mėgi-
nimu įtvirtinti „diktatūrą”. 
Aktyvistai paragino Ukrainos 
prezidentą juos vetuoti.

ES užsienio politikos va-
dovė Catherine Ashton savo 
ruožtu sakė, kad jai „labai 
neramu dėl įvykių Kijeve”. Ji 
paaiškino turinti galvoje „ne-
rimą keliančius suvaržymus”, 
numatytus Rados priimtuose 
įstatymų projektuose, kurie 
nukreipti prieš demonstrantus, 
reikalaujančius glaudesnės 
integracijos su Europa.

Tokie žingsniai „nepadeda 
kurti pasitikėjimo ir ieškoti 
politinio sprendimo”, – sakė 
C. Ashton, prašydama V. 

Janukovyč „užtikrinti, kad šie 
sprendimai bus peržiūrėti ir jie 
atitiks Ukrainos tarptautinius 
įsipareigojimus”.

Washingtonas taip pat iš-
sakė būgštavimų dėl Rados 
priimtų įstatymų. Valstybės 
departamento atstovė spaudai 
Jen Psaki sakė, kad parlamen-
tas „prastūmė kelias priešta-
ringas priemones... nesilaiky-
damas reikiamų procedūrų”.

„Jei Ukraina išties siekia eu-
ropinės ateities, ji privalo ginti ir 
puoselėti visuotinius demokrati-
jos principus bei vertybes, kurių 
dėka Europa yra vieninga, laisva 
ir taiki, ir neleisti, kad jie būtų 
sistemingai pažeidinėjami”, – 
pridūrė J. Psaki.

Nauji įstatymai numato 
iki penkerių metų kalėjimo 
bausmę už valstybinių pastatų 
blokavimą, taip pat leidžia 
areštuoti kaukėtus ar šalmus 
užsidėjusius protestuotojus.

Naujoji tvarka akivaizdžiai 
nukreipta prieš protestuotojus 
Kijeve, kur demonstrantai vis 
dar yra užėmę merijos pastatą, 
o Nepriklausomybės aikštėje, 
kuri vadinama Maidanu, tebe-

JAV prezidentas Barack Obama sausio 17 d. apkarpė JAV slaptos pasiklausymo agentūros galias, 
ragindamas laikytis naujų privatumo standartų, bet leido toliau rinkti pokalbių telefonu duomenis, 
pasiklausymą laikydamas kovos su terorizmu priemone.                                                                  Reuters

ES IR JAV KRITIKUOJA  
UKRAINOJE PRIIMTUS ĮSTATYMUS

stovi jų palapinių miestelis su 
didžiulėmis barikadomis.

Rados priimtu įstatymų 
paketu taip pat įvedama „už-
sienio agento” sąvoka, pagal 
kurią visos organizacijos, gau-
nančios paramos iš užsienio 
valstybių ar organizacijų, tu-
rėtų registruotis kaip užsienio 
agentai. Be to, supaprastinta 
įstatymų leidėjų patraukimo 
baudžiamojon atsakomybėn 
tvarka, o už šmeižto platinimą 
internete numatyta iki vienų 
metų pataisos darbų.

Šie įstatymų projektai, „jei 
juos pasirašys prezidentas 
Viktor Janukovyč, sunaikins 
pilietinio nepaklusnumo ap-
raiškas Ukrainoje, pradės re-
presijas ir pavers Ukrainą dik-
tatoriška valstybe”, pažymėjo 
„Transparency International” 
Ukrainos skyrius.

Švedijos užsienio reikalų 
ministras Carl Bildt socialinia-
me tinkle „Twitter” parašė, jog 
dėl naujųjų įstatymų projektų 
susiklostys situacija, kuriai 
esant „su Kijevu nebebus gali-
ma palaikyti įprastų santykių”.                        
                                          LRT

Užsienietiško kapitalo nau-
jienų agentūra BNS (Baltic 
News Service) Lietuvoje pa-
skelbė stulbinamą naujieną: 
buvęs JAV gynybos minis-
tras Robert Gates savo me-
muaruose klaida pavadino 
Baltijos valstybių priėmimą 
į NATO. Tik vėliau, kai dėl 
būtinybės priklausyti NATO 
nesutariantys Lietuvos gy-
ventojai dėl šios naujienos 
jau buvo visiškai susirieję, 
BNS prisipažino, kad paskelbė 
dezinformaciją. R.Gates taip 
nesakė...

„Buvęs JAV gynybos mi-
nistras R.Gates savo me-
muaruose klaida pavadino 
Baltijos bei buvusio Varšuvos 

UŽSIENIEČIŲ VALDOMA ŽINIASKLAIDA 
APGAUDINĖJA

pakto valstybių - Vengrijos, 
Lenkijos, Čekijos, Slovakijos 
- priėmimą į Šiaurės Atlanto 
aljansą”, - tokią informaciją 
pateikė daugybė Lietuvos 
interneto portalų. Pasirodo, 
BNS išplatino tokią infor-
maciją ir ja visi patikėjo. 
BNS paskelbė, esą buvęs 
Pentagono šefas netrukus 
pasirodysiančioje knygoje 
„Pareiga: karo sekretoriaus at-
siminimai” („Duty: Memoirs 
of a Secretary of War”) rašo: 
„Skubotas buvusių sovietinių 
satelitų priėmimas į NATO 
buvo klaida”.

„Šis procesas turėjo vyk-
ti lėčiau. Amerikiečių su-
sitarimas su Rumunijos ir 

Bulgarijos vyriausybėmis dėl 
karių rotacijos per jų bazes 
buvo nereikalinga provokaci-
ja”, - R.Gates citavo BNS.

Tačiau paaiškėjo, kad tai 
tebuvo naujienų agentūros 
paskleista dezinformacija: 
vėliau BNS išplatino jau prie-
šingą žinią. Pasirodo, buvęs 
Jungtinių Valstijų gynybos 
sekretorius R.Gates savo nau-
joje knygoje „Baltijos šalių 
priėmimo į NATO nevadino 
klaida, o teigė pritaręs šiam 
žingsniui”.

Kiek patikima BNS, užsie-
nio kapitalo valdoma žinias-
klaida? Gal skelbiant tokias 
„žinias” norėta sukiršinti lie-
tuvius su amerikiečiais?

Parengta pagal dienraštį 
„Respublika”
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AR REIKĖS LIETUVAI EUROMAIDANO

Skaitytojui noriu priminti, kad Euromaidanu vadinamas 
Ukrainos opozicijos kova dėl tolesnės šalies vystymosi kryp-
ties – tiek politinės, kultūrinės, tiek ir ekonominės. Tai vieta, kur 
sprendžiasi ne tik Ukrainos, bet visos Europos, ir kartu Rusijos, 
ateitis. Maidanas yra centrinė Kijevo – Ukrainos sostinės - aikštė, 
kurioje susirinkę proeuropietiškai mąstantys protestuotojai siekia, 
kad Ukrainos valdžia tęstų žadėtą Ukrainos europėjimo kelią, 
nors Vilniuje 2013 m. lapkričio 18 d. šalies prezidentas Viktor 
Janukovyč nepasirašė asociacijos sutarties su Europos Sąjunga.

Darosi neramu, sekant Lietuvos politinį gyvenimą. Artėjant 
prezidento rinkimams vis daugiau politinių pažadų ir apžadų. 
Dėl rinkėjų balsų kovojama įvairiais būdais – rašant ir skelbiant 
ne kandidatų gerus darbus, bet mėginant kuo labiau apjuodinti 
kandidatą, kad pats būtų baltesnis, nevengiama sakyti netiesos. 
Per prezidento rinkimus, kad jie nublanktų savo prasme ir svar-
bumu, ir, kad rinkėjas pasimestų bebalsuodamas, norima rengti ir 
referendumą dėl Lietuvos žemės pardavimo užsieniečiams. Gal 
ir dar kokį prielipą sugalvos iki rinkimų, kad vienu metu atėjęs 
Lietuvos pilietis nuspręstų (o iš tikrųjų už jį jau nusprendė), ar 
jam galima parduoti savo žemės sklypą, ar ne. Pranciškus Šliužas, 
buvęs Žemės ūkio ministro patarėjas, sugebėjęs gauti iš įvairių 
fondų savo privačiam ūkiui pinigų, vienas šio referendumo puo-
selėtojų (tiesa, būdamas stambus ūkininkas jis  nesuinteresuotas 
žemės savininkui mokėti tikros rinkos kainos net už jos nuomą, 
o juo labiau perkant ją) nori uždrausti savininkui pasirinkti kam 
parduoti. Bet toks referendumas gali Lietuvą išskirti iš Europos 
Sąjungos, nes viena iš sąlygų įstojant į ją buvo laisvas kapitalo 
judėjimas, taigi ir žemės pardavimas užsieniečiams. Ne naujiena 
Lietuvoje, kad įstatymų nesilaikymas vis dažniau tampa norma 
ir tai vis dažniau mėgina pabrėžti valdančiosios daugumos 
seimūnai. Pradedama garsiai abejoti net Sausio 13-osios aukų 
prasmingumu.

Lietuvos įstatymų nesilaikymas  - norma ne vienam seimūnui 
ar prakutusiam verslininkui, politikui. Bet štai dabar jau norima 
ir ES susitarimų nesilaikyti... Kiekvienas, prisidengęs kilniais 
referendumais, kuria sau politinį svorį. Bet ar Lietuvos žmonės 
kada nors tinkamai nubaus rinkimais tokius „politikus”? Lietuvos 
spaudoje daugėja straipsnių, kad Europos Sąjunga – blogis, vos 
ne Sovietų Sąjunga... Štai vienas iš jų – Gediminas Jakavonis 
(Seimo Darbo partijos frakcijos narys, Viktoro Uspaskicho 
bendrapartietis) atvirai klausia „Kokią kainą mokame už bu-
vimą Europos Sąjungoje?” (delfi.lt). Pamirštama, ką reiškė 
Lietuvai 50 sovietinių okupacijos metų, kur Lietuvos valstybė 
liko, kokia ji būtų, jei ne slaptas Vokietijos ir Sovietų Sąjungos 
sąmokslas, padalinęs Europą ir sukėlęs Antrąjį pasaulinį karą. 
Šis seimūnas, prisidengęs kilniais tikslais, abejoja Lietuvos 
saugumu Europos Sąjungoje. Jam neparanku, kad kai kurie ES 
įstatymai yra aukščiau Lietuvos. Bet tai ir yra nuostabu, kad 
joks jakavonis, uspaskichas, bradauskas negali primesti viena-
dienių įstatymų, leidžiančių apiplėšti Lietuvos žmonės vidury 
baltos dienos. Būtent stojant į Europos Sąjungą reikėjo priimti 
taip vadinamą Baltąją knygą - įstatymų rinkinį, suderinantį 
valstybės-kandidatės įstatymus su ES šalių įstatymais. Ir tik 
juos suderinusi Lietuva buvo priimta į Europos Sąjungos šalių 

bendriją. O tapus ES nariais jau negali priiminėti savo šeimai, 
giminei ar verslo grupuotei palankių įstatymų, nes jie neleistini 
demokratinėse šalyse – ES. Štai kas piktina Gediminą Jakavonį! 
Piktina ir Pranciškų Šliužą ir kitus Lietuvos žemės pardavimo 
referendumo ruošėjus, kuriems nesinori už žemę mokėti realios 
kainos, jie nori laikyti Lietuvos žmonės tamsume, bet Europos 
Sąjungos įstatymai jiems sukelia sunkumų... Tad jie ir siūlo 
referendumą, galintį privesti Lietuvą išstoti iš ES, o tada jau 
Vladimir Putin ir jo kuriama Eurazijos muitų sąjunga belieka.

Yra begalės kitų būdų neparduoti Lietuvos žemės būtent 
ne Lietuvos piliečiams. Pvz., Vokietijoje norintis įsigyti žemės 
užsienietis privalo pats ją ir dirbti. Galima ir daugiau pavyzdžių 
surasti. Ir ši teisė visai nesikerta su ES, bet tai nė motais refe-
rendumo ruošimo triukšmadariams.

Noriu pastebėti, kad JAV gyvenantis Lietuvos pilietis, priė-
męs JAV pilietybę ir po LR Konstitucinio Teismo išaiškinimo 
tapęs užsieniečiu savo tėvynėje Lietuvoje, nebegalės investuoti 
savo tėvynėje, negalės nusipirkti žemės. O tokių „užsieniečių” 
JAV yra daugiau negu referendumui surinkti reikėjo parašų.

Didelis nesusipratimas yra Lietuvos Rinkimų įstatymas, 
kuriame numatyta kalinių teisė dalyvauti Lietuvos valdžios rin-
kimuose. Beje, vienas Lietuvos politikos apžvalgininkas mokė 
Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę, kad reikia atsižvelgti į 
rinkėjų valią (dėl 2012-2016 metų Lietuvos Seimo rinkimuose 
dalyvavusios Darbo partijos), kai ji viešai abejojo Darbo partiją 
lydinčių teismų bylų ir balsų papirkinėjimo skandalo galimybė-
mis būti koalicijoje su valdančiaisiais, jai buvo prikišama, kad 
ji nesiskaito su rinkėjų valia. Šis apžvalgininkas kaip pavyzdį 
rodė JAV, sakydamas, kad JAV prezidentas taip nesielgtų. Bet 
jis nepaminėjo, kad JAV kaliniai neturi teisės balsuoti, jeigu 
nėra atlikę JAV Teismo skirtos bausmės. 

Baisu, kai Lietuvos likimą lemia kaliniai, kalinių balsai, ku-
rie net atlikdami teismo paskirtą bausmę, turi Lietuvos valdžios 
sudarytas sąlygas ir toliau nusikalsti – t.y. balsuoti, parduodant 
savo balsą.

Vyriausios Rinkiminės Komisijos pirmininkas Zenonas 
Vaigauskas, esantis šiose pareigose ne pirmus metus, jau seniai 
toleruoja balsų pirkimą ir jokio Lietuvos Rinkimų įstatymų 
pataisos nesiūlo. Nors jo kėdė buvo susvyravusi dėl tokio 
2012-2016 metų LR Seimo narių rinkimų organizavimo, bet jis 
ir toliau organizuos kitus rinkimus – t.y. Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimus. Keista, kad šiandien tai tenkina visus 
Seimo narius.

Tad negi ir vėl Lietuvos likimą lems kalinių balsai? Ar bus 
kam rinktis prie Lietuvos Seimo, ar išeis Lietuvos žmonės į 
aikštes, kai iš europėjančios Lietuvos vėl bus sukama į rytus.

Jonas Kurtakis

Artėdami prie Sausio 
13-osios, mes ir vėl pagerbiame 
tą naktį žuvusias aukas, visus 
nukentėjusiuosius, lenkiame 
galvas prieš tuos, kurie (nebijau 
to skambaus įvaizdžio) savo 
krūtinėmis pridengė Lietuvos 
nepriklausomybę, kaip mini-
me ir tuos, kurie – dažniausiai 
bevardžiai, valdžios pamiršti 
ir niekur nekviečiami – budė-
jo karščiausiose mūsų šalies 
vietose, taip išreikšdami viena: 
iškovotą laisvę stojo ginti kone 
visa Lietuva.

Taip jau sutapo, kad to-
mis dienomis, teisingiau – po 
Vatikano II Susirinkimo litur-
ginio kalendoriaus reformos 
1969 m. buvo nutarta, jog pirmą 
sekmadienį po Trijų Karalių 
arba Viešpaties Apsireiškimo 
krikščionys pažymi ir Viešpaties 
Krikšto (lot. Baptisma Domini) 
metą.

Evangelija skelbia, kad, kai 
Jėzus atėjo krikštytis, šv. Jonas 
suabejojo, ar jis gali krikštyti 
Jėzų, nes šis buvo be kaltės ir 
Jam nereikėjo atgailauti. Jonui 
krikštijant Jėzų, ant Jo tarsi 

SAUSIO 13-OJI: SAVAS ŠOVĖ Į SAVĄ?..
balandis nusileido Šventoji 
Dvasia, ir iš dangaus pasigir-
do Dievo balsas: „Tu mano 
mylimasis Sūnus, tavimi aš 
gėriuosi”. Su Viešpaties Krikštu 
prasidėjo Jėzaus tarnystės me-
tas. Iš tikrųjų Jėzaus Krikštas yra 
paskutinė Kalėdų laikotarpio 
diena. Po to prasideda eilinis 
liturginis laikas.

Tai buvo palaimintas pir-
mapradis, o po dviejų tūkstan-
tmečių atėjo Didžiojo Chaoso 
metas.

Prieš trejus metus mėnraš-
tyje „Metai” rašytojas Vytautas 
Martinkus prisiminė: „...aną 
šeštadienį, kuriuo prasidėjo anas 
sekmadienis, tiktų pavadinti 
(pagal „Penkiaknygės” - pagrin-
dinio judėjų religinio teisinio 
traktato arba Toros - pradžią) 
Chaoso sugrįžimu. Po šeštosios 
dienos visų Lietuvos kūrinių 
laukė ne sekmadienio poilsis, 
o išbandymas pirmapradėmis 
jėgomis. Jų buvo labai daug, ir 
tai ne vien sovietiniai tankai bei 
kariai. Iš sugrįžtančio Chaoso 
lyg iš molio vėl reikėjo lipdyti 
save ir kitus. Chaoso įtampa 

grasė viskam ir radosi anksčiau 
nei „atėjus vakarui, ir išaušus 
rytui, šeštajai dienai”. Chaosas – 
pilkos, gal ledo spalvos ir, jeigu 
nesi dailininkas, sunku ją vadinti 
rojaus spalva”.

Taigi, tada Sausio 13-oji 
kliuvo sekmadieniui – tikin-
tiesiems šventam metui. Kaip 
pasakytų poetas, brėško krauju 
nudažytas šventas sekmadie-
nio rytas. Sunku patikėti, kad 
tuometiniai SSKP vadai ir visa 
partinė nomenklatūra išpažino 
didžiąsias krikščioniškas šven-
tes. Tik paskui, į valdžią atėjus 
Boris Jelcin, jie panūdo de-
monstruoti savo palankumą 
cerkvei, uoliai ėmė ją lankyti 
ir lankstytis ikoniškajai Dievo 
Motinai. O 1991-ųjų pradžioje 
jie mieliau griebdavosi marksis-
tinės ir bolševikinės retorikos, 
politinių grasinimų ir „Alfa” pa-
galbos. Taip atsitiko ir tą baisią 
naktį į sekmadienį, kai Michail 
Gorbačiov saldžiai pūtė į akį... 

Bet mes šįkart ne apie ti-
kėjimą, kaltės pripažinimą ir 
nuodėmės išpažinimą ir net apie 
tas laisvės aukas, apie kurias jau 
rašyta prirašyta. 

Kokie bebūtų marksistai-
leniniečiai, bet manau, kad 
istoriko diplomus įgijusių dviejų 
dzūkų Mykolo Burokevičiaus 
bei Juozo Jermalavičiaus tėvai 
buvę tikintys šventuoju mo-
kymu žmonės. Bet tą naktį, 
jau užėmus TV bokštą, vie-
no iš LKP (SSKP) vadovų J. 
Jermalavičiaus balsu iš šar-
vuočio, kuris apie pusę trijų 
po viaduku į Vingio parką vos 
nesutraiškė mūsų senutėlio 
„Moskvičiaus”, riedančio į 
Konarskio gatvę, per garsiakalbį 
skelbė: „Broliai lietuviai, nacio-
nalistų ir separatistų vyriausybė, 
kuri priešpastatė save liaudžiai, 
nuversta. Eikite pas savo tėvus, 
vaikus…” Ir ši gražbylystė buvo 
skelbiama po to, kai okupantų 
aukos nuo TV bokšto jau buvo 
vežamos į ligonines...

Po dviejų dešimtmečių 
atsirado Kremliaus emisaro 
paskleista frazė „savi šaudė 
į savus”. Teismo ji buvo pa-
neigta, o ją eskalavęs aktyvus 
„frontininkas” Algirdas Paleckis 
nubaustas, tačiau jis iki šiol 
dažnai matomas išdidžiai marši-
ruojantis sostinės Kaštonų gatve 
ir taikosi prasimušti į kokią nors 
Rusijos TV laidą, kad pakartotų 
du dešimtmečius gyvuojantį 
melą.

Bet iki šiol kaimyninės šalies 
žiniasklaida, tiek jos numylė-
tiniai Lietuvoje nutyli kitą tos 
nakties įvykį, kurį perfrazavus 
irgi galima pavadinti „savas 
šovė į savą”. 

Kaip savo prisiminimuose 
rašo matematiko išsilavinimą 
turintis, buvęs Lietuvos žygei-
vių sąjungos vadovas vilnietis 
Alfonsas Čeponis, tą naktį iš 

(Nukelta į 4 psl.)
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Pskovo atvykusi „Alfa” grupė 
turėjo tyliai užimti TV bokštą 
ir TVR komiteto pastatą S. 
Konarskio gatvėje. Tyliai tai 
padaryti sukliudė tūkstančiai 
šiuos objektus apsupusių žmo-
nių. Neapsieita ir be agresorių 
aukų. Tiesa, ji buvo tik viena. Ja 
tapo leitenantas ar vyr. leitenan-
tas Viktor Viktorovič Šackich, 
kurį TVR pastate (rašoma, kad 
lipant per langą) netyčia iš 5 cm 
atstumo į nugarą nušovė kitas 
„Alfa” karininkas. Kulka jam 
pateikė po liemene į pažastį, ir 
jis po kiek laiko mirė. 

Iš pradžių nušautasis gulėjo 
rūmų fojė, ir lavoną matė iš 
pastato varomi žurnalistai bei 
TVR darbuotojai. Paskui jis 
buvo nuneštas į valgyklą ir pa-
guldytas ant stalo. Jau po pastato 
užgrobimo rugpjūtį grįžę į savo 
darbo vietas žurnalistai dygiai 
juokavo, kaip nejauku už to 
paties stalo gerti rytinę kavą... 
Netrukus kūnas buvo atga-
bentas į Raudonojo Kryžiaus 
ligoninę, o iš ten jį pavyko 
išgabenti į Teismo ekspertizės 
patalpas, kad būtų galima ištirti. 
Ekspertai greitai nustatė, jog 
V. Šackich žuvo nuo saviškių 
kulkos. Beje, kaip rašo K. 
Čeponis, SSSR KGB specia-
listai vėliau patys atliko labai 
išsamų vidinį tyrimą ir nustatė, 
kad jį automatu AK-74 5,45 mm 
kulka iš tikro atsitiktinai pašovė 
saviškis.

Tačiau tai aprašydamas 
Rusijos karinių pajėgų majoras 
Michail Pustobajev (1991 m. jis 
buvo atleistas iš kariuomenės 
„už garbingo sovietų karininko 

vardo diskreditavimą”) 2003 m. 
išleistoje knygoje „Atpirkimas” 
pastebi, jog tą naktį iš pastato 
išvaromiems redaktoriams ir 
TV žurnalistams įsiutę okupan-
tai liepdavo paliesti koridoriuj 
paguldytą ruso kareivio lavoną 
– žiūrėkit, ką jūs padarėt!

Po kelių mėnesių, kaip to-
liau rašo M. Pustobajev, SSRS 
generalinis prokuroras paskelbė 
ciniškiausias atlikto žudynių 
prie TV bokšto ir TVR pastato 
„tyrimo” išvadas: kariškiai į 
žmones nešaudę, o civiliai prie 
bokšto žuvę nuo Sąjūdžio „boje-
vikų” rankos. Tie šaudę nuo sto-
gų, stūmę mergaites po tankais, 
pririnkę senų lavonų Vilniaus 
lavoninėse ir juos tyčia peršo-
vę – taip rašė (ir rašo), kalbėjo 
(ir kalba) netgi aukšti sovietų 
pareigūnai, politikai, žurnalistai. 
Iki šiol Rusijos specialiosios 
paskirties tarnybos ir „Alfos” 
svetainėse tvirtinama, kad V. 
Šackich „didvyriškai žuvo 
prie TV bokšto nuo lietuviškų-
jų nacionalistų rankos”... Po 
mirties jis apdovanotas Kovinės 
Raudonosios vėliavos ordinu.

Kaip rašo portalas red-so-
vet.su, leitenantas V. Šackich 
įėjo į papulkininkio Jevgenij 
Čiudesnov KGB „A” padalinio 
grupę. Pastarasis čia ištarna-
vo beveik 20 metų – nuo pat 
„Alfos” sukūrimo 1974-ųjų 
birželio 29 d. KGB vadovo Jurij 
Andropov įsakymu. Specialaus 
padalinio „Bratiška” svetainėje 
bratishka.ru šis jau į atsargą 
išėjęs pulkininkas pasakoja, 
kad KGB nutarimu paskelbus 
kovinę parengtį 65 specialios 
paskirties tarnybos smogikai 
sausio 11 d. vakare iš Vnukovo 
oro uosto Maskvoje išskrido į 

Vilnių, kur grupės vadovavimą 
perėmė „Alfos” grupės viršinin-
ko pavaduotojas papulkininkis 
Michail Golovatov, dabar taip 
pat kaltinamasis Sausio 13-osios 
byloje. Smogikams buvo iškel-
ta užduotis „išblokuoti keletą 
objektų, kad jų iš rikiuotės 
neišvestų Sąjūdžio šalininkai”. 
Objektas Nr. 1 – Televizijos ir 
radijo komitetas S. Konarskio 
gatvėje.

Savo atsiminimuose šis ka-
rininkas pripažįsta, kad tada 
Vilniuje tvyrojo didžiulė psi-
chologinė įtampa: viena, kad 
reikėjo neutralizuoti „naciona-
listinius teroristus ir smogikus”, 
kita – kai atsiduri politinių aistrų 
verpete. Čia J. Čiudesnova 
graudenasi, kad jam buvo dvi-
gubai sunkiau: juk jis gimęs 
Panevėžyje. Mieste iki šiol 
gyvena jo artimieji, kurie po 
to netgi bijoję ir vengę su juo 
bendrauti. Paskui smogikų va-
das pasakoja, kaip sunku buvo 
nusigauti į TVR pastatą, kaip 
juos gąsdino su imitacine gra-
nata kažkoks „nacionalistas”...

Toje grupėje buvo saviškių 
nušautas tada ir 22-jų nesu-
laukęs V. Šackich. Išsamios 
informacijos apie šį eilinį KGB 
karininkėlį, kuris į Vilnių pa-
siųstoje „Alfa” grupėje žygiavo 
paskutinis („zamykajuščij”), 
mes neradome, bet ji ir nedo-
mina. Svarbu kitkas: jaunuolis 
netyčia ar tyčia (galima daryti 
ir tokią prielaidą, nes tuomet 
daugelis karininkų murmėjo, 
kad juos siunčia į beviltiškus 
„karštuosius” taškus, į politi-
zuotas, vien Kremliaus veikėjų 
interesus tenkinančias pozici-
jas, tad tokius dvejojančius rei-
kėjo kaip nors „neutralizuoti”) 

(Atkelta iš 3 psl.) saviškio buvau nušautas, bet 
šito nei „Alfa” vadai, nei kai 
kurie Maskvos propagandistai 
nenori pripažinti. Grįžkime prie 
tos žmogžudystės. Publicistė 
Irena Tumavičiūtė, nagrinė-
jusi svarbiausius Lietuvos 
istorijos posūkius, laikraštyje 
„Ūkininko patarėjas” prieš 
dvejus rašė, kad prieš keletą 
dešimtmečių rusų žurnalis-
tams J. Čiudesnov sakęs, jog 
karininkui „lietuvių naciona-
listai vėliavos smaigaliu įdūrė”. 
Paskui, supratęs, kad vėliavos 
kotu vargu ar mirtinai sužeisi 
specialia šturmo apranga ap-
taisytą smogiką, ėmęs tvirtinti, 
jog jį patiesė „balistiniu peiliu” 
(tokius „šaltuosius” ginklus, 
kurių geležtė, spyruoklės arba 
suspaustų dujų iššauta, 60 
km/h greičiu įsminga į taikinį, 
nešiodavosi SSRS ginkluotų-
jų pajėgų Generalinio štabo 
Vyriausiosios žvalgybos valdy-
bos specialiųjų dalinių nariai). 
Vadinasi, „lietuvių nacionalis-
tai” tokių ginklų negalėjo turėti, 
ir dar užgrobtuose rūmuose...

I. Tumavičiūtė rašė, kad 
tokių vingrybių netrūksta netgi 
po to, kad SSRS generalinė 
prokuratūra po savo atlikto 
tyrimo iškart padarė išvadą, 
jog V. Šackich buvo nukautas 
5, 45 mm kulka, atskriejusia 
iš apačios į viršų (priešinga 
kryptimi nei, anot Kremliaus 
propagandos ruporų, prie TV 
bokšto lakstė lietuvių naciona-
listų iššautos kulkos). 5,45×39 
mm šovinys, atėmęs gyvybę 
„Alfos” leitenantui, irgi buvo 
įtrauktas į GRU specialių-
jų pajėgų ginkluotės rinkinį. 
Tai tarptautinių konvencijų 
uždrausta „kalašnikovo” 

SAUSIO 13-OJI...

Sausio 12 d., sekmadie-
nį, Vilniuje, nuo Antakalnio 
poliklinikos iki Antakalnio 
kapinių vyko iškilminga pa-
triotinė eisena, skirta Sovietų 
Sąjungos vykdytos agresijos 
prieš Lietuvos Valstybę ir 
Tautą aukoms atminti.

Antakalnio kapinėse da-
lyviai uždegė žvakutes ant 
Sausio 13-osios naktį žuvu-
sių gynėjų kapų, sugiedojo 

Vilnius ,  sausio 13 d. 
(ELTA). Premjeras Algirdas 
Butkevičius netoleruotinu 
laiko Seimo Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos (LLRA) frak-
cijos pademonstruotą protestą 
per iškilmingą Sausio 13-osios 
minėjimą Seime.

„Manau, kad tikrai ne-
reikalingos tokios akcijos, 
nes tai yra pirmiausia nepa-
garba mūsų valstybei, iško-
votai laisvei, demokratijai, 
taip pat nepagarba tiems 
žmonėms, kurie žuvo Sausio 
13-osios naktį. (...) Manau, 

automato išcentrinė kulka. 
Įsiskverbusi į kūną, ji vartosi 
plėšydama audinius, raumenis, 
trupindama kaulus. Televizijos 
bokšto gynėjui, tuometiniam 
studentui biochemikui, dabar, 
t.y. 2012-ųjų pradžioje, nano-
technologijų ir medžiagotyros 
centro „NanoTechnas” vadovui 
Arūnui Ramanavičiui, rašė 
„Ūkininko patarėjas”, labiau 
pasisekė – 5, 45 mm kulkos 
jam sutrupino tik šlaunikaulį, 
bet vyras visą gyvenimą šlub-
čios su skeveldromis kūne: 
gydytojai nepajėgė ir nedrįso 
jų išrankioti, nes pacientą būtų 
reikėję išmėsinėti gabalais.

Galbūt nekalto kareivėlio 
žūtis, nepaisant, kurioje bari-
kadų pusėje jis buvo, ir sukelia 
krikščionišką gailestį bei užuo-
jautą, bet klausimas kitas: ar 
tuometines SSRS ir dabartinės 
Rusijos politikai, siųsdami 
savo jaunuolius į tikrą pragarą 
– malšinti tautinių sujudimų, 
turi atskaitos tašką, kodėl jie 
taip daro? Ar Sausio 13-osios 
naktinis precedentas Vilniaus 
S. Konarskio 49 nesako, kad 
laikas liautis galabyti savo tau-
tiečius, nelabai nutuokiančius, 
kieno, kokius ir ar moralius 
interesus jie gina? Jeigu su-
bliūško piktybinis mitas „savi 
šaudė į savus”, tai gal turi teisę 
egzistuoti ir būti vartojama tezė 
„savas šaudo savą”?

Tai klausimai ne šiaip sau 
iš krikščioniškos etinės srities. 
Tai užuomina į kaimyninių 
valstybių ir tautų sambūvį, 
kurį štai jau 23-ji metai nuodija 
„juodųjų” technologijų meistrai 
iš Rytų.

Česlovas Iškauskas, www.
iskauskas.lt,

SAUSIO 13-ĄJĄ TAUTINIS JAUNIMAS PAMINĖJO IŠKILMINGA EISENA
Tautišką giesmę. Eitynėse 
dalyvavo įvairaus amžiaus 
žmonės, tačiau didžiausią dalį 
dalyvių sudarė jauni žmonės, 
kurie tą lemtingą mūsų Tautai 
naktį dar net nebuvo gimę. 
Savo eitynėmis jie simboliškai 
parodė, kad jie jei būtų galėję, 
būtų dalyvavę Laisvės sargy-
boje ir neišsigandę okupacinės 
kariuomenės tankų.

voruta.lt

Lietuvių tautinio jaunimo sąjunga surengė iškilmingą patriotinę eiseną.                              ELTA nuotr.

LLRA PROTESTAVO  
PER IŠKILMINGĄ SAUSIO 13-OSIOS MINĖJIMĄ 

kad tai netoleruotina”, - žur-
nalistams sakė Vyriausybės 
vadovas.

Pasak A. Butkevičiaus, 
lenkų tautinės mažumos pro-
blemos yra sprendžiamos. „Aš 
manau, kad tos problemos iš 
dalies yra sprendžiamos, lau-
kiamas Konstitucinio Teismo 
(KT) sprendimas”, - sakė 
Premjeras.

Kaip ELTA jau skelbė, su-
sirūpinę dėl tautinių mažumų 
padėties Lietuvoje, Seimo 
LLRA frakcijos nariai, minint 
Laisvės gynėjų dieną, reikšda-

mi protestą, paliko iškilmingo 
minėjimo salę. Tai atsitiko, 
kai kalbėjo Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis.

„Atsižvelgdama į susiklos-
čiusią situaciją, žeminančią 

žmogaus orumą ir ignoruojan-
čią piliečių teises viešajame 
gyvenime, šalia valstybinės 
kalbos, vartoti gimtąją kalbą, 
Seimo Lietuvos lenkų rinki-
mų akcijos frakcija pareiškia 
ryžtingą protestą palikdama 
salę V. Landsbergio pasisaky-

mo metu. Pabrėždami mūsų 
nuoširdžią pagarbą Sausio 13 
dienos aukoms ir dalyviams, 
šiandien aktyviai dalyvausi-
me visuose pagrindiniuose 
renginiuose, skirtuose Laisvės 
gynėjų dienai paminėti”, - pa-
reiškė LLRA frakcija.



5. DIRVA . 2014 m. sausio 21 d. . 
„TAS LAISVĖS NEVERTAS,  

KAS NEGINA JOS”
Sausio 12 d. Laisvės gynė-

jų atminimo laužų uždegimo 
ceremonijoje prie Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos 
pastato dalyvavęs premjeras 
Algirdas Butkevičius pasakė 
atminimo žodį.

„Sausio 13-ąją Lietuva len-
kiasi Laisvės gynėjams, pri-
mindama mums visiems dėl šio 
didingo tikslo gyvybes paauko-
jusiųjų vardus. Nusprendę gy-
venti laisvėje buvome vieningi, 
todėl ir galingi.

Mes tvirtai pasakėme, jog 
laisvė – pamatinė žmogaus 
ir tautos vertybė, visaverčio 
gyvenimo šaltinis. Mūsų nepri-
klausomybės metai akivaizdžiai 
paliudijo, kad tik būdami laisvi 
galime kurti demokratišką, 
modernią ir veržlią Lietuvą. 
Esame savo šalies šeimininkai 
ir atsakingai suvokiame, kad 
laisvė suteikia ne tik teises, bet 
ir pareigas Tėvynei. 

Pagerbdami žuvusiuosius 
ir nukentėjusius už Lietuvos 
Nepriklausomybę, minėdami 
visus Laisvės gynėjus, įsiparei-
gokime savo kasdieniais darbais 
stiprinti valstybę, oriai tarti bei 
garsinti jos vardą visame pasau-
lyje. Ir sykiu visada prisiminti: 
„tas laisvės nevertas, kas ne-
gina jos”, – kalbėjo premjeras 
A. Butkevičius.

„Buvome tada, kur reikėjo 
būti, padarėme, ką reikėjo 
padaryti”

Laisvės gynėjų dienos išva-
karėse, Seimo Kovo 11-osios 
Akto salėje įvyko tradicinis 
Lietuvos valstybės gynėjų su-
sitikimas.

Renginio dalyvius pasvei-
kino Seimo Pirmininko pava-
duotojai Petras Auštrevičius ir 
Algirdas Sysas, pirmasis atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės vadovas, Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
P i r m i n i n k a s ,  E u r o p o s 
Parlamento narys Vytautas 
Landsbergis, 1991 metų bari-
kadų dalyvių Marupės bendrijos 
vadovas, Nacionalinės gvardijos 
narys Jānis Ozols. Maldos žodį 
tarė kunigas Robertas Grigas.

„Tai ir tragiška diena, ir 
mūsų pergalės pradžios diena”, 
– pažymėjo Seimo Pirmininko 
pavaduotojas Algirdas Sysas, 
pr is imindamas 1991 m. 
Sausio13-ąją. „Didžiuojamės 
Jumis, nes Jūs buvote čia, drą-
siai gynėte Lietuvą”, – sakė A. 
Sysas.

Seimo Pirmininko pava-
duotojas Petras Auštrevičius 
Laisvės gynėjams linkėdamas 
sveikatos ir ryžto, kvietė juos 
būti aktyviais, bendrauti su 
jaunimu, kalbėti tiesos žodžius, 

kelti dvasią.
„Lietuvos Nepriklausomybė 

ir Laisvė niekam negrasina, 
niekas negali mums uždrausti 
būti laisviems, tačiau tai ne-
reiškia, kad nėra jokių grėsmių, 
tai nereiškia, kad dėl jos ne-
reikia kovoti dabar”, -sakė P. 
Auštrevičius.

„Buvome tada, kur reikėjo 
būti, padarėme, ką reikėjo pa-
daryti. Tai dovana, kurią ne kie-
kvienas patiria. Mums taip klos-
tėsi. Ir istorinės aplinkybės, ir 
dvasinis paveldas, paliktas mūsų 

Sausio 13-osios aukos pagerbtos Antakalnio kapinėse. Nuotraukoje Lietuvos Respublikos ministras 
pirmininkas Algirdas Butkevičius ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė 
Sausio 13-osios aukų pagerbime.                                                                                           ELTA nuotr.

Lietuvos Generalinė pro-
kuratūra baigia rengti Europos 
arešto orderius 79 įtariamie-
siems 1991 metų sausio įvykių 
byloje.

Įtariamieji yra Ukrainos, 
Rusijos ir Baltarusijos pi-
liečiai, kurie 1991 metais 
ėjo vadovaujančias pareigas 
sovietų gynybos ir vidaus 
reikalų ministerijoje, Gynybos 
komitete, Lietuvos komunistų 
partijos aktyvistai. Jie įtariami 
dalyvavę Vilniuje užgrobiant 
Vilniaus televizijos bokštą, 
Spaudos rūmus, Radiją ir tele-
viziją, kitus objektus Vilniuje 
ir kituose miestuose.

Nukentėjusiais pripažinti 
daugiau nei 1 tūkst. Lietuvos 
gyventojų, kurie tuo metu 
buvo sužaloti prie Vilniaus 
televizijos bokšto, Spaudos 
rūmų ir kitur.

Teismas 71 įtariamajam 
skyrė kardomąsias priemones - 
suėmimus, o septynių asmenų 
duomenys dar yra tikslinami.

Vilniaus apylinkės teismui 

pirmtakų, mūsų tėvų ir anksčiau 
už Lietuvą žuvusiųjų įpareigoji-
mas”, – sakė pirmasis atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos vals-
tybės vadovas, Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
P i r m i n i n k a s ,  E u r o p o s 
Parlamento narys Vytautas 
Landsbergis sveikindamas 
Laisvės gynėjus.

Prisiminimais apie lais-
vės gynimą pasidalijo 1991 
metų  ba r ikadų  da lyv ių 
Marupės bendrijos vadovas, 
Latvijos Nacionalinės gvar-

dijos narys Jānis Ozols, foto-
grafas Alfredas Girdziušas, 
Alytaus, Marijampolės ir 
Tauragės savanoriai, Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto si-
gnatarai, Vilniaus universiteto 
Istorijos fakulteto studentas 
Paulius Kruopis perskaitė pra-
nešimą „Nuo ko šiandien turime 
saugoti laisvės kovų istoriją?”

Laisvės gynėjai po susitiki-
mo Seimo Kovo 11-osios Akto 
salėje stojo į tradicinę rikiuotę 
Parlamento galerijoje.

delfi.lt

SAUSIO ĮVYKIŲ KALTININKAI NETRUKUS SULAUKS 
EUROPOS AREŠTO ORDERIŲ

pripažinus minėtus asmenis 
įtariamaisiais, praėjusių metų 
vasarą Generalinė prokura-
tūra į Rusiją, Baltarusiją ir 
Ukrainą išsiuntė 78 teisinės 
pagalbos prašymus. Jais pra-
šoma įtariamiesiems įteikti 
dokumentus apie įtarimus, 
juos apklausti, supažindinti su 
įtarimais, pasiūlyti dalyvauti 
procese.

Įtarimai buvusiems kariš-
kiams pateikti pagal penkis 
Baudžiamojo kodekso straips-
nius - dėl galimo tarptautinės 
teisės draudžiamo elgesio su 
žmonėmis, tarptautinės hu-
manitarinės teisės saugomų 
asmenų žudymo, tarptautinės 
humanitarinės teisės saugomų 
asmenų žalojimo, draudžia-
mos karo atakos prieš civilius 
ir uždraustų karo priemonių 
naudojimo. Už šiuos nusikal-
timus Lietuvos Baudžiamasis 
kodeksas numato laisvės atė-
mimą iki gyvos galvos.

„Tik Ukraina įvykdė mūsų 
teisinės pagalbos prašymą ir 

dviem asmens įteikė teismo 
nutartis dėl pripažinimo įtaria-
maisiais. Rusija ir Baltarusija 
įvykdyti mūsų teisinės pa-
galbos prašymą atsisakė”, 
- per spaudos konferenciją 
penktadienį sakė Generalinės 
prokuratūros Baudžiamojo 
persekiojimo departamen-
to vyriausiasis prokuroras 
Simonas Slapšinskas.

Europos arešto orderių 
parengimas šioje byloje bus 
paskutinis veiksmas, tyrimas 
byloje bus baigtas. Tai planuo-
jama kovo mėnesį.

„Tikimės, kad dar šiais 
metais 700 tomų byla bus 
perduota nagrinėti teismui”, - 
sakė S.Slapšinskas.

Jeigu kaltinamieji neat-
vyks į teismą, procesas vyks 
už akių. 2010 metų pabaigoje 
ir 2011 metų kovą Lietuvoje 
įsigaliojusios Baudžiamojo 
kodekso pataisos numato gali-
mybę užbaigti ikiteisminį tyri-
mą įtariamajam nedalyvaujant 
procese. Tie du asmenys, kurie 
Ukrainoje priėmė Lietuvos 
teisėsaugos dokumentus, kol 
kas atvykti į Lietuvą atsisako, 
parodymų nedavė.

„Dalis dokumentų yra 
reikšmingi ne tik 1991 metų 
teisiniam vertinimui - jie reikš-
mingi ir istoriniu aspektu. 
Bendradarbiaujant su Lietuvos 

valstybės archyvu, pavyko res-
tauruoti dalį dokumentų, kurie 
iš tikrųjų buvo labai prastos 
būklės, tiesiog byrėdavo ran-
kose”, - teigė S.Slapšinskas.

Prokuroro teigimu, baigia-
ma 1990 metų sausio įvykių 
byla bus net tik didžiausia 
Lietuvos teisėsaugos istori-
joje pagal savo apimtį, bet ir 
pirmoji byla, kuri bus visa 
perkelta į skaitmeninį formatą. 
Tai padės proceso dalyviams 
ir teisėjams paprasčiau susi-
pažinti su bylos medžiaga. 
Skaitmeninis formatas bus 
prieinamas ir visuomenei, 
kai bus baigti visi teisminiai 
procesai.

2010 metų gruodžio 29 
dienos nutarimu buvo sudaryta 
nauja tyrimo grupė, suside-
danti iš penkių Generalinės 
prokuratūros prokurorų ir 
dviejų Lietuvos kriminalinės 
policijos biuro pareigūnų. Per 
pastarąjį tyrimo laiką tikslinti 
asmenų, dėl kurių veiksmų 
atliekamas ikiteisminis tyri-
mas, duomenys, parašyta ir 
išsiųsta beveik 100 teisinės 
pagalbos prašymų į užsienio 
valstybes, išanalizuota keli 
tūkstančiai vaizdo dokumentų, 
apklausta beveik 300 liudy-
tojų, atlikti kiti Baudžiamojo 
proceso kodekse numatyti 
veiksmai. Vien per 2013 metus 
buvo apklausta beveik 100 
liudytojų.

Per karinius veiksmus 1991 

metų sausį Lietuvoje nužudyta 
14 civilių, 31 buvo sunkiai su-
trikdyta sveikata, daugiau nei 
1 tūkst. buvo kitaip sužaloti.

P a s a k  p r o k u r o r o 
S.Slapšinsko, Rusija šioje 
byloje su Lietuva nebendra-
darbiauja, teigdama, kad pra-
šymai neatitinka teisinio regla-
mentavimo, be to, kaimyninė 
valstybė turi kitą Sausio įvykių 
vertinimą.

Rusija prašo Lietuvos per-
duoti jai visą baudžiamosios 
bylos medžiagą, esą ji pati at-
liks savo piliečių baudžiamąjį 
persekiojimą.

„Jeigu perduotume, Rusija 
jų nenuteistų, o mes neturėtu-
me baudžiamosios bylos me-
džiagos” , - sakė tyrimo gru-
pėje dalyvaujanti Generalinės 
prokuratūros prokurorė Daiva 
Skorupskaitė-Lisauskienė.

LRT

LIETUVOS 
SAVANORIŠKAI KRAŠTO 

APSAUGAI – 23 METAI
Minint Savanoriškos krašto 

apsaugos tarnybos 23 metų 
sukaktį, savanorius pagerbė 
aukšti Lietuvos pareigūnai ir 
svečiai iš užsienio. Senoviniu 
kalaviju apdovanota ir geriau-
sia savanorių kuopa šiemet 
pripažinta Dainavos apygar-
dos rinktinė.

Šešias krašto apsaugos rink-
tines pagerbė aukščiausi šalies 
ir kariuomenės vadovai.   LRT
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Reikšmingi šie metai ne 
tik tautininkams, bet ir visai 
Lietuvai. Minime ir minėsime 
didžias, garbingas ir liūdnas 
pirmojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos istorines 
datas. Sukanka 140 metų nuo 
jo gimimo, 95-eri, kai Lietuvos 
Valstybės Taryba 1919 m. 
balandžio 4 d. A. Smetoną 
išrinko Lietuvos Respublikos 
Prezidentu ir tragiška jo žūties 
data 1944 m. sausio 9 d. Visa 
tai tikrai leido 2014-uosius 
metus pavadinti Prezidento 
Antano Smetonos metais. 
Bet, matyt, kol kas Lietuvos 
politinis elitas tokios aukštos 
moralinės ir tautinės valios 
dar neturi. Gerai nors tiek, kad 
Kauno Prezidentūros sodelyje 
buvo susirinkta ir prie Alfonso 
Vauros sukurto paminklo gra-
žiai paminėtos Prezidento 
Antano 70-tosios mirties me-
tinės.

Sug iedo jus  L ie tuvos 
valstybės himną ir tylos mi-
nute pagerbus visus miru-
sius ir žuvusius Lietuvos 
Prezidentus ir kovotojus už 
laisvę, Lietuvos šaulių są-
jungos garbės kuopos kariai 
padėjo gėles nuo Lietuvos 

Dr. Leonas Milčius padeda gėles nuo Tautininkų sąjungos Kauno skyriaus.

GĖLĖS PREZIDENTUI  
ANTANUI SMETONAI

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras  
dr. Leonas Milčius

respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės. Gėles taip 
pat padėjo LR Seimo nariai, 
Kauno miesto tarybos na-
riai, Lietuvos šaulių sąjungos 
atstovai, Lietuvos Sąjūdžio 
Kauno skyriaus pirmininkas 
Raimundas Kaminskas ir na-
riai, Kauno miesto savivaldy-
bės administracijos, korporaci-
jos „Neo-Lithuania” atstovai, 
A.Smetonos gimnazijos moki-
niai, susirinkę kauniečiai. Visi 
įdėmiai išklausė perskaitytas 
Prezidento A.Smetonos mintis 
apie ankstesnių patriotiškai 
nusiteikusių lietuvių norą bei 
pastangas atkurti savo nepri-
klausomą valstybę.

Vėliau kalbėjęs Kauno 
meras Andrius Kopčinskas 
užsiminė apie ketinimus ir ve-
damus pokalbius su Prezidento 
artimaisiais A.Smetonos pa-
laikus parvežti į Kauną ir pa-
laidoti Prisikėlimo Bažnyčios 
šventoriuje. Žinoma, tokia 
mintis nėra nauja, bet dauge-
liui tikrai graži ir geidžiama. 
Iš kitos pusės kyla ir nemažai 
diskusijų ar pirmasis Lietuvos 
respublikos Prezidentas netu-
rėtų būt perlaidotas istorinėje 
visų laikų Lietuvos sostinėje 

Vilniuje, kur jis kaip signataras 
pasirašė Vasario 16-osios Aktą 
ir buvo išrinktas Prezidentu? 
Juk A.Smetona niekados ne-
atsisakė tikrosios Lietuvos 
sostinės ir dėjo visas įmano-
mas diplomatines ir gynybines 
pastangas, kad Vilnius būtų 
grąžintas Lietuvai. Aišku, 
Prezidento palaikų klausimo 
sprendimas priklauso ne vien 
nuo kauniečių ar Respublikos 
vadovų ir politikų sprendimų, 
bet daug daugiau nuo likusių 
artimųjų, giminaičių nuomo-
nės. Juk visai būtų gražu, kad 
jie rastų laiko ir kaip oficiali 

valstybinė delegacija nuvyk-
tų JAV, „Visų sielų kapines” 
Chardon mieste (Ohio valstija) 
ir ten nuoširdžiai pagerbtų.

Apie A.Smetonos nuo-
pelnus Lietuvai  kalbėjo 
Lietuvos Sąjūdžio Kauno 
skyriaus pirmininkas R. 
Kaminskas, LR Seimo nariai 
Rytas Kupčinskas ir Arimantas 
Dumčius, gražų pranešimą 
padarė Vytauto Didžiojo 
universiteto docentė Inga 
Stepukonienė. Susirinkusieji 
Istorinėje Prezidentūroje ga-
lėjo apžiūrėti turiningą parodą 
apie Prezidento A.Smetonos ir 

jo šeimos gyvenimą, vykdytą 
gražią ir didelę visuomeninę, 
politinę veiklą Lietuvos vals-
tybės ir lietuvių tautos labui.

Pabaigoje gražiai nuteikė 
eilinės kaunietės, kuri buvo at-
važiavusi su kūdikio vežimėliu 
prašymas, juos nufotografuoti 
prie A.Smetonos paminklo. 
Gerai, kai savo ankstesnį, pir-
mąjį Prezidentą pagerbia šalies 
vadovai, politikai, bet dar 
svarbiau, kai pagerbia eiliniai 
žmonės. Tai tik parodo, kad 
Prezidentas Antanas Smetona 
iki šio laiko yra gyvas ir bran-
gus tautiečių širdyse. 

S t r a s b ū r e  p r i s t a t a n t 
Lietuvos pirmininkavimą 
Europos Sąjungos tarybai 
neapsieita ir be Šalčininkų 
rajono aktualijų dėl lenkų 
tautinių mažumų. Proga iškelti 
šį klausimą pasinaudojo euro-
parlamentaras Lietuvos lenkų 
rinkimų akcijos (LLRA) vadas 
Valdemaras Tomaševskis.

„Pirmininkavimas tai - 
puiki proga pačios valstybės 
narės reklamai, jos vaidmens 
sustiprinimui, turėti teigiamos 

EUROPARLAMENTARAS STRASBŪRE PRABILO APIE REPRESIJAS LENKAMS – IR SULAUKĖ  
LIETUVOS PREZIDENTĖS ATKIRČIO

įtakos valstybės, kaip patiki-
mos partnerės, įvaizdžio pri-
statymui. Deja, bet pastarieji 
skandalingi įvykiai Lietuvoje 
nukreipti prieš tautines ma-
žumas paliko blogą įspūdį”, - 
kalbėjo V. Tomaševskis sausio 
14 d. Strasbūre, kur pristatyti 
Lietuvos pirmininkavimo ES 
Tarybai rezultatų atvyko ir 
Lietuvos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. 

Pavadinęs tautinių mažu-
mų problemas šaukštu degu-

to Lietuvos pirmininkavimo 
medaus statinėje, Lietuvoje 
išrinktas europarlamentaras 
kalbėjo apie baudą Šalčininkų 
rajono savivaldybės direkto-
riui. 

„ K a l ė d ų  i š v a k a r ė s e 
Lietuvos Vyriausybės atstovo 
prašymu Vilniaus apygardos 
teismas, spaudžiamas viešų 
politikų pareiškimų, nusta-
tė drakonišką apie 13 tūkst. 
eurų baudą Šalčininkų rajo-
no savivaldybės direktoriui 

Boleslavui Daškevičiui už 
dvikalbių informacinių len-
telių su gatvių pavadinimais 
lietuvių bei lenkų kalbomis 
naudojimą. Lentelės kabo ant 
privačių namų. 

Šiame regione 80 proc. 
gyventojų sudaro vietinė len-
kų tautinė mažuma. Kova su 
autochtoninių tautinių ma-
žumų kalbomis, palaikoma 
aukščiausios valdžios, yra 
ne kas kita, kaip kraštutinio 
nacionalizmo pasireiškimas, 
kurio neturėtų būti ES”, - sakė 
V. Tomaševskis. 

Europarlamentaras para-
gino ES Tarybą ir Komisiją 
reaguoti į „tautinių mažumų 
persekiojimą ES teritorijoje”. 

Sulaukė negausių 
plojimų ir lietuvių 

kritikos
V. Tomaševskio pasisa-

kymas EP sulaukė negausių 
plojimų. Jo mintis palaikė ir 
lenkas EP narys Tomaszas 
Poręba. 

„Lietuva nepatvirtino tauti-
nių mažumų įstatymo, nors 16 
proc. gyventojų sudaro lenkai, 
o kai kuriuose regionuose jų 
yra kur kas daugiau. Lenkai į 
viešąją erdvę nėra įtraukiami 
Lietuvoje. Yra pažeidinėjama 
Europos Tarybos konvencija 
ir ignoruojama Regioninių 

nacionalinių mažumų charti-
ja”, - sakė T. Poremba. 

Tuo tarpu konservato-
rė Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė priminė kole-
gai Europos Parlamente V. 
Tomaševskiui, kad Lietuvoje 
valstybinė kalba yra lietuvių. 

„Ar jūs manote, kad vals-
tybės tarnautojas gali leisti 
sau nesilaikyti valstybės, ku-
rioje jis dirba ir kurios pilietis 
yra, įstatymų”, - klausė R. 
Morkūnaitė-Mikulėnienė. 

Ji taip pat paragini neklai-
dinti europarlamentarų kalbo-
mis, kad Lietuvoje pažeidžia-
mos tautinių mažumų teisės.

D.Grybauskaitė 
apkaltino siekiant 

diskredituoti Lietuvą
L i e t u v o s  p r e z i d e n t ė 

Dalia Grybauskaitė apkalti-
no Lietuvos lenkų rinkimų 
akcijos vadovą Valdemarą 
Tomaševskį siekiant diskre-
dituoti Lietuvą tarptautiniu 
mastu.

K a l b ė d a m a  E u r o p o s 
Parlamento plenarinėje se-
sijoje prezidentė atmetė 
V.Tomaševskio ir Lenkijos 
europarlamentarų priekaištus, 
pabrėždama, kad jokia tarptau-
tinė institucija nenustatė, jog 
Lietuva pažeistų tarptautines 

(Nukelta į 8 psl.)
Viena iš EP narės Radvilės Morkūnaitės veiklos sričių - totalitarinių nusikaltimų įvertinimas Europos 
lygiu bei jų aukų atminimo įtvirtinimas.
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ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

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

KAD NEUŽMIRŠTUME
2014 m. sausio 9-oji – ne-

paprasta diena. 70 metų nuo 
Prezidento Antano Smetonos 
mirties. Šią įsimintiną dieną 
„Dirvos” leidėjai, „Vilties” 
draugijos valdybos nariai 
aplankė Chardon, OH, Visų 
Sielų kapinių (All Souls 
Cemetery) mauzoliejų, ku-
riame ilsisi Prezidento Antano 
Smetonos palaikai. Daugumą 
mauzoliejaus nišų puošė va-
zos su kalėdinių spalvų gė-
lėmis.

P r e z i d e n t a s  A n t a n a s Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos memorialinė 
lentelė Visų Sielų mauzoliejuje.                Algirdo V. Matulionio nuotr.

W A S H I N G T O N  D . C .

PAMINĖTA LAISVĖS 
GYNĖJŲ DIENA 

Lietuvos ambasadoje JAV 
sausio 16 dieną surengtame 
Sausio 13-osios – Lietuvos 
laisvės gynėjų dienos minė-
jime rodytas naujasis Vytauto 
V. Landsbergio dokumen-
tinis filmas apie partizanus 
„Trispalvis”, o Lietuvos am-
basadorius JAV Žygimantas 
Pavilionis akcentavo, jog kie-
kvienai lietuvių kartai tenka 
kovoti už savo laisvę.

„Mūsų karta gynė savo lais-
vę Sausio 13-ąją, mūsų tėvų 
kartos – pokario ir okupacijos 
metais, tačiau šiandien turime 
šią kovos už laisvę ir žmo-
gaus orumą estafetę perduoti 
naujajai kartai, užaugusiai jau 
nepriklausomoje Lietuvoje”, – 
sakė ambasadorius.

Jis pridūrė, kad stebėdama 

N E W  Y O R K ,  N Y

SKAMBĖJO LIETUVIŠKA 
OPERA 

Lietuvos generalinis kon-
sulatas Niujorke sausio 16 
dieną pakvietė lietuvius ir 
amerikiečius kartu klausytis 
lietuviškos operos „Geros 
dienos!”. JAV kino ir teatro 
festivalyje „Prototype” pri-
pažinimo sulaukusio kūrinio 

Smetona yra labai svar-
bi ir neatskiriama Lietuvos 
istorijos dalis:  Lietuvos 
Nepriklausomybės Akto si-
gnataras, ideologas, rašytojas, 
lietuvybės skleidėjas ir puo-
selėtojas. Nežiūrint didelių 
kliūčių ir atviros paniekos, jis 
uoliai stengėsi vesti Lietuvą 
teisinga kryptimi. 

Lietuvą okupavus sovie-
tams, kraštą nusiaubęs nuož-
mus teroras neleido kruopščiai 
sudarytų planų įgyvendinti. 
Nors tų, Lietuvai tamsių, dienų 
kaltininkai jau seniai nugaišo, 
jų skleistos, Lietuvai žalingos 
mintys dar tebegyvuoja kai 

kuriuose Lietuvos visuomenės 
sluoksniuose ir net pačioje 
krašto valdžioje. 

Kraštą nualinusio teroro 
šaknys dar nėra pilnai išrautos. 
To negalima užmiršti. Tačiau 
džiugina ir tai, kad Lietuvoje 
ir išeivijoje dar yra pado-
rių lietuvių, kurie Prezidentą 
Antaną Smetoną prisimena 
kaip šviesią ir teisią asmenybę, 
ieškojusią kelių pakelti krašto 
gyvenimo lygį, sustiprinti jo 
saugumą ir teigiamai pristatyti 
Lietuvą pasaulio valstybių 
arenoje. To taip pat neturėtume 
užmiršti.

Algirdas V.Matulionis

Prieš teismą stojo ilgai nuo 
JAV teisėsaugininkų slapstęsis 
buvęs Lietuvos kredito uni-
jos „Taupa” vadovas Alexas 
Spirikaitis. 51 metų JAV lie-
tuvis kaltinamas turto iššvais-
tymu ir dokumentų klastojimu. 
Iš kredito unijos jis iššvaistė 
15 mln. dolerių. Dalį jų išleido 
namo Solone statybai, auto-
mobiliams, šaunamiesiems 
ginklams. Pats asmeniškai iš 
„Taupa” sąskaitos nuo 2001 
iki 2013 m. jis pasisavino 4,2 
mln. dolerių, praneša fbi.gov.

„Šitas atsakovas pavogė 
milijonus dolerių iš kredito 
unijos narių, kurie juo pasiti-
kėjo, - sakė Ohajo Šiaurinės 
apskrities prokuroras Steven 
M. Dettelbach. - Už vogtus 
pinigus jis gyveno prabangų 
gyvenimą ir dabar turi atsakyti 
už šiuos veiksmus”.

Kredito sąjungos adminis-
tracija ir Ohajo Komercijos de-
partamentas perėmė „Taupą” 
pernai liepą ir paskelbė jai ban-
krotą dėl nemokumo. „Taupa” 
turėjo apie 1,150 narių ir apie 
24 mln. dolerių turto.

A.Spirikaitis švaistė pi-
nigus pirkdamas daugybę 
ginklų, kuriuos laikė kredito 
unijos patalpose, ir prabangų 
abonementą į amerikietiško 
futbolo komandos „Cleveland 
Browns” rungtynes .  Už 
„Taupos” pinigus tarp 2007 
ir 2012 m. jis įsigijo devynis 
automobilius sau ir savo šei-
mos nariams.

Iš „Taupos” sąskaitos nuo 
2011 m. lakričio iki 2012 
m. lapkričio jis išrašė 26 če-
kius atsiskaitydamas už namo 
Solono mieste statybas, iš viso 
už 1 mln. 655 tūkst. dolerių.

Jis veikė kartu su keletu 
kitų asmenų. Bendras dėl jų 
veiksmų patirtas nuostolis yra 
apie 15 mln. dolerių.

Kasininkui - visureigis
Jo bendrininkai – taip pat 

lietuvių kilmės. 33 m. Michael 
Rukšėnas ir 51 m. John Strūna 
jau anksčiau buvo nubausti už 
dalyvavimą suokalbiuose.

M.Rukšėnas nuo 1999 m. 
„Taupoje” dirbo kasininku. 

TEISIAMAS LIETUVIS,  
IŠŠVAISTĘS 15 MLN. DOLERIŲ

A.Spirikaitis reguliariai per-
žiūrėdavo dienos akcijų atas-
kaitas, čekių sąraše apibrauk-
davo kai kurių narių pavardes, 
kurių sąskaitose būdavo ne-
pakankami pinigų likučiai, ir 
nurodydavo M.Rukšėnui kaip 
kasininkui pripažinti ir apmo-
kėti tuos čekius.

M.Rukšėnas, sužinojęs, 
kad A.Spirikaitis apmokėdavo 
perviršius iš tam tikrų sąskai-
tų, išėmė pinigus iš dviejų 
savo paties sąskaitų. Tada 
A.Spirikaitis pervedė lėšas iš 
„Taupos” tiesiai į M.Rukšėno 
asmenines sąskaitas, padeng-
damas jo perviršius.

M.Rukšėnas nuo 2007 iki 
2009 m. taip pat dirbo na-
muose vieno iš A.Spirikaičio 
giminaičių slaugytoju. Tuo 
laikotarpiu A.Spirikaitis iš kre-
dito unijos lėšų M.Rukšėnui 
nupirko „Jeep Cherokee” vi-
sureigį.

Dėl šio suokalbio „Taupa” 
prarado apie 481 tūkst. dolerių.

J.Strūna nuo 1995 m. 
„Taupoje” turėjo ir asmeninę, 
ir verslo sąskaitą. Nešvarius 
darbelius su A.Spirikaičiu 
pradėjo 2007 m. Nuo tada 
J.Strūna savo sąskaitas per-
eikvojo apie 2,5 mln. dolerių.

J.Strūna kreipdavosi į 
A.Spirikaitį maždaug du kar-
tus per mėnesį ir prašydavo 
leisti išimti papildomas lėšas. 
A.Spirikaitis daug kartų per-
vedė lėšas iš vidinės „Taupos” 
sąskaitos, padengdamas per-
viršius.

2007-2013 m. į J.Strūnos 
sąskaitas iš „Taupos” buvo 
padaryti 38 apgaulingi interne-
tiniai pervedimai. Per tą laiką 
J.Strūna grąžino tiktai apie 15 
tūkst. dolerių.

2011 m. J.Strūna paprašė 
A.Spirikaičio ir gavo 112 
105 dolerių įsigyti butui Fort 
Majerse, o 2012 m. paprašė 
ir gavo apie 100 tūkst. dolerių 
investavimo galimybei.

Šis bendrininkavimas 
„Taupos” sąskaitą patuštino 
apie 2,5 mln. dolerių. Į analo-
gišką nusikalstamą veiklą buvo 
įsitraukę ir daugiau asmenų.

Sausio 16 d. ambasadoje paminėta Lietuvos laisvės gynėjų diena.Nuotraukoje (iš kairės): Ieva 
Norkutė, Vytautas V. Landsbergis, Ramunė Landsbergienė ir ambasadorius Žygimantas Pavilionis.  
                                                                                                                                      Ludo Segers nuotr.

dabartinius įvykius Ukrainoje 
ir matydama, kaip iš gero 
Lietuvos draugo JAV žurnalis-
to Davido Satterio, kuris prieš 
23 metus pasakojo pasauliui 
apie Sausio 13-ąją, atimama 
teisė apsilankyti Rusijoje, 
naujoji lietuvių karta turi gerai 
pasiruošti savo kovai už laisvę, 
kuri niekuomet nėra baigtinė.

Itin gausiai renginyje da-
lyvavusiems lietuvių ben-
druomenės nariams, užsie-
nio diplomatams, politikams 
ir visuomeninių organiza-
cijų atstovams buvo paro-
dytas naujausias Vytauto V. 
Landsbergio dokumentinis 
filmas „Trispalvis”, kuriame 
dvylikos pokario laisvės kovų 
dalyvių ir liudininkų lūpomis 
pasakojama autentiška ir nepa-
gražinta partizanų ir ryšininkų 
kovos su okupantais istorija.

Po filmo peržiūros am-
basadoje skambėjo Vytauto 

V. Landsbergio ir Ramunės 
Landsbergienės, taip pat 
„Trispalvio” garso takelį įdai-
navusios Ievos Narkutės atlie-
kami kūriniai. 

LR URM

klausėsi sausakimša Niujorko 
meno centro „Here” salė.

„Džiaugiamės galėdami 
pristatyti lietuvišką operą 
Niujorke, sulaukusią dide-
lio pasisekimo ir pripažini-
mo. Esame dėkingi Lietuvos 
atlikėjams, garsinantiems 
Lietuvos vardą užsienyje”, 
–sveikinimo kalboje sakė 
Lietuvos generalinis kon-
sulas Niujorke Valdemaras 

Sarapinas.
Kūrinį taip pat pristatė 

viena iš „Prototype” festi-
valio organizatorių, „Here” 
meno centro vystymo direk-
torė Brenna Thomas.

Po operos žiūrovai turėjo 
galimybę pabendrauti su ope-
ros atlikėjais ir kūrėjais.

Prie renginio finansavimo 
taip pat prisidėjo Lietuvos 
kultūros ministerija. LR URM

K A R A L I A U Č I U S , 
R U S I J A

Karaliaučiaus Lietuvių 
Bendruomenė ir šio miesto 
rašytojai, kultūros žmonės 
sausio 10 d. rinkosi prie pa-
minklo Liudvikui Rėzai. Taip 
pagerbtas šio iškilaus lietuvių 
kultūros veikėjo, lituanisto, 
tautosakininko, Karaliaučiaus 
universiteto profesoriaus at-
minimas.

Lietuvos generalinis kon-
sulas Karaliaučiuje Vaclavas 
Stankevičius akcentavo L. 
Rėzos darbų reikšmę Lietuvai, 
džiaugėsi aktyvia Karaliaučiaus 
L. Rėzos lietuvių kultūros drau-
gijos veikla.              LR URM
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Pirmininkaudama Europos 
Sąjungai (ES), Lietuva sė-
kmingai sugebėjo sutelkti 
Europos dėmesį į glaudesnius 
santykius su posovietinėmis 
šalimis, o Rusijai atsakius 
spaudimu, Vakaruose nebeliko 
iliuzijų dėl Maskvos politi-
kos, sako Carnegie institu-
to Briuselyje vadovas Janas 
Techau.

Trakuose vykusiame užsie-
nio politikos strategų „Sniego 
susitikime”. Analitikas teigė, 
kad Ukrainos atsisakymas 
lapkričio viršūnių susitikime 
Vilniuje pasirašyti istorinę 
sutartį su ES yra tik „laikinas 
triumfas”.

J.Techau teigimu, iš pradžių 

PER LIETUVOS PIRMININKAVIMĄ  
ES PRARADO ILIUZIJAS DĖL RUSIJOS

Rytų partnerystės programą 
europiečiai vykdė biurokratiš-
kai ir techniškai, tačiau dabar 
„Vakaruose nebeliko iliuzijų, 
kad tai turi būti sprendžiama 
kaip geopolitinis klausimas”.

Anot eksperto, Rusija taip 
pat sugadino savo įvaizdį po-
sovietinėje erdvėje: „Daugelis 
žmonių suprato, kad Rusija 
nesiūlo draugiškos partne-
rystės, bet siekia dominuoti. 
Matome ryžtą Moldovoje ir 
Gruzijoje”.

„Rusijai žaidžiant be kom-
promisų galima laimėti trum-
palaikių pergalių. Bet ilgalai-
kėje perspektyvoje žmonės 
mėgins išsilaisvinti iš Rusijos 
įtakos”, - sakė J.Techau.

normas dėl tautinių mažumų 
apsaugos.

„ A s m e n i š k a i  p o n u i 
Tomaševskiui: aš manau, kad 
jūsų asmeninis siekis ir jūsų 
politinės karjeros tikslas yra 
Lietuvos diskreditavimas pa-
čioje Lietuvoje, šiuose rū-
muose ir tarptautiniu mastu”, 
- Europos Parlamente sakė 
Lietuvos prezidentė.

D . G r y b a u s k a i t ė  v ė -
liau spaudos konferencijoje 
Europos Parlamente priminė, 
kad V.Tomaševskio iniciatyva 
klausimai dėl tautinių mažumų 
teisių buvo keliami ir Lietuvai 
pradedant pirmininkauti ES 
Tarybai.

„Tai buvo daroma dide-
le dalimi asmeniškai pono 
Tomaševskio,  kuris  t iek 
Lietuvoje, tiek užsienyje, tiek 
Europos Parlamente mėgina 
diskredituoti Lietuvą. Visos 
komisijos, kurios tyrė šiuos 
kaltinimus Lietuvos atžvil-
giu, nerado jokių pažeidimų, 
Lietuva vykdo visus savo 
tarptautinius įsipareigojimus”, 
- teigė ji.

„Lietuvos pirmininkavi-
mas, be abejonės, buvo sė-
kmingas. Jo metu Rytų kai-
mynystė tapo visos Europos 
darbotvarkės dalimi”, - teigė 
jis.

Vis dėlto, pasak J.Techau, 
ES privalo peržiūrėti Rytų par-
tnerystės programą, ir labiau 
pritaikyti kiekvienos atskiros 
šalies reikmėms, taip pat akty-
viau kovoti su Rusijos propa-
ganda. Jis sakė neabejojantis, 
kad Rusija didins spaudimą 
Moldovai ir Gruzijai, kurios 
Vilniuje parafavo asociacijos 
sutartis su ES, todėl Europa 
turi būti pasirengusi pasiūlyti 
daugiau paramos šioms šalims.

 LR URM

Pasak prezidentės, lenkai 
Lietuvoje turi išskirtinai geras 
sąlygas mokytis gimtąja kalba 
- čia lenkai turi galimybę mo-
kytis lenkiškai nuo darželio iki 
aukštosios mokyklos.

„Lietuva suteikia ge-
riausias Europoje sąlygas 
savo mažumoms”, - kalbėjo 
D.Grybauskaitė.

Lietuvos prezidentė teigė, 
kad klausimai dėl tautinių 
mažumų keliami, siekiant 
didesnio populiarumo artėjant 
gegužę vyksiantiems Europos 
Parlamento rinkimams.

„Reikalavimas sudaryti 
lenkų mažumai ypatingas są-
lygas, net geresnes už lietuvių 
esamas sąlygas, tiek studijuo-
jant, tiek kitais klausimais, 
negali būti priimtinas. Visi 
Lietuvos piliečiai yra lygūs 
prieš Lietuvos Konstituciją ir 
Lietuvos įstatymus. Aš gerbiu 
kaip prezidentė visus vienodai 
Lietuvos piliečius”, - sakė 
D.Grybauskaitė.

Premjeras socialdemokratų 
vadovas Algirdas Butkevičius 
koalicijos partnerės Lietuvos 
lenkų rinkiminės akcijos vado  
Valdemaro Tomaševsio pasi-
sakymus Europos Parlamente 

dėl esą diskriminuojamų lenkų 
Lietuvoje pavadino „politinės 
kultūros stoka”. „Vertinu, kad 
tai stoka elementarios politinės 
kultūros, kad teismai Lietuvoje 
yra nepriklausomi, ir politikai 
negali daryti jokio spaudimo 
teismams”, - žurnalistams 
antradienį Seime komentuo-
damas V.Tomaševskio pareiš-
kimą sakė A.Butkevičius.

Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cijos politikai dėl nepriimamų 
įstatymų, kurie leistų platesnį 
lenkų kalbos vartojimą vieša-
jame gyvenime, sausio 13 d. 
protestavo Lietuvos Seime. 
Iškilmingame parlamento po-
sėdyje minint sovietų agresi-
jos 23-ąsias metines ir kalbą 
sakant tuometiniam šalies va-
dovui Vytautui Landsbergiui, 
lenkų politikai demonstraty-
viai paliko salę.

Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cijos politikai ir juos remianti 
Varšuva siekia, kad Lietuva 
priimtų įstatymus, kurie leistų 
gatvių ir vietovardžių užrašus 
lenkų kalba ir leistų naudoti 
lenkišką abėcėlę rašant vardą 
ir pavardę asmens dokumen-
tuose.

ELTA

Vatikane viešintis Lietuvos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius sausio 15 d. susitiko su po-
piežiumi Pranciškumi. Ministras popiežių pasveikino su Naujaisiais metais ir teigė, kad jis yra labai 
laukiamas Lietuvoje.                                                                                         Vatikano spaudos tarnybos nuotr.

Lietuvos atstovybėse sausio 13-ąją minėta Laisvės gynėjų 
diena. Lietuvos ambasadorius Latvijoje Ričardas Degutis šia 
proga lankėsi Rygos lietuvių mokykloje ir kartu su jos bendruo-
mene prisiminė žuvusius už Lietuvos laisvę. Ambasadorius su 
mokiniais dalijosi prisiminimais apie 1991-ųjų įvykius šalyje, 
vyko režisierės Giedrės Žickytės filmo „Kaip mes žaidėme re-
voliuciją” peržiūra. Jame pasakojama apie roko grupę „Antis”, 
savo stilizuotais pasirodymais bei kandžiais tekstais drąsiai 
kūrusią sovietinio gyvenimo karikatūrą ir taip prisidėjusią prie 
Lietuvos atgimimo siekių.

Visi sausio 13 d. apsilankę Lietuvos generalinio konsulato 
Čikagoje priimamajame galėjo Lietuvos laisvės gynėjus prisi-
minti prie čia degusios atminimo žvakelės. Vidurdienį jie taip 
pat pagerbti tylos minute, konsulate vyko dokumentinio filmo 
apie sovietų nusikaltimus „Sovietų istorija” peržiūra. Šią dieną 
Čikagos Lituanistinėse mokyklose vyko specialiai 1991-ųjų 
sausio įvykiams skirtos pamokos bei minėjimai. Lituanistikos 
tyrimų ir studijų centras surengė Sausio 13-osios nuotraukų 
parodą, mišiose įvairiose parapijose tikintieji meldėsi už gyvybę 
ar sveikatą už Lietuvos laisvę paaukojusius tautiečius.

Lietuvos generaliniame konsulate New York sausio 13 d. 
vyko Vytauto V. Landsbergio dokumentinio filmo apie Lietuvos 
partizanus peržiūra, taip pat jo, Ramunės Landsbergienės ir Ievos 
Norkutės koncertas. „Prieš mūsų dvasios stiprybę susitraukė net 
tankai. Visi turime to laiko skaudžių atsiminimų ir tos nakties 
netektys niekada nebus pamirštos. Tai yra pergalės prieš sovietų 
agresiją diena. Ir jei reikėtų vėl ginti Lietuvą, mes nė akimirką 
neabejotume”, – sakė Lietuvos generalinis konsulas New York 
Valdemaras Sarapinas. 

Minėjime dalyvavęs didelio dėmesio sulaukusio filmo apie 
partizanus „Trispalvis” režisierius V. Landsbergis už paramą 
jo kūrimui ypač dėkojo Amerikos lietuviams. „Šis filmas gimė 
netikėtai – išgirdus vienos vyresnio amžiaus buvusios partiza-
nų ryšininkės ponios Zosios Avižaitės istoriją, kuri greitai po 
to išėjo Anapilin. Tada skaudžiai supratau, kad miško broliai 
ir sesės išeina, o dauguma jų yra nenufilmuoti. Tad nutarėme 
paprasčiausiai filmuoti jų istorijas”, – apie savo darbą pasakojo 
režisierius. Vėliau kartu su Vytautu  ir Ramune Landsbergiais 
koncertavo ir „Trispalvio” garso takelį įdainavusi populiari 
lietuvių dainininkė Ieva Norkutė.

Šalia Prahos esančiame Melniko mieste sausio 16 dieną pa-
gerbtas prieš komunistinę diktatūrą protestavusių ir gyvybę už lais-
vę sovietmečiu paaukojusių Čekoslovakijos ir Lietuvos jaunuolių 
Jano Palacho ir Romo Kalantos atminimas. Kasmet prie 2009 
m. J. Palachui Melnike pastatyto paminklo rengiamame minėjime 
taip pat pagerbiamas ir kitų, susideginimą kaip kovos prieš sovietų 
priespaudą priemonę pasirinkusiųjų atminimas. Renginyje dalyva-
vo Čekijos parlamento pirmininkas Janas Hamáčekas, valstybinių 
ir vietos valdžios institucijų atstovai, diplomatai.

Lietuvos ambasadorius Prahoje Aurimas Taurantas pabrė-
žė, kad pasipriešinimas sovietinei okupacijai Čekoslovakijos 
ir Lietuvos visuomenėse buvo susijęs. Jano Palacho auka 
įkvėpė kovai prieš komunistinę diktatūrą ne tik tuometinės 
Čekoslovakijos, bet ir kitų priespaudą kentusių šalių žmones. 
1972 metų Kauno įvykiai buvo neabejotinai paveikti Prahos 
pavasario ir J. Palacho poelgio. Sąsajas tarp pavienių tokio 
pobūdžio jaunuolių protesto akcijų ir tolesnio išsivadavimo iš 
sovietų gniaužtų Rytų ir Vidurio Europoje įžvelgė ir kiti rengi-
nyje kalbėję asmenys. Jie pabrėžė gyvybes už laisvę atidavusiųjų 
aukos prasmę, o Romo Kalantos atvejį išskyrė, nes jis įvyko 
sovietų okupuotoje šalyje. Po minėjimo Melniko Masaryko kul-
tūros namuose buvo rodomas R. Kalantos istoriją pasakojantis 
1990 metais Raimundo Banionio ir Andriaus Šiušos sukurtas 
dokumentinis filmas „Fontano vaikai”.

Lietuva atkreipia dėmesį į klaidingą informaciją Rusijos 
užsienio reikalų ministerijos sausio 14 d. paskelbtame praneši-
me apie padėtį žmogaus teisių apsaugos srityje. Susirūpinimas 
išsakytas Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Jungtinių Tautų, 
tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamento direk-
toriaus Oskaro Jusio ir Rusijos ambasados Lietuvoje ministro 
patarėjo Dmitrij Masiuk susitikime Vilniuje sausio 16 dieną. Pasak 
O. Jusio, Rusijos pranešime apie Lietuvą pateikiama informacija 
yra netiksli, klaidinanti arba akivaizdžiai neatitinkanti tikrovės. 
Tendencingai pateikiant faktus Lietuva smerkiama už įvairius 
žodžio ir spaudos laisvės apribojimus, nepagrįstai kaltinama 
tautinių mažumų teisių pažeidimais švietimo srityje bei draudimu 
Prezidento rinkimuose savo kandidatūrą teikti ne lietuvių kilmės 
asmenims. Susidaro įspūdis, kad pažymoje žmogaus teisių klau-
simai politizuoti ir pateikiamas iškreiptas situacijos vertinimas. 

ELTA, LR URM, LRT

EUROPARLAMENTARAS
(Atkelta iš 6 psl.)
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NEUŽMIRŠTI
(1991 metų Sausio 
13-osios aukoms 

atminti)
Neužmiršti –
Tikrai dar karštas kraujas
Pralietas sausio naktį,
Kai guldė galvą jaunas,
Prie jo senolis, sesė.
Kada lietuvio rankos, 
Iškėlusios trispalvę,
Stabdė žvaigždėtus tankus,
Maldomis – šūvių salves.

Neužmiršti
Parkritę,
Kad vėlei Lietuva,
Išaušus kitam rytui,
Pakiltų dar laisva.
Kad savo Laisvę neštų
Iškėlusi aukštai –
Prabusk, pasauli kurčias,
Ar auką mūs matai!

Drebėjo Vilniaus gatvės
Nuo gaudesio vikšrų,
Kai tankai mirtį nešė
Gal net šimtams žmonių.
Tiktai paspringo plienas
Nuo gimusios drąsos,
Kai minios stojo vienu
Didvyriu Lietuvos.

Budėjo ne tik Vilniui,
Budėjo ir Kaune,
Vienodai plakė širdys
Tą naktį maldoje.
Tvirtove stojo žmonės
Sitkūnuos, Juragiuos,
Pasauliui skirto žodžio
Lengvai neatiduos.

Dar buvo ne pavasaris,
Dar vidurys žiemos,
Kodėl žemelė prašė
Tokios karštos aukos?
Ne, tai ne žolei augti,
Ir net ne ąžuolams,
Stiprybei tautai gauti, 
Visų kartų vaikams.

...............................

Lyg paukščiai metai skrenda
Į praeities lizdus,
Ir neša tarsi gandą
Liepsnojančius vardus,
Kad amžiais juo kartotų,
Kaip priesaiką visi,
Kam turime dėkoti,
Jog esame laisvi.

Neužmiršti…
Baltom gėlėm nušvitus
Antakalnio kalva,
Prie brolių, sesės budi
Parimus Lietuva.

Leonas Milčius
2014-01-04

Raudondvaris

Sekmadienį, sausio 12-ąją, 
minint Laisvės gynėjų dieną, 
Lietuvos nacionaliniame ope-
ros ir baleto teatre (LNOBT) 
nuskambėjo didingas Ludwig 
van Beethoven kūrinys „Missa 
solemnis” (Iškilmingosios mi-
šios). Prie dirigento pulto stos 
maestro Juozas Domarkas, 
šio kompozitoriaus muzikai 
skyręs bene visą savo kūrybinį 
kelią.

J.Domarkas į Lietuvos kul-
tūros istoriją įėjo kaip dirigen-
tas, parengęs visas devynias 
L.van Beethoven simfonijas, 
o „Missa solemnis”, anot ma-
estro, jo repertuare yra nuo pat 
jaunystės.

„Jau 50 metų be atokvėpio 
dirbu su Lietuvos nacionaliniu 
simfoniniu orkestru, rudenį 
sukanka pusės amžiaus darbo 
jubiliejus. Regis, ne ką mažiau 
metų diriguoju ir „Missa so-
lemnis”. Esu šį opusą atlikęs 
ne tik Lietuvoje ir ne vien su 
Lietuvos nacionaliniu simfoni-
niu orkestru, bet ir anuometi-
niame Leningrade, Maskvoje, 
daugelyje kitų miestų su įvai-
riais orkestrais ir chorais”, - 
sako maestro.

Nacionalinio operos ir ba-
leto teatro scenoje maestro 

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENAI – J.DOMARKO DIRIGUOJAMAS KONCERTAS

Dirigentas J.Domarkas. .                                                      Matvejevo nuotr.

J.Domarkas - nedažnas sve-
čias, tačiau visada laukiamas.

„Gerai pažįstu Operos ir 
baleto teatro orkestrą. 1985 
m. buvau parengęs Georges’o 
Bizet operą „Karmen”, 1997 m. 
dirigavau Maurice’o Ravelio 
vienaveiksmį baletą „Dafnis ir 
Chloja” bei G. Bizet-Rodiono 
Ščedrino „Karmen”. Beje, 
anuomet pavyko surengti ir 
Nacionalinio operos ir bale-
to teatro orkestro koncertą 
Filharmonijoje atliekant itin 
technišką, sudėtingą, virtu-
ozišką „Dafnio ir Chlojos” 
partitūrą”, - sakė J.Domarkas.

Pasak maestro, „Missa so-
lemnis” - labai komplikuo-
tas kūrinys, vienas iš L.van 
Beethoveno paskutinių opusų. 
Jis ypač sudėtingas daininin-
kams. Tačiau visi atlikime 
dalyvausiantys solistai turi savo 
vardą ir vietą tiek mūsų kultū-
roje, tiek svetur. Šie dainininkai 
buvo ir maestro pasirinkimas.

L. van Beethoven „Missa 
so lemnis”  a t l iko  so l i s -
tai Joana Gedmintaitė, Ieva 
Prudnikovaitė, Kristianas 
Benediktas ir Liudas Norvaišas, 
Kauno valstybinis bei Operos ir 
baleto teatro chorai.

Maestro teigia, kad orkes-

tro vaidmuo šiame kūrinyje 
gal kiek mažesnis nei L.van 
Beethoveno simfonijose, „ta-
čiau tai nesumažina koky-
bės reikalavimų. Juk L.van 
Beethoven muzikos skambe-
sys visiems puikiai žinomas”.

„Missa solemnis” - tai kū-
rinys, kuriam atskleisti reika-
lingas visų atlikėjų meistriš-
kumas, pradedant būgnininku 
ir baigiant dirigentu”, - api-
bendrino maestro J.Domarkas.

lrytas.lt

I. SIMONAITYTĖS 
LITERATŪROS PREMIJA

Klaipėda ,  saus io  17 
d. (ELTA). 28-oji  Ievos 
Simonaitytės premija šie-
met bus įteikta poetei Daivai 
Molytei-Lukauskienei.

Poetei premija skiriama už 
knygoje „Baltojo kiro gies-
mynai” pavaizduotus jautraus 
ir įdėmaus žmogaus išgyveni-
mus, savaime įgijusius savitų 
Klaipėdos krašto vaizdų ir 
spalvų.

B e  D .  M o l y t ė s -
Lukauskienės knygos, šie-
met komisija taip pat svarstė 
Alfonso Jono Navicko knygą 
„Donelaičio kelyje”, Eglės 
Gudonytės dokumentinį ro-
maną „Karta nuo Sibiro” ir 
Žydrūno Naujoko ir Adelės 
Žičkuvienės knygą „Laiškai 
iš jūros”.

„Baltojo kiro giesmy-
nai” yra ketvirtasis poetės 
ir dailininkės D. Molytės-
Lukauskienės poezijos rin-
kinys.

I. Simonaitytės literatūrinė 
premija buvo įsteigta 1987 
metais.

Premijos į teikimas I . 
Simonaitytės bibliotekoje 
vyks sausio 23 dieną.

Pr ieš  91-er ius  metus 
Klaipėda buvo atkovota 
iš prancūzų ir sujungta su 
Lietuva. Minint šį svarbų 
istorinį įvykį Klaipėdoje pa-
gerbti žuvusieji per 1923 m. 
sukilimą.

Nuo 1919 m. Versalio tai-
kos sutarties iki lemtingojo 
1923 m. sausio, Klaipėdos 
kraštą administravo pirmąjį 
pasaulinį karą laimėjusios 
šalys.

„Ambasadorių konferenci-
ja čia pasiuntė prancūzų įgulą 
ir kuomet turėjo būti nuspręsta 
kas gi su juo bus ir greičiausiai, 
kad 1922ųjų m. pabaigoje tapo 
aišku, jog Klaipėdos kraštas 
turėtų tapti laisvuoju kraštu. 

Tai yra laisvuoju miestu, lais-
vuoju uostu ir laisvu kraštu, 
kaip Gdanskas, lietuviai neno-
rėjo su tuo susitaikyti”, – pa-
sakojo Klaipėdos universiteto 
profesorius Vygantas Vareikis.

Tu o me t in i s  u ž s i en io 
reikalų ministras Ernestas 
Galvanauskas surengė žygį į 
mažąją Lietuvą. Daugiau kaip 
tūkstantis civiliai perrengtų 
Lietuvos karių ir vietos gy-
ventojų, sausio penkioliktąją 
įžengė į Klaipėdą.

Įnirtingas kelių dienų mū-
šis baigėsi sukilėlių perga-
le. Klaipėdos kraštas tapo 
Lietuvos valstybės dalimi. 
Apie šiuos įvykius pasakoja 
paroda „Kova dėl Klaipėdos: 

Lietuvos generalinio konsulato Karaliaučiuje atstovai sausio 1 dieną Kristijono Donelaičio memori-
aliniame muziejuje Tolminkiemyje dalyvavo lietuvių grožinės literatūros pradininko, poeto, kunigo 
Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms skirtame iškilmingame minėjime. Rengėjų nuotr.

KLAIPĖDA MINI 1923 M. SUKILIMĄ  
IR ŠVENČIA SAVO DIENĄ

įvykiai ir žmonės”  Lietuvos 
d i d ž i o j o  k u n i g a i k š č i o 
Butigeidžio dragūnų batalione.

Mažosios Lietuvos is-
torijos muziejaus Istorijos 
skyriaus vedėja Zita Genienė 
sakė, kad turbūt visa Lietuva 
dalyvavo, prisidėjo prie šito 
krašto sėkmingos akcijos, nes 
gruodžio pabaigoje Kaune, 
dar kai kuriuose sluoksniuose 
buvo kalbama, jau derinami 
veiksmai, ir buvo sakoma – 
tai bus stebuklas, jeigu tai 
įvyks.

Iš tikrųjų šitas stebuklas 
įvyko.

Klaipėdos politinių kalinių 
ir tremtinių sąjungos vadovas 
Pranciškus Vytautas Mickus 
dėstė, jog vertinti galbūt reikė-
tų ne tiek patį žygį, ne atliktą 

darbą, bet patį rezultatą, ką 
jie padarė Lietuvai, kokios 
pasekmės buvo. „Sunku net 
įsivaizduoti kas būtų buvę su 
tuo mūsų vieninteliu Baltijos 
pajūriu, jeigu to žygio nebūtų 
buvę” – kalbėjo jis.
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Europos  Par lamento , 
Europos Komisijos ir Europos 
Vadovų Tarybos sudėtis šiais 
metais iš esmės pasikeis, o 
procesą, per kurį bus paskirsty-
ti aukščiausi postai Bendrijoje, 
naujienų agentūra AFP juokais 
palygino su vaikų žaidimu 
„Muzikos kėdės” – kai kėdžių 
yra viena mažiau nei norinčių-
jų ant jų atsisėsti.

Arši konkurencija tarp 
valstybių, kuri yra 28 šalis 
vienijančios Europos Sąjungos 
varomoji jėga, ir gudrūs po-
litiniai žaidimai iškels naują 
vadovybę, kuri prie Bendrijos 
vairo stos blokui stengiantis 
atsitiesti po gilios ekonominės 
krizės.

Visiems klausimas – kas 
pakeis Europos Komisijos 
vadovą Jose Manuel Barroso, 
kuris atsistatydins spalio 31 
dieną. Europos Parlamento 
partijos jau rikiuoja savo kan-
didatus nenorėdamos, kad jas 
aplenktų tarpusavyje susitaru-
sios valstybės narės.

Visų žvilgsniai krypsta ir į 
kitą svarbų postą Komisijoje 
– užsienio politikos vadovo 
– kurį šiuo metu užima britė 
Catherine Ashton. Jos įpėdi-
nio lauks nelengva darbotvar-
kė, įskaitant sunkias derybas 
dėl Irano branduolinės progra-
mos ir gilėjančias problemas 
Centrinėje Afrikoje.

Europos Vadovų Tarybos 
prez identas  i š  Belg i jos 
Herman Van Rompuy savo 
postą paliks lapkričio 30 dieną. 
Jis dvi kadencijas vadovavo 
šiai institucijai, kuri, kai ku-
riais vertinimais, šiuo metu jau 
nustelbia Europos Komisiją, 

EUROPOS POLITINĖS JĖGOS RIKIUOJA  
KANDIDATUS Į ES VADOVYBĘ

anksčiau savo rankose turėju-
sią visas galias.

ES vadovai sprendžia, kas 
vadovaus Tarybai, o jos pre-
zidento skyrimo procesas 
tampriai susijęs su Europos 
Komisijos vadovo išrinkimu.

Po rinkimų gegužę pasikeis 
visas Europos Parlamentas, 
turintis 751 narį ir siekiantis 
daryti didesnę įtaką ES darbo-
tvarkei, ekonominei politikai.

Naujai išrinkta asamblėja 
susirinks liepą ir visų pirma 
išrinks savo naują pirmininką, 
kuris pakeis vokietį socialistą 
Martin Schulz, reikalavusį di-
desnės demokratinės atskaito-
mybės maždaug 500 mln. gy-
ventojų turinčioje Bendrijoje.

Parlamentas siekia 
didesnės įtakos

Iki šiol teisė nuspręsti, kas 
užims aukščiausius postus 
Bendrijoje, priklausė valstybių 
vadovams.

Vis iems žinoma,  kad 
J.M.Barroso buvo paskirtas 
Europos Komisijos vado-
vu, kai jo kandidatūrą, kaip 
kompromisinį variantą, pa-
rėmė tuometinis Didžiosios 
Britanijos ministras pirminin-
kas Tony Blair.

2009-aisiais įsigaliojusi 
Lisabonos sutartis reikalauja, 
kad valstybių vadovai „atsi-
žvelgtų” į Europarlamento 
nuomonę, pareikštą balsavi-
mu.

Vis dėlto formaliai jie nėra 
priversti jos paisyti, todėl 
tikėtina, kad naujojo Europos 
Komisijos vadovo paskyrimas 
bus, kaip jau įprasta, politinių 
derėtuvių tarp valstybių re-

zultatas.
Europarlamento partijos, 

norėdamos užkirsti kelią tokiai 
įvykių eigai, jau sudarinėja 
savo kandidatų į Komisijos 
vadovus sąrašus.

Socialdemokratų stovykla 
šiame poste norėtų maty-
ti dabartinį Europarlamento 
pirmininką M.Schulz, tačiau 
jo kandidatūra ne itin patinka 
Vokietijos kanclerei Angelai 
Merkel. Alternatyva šiam 
vokiečiui galėtų būti Danijos 
vyriausybės vadovė Helle 
Thorning-Schmidt.

Liberalų kandidatas pa-
aiškės vasario 1 dieną. Jie 
renkasi tarp buvusio Belgijos 
premjero Guy Verhofstadt, 
kuris 2004-aisiais pralaimėjo 
J.M.Barroso, ir švedo Olli 
Rehno, dabartinio ES eko-
nomikos reikalų komisaro, 
kuriam teko pagrindinis vai-
dmuo sprendžiant euro zonos 
skolų krizę.

Kai kas teigia, kad O.Rehno 
reputacijai pakenkė jo nepa-
lenkiama pozicija dėl būtiny-
bės laikytis griežto taupymo 
politikos – karpyti išlaidas ir 
didinti mokesčius siekiant sta-
bilizuoti viešuosius finansus, 
nors vėliau buvo sutarta, kad 
diržų veržimo politika negali 
būti vienintelis atsakymas – 
dar svarbiau skatinti augimą 
ir kurti daugiau darbo vietų.

D i d ž i a u s i a  E u r o p o s 
Parlamente centro dešiniosios 
pakraipos Europos liaudies 
partija (EPP) kovą rengia susi-
tikimą Dubline. Jos kandidatų 
sąrašo viršūnėje yra dvi pavar-
dės – ES finansų rinkų komisaro 
Michelio Barnier ir buvusio 

Tarptautinės saugumo politikos strategai ir ekspertai sausio 9–10 dienomis Trakuose rinkosi į Užsienio reikalų ministerijos organizuojamą jau septintą kartą neforma-
lų „Sniego susitikimą” (Snow Meeting). Šių metų renginyje daugiausia dėmesio buvo skiriama transatlantiniams Europos ir Jungtinių Amerikos Valstijų santykiams, 
sprendžiant šiuolaikinius saugumo iššūkius. Buvo diskutuojama apie globalius iššūkius saugumo politikos darbotvarkei kitais metais, artėjantį NATO vadovų susitikimą, 
Europos Sąjungos Rytų partnerystės programos perspektyvas po lapkričio mėnesį Vilniuje vykusio Rytų partnerystės viršūnių susitikimo. Tarptautinį vardą įgijusiame 
susitikime dalyvavo daugiau kaip 40 žinomų užsienio ir Lietuvos politikų, pareigūnų ir ekspertų: Estijos, Rumunijos, Slovakijos ir Švedijos užsienio reikalų ministrai, 
JAV valstybės sekretoriaus pavaduotoja Europos ir Eurazijos reikalams, NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, ES ir NATO šalių pareigūnai, analitinių ir tyrimų 
centrų tarptautinės ir saugumo politikos ekspertai.                                                                                                                                                                        LR URM nuotr.

Liuksemburgo vyriausybės va-
dovo Jeano-Claude Juncker.

J.-C.Juncker vadovavo 
euro zonos šalių finansų mi-
nistrus vienijančiai Eurogrupei 
sunkiausiu skolų krizės, kuri 
vos nesužlugdė bendrosios 
Europos valiutos, laikotarpiu ir 
žinomas dėl savo kiek šiurkš-
toko būdo.

Briuselyje tarp galimų 
EPP kandidatų taip pat mini-
mi Airijos premjeras Enda 
Kenny, kuris jau pareiškė, 
kad jo šis postas nedomina, bei 
Lenkijos ir Suomijos vyriau-
sybių vadovai Donald Tusk 
ir Jyrki Katainen.

Vis dėlto visi, ir favoritai, ir 
galimi „tamsūs arkliukai” pui-
kiai žino, kad galutinį rezultatą 
nulemia kompromisų menas.

Bus atidžiai pasverti ir 
įvertinti kairiųjų, centristinių 
ir dešiniųjų politinių jėgų, taip 
pat didžiųjų ir mažųjų vals-
tybių interesai bei tarpusavio 
konkurencija, atsižvelgta į 

daugybę dirbančių personalijų 
ir siekį užtikrinti realią lyčių 
pusiausvyrą.

Kai yra tiek daug neap-
čiuopiamų veiksnių, rezultatas 
dažnai būna ne toks, kokio 
galima būtų tikėtis.

T.Blair buvo laikomas aiš-
kiu favoritu stoti prie Europos 
Komisijos vairo, tačiau JAV 
vadovaujamos invazijos į 
Iraką šešėlis užkirto jam kelią 
į šį postą, kuris atiteko H.Van 
Rompuy, mažiau kontraversiš-
kai asmenybei.

Po T.Blair fiasko many-
ta, kad jo kolegai leiboristui 
David Miliband, užėmusiam 
Britanijos užsienio reikalų se-
kretoriaus postą, neabejotinai 
atiteks naujosios ES užsienio 
politikos vadovo pareigos, 
tačiau į jas buvo paskirta tuo 
metu mažai žinoma politinė 
figūra, ES prekybos komisarė 
C.Ashton.

Pagal Lietuvos ir užsienio spau-
dos pranešimus

JAV parlamentarai įspė-
jo, jog Ukrainai gali smog-
ti sankcijomis ir įvesti vizų 
draudimą vadovams dėl el-
gesio su provakarietiškų pa-
žiūrų demonstrantais, skelbia 
„EUbusiness”.

„Šis komitetas nėra kurčias 
šiems drąsiems žmonėms, 
kurių viltis ir laisvės siekis 
privertė juos išeiti į gatves. 
Pasaulis tikrai tai stebi”, - 
Senato komitetui sakė senato-
rius Bob Menendez.

Sekmadienį 50 tūkst. ukrai-
niečių išėjo į Kijevo gatves, 
protestuodami prieš milicijos 
smurtą, kai buvo sumuštas 
vienas opozicijos vadovų ir 
buvęs ministras Jurij Lucenka.

JAV – APIE SMŪGIUS UKRAINAI
Tai buvo pirmas kartas, kai 

jėga panaudota prieš vadovą 
Ukrainoje besitęsiant protestų 
bangai. Baiminamasi, kad 
tai gali dar labiau apsunkinti 
didžiausią politinę krizę per 
prezidento Viktor Janukovyč 
ketverių metų valdymą.

Vašingtoną labai nuliūdi-
no, kad V. Janukovyč lapkritį 
atsisakė pasirašyti Asociacijos 
sutartį su Europos Sąjunga ir 
pasirinko sustiprinti santykius 
su Rusija.

JAV valstybės sekretoriaus 
pavaduotoja Europos reikalais 
Victoria Nuland teigė, kad 
„visos vyriausybės priemo-
nės yra ant stalo”, įskaitant 
sankcijas.
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RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

S.Šimoliūnas, Detroit, MI .......1,072
R.Sakienė, National City, CA ....200
L.Pollock, Solon, OH ................100
J.Raibys. Ventura, CA ................100
B.Veitas, Braintree, MA ...............73
A.Sutkus, Beverly Shores, IN .....50
J.Ardys, Fairview, PA...................45
P.Ambraziejus, 
N.Falmouth, MA ..........................25
K.Civinskas, Brecksville, OH .....25
A.Reventas, Houston, TX ............25
A.Staškus, Rocky River, OH .......25
S.Ignatavičienė, Clev., OH ..........20
I.Jansonas, Osterville, MA ...........20
E. Sluder, Centenial, CO ..............20
D.Užas, Maspeth, NY ..................10
M.Pažemėnas, Palos Vrd., CA ......5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

VASARIO 15 d., šeštadienį, 7:00 v.v. - Nepriklausomybės 
šventės minėjimas, Šv. Kazimiero parapijos viršutinėje salėje. 
Rengia JAV LB Clevelando skyriaus valdyba.

BALANDŽIO 5 d., šeštadienį, 7 v.v., vyks koncertas „Do-
Re-Mi” šv. Kazimiero parapijos didžiojoje salėje. Atlieka 
„Exultate” vaikų choras, Prisikėlimo parapijos jaunimo choras 
(Toronto) ir Kristina, ir Penketukas (Montrealis).

BIRŽELIO 29 d., sekmadienį, 2:00 val. p. p.  – Ekumeninės 
pamaldos už nuo Sovietų režimo žuvusius ir nukentėjusius 
lietuvius, latvius ir estus. Minėjimas įvyks United Latvian Ev. 
Lutheran Church, 1385 Andrews Ave. Lakewood, OH.

Rengia Clevelando Baltiečių komitetas

ALGIMANTAS ŠIMOLIŪNAS
(VABALNINKAS, 1931.1.10  

– BOSTON, 2013.12.28)

Jo šviesus atminimas išlieka žmonos Želvyros, dukterų 
Julijos ir Richard D’Auria, anūkės Christina; Viktorijos ir 
Peter Leonard, anūkų Emily ir Sam, brolio Sauliaus Šimoliūno 
sąmonėse ir širdyse.

Algimantas Šimoliūnas gimė 1931 m. sausio 10 d. Vabalninke, 
teisėjo Stasio ir mokytojos Stasės Januškevičiūtės šeimoje. Jo 
vaikystė prabėgo Šiauliuose ir tėvo ūkyje Barvainiuose, moky-
klą pradėjo laisvoje Lietuvoje ir vėliau per okupacijas, tremtį 
Vokietijoje Hanau lietuvių stovykloje, ir pagaliau Amerikoje 
Detroito universitete, kur 1956 metais tapo elektros inžinieriumi. 
Jau Vokietijoje jis įsijungė į skautų veiklą ir 1947 metais buvo 
lietuvių skilties narys tarptautinėje jamboree prie Paryžiaus. 
Atvykęs į Ameriką 1949 metais, aktyviai dalyvavo skautų 
veikloje ir pasiekė paskautininko laipsnį. 1957 metais sukūrė 
šeimą su paskautininke Želvyra Buknyte.

Universitete jis užbaigė karininkų parengimo kursą ir jam 
buvo suteiktas JAV aviacijos leitenanto laipsnis. 1958 metais 
buvo paskirtas į Air Force Cambridge Research Laboratory, 
kai Amerika nutarė aktyviai dalyvauti Visatos pažinime. Jis 
vadovavo Visatos erdvės kelio programavimo komandai. Visa 
tai aprašyta Space Track istorijoje. Svarbu pastebėti, jog jo 
pavardė įrašyta lietuviškomis raidėmis.

Vėliau jis tęsė, tą patį darbą, MITRE bendrovėje, kur buvo 
atliekami svarbūs JAV gynybos uždaviniai, viešai neskelbiami 
dar ir šiandien. Šioje bendrovėje išdirbo 30 metų.

Atšventėme jo 80-tą gimtadienį Las Vegas mieste. Jo svei-
kata pradėjo blogėti pasikartojančiais kraujo išsiliejimais. A.a. 
Algimantas mirė Bostono ligoninėje 2013 gruodžio 28 d. 2 val. 
po pietų. Sutapimas yra su jo kartos poetu Algimantu Mackumi, 
kuris žuvo auto katastrofoje 1964 m. gruodžio 28 d.

Algimanto atminimui šv. Mišios aukotos sausio 3 d. Šventos 
Marijos bažnyčioje, Chelmsford, Massachusetts. JAV aviaci-
jos kariai sugrojo atsisveikinimą ir įteikė JAV vėliavą žmonai 
Želvyrai.

Mes gerbiame Tavo prisiminimą, brangus, broli, Algimantai, 
ir džiaugiamės Tavo prasmingu gyvenimu.

Saulius Šimoliūnas

T T T
Linkiu Dirvos leidėjams, 

sveikatos, ištvermės ir labai 
gerų 2014 metų.

Juozas Raibys, 
Ventura, CA

T T T
Gerbiamieji,
Siunčiu Jums 2014 metams 

laikraščio prenumeratą ir 
priedą. Dėkoju ir linkiu toli-
mesnės sėkmės.

Donatas Ūzas, 
Maspeth, NY

T T T

Gruzijos premjeras Iraklis 
Garibašvilis sakė, kad neri-
mauja dėl Rusijos „provoka-
cijų”, bet yra įsitikinęs, kad jo 
valstybė gali atlaikyti bet kokį 
naują spaudimą iš Kremliaus.

Gruzija, kuri 2008 metais 
kariavo trumpą karą su Rusija 
dėl atsiskyrusio Pietų Osetijos 
regiono, lapkritį parafavo susi-
tarimą dėl glaudesnių ryšių su 
Europos Sąjunga (ES), ir parei-
gūnai Tbilisyje sako, jog tikisi 
vėliau šiais metais jį ratifikuoti.

Maskva kategoriškai ne-
pritaria tam, kad buvusios so-
vietinės respublikos artėtų prie 
Vakarų, ir privertė Ukrainą 
atsisakyti panašaus susitarimo 
su ES, dėl to Kijeve kilo masi-
nių protestų.

„Tikimės provokacijų. 
Provokacijų buvo praėjusiais 
metais”, – žurnalistams sakė 
I.Garibašvilis, kuris premjero 
postą lapkričio mėnesį perėmė 
iš savo mentoriaus, milijar-
dieriaus Bidzinos Ivanišvilio. 
„Gali būti ir kitų provokacijų, 

GRUZIJOS PREMJERAS NERIMAUJA 
DĖL RUSIJOS

bet nesitikime jų rimtų ar ko 
nors, kas būtų neįprasta”, – 
sakė 31 metų premjeras.

Po 2008 metų konflikto 
Rusija pripažino nuo Gruzijos 
atsiskyrusias Pietų Osetiją ir 
Abchaziją nepriklausomo-
mis valstybėmis ir dislokavo 
šiuose regionuose tūkstančius 
savo karių. Tbilisis tai laiko 
okupacija de facto.

I.Garibašvilis pridūrė: „Ką 
galima padaryti blogiau už 
dabartinę situaciją, kai 20 
proc. mūsų teritorijos yra 
okupuota?”

Tačiau jis pabrėžė, kad 
santykių su Rusija norma-
lizavimas atitinka Gruzijos 
interesus, ir pažadėjo neap-
leisti derybų dėl atsiskyrusių 
regionų statuso išsprendimo.

Gruzija griežtai kritikavo 
Rusiją dėl spygliuotos vielos 
tvorų aplink separatistinius 
regionus statybų atnaujinimo 
pastaraisiais mėnesiais. Pasak 
Tbilisio, tai akivaizdus tarp-
tautinės teisės pažeidimas.

ŽYGEIVIAI LEIDOSI  
1923 M. TAKAIS

Naktinis žygis, skirtas 1923 
metų sausio 15-osios sukili-
mui, šįmet vyko tryliktą kartą. 
Jame dalyvavo 1260 žmonių 
- įvairaus amžiaus ir profesijų, 
studentai ir moksleiviai, isto-
rijos gerbėjai iš kitų Lietuvos 
miestų.

Žygeiviai įveikė beveik 
27 kilometrus. Visi rinkosi 
Kretingos Pranciškonų gim-
nazijoje, iš kurios vėlų penk-
tadienio vakarą, 22 valandą, 
patraukė Klaipėdos link.

Jiems teko žingsniuoti lau-
kais, kaimų keliukais, miškais. 
Tarpiniuose postuose žygeiviai 
ilsėjosi, užkando kareiviškos 
košės, atsigėrė karštos arbatos. 
Visą penktadienį pliaupė lietus 
ir pūtė stiprus gūsingas vėjas, 
tačiau vakarop oras pagerėjo.

Pirmieji žygeiviai finišo 
vietą - Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Butigeidžio dragūnų 
batalioną Klaipėdoje, Liepojos 
gatvėje, pasiekė antrą valandą 
nakties, paskutinieji - šeštą 
valandą ryto.

Tarp keliautojų buvo ir 
Lietuvos kariuomenės vadas 
Arvydas Pocius.

Naktinį žygį organizuoja 
Lietuvos kariuomenės kūrėjų 
savanorių sąjungos Klaipėdos 
skyrius kartu su Lietuvos 
šaulių sąjungos Klaipėdos 
apskrities 3-ąja rinktine.

lrytas.lt

Vilnius ,  sausio 21 d. 
(ELTA).  Nacionaliniame dra-
mos teatre buvo pristatomas 
bendras jaunų lietuvių ir la-
tvių teatro menininkų darbas 
„Barikados”, priminsiantis 
1991 metų sausio įvykius. 

Spektaklį kūrė režisierius 
Valteris Sylis (Valters Silis), 
kartu su dramaturgais Janiu 
Baluodžiu ir kolege iš Lietuvos 
Goda Dapšyte. 

Spektaklyje „Barikados” 
vaidmenis kuria aštuoni 
jauni aktoriai: Tadas Gryn, 
Elzė Gudavičiūtė, Martynas 
Nedzinskas, Marius Repšys, 
Vain ius  Sode ika ,  Ain is 
Storpirštis, Monika Vaičiulytė 

i r  To m a  Va š k e v i č i ū t ė . 
Scenografijos autorė - režisie-
riaus kūrybinė partnerė Ieva 
Kraulina. 

Visi spektaklio kūrėjai ats-
tovauja trisdešimtmečių kartai. 
Kovų už nepriklausomybę 
metu jie buvo pradinių kla-
sių moksleiviai, o kai kurie 
dar net nelankė mokyklos. 
„Barikadose” jie siekia per-
teikti savo požiūrį į praėjusį 
laiką, analizuodami žinias-
klaidoje ir oficialiuose doku-
mentuose užfiksuotus faktus. 
Kūrėjai ieško atsakymų apie 
bendrą Baltijos šalių kovos 
už nepriklausomybę praeitį, 
o daugiausiai dėmesio skiria 

Sausio 13-osios įvykiams 
Lietuvoje. 

„Teko girdėti, kad Lietuvoje 
yra žmonių, sakančių, kad ne 
dėl tokios Lietuvos jie ko-
vojo. Kuriu šį spektaklį tam, 
kad išsiaiškinčiau, dėl kokios 
Lietuvos kovojo lietuviai. 
Tokia idėja yra rizikinga, bet 
rizika tik skatina kūrybinę mo-
tyvaciją”, - teigia režisierius 
V. Sylis. 

„Barikados” kuriamos re-
miantis dokumentinio kino 
kūrybos principais. Kūrėjų 
komanda sistemina istorinę 
medžiagą, dirba archyvuose, 
atrenka retesnes ir gerai žino-
mas tų įvykių detales. Pasak 
G. Dapšytės, jie kuria tam tikrą 
faktų biblioteką, per repeticijas 

iš jos renkasi atskirus įvykius 
ir stengiasi suteikti jiems ne 
dokumentinio, o emocinio 
tikslumo. Dramaturgė tiki-
na, kad nagrinėdami Sausio 
įvykius, spektaklio kūrėjai 
siekia suvokti, kokį vaidmenį 
jie vaidina šiandieniniame 
gyvenime. 

Anot Nacionalinio dramos 
teatro meno vadovo Audronio 
Liugos, pastaruosius metus 
teatras siekia kalbėti apie vi-
suomenę jaudinančias temas 
bei įvairaus meninio braižo 
spektakliuose ieškoti mūsų 
laikmečio bei istorinės tiesos, 
todėl jaunųjų latvių ir lietuvių 
teatralų kuriamas spektaklis 
„Barikados” yra dėsningas 
teatro žingsnis šia kryptimi. 

ATVIŲ IR LIETUVIŲ TEATRO KŪRĖJAI PRISIMINS 
KOVAS UŽ NEPRIKLAUSOMYBĘ
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Argentinoje, Rosarijaus 
mieste, sausio 5 d. prasidėjo 
kultinės planetos lenktynės 
– „Dakar 2014”. Lietuvos 
ekipažas Benediktas Vanagas 
ir jo vairininkas iš Baltarusijos 
Andrej Rudnicki po sėkmingai 
praeitos administracinės ir 
techninės apžiūros susitiko 
su Lietuvių Bendruomene 
Argentinoje.

Lietuvių pasirodymo lau-
kia bei juos palaiko lietuvių 

šaknis turintys argentiniečiai 
bei gyvenantys tautiečiai 
Rosorijaus mieste. Iš karto po 
administracinės ir techninės 
komisijos „General Financing 
– Autopaslauga” komanda 
skubėjo su jais susitikti. 

L e n k t y n i n i n k a s  B . 
Vanagas liko nustebintas, kad 
Lietuvių Bendruomenės na-
mai Rosarijuje veikia nuo 
1947 metų, kuriems vadovauja 
organizacijos pirmininkas, 

Lietuvos garbės konsulas Jose 
Ruben Repšys. 

Tautiečiai, gyvenantys 
Argentinoje, visai „General 
Financing – Autopaslauga” 
komandai suorganizavo dide-
lę šventę, pavaišino tautiniu 
patiekalu – paeljomis. Tokiu 
būdu Lietuvai atstovausiantis 
ekipažas galėjo simboliškai 
pažymėti sėkmingai praeitą 
techninę komisiją.

www.benediktasvanagas.lt

Lenktynininkas B.Vanagas (k.) ir A.Rudnicki atlikę visus darbus atsikvėpė.                  G.Kropio nuotr.

LIETUVOS METŲ SPORTININKĖ –  
R. MEILUTYTĖ, METŲ KOMANDA – 
LIETUVOS KREPŠINIO RINKTINĖ

Lietuvos tautinio olimpi-
nio komiteto (LTOK), Kūno 
kultūros ir sporto departa-
mento (KKSD), loterijų fir-
mos „Olifėja”, dienraščio 
„Lietuvos rytas” ir tinkla-
lapio lrytas.lt rengiamuose 
geriausių Lietuvos sportininkų 
rinkimuose paaiškėjo, kam 
20-ą kartą bus įteiktas prizas. 
Antrus metus iš eilės apdova-
nojimą atsiims ir toliau geriau-
sios šalies sportininkės titulu 
džiaugsis Rūta Meilutytė. 
Ji 2013-ais tapo pasaulio ir 
Europos čempione bei rekor-
dininke.

2013-ų Lietuvos Metų ko-
manda tapo Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinė, Europos 
čempionate Slovėnijoje iško-
vojusi sidabro medalius, - pa-
skelbė portalas lrytas.lt.

R. Meilutytei bus įteiktas 
30 tūkst. litų čekis.

Antrą vietą užėmusiai 
Laurai  Asadauskai te i -
Zadneprovskienei atiteks 
20 tūkst. Lt čekis, o irkluo-
tojos Donata Vištartaitė ir 

Milda Valčiukaitė gaus po 
10 tūkst. Lt.

Geriausių Lietuvos sporti-
ninkų dešimtukas:

1. Rūta Meilutytė (plauki-
mas) - 136 722 taškai

2. Laura Asadauskaitė-
Zadneprovskienė (šiuolaikinė 
penkiakovė) - 69 942 t

3. Donata Vištartaitė ir 
Milda Valčiukaitė (irklavimas) 
- 61 482 

4. Jevgenijus Šuklinas (ka-
nojų irklavimas) - 60 692 

5. Mantas Kalnietis (krep-
šinis) - 55 781

6. Justinas Kinderis (šiuo-
laikinė penkiakovė) - 41 826 

7. Linas Kleiza (krepšinis) 
- 40 763

8. Rolandas Maščinskas ir 
Saulius Ritteris (irklavimas) 
- 39 626 

9. Vilma Rimšaitė (BMX 
dviračiai) - 38 808 

10. Ignas Navakauskas 
(ba idar ių  i rk lav imas)  - 
Universiados čempionas, pa-
saulio čempionato penktoji 
vieta - 38 719 

SĖKMINGĄ PRADŽIĄ LENKTYNININKAS PAŽYMĖJO  
SUSITIKĘS SU LIETUVIŲ BENDRUOMENE ARGENTINOJE

Žinios apie aršiausios 
Lietuvos plaukikės Rūtos 
Meilutytės konkurentės rusės 
Julijos Jefimovos galimą do-
pingo vartojimą nedžiugina. 
Lietuvė teigė, kad ši situaci-
ja, jeigu ji pasitvirtins, yra 
labai apmaudi.

Lietuvė teigė, kad visada 
nori varžytis su tomis spor-
tininkėmis, kurios yra sąži-
ningos ir pasisako už švarų 
sportą kaip ir ji. „Kaudamasi 
su varžovėmis, tikiu, kad jos 
yra sunkiai dirbančios sporti-
ninkės, sąžiningai sportuoja. 
Aš esu už sąžiningą sportą”.

Rūta Meilutytė nesileido 
su žiniasklaidos atstovais ir 
į kalbas apie J. Jefimovą ir 

„SUKČIAI NIEKADA NELAIMI”.
iki pabaigos išlaikė tikėjimą, 
kad informacija apie jos nusi-
žengimą nepasitvirtins.

„Manau, kad ji sunkiai 
dirbo, kaip ir visos kitos. 
Jos rezultatai tai atspindi. 
Daugiau komentuoti  ne-
norėčiau”, – santūri išliko 
Lietuvos ir pasaulio plauki-
mo žvaigždė.

P l a u k i k ė s  t r e n e r i s 
Jonathan Rudd laikėsi to-
kios pačios nuomonės kaip 
ir jo auklėtinė ir nedalino 
jokių konkrečių komentarų, 
nors ir socialiniame tinkle 
„Facebook” buvo parašęs: 
„Sukčiai niekada nelaimi”.

Žurnalistų apsuptyje tre-
neris nebuvo toks griežtas ir 

pabrėžė, kad kiekvienas toks 
atvejis sporto pasaulyje yra 
labai liūdnas.

„Neturime jokių oficialių 
žinių šiuo metu, negaliu nie-
ko sakyti. Laukiame oficialių 
naujienų. Jeigu tai yra tiesa, 
tai labai liūdna”, – sakė tre-
neris.

Trenerio J. Rudd many-
mu, jeigu žinios visgi nepa-
sitvirtins, tai pranešę žmonės 
ateityje turėtų būti kantresni.

Primename, kad šią nau-
jieną paskelbė Rusijos nau-
jienų portalas „Vedomosti”. 
Rusei J. Jefimovai gresia 
dvejų metų diskvalifikacija. 
Be to, jei bus patvirtinta, kad 
jos dopingo testas iš tiesų 
teigiamas – iš sportininkės 
turėtų būti atimti ir visi nuo 
to laiko iškovoti apdovano-
jimai (pranešama, kad rusė 
įkliuvo spalio mėnesį, ruoš-
damasi lapkričio ir gruodžio 
varžyboms).

J. Jefimovos B mėginio 
dopingo testo rezultatai ne-
skelbiami (jų prireiks tik 
tada, jei sportininkė neigs 
savo kaltę – delfi), tačiau eks-
pertai beveik neabejoja, kad 
plaukikei nepavyks išvengti 
griežtų sankcijų.

2 1 - e r i ų  m e t ų  J u l i j a 
Jefimova teisinasi, jog drau-
džiamo preparato dehidroe-
piandrosterono (DHEA) jos 
organizme galėjo atsirasti, 
nes ji vartojo dietinius maisto 
produktus.                   delfi.lt


