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Vieną pirmininkavimą 
keičia kitas: Lietuva nuo va-
sario užims Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos pirminin-
kės kėdę.

Nors pirmininkavimas 
tęsis tik mėnesį ir tai labiau 
techninio pobūdžio darbas, 
pasak Lietuvos diplomatų, 
tai pripažinimas, kad Lietuva 
diplomatinius darbus atlieka 
gerai ir ja galima pasitikėti.

Lietuva balsų dauguma 
išrinkta į Jungtinių Tautų 
Saugumo Tarybos nenuolati-
nes nares šių ir kitų metų ka-
dencijai ir yra pirmoji Baltijos 
valstybė, išrinkta į Saugumo 
Tarybą.

Šiuo metu prie svarbesnių 

Sausio 31 d. JAV valstybės sekretorius John Kerry paragino Vokietiją pamiršti pykčius dėl šnipinėjimo 
aferos ir žvelgti į ateitį. „Ne paslaptis, kad pastarieji mėnesiai mums buvo sunkūs”, - sakė J. Kerry (deši-
nėje) Berlyne susitikęs su Vokietijos užsienio reikalų ministru Frank-Walter Steinmeier.                Reuters

Jungtinės Valstijos, pa-
sak žiniasklaidos, mano, kad 
Rusija, nepaisydama pasirašy-
to susitarimo, bandė vidutinio 
nuotolio raketas. Apie tai JAV 
vyriausybė sausio viduryje 
Briuselyje informavo savo 
NATO partneres, rašo „New 
York Times”.

Maskva nuo 2008 metų 
esą bandė naujo tipo raketas 
„RS-26”. Tuo tarpu sutartis 
dėl branduolinių vidutinio 
nuotolio sistemų draudžia 
kurti, turėti ir bandyti vidutinio 
nuotolio raketas. Ją 1987-ai-
siais pasirašė tuometiniai JAV 
ir Sovietų Sąjungos vadovai 
Ronald Reagan ir Michail 

RUSIJA, NESILAIKYDAMA SUTARTIES SU JAV, 
IŠBANDĖ VIDUTINIO NUOTOLIO RAKETAS

Gorbačiov. Ši sutartis buvo 
laikoma svarbiu žingsniu nu-
traukiant Šaltąjį karą.

Už ginkluotę atsakinga JAV 
pareigūnė Rose Gottemoeller 
nuo gegužės kelis kartus Ru-
sijos žinyboms skundėsi dėl 
raketų bandymų, rašo „New 
York Times”.

JAV, anot laikraščio, iki 
šiol oficialiai kalba ne apie 
sutarties pažeidimą, bet apie 
jos „apėjimą”. Esą nėra tiks-
liai aišku, ar Rusijos iš-
bandytos vidutinio nuotolio 
sistemos yra draudžiamos, 
ar, remiantis kita sutartimi, 
leidžiamos kaip ilgojo nuo-
tolio ginklai.

Vilnius, sausio 31 d. (presi-
dent.lt). Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
dalyvavo jubiliejinėje 10-ojoje 
„Gazelė 2013” apdovanojimų 
ceremonijoje, kurioje pasvei-
kino sparčiausiai augančias 
smulkiojo ir vidutinio verslo 
Lietuvos įmones.

Prez iden tės  t e ig imu, 
Lietuvos ekonomika atsigavo 

Šiemet į 2013-ųjų „Metų gazelės” titulą pretendavo net 4,000 įmonių. Renginio metu buvo apdovanotos 
10 sparčiausiai augusių regionų įmonių. Lietuvos vadovė metų „Lietuvos Gazelės” apdovanojimą 
įteikė Vilniaus apskrities įmonei UAB „Vilrida”.                                                          R. Dačkaus nuotr.

LIETUVA PRADEDA PIRMININKAUTI 
JT SAUGUMO TARYBAI

Taryboje nagrinėjamų klau-
simų yra padėtis konfliktų 
apimtoje Centrinėje Afrikos 
Respublikoje. Be to, Lietuva 
šiemet vadovauja Saugumo 
Tarybos kovos su terorizmu 
komitetui.

Užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius pabrėžia, 
kad narystė Taryboje padi-
dins Lietuvos matomumą, 
kurį bus galima išnaudoti 
ekonominiams ir kultūriniams 
ryšiams plėsti. Prezidentė 
Dalia Grybauskaitė sako, kad 
po pirmininkavimo Europos 
Sąjungos Tarybai tai bus nau-
jas iššūkis ir įsipareigojimas 
visai tarptautinei bendruo-
menei.                             LRT

LIETUVOJE DAUGĖJA SĖKMINGO 
VERSLO ĮMONIŲ

ir stabiliai auga. Tai didelis su-
manių ir atkaklių verslininkų, 
įmonių darbuotojų indėlis.

„Sėkmės istorijos iš visų 
Lietuvos regionų - puikiau-
sias įrodymas, kad šalyje yra 
vietos asmeninei iniciatyvai, 
yra darbo ir galimybių užsi-
dirbti. Jūs įnešate gyvybės 
savo regionams, įdarbindami 
žmones, tvarkydami aplinką, 
mokėdami mokesčius, remda-
mi visuomenines iniciatyvas”, 
- teigė Prezidentė.

Pasak šalies vadovės, 
„Gazelės” apdovanojimai bu-
ria pažangią smulkiojo ir vi-
dutinio verslo bendruomenę. 
Jos nariai nuolat mokosi, ieško 
laiminčių sprendimų ir tampa 
Lietuvos verslo, kurio pardavi-
mai nuo 2009 metų išaugo 5, 
10 ir net 20 kartų, šviesuliais.

Prezidentė pabrėžė, jog 
ne tik smulkusis ir vidutinis 

verslas turi laikytis įstatymų, 
dirbti sąžiningai ir atsakingai. 
Kurti palankią ir stabilią verslo 
aplinką yra ir valdžios insti-
tucijų pareiga. Pasak šalies 
vadovės, vis dar pasitaikantis 
valdžios išlaidavimas ir ne vi-
siems vienodos verslo sąlygos 
gali sustabdyti net ir atkakliau-
sias „gazeles”. Nereikalingi 
biurokratiniai reikalavimai 
eikvoja laiką, kuris reikalingas 
verslui vystyti, didina verslo 
išlaidas, mažina jo konkuren-
cingumą ir, galiausiai, augina 
kainas vartotojams.

Pasak šalies vadovės, vers-
lo įmonės, gerindamos bendrą 
mūsų šalies ekonomikos padė-
tį, turėtų nepamiršti ir tų, kurių 
statistikos rodikliai nėra tokie 
įspūdingi. Prezidentė pakvietė 
verslininkus savo sėkme ir pa-
tirtimi pasidalinti su jaunimu, 
mokyti jį ir suteikti jam gali-
mybę įgytas žinias pritaikyti 
praktikoje.

Vilnius ,  sausio 29 d. 
(ELTA). Rusijos vadovui 
Vladimir Putin yra svarbūs 
santykiai su Lietuva, teigia 
Europos Sąjungos (ES) amba-
sadorius Maskvoje Vygaudas 
Ušackas. Tokius žodžius V. 
Ušackas sakė iš V. Putin išgir-
dęs neformaliame pokalbyje 
antradienį Briuselyje, kur 
vyko ES ir Rusijos viršūnių 
susitikimas. „Tai buvo paben-
dravimas einant iš vienos salės 
į kitą ir tiesiog jis išreiškė savo 
nuogąstavimą, kad santykiai 
su Lietuva nesiklosto”, - LRT 
laidoje „Dėmesio centre” sakė 
diplomatas. 

Antra vertus, V. Ušackas 
teigė V. Putin informavęs, kad 
Premjeras Algirdas Butkevičius 
yra suinteresuotas Lietuvos ir 
Rusijos santykių pozityvia rai-
da, o Lietuvos verslas - išlaikyti 

RUSIJAI SVARBŪS SANTYKIAI SU LIETUVA
pozicijas Rusijos rinkoje. „Jis to 
nežinojo, jam tai buvo įdomu iš-
girsti, jisai tai priėmė pozityviai. 
Ir tai tiesiog liudija, kad Rusijos 
vadovui yra svarbūs santykiai su 
Lietuva”, - sakė buvęs užsienio 
reikalų ministras. 

Rusija per aukščiausio ly-
gio susitikimą Briuselyje pa-
siūlė ES vadovams sudaryti 
laisvosios prekybos zoną su 
Eurazijos ekonomine sąjun-
ga (EAS) (ją sudaro Rusijos 
Federacija, Baltarusija ir 
Kazachstanas). Anot Rusijos 
prezidento, būtina pradėti 
„atitinkamų ekspertų dialogą”. 

V. Putin taip pat sakė, kad 
Rusija tikisi rasti priimtinus 
sprendimus dėl ES trečiojo 
energetikos susitarimo pro-
jekto. Ši sutartis, sudaryta tarp 
ES valstybių narių, neleidžia 
tai pačiai bendrovei tiekti iš-

teklius ir valdyti patį dujotiekį. 
Eurazijos ekonominė są-

junga pradės kaip organizacija 
veikti 2015 m. sausio 1 d. 
Šiuo metu ekonominė trijų jos 
būsimų narių integracija yra 
vykdoma pagal Muitų sąjun-
gos, savo veiklą oficialiai pra-
dėjusios 2012 metų viduryje, 
nuostatas.
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Konstitucinis Teismas paskelbė, kad Lietuvoje negali būti 
tokių Konstitucijos pataisų, kuriomis būtų paneigti Lietuvos 
narystės Europos Sąjungoje (ES) įsipareigojimai. Tai reiškia, 
kad referendumas dėl draudimo žemę parduoti užsieniečiams 
būtų antikonstitucinis. „Referendumu nepanaikinus konstitu-
cinių Lietuvos narystės ES pagrindų, įtvirtintų Konstitucinio 
akto „Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje” 
1, 2 straipsniuose, negali būti daromos tokios Konstitucijos 
pataisos, kuriomis būtų paneigti Lietuvos narystės ES įsi-
pareigojimai”, – paskelbė Konstitucinis Teismas.

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narys konservato-
rius Valdas Benkunskas įsitikinęs, kad referendumo organiza-
vimą laikas stabdyti nedelsiant. „Didelė dalis komisijos sako, 
kad turime sustoti su tais tikrinimais, stabdyti visus darbus, nes 
registruota referendumo iniciatyva yra antikonstitucinė. Iš 
tų grąžintų parašų yra klausimų, ar visi pasirašę iš tiesų pasirašė 
patys. Reikės vėl samdyti rašto ekspertus. Vėl papildomos išlai-
dos. Tai klausimas, ar reikia leisti mokesčių mokėtojų pinigus 
dėl reikalo, kuris iš esmės yra pasmerktas?” – klausė jis.

Grupė Seimo narių parengė tai numatantį Valstybės ir tar-
nybos paslapčių įstatymo papildymą. Konservatoriai Arvydas 
Anušauskas, Irena Degutienė, Audronius Ažubalis ir Agnė 
Bilotaitė, „tvarkietis” Andrius Mazuronis, liberalas Algis Kašėta 
bei socialdemokratas Gediminas Kirkilas siūlo uždrausti „įslap-
tinti bendrojo pobūdžio informaciją apie žvalgybos metodais 
atskleistas trečiųjų šalių vykdomas visuomenės dezinforma-
vimo priemones ar kitokias veikas, galinčias sukelti  riziką ar 
grėsmes Lietuvos valstybės ir visuomenės saugumo interesams 
ar konstitucinės santvarkos stabilumui”. Be to, įstatymu norima 
įpareigoti institucijas apie tokias veikas perspėti visuomenę.

Lietuvoje nustatytas kiaulėms ypač pavojingas afrikinis 
maras, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
(VMVT). Jos vadovas Jonas Milius teigė, kad užkratas rastas 
Šalčininkų ir Varėnos rajonuose. Pirmieji afrikinio kiau-
lių maro židiniai Baltarusijoje, maždaug 40 kilometrų nuo 
Lietuvos sienos, aptikti pernai vasarą. Tuomet Lietuva ėmėsi 
saugumo priemonių. Siekiant sustabdyti užkrato plitimą, pra-
dėta dezinfekuoti iš Baltarusijos atvykstančius automobilius, 
ribotas maisto produktų įvežimas. VMVT teigia, kad dėl 
afrikinio kiaulių maro Europos Sąjunga (ES) rimtų sankcijų 
nesiims, tačiau su Rusija teks daug derėtis. Lietuva yra pirma 
ES valstybė, kurioje nustatytas afrikinis kiaulių maras - juo 
kol kas užsikrėtė tik šernai. 

Pernai Lietuvos Valstybinė mokesčių inspekcija surinko 
2,2 mlrd. Lt mokesčių daugiau nei 2012 metais. Planas viršytas 
186 mln. Lt. Tačiau finansų ministrą Rimantą Šadžių neramina 
prastas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) ir akcizų surinkimas. 
Visų mokesčių surinkimas, lyginant su 2012 metais, buvo di-
desnis: gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkta 20 proc. 
(309 mln. Lt.), pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – beveik 27 
proc. (1,75 mlrd. Lt.), pelno mokesčio – 10 proc. (151 mln. 
Lt.) daugiau, nei 2012 metais. Iš viso vien mokestinių pajamų 
surinkta beveik 18 proc. daugiau, nei užpernai – 2,38 mlrd. 
Lt.   Iš viso gauta 186 mln. litų daugiau, nei suplanuota. Tačiau 
pajamos iš PVM ir akcizų nuvylė. 2 proc. nuo plano atsiliko 
pajamos iš akcizų, surinkta 4 proc. mažiau PVM, net 71 proc. 
mažiau pajamų ir prabangaus nekilnojamojo turto mokesčio.

Darbo partijos frakcijos Seime seniūno Vytauto Gapšio 
šeimos finansinės deklaracijos rodo, kad buvęs Seimo pirmasis 
vicepirmininkas ir jo šeima turto neužgyveno. Todėl neaišku, iš 
kokių lėšų jo žmona Justė Pečeliūnaitė tapo 54 tinklalapių 
valdančios, su Darbo partija siejamos bendrovės „Interneto 
žinios” akcininke. Šios bendrovės akcininku buvęs Viktor 
Uspaskich sugebėjo iš portalų uždirbti daugiau kaip milijoną. 
Buvęs Darbo partijos pirmininkas, dabar šios partijos frakcijos 
Seime seniūnas V.Gapšys žiniasklaidą tikino, kad jo sutuoktinei 
priklauso apie 45 proc. įmonės akcijų.

Klaipėdos krovinių posto muitinio tikrinimo vietoje 
„Geležinkelis” muitinės pareigūnai patikrinę siuntą iš JAV rado 
joje kitokias prekes nei buvo deklaruota. Pilietė R.M. Lietuvos 
piliečiui K.K. adresuotoje siuntoje  nurodė, kad siunčia namų 
apyvokos daiktus ir batus. Patikrinę siuntą, pareigūnai joje 
atrado dėklus, stovus ginklams, imitacinius signalus, ginklo 
aukščio reguliatorius, šovinių dėtuves, šovinio tūtą, vamzdelius 
šoviniams gaminti, sriegių rinkinį, ginklo valymo lazdeles ir 
virvę, polirolį, sriegių tepalą ir ginklo antikorozinį skystį. Siunta 
buvo sulaikyta. Vyksta tyrimas. Dalis siuntoje buvusių daiktų 
buvo perduota ekspertizei, rašoma Lietuvos muitinės atstovų 
pranešime.

Pagal Lietuvos žiniasklaidos pranešimus

„Faktas, kad pavojus išlie-
ka”, – įspėjo B.Obama savo 
metiniame pranešime „Apie 
Sąjungos padėtį” ir pridūrė, 
kad Jungtinės Valstijos „turi 
išlikti budrios”, susidurdamos 
su besikeičiančiomis pasauli-
nėmis grėsmėmis.

„Nukreipėme „al Qaeda” 
centrinę vadovybę į pralai-
mėjimo kelią, tačiau grėsmė 
evoliucionavo, „al Qaeda” 
partneriams ir kitiems eks-
tremistams įleidžiant šaknis 
skirtingose pasaulio dalyse”, 
– sakė prezidentas įstatymų 
leidėjams, paminėdamas to-
kius karštuosius taškus kaip 
Jemenas, Somalis, Irakas bei 
Malis.

„Tačiau tikrai manau, kad 
mūsų pirmavimas ir mūsų sau-
gumas negali priklausyti tik 
nuo mūsų kariuomenės”, – pa-
brėžė B.Obama, pridūręs, kad 
„kompleksinių grėsmių pilna-
me pasaulyje mūsų saugumas 
ir pirmavimas priklauso nuo 
visų mūsų galios elementų, 
įskaitant tvirtą ir principingą 
demokratiją”.

Prezidentas įspėjo, kad 
būdamas vyriausiuoju gin-
kluotųjų pajėgų vadu jis ne-
dels panaudoti jėgą, jei tai 
bus būtina siekiant apsaugoti 
Amerikos žmones.

„Tačiau nestatysiu į pavojų 
mūsų karių, nebent tai bus iš-
ties būtina”, – sakė B.Obama, 
akcentuodamas, kad ameri-
kiečių karinio kontingento 
mažinimą Irake ir Afganistane 
po daugiau nei dešimtmetį 
trukusio karo.

„Taigi, nors aktyviai ir 
agresyviai persekiojame te-

JAV PREZIDENTO METINĖ KALBA

Prezidentas įspėjo, kad būdamas vyriausiuoju ginkluotųjų pajėgų vadu jis nedels panaudoti jėgą, 
jei tai bus būtina siekiant apsaugoti Amerikos žmones.                                                    Reuters nuotr.

JAV prezidentas Barack 
Obama sausio 28 d. pareiškė, 
kad Amerika turi atsisakyti 
nuolatinės karinės parengties, 
kad būtų suteikta galimybė 
diplomatijai sprendžiant sun-
kiausias pasaulio problemas, 
tokias kaip priešprieša su Iranu 
branduoliniu klausimu.

roristų tinklus, darome tai 
pasitelkę labiau tikslines pa-
stangas bei stiprindami mūsų 
užsienio partnerių pajėgumus, 
ir Amerika turi atsisakyti nuo-
latinės karinės parengties”, 
– sakė B.Obama.

Prezidentas  paminėjo 
kelias vadovaujant valsty-
bės sekretoriui John Kerry 
pasiektas pastarojo meto 
diplomatines pergales, visų 
pirma tai, kad buvo pradė-
tas Sirijos cheminių ginklų 
likvidavimo procesas bei 
atnaujintos Artimųjų Rytų 
taikos derybos. 

Jis taip pat paragino įsta-
tymų leidėjus kol kas neįvesti 
Iranui jokių naujų sankcijų, 
nes reikia šiek tiek laiko, kad 
trapios derybos tarp šiitiškos 
respublikos ir didžiųjų pa-
saulio valstybių duotų realių 
rezultatų. 

„Amerikos diplomatija ir 
kartu pasitelktas spaudimas 
pirmą kartą per dešimtmetį 
nutraukė Irano branduolinės 
programos pažangą ir grąžino 
kai kurias tos programos da-
lis į ankstesnį etapą”, – sakė 
B.Obama. 

Reaguodamas į kai kurių 
įstatymų leidėjų kritiką dėl 
derybų su Iranu, preziden-
tas sakė, kad Amerika yra 
„įžvalgi”, ir bet koks susita-
rimas su Iranu bus paremtas 
ne tik pasitikėjimu, bet ir 
patikrinamaisiais veiksmais, 
kad šiitiška respublika nesie-
kia pasigaminti branduolinio 
ginklo. 

„Mūsų įvestos sankcijos 
atvėrė kelią šiai galimybei. 
Tačiau noriu aiškiai pasaky-
ti: jei šis Kongresas atsiųs 
man įstatymo projektą dėl 
naujų sankcijų, kurios galė-
tų sužlugdyti šias derybas, 
aš jį vetuosiu”, – pabrėžė 
B.Obama. 

„Dėl mūsų nacionalinio 
saugumo privalome suteikti 
diplomatijai šansą pasiekti 

tikslą”, – pridūrė jis. 
Nors B.Obama praėjusių 

metų pabaigoje buvo pasiren-
gęs duoti įsakymą surengti 
karinius smūgius Sirijos te-
ritorijoje, savo metiniame 
pranešime jis vos keliais 
žodžiais užsiminė apie ten 
vykstantį kruviną konfliktą, 
kuris per trejus metus jau nu-
sinešė apie 130 tūkst. žmonių 
gyvybių. 

Prezidentas tik nurodė, kad 
jo administracija tęs pastangas, 
kad Sirijos žmonės turėtų tokią 
ateitį, „kokios jie nusipelno – 
ateitį be diktatūros, teroro ir 
baimės”. 

B.Obama savo pranešime 
vengė kalbėti apie ankstesnę 
savo politiką, pabrėžęs, jog 
nustatė „protingas ribas” bepi-
ločių lėktuvų, kurie kai kuriose 
šalyse tapo nekenčiamu JAV 
galios simboliu, panaudojimui. 

Prezidentas taip pat paragi-
no Kongresą nebevaržyti kali-
nių perkėlimo iš Gvantanamo 
kalėjimo amerikiečių bazėje 
Kuboje. 

„ B a i g i a n t i s  k a r u i 
Afganistane tai turi būti me-
tai, kai Kongresas atšauks 
likusius suvaržymus kalinių 
perkėlimams, ir mes uždary-
sime kalėjimą Gvantanamo 
įlankoje”, – sakė B.Obama. 

Neaplenkdamas pernai 
kilusio šnipinėjimo skandalo, 
kuris smarkiai aptemdė jo 
antrąją kadenciją ir supykdė 
ne vienos galingos valstybės 
vadovą, B.Obama pabrėžė, 
kad Amerikos ir Europos 
aljansas tebėra stipriausias 
pasaulyje. 

Prezidentas pažadėjo to-
liau dirbti su Kongresu, kad 
„būtų reformuotos mūsų se-
kimo programos, nes gyvybiš-
kai svarbus mūsų žvalgybos 
bendruomenės darbas tie-
siogiai priklauso nuo visuo-
menės pasitikėjimo – čia ir 
užsienyje”. 

AFP, Reuters, LRT
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JAUNIMAS – MŪSŲ ATEITIS

Dažnai girdime: „Jaunimas – mūsų ateitis”. Tačiau, kad 
jis taptų mūsų ateitimi, reikia jam padėti. Tai gerai supranta 
Lietuvių Fondas, nuo pat pirmųjų savo įsisteigimo dienų 
siekiantis padėti jaunuoliams ne tik išsimokslinti, bet ir kvies-
damas jaunimą įsitraukti į visuomeninį gyvenimą. Skirdamas 
savo išteklius studentams, Lietuvių Fondas tikisi, kad ateis 
toks laikas, kai dabartinis jaunimas tvirtai laikys lietuviškosios 
kultūros ir tradicijų vairą savo rankose.

Kiekvienais metais Lietuvių Fondo (LF) Pelno skirstymo 
komitetas (PSK), patvirtintas LF Direktorių tarybos, susirenka 
svarstyti lėšų paskirstymą. Pelno skirstymo komiteto apsvars-
tytą 2013 m. lėšų paskirstymą patvirtina LF Direktorių taryba.

Lietuvių Fondas remia lietuvišką švietimą, kultūrą, skiria 
paramą lietuvių kalbos, tradicijų ir tapatumo išsaugojimui 
ir puoselėjimui, taip pat suteikia stipendijas lietuvių kilmės 
jaunimui.

Lietuvių Fondas veikia ir lėšas skirsto laikydamasis JAV 
Section 501(c)3 of the Internal Revenue Code nurodymų. 
Skirstant išmokas vadovaujamasi LF Pelno skirstymo gairė-
mis, kurios yra patvirtintos LF Direktorių tarybos.

2013 metais projektų paramai ir stipendijoms skirta 
391,533 dol.

2013 metais LF buvo pateikta  90 paraiškų, kurių bendra 
prašoma paramos suma – 1,080, 844.00 dol.

Apsvarsčius paraiškas, PSK nusprendė finansuoti 61 pro-
jektą. Paramai suteikti patvirtinta 299,063 dol. suma. Šis Pelno 
skirstymo komiteto sprendimas buvo perduotas LF Direktorių 
tarybai galutiniam patvirtinimui. 

Didžiausia lėšų dalis skirta:
JAV lituanistinėms mokykloms 87,000 dol.
Lituanistikos tyrimo ir studijų centrui 24,000 dol.
Lietuvių išeivijos studentų stažuotėms (LISS) 19,000 dol.
JAV LB Kultūros tarybos projektams 15,000 dol.
Pasaulio lietuvių centrui 12,000 dol.
2013 m. lapkričio 16 dieną, Pasaulio lietuvių centre, 

Lemonte, IL susitiko Stipendijų pakomitetis. Posėdyje da-
lyvavo visi 2013 m. Stipendijų pakomitečio nariai bei LF 
Tarybos pirmininkas Marius Kasniūnas, LF administratorė 
Jūratė Mereckienė, LF darbuotoja Vida Bieliauskienė.

LF Stipendijų pakomitečio nariai, apsvarstę gautus 99 
prašymus, kurių bendra prašymų suma buvo 531,889 dol., 
nutarė dalinai finansuoti 48 prašymus stipendijoms. Tam 
skirta 68,692 dol. 

Pagal specialios paskirties fondų steigėjų nurodymus, sti-
pendijoms (tiesiogiai mokslo įstaigoms) bus išmokėta 19,952 
dol., projektų paramai – 8,826 dol. 

Pastaraisiais metais padaugėjo finansinės paramos prašan-
čių projektų, tačiau LF galimybės juos visus paremti – ribotos. 
Lietuvių Fondas ieško rėmėjų, kurie padėtų padidinti turimą 
Fondo kapitalą. 

LF nuoširdžiai dėkoja visiems fondo nariams ir rėmėjams 
už jų paramą. 

Pagal Lietuvių Fondo pranešimą.
Gediminas Markevičius

Mes gyvename totalaus 
karo akivaizdoje. Didelio, 
aštraus, žiauraus. Ir tam ti-
kra prasme nepastebimo. Čia 
nešaudoma iš patrankų ir ne-
mėtomos bombos iš lėktuvų. 
Tačiau tikslas toks pats žiaurus 
– sunaikinti Lietuvą. Taikinys 
yra mūsų tapatybė ir tai, kas 
sudaro jos vieną pagrindinę 
dalį – istoriją. Ir ši kova nėra 
nauja, ji tęsiasi šimtmečius.

X I X  a m ž i u j e  n e  t i k 
Lietuvos vardas buvo iš-
trintas, buvo ištrinta isto-
rija, o M. Muravjovo dėka 
buvo paskelbta, kad Lietuva 
yra nuo amžių rusų žemė. 
Atitinkamai buvo mokoma 
mokyklose ir Lietuvos isto-
rijos. Vadovėliuose nebuvo 
minima Lietuvos didžiojo 
kunigaikštystė. Lietuviams, 
baigusiems mokslus, susi-
darydavo įspūdis, kad mūsų 
kraštas buvo Rusija, o lietu-
viai – jos pavaldiniai.

Carinė Rusija žinojo, kad 
vien fiziškai pavergti tautą 
nepakanka. Reikia sunaikinti 
lietuvių tapatybę. O tai geriau-
siai padaryti, ištrinant istoriją. 
Lygiai tokios pačios strategijos 
laikėsi ir Sovietų sąjunga: ji iš-
kreipė ir manipuliavo Lietuvos 
istorija.

Praeitų metų pabaigoje 
beveik be jokio dėmesio ne-
susilaukė krašto apsaugos 
ministro Juozo Oleko prane-
šimas apie tai, jog 2013 me-
tais Lietuvos istorija buvo 

KAIP NUŽUDYTI LIETUVĄ?
dažniausiais informacinės 
konfrontacijos taikinys.

Taikiniai pasirinkti ne atsi-
tiktinai. Pirmiausiai atgaivina-
mos senos klišės, esą Lietuvos 
didžioji kunigaikštystė buvo 
baltarusiška, o ne lietuviška. 
Didieji kunigaikščiai esą buvo 
baltarusiai, o ne lietuviai. Tai 
ne vien istorijos savinimosi 
klausimas. Tai lietuvio vardo 
savinimasis. Esą tie, kurie 
XIII – XVIII amžiuje vadi-
nosi lietuviais, iš tikrųjų yra 
baltarusiai. Tokia koncepcija 
nereiškia, kad mums nieko 
nelieka. Mums lieka žemaičių 
pavadinimas ir etnografinis 
praeities supratimas: esą bu-
vome tik valstiečių tauta. 
Ir tai yra lietuvių tapatybės 
griovimas.

XIX amžiuje vyko milži-
niška kova dėl lietuvio vardo. 
Ją laimėjo J. Basanavičius, V. 
Kudirka ir kiti. Todėl mes ir 
atkūrėme Lietuvos valstybę 
1918 metais. Dabar siekiama 
parodyti, kad viskas kuo rėmė-
mės, mums nepriklauso.

Kiti taikiniai – tai pokario 
kovos ir Lietuvos išsivada-
vimas iš Sovietų sąjungos. 
Siekiama sumenkinti šiuos 
laikotarpius. Kodėl? Ogi tai 
dar vienas smūgis mūsų ta-
patybei. Tauta negali skleistis 
be laisvės, o pokaris ir Sąjūdis 
– tai tie laikotarpiai, kai tauta 
kovojo už savo laisvę. Būtent 
juos ir reikia sunaikinti.

Ir dabar pagalvokime, kaip 

atrodytų Lietuva, jei šie tikslai 
būtų pasiekti. Lietuviai tuomet 
tebūtų kažkoks istorinis ne-
susipratimas, kuris išliko per 
klaidą. Be to, dar ilgą laiką 
savinosi kitų istoriją. Be to, tai 
tauta, kuriai niekad nesisekė 
su laisve. Ar lietuviai norės 
tapatintis su tokia tauta? Ar 
nėra geriau pasirinkti kitas 
tapatybes – juk pasaulis glo-
balus, gali važiuoti kur nori, 
o jei esi jaunas, pritapsi bet 
kur. Lietuva taps geografiniu 
kraštu, kuriame gyvenantys 
žmonės nejaus jokio ryšio, 
jokios atsakomybės. Štai tada 
ateis Lietuvos pabaiga. Būtent 
to ir siekia tie, kurie vykdo 
tokias informacines atakas.

Lietuvos istorijos mokė-
jimas – nuo viduramžių iki 
nūdienos – tad nėra vien tik 
išsilavinimo dalykas, tai yra 
mūsų tautos ir valstybės egzis-
tencijos pagrindas. Tai mūsų 
tapatybės išlaikymo pagrindas. 
Ir labai gaila, kad daugelis 
politikų, visuomenės veikėjų 
to nesupranta. Svarbiausias 
šiandienos karai vyksta dėl 
tapatybės, dėl mūsų istorijos. 
Ir tai žymiai pavojingiau už 
energetinius karus. Akivaizdu, 
kad mums šiuo metu reikia 
mūsų istorijos populiarinimo. 
Istorikų atradimai turi pasiekti 
visą visuomenę. Tai nėra už-
gaida. Tai mūsų išgyvenimo 
klausimas.

Virginijus Savukynas,
www.lrt.lt

R u s i j o s  p r e z i d e n t a s 
Vladimir Putin ir Europos 
Sąjungos (ES) aukšto ran-
go pareigūnai sausio 28 d. 
pradėjo viršūnių susitikimą 
užėmę priešingas pozicijas 
Ukrainos krizės bei Rytų 
Europos klausimais ir nero-
dydami jokio galimo kom-
promiso ženklų.

V. Putin įėjo nepadaręs 
jokio pareiškimo ir sustojęs 
pozavo fotografams su savo 
pašnekovais ES preziden-
tu Herman Van Rompuy ir 
Europos Komisijos pirmininku 

ES IR RUSIJOS SUSITIKIME SUPRATIMO  
DĖL UKRAINOS NEMATYTI

Jose Manuel Barroso.
Susitikimas vyko nera-

mumų Ukrainoje fone, ES ir 
Rusijai kovojant dėl įtakos 
šioje šalyje, todėl nesitiki-
ma, kad po jo bus paskelbtas 
koks nors bendras pareiški-
mas arba susitarimas. „Mums 
reikia išsiaiškinti” su Rusija, 
sakė vienas ES pareigūnų 
po Maskvos lapkritį daryto 
spaudimo Ukrainai, kad ši at-
sisakytų prekybos ir politinės 
sutarties, kuri buvo esminė 
Europos Sąjungai Rytų par-
tnerystės strategijoje.

„Tad viršūnių susitikimas 
nebegali būti kaip įprasta 
vien verslo temomis”, – sakė 
pareigūnas, todėl, anot jo, bus 
„atviras pokalbis..., strateginė, 
esminė diskusija”.

Neįprastai stačiokiška 
Briuselio kalba atspindi vis 
didėjantį susierzinimą Maskva, 
kuri, anot politologų, lošia atvirą 
jėgos žaidimą, kad buvę sovieti-
nės eros satelitai rytų Europoje 
grįžtų atgal pas „savus”.

Sausio 28 d. ES ir Rusijos 
viršūnių susitikimas buvo su-
trumpintas iki trijų valandų, o 
sausio 27 d. vakarienės buvo 
atsisakyta.                       LRT

Vyko aršios diskusijos tarp Sergej Lavrov, Rusijos užsienio reikalų ministro ir Catherine Ashton 
Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovės.                                                                         EK nuotr.
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Lietuvos Respublikos Prezidentei 
DALIAI GRYBAUSKAITEI
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui 
ALGIRDUI BUTKEVIČIUI
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei 
LORETAI GRAUŽINIENEI

DĖL LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJOS (LLRA) ANTIVALSTYBINĖS 
VEIKLOS IR NEPATEISINAMO NUOLAIDŽIAVIMO LENKIJOS SIEKIAMS

kai Sausio 13 aukų pager-
bimo metu LLRA seimo 
nariai protestuodami išėjo 
iš salės, europerlamentaras 
V.Tamoševskis užsipuolė 
prof. V.Landsbergį ir pre-
zidentę už vykdomą neva 
neteisėtą politiką lenkų tau-
tinės mažumos Lietuvoje 
atžvilgiu. 

Nors Lietuvoje nieka-
da nebuvo ir nėra Lenkijos 
etninių žemių ir per visą 
ilgaamžę abiejų tautų is-
toriją Vilniaus kraštas tik 
nepilnus du dešimtmečius 
okupanto statusu priklausė 
Lenkijai, dėl nuolaidžiavimų 
ir perdėto „broliavimosi” 
LLRA ir Lenkijos politikai 
ultimatyviai reikalauja, kad 
šiame krašte būtų įvesta 
antroji valstybinė lenkų kal-
ba, jos raidynas, keičiama 
Konstitucija, tautinių ma-
žumų ir valstybinės kalbos 
įstatymai. Trumpai tariant, ką 
buvo padaręs Vilnijos krašte 
generolas Želigovskis kardu, 
krašto lenkintojai siekia čia 
paskelbti lenkišką autonomi-
ją mūsų pačių rankomis.

Gera žinia, kad atvirą ir 
griežtą atkirtį prieš niekuo 
nepagrįstus LLRA reikalavi-
mus, skaldytojišką valstybės 
politiką, išsakė Prezidentė.

Todėl manome ir tuo pa-
čiu reikalaujame pakeisti 
nuolaidžiavimo politiką ir 
ginti Lietuvos valstybę iš 
esmės:

- išanalizuoti, kokiu pa-
grindu buvo įregistruota 
Lietuvoje nusikalstama ka-
rinė organizacija Armija 
Krajova ir kodėl vilkinama 
iškelta byla jos atžvilgiu;

- prašome atsakyti, ar ga-
lėjo būti įregistruota LLRA 
kaip partija tautiniu pagrin-
du. Mes manome, kad tai 
antikonstitucinis darinys, 
skaldantis Lietuvos pilietinę 
visuomenę tautiniu pagrindu, 
kenkiantis geriems Lietuvos 
ir Lenkijos santykiams;

- tarpvalstybiniu susi-
tarimu atšaukti Lietuvos 
piliečiams „lenko kortos”, 
suponuojančios į lojalumą ki-
tai valstybei, įteikimą ir teikti 
jas tik tiems, kurie sutinka 
išvykti iš Lietuvos;

- Vilniaus krašte sudaryti 
vienodas ekonomines sąlygas 
besimokantiems lietuviškose 
ir lenkiškose mokyklose, 
darželiuose, sustiprinti vals-
tybinės kalbos ir Lietuvos 
istorijos mokymą, užtikrinti, 
kad nebūtų persekiojami 

Nuo Sąjūdžio įsikūrimo 
ir Lietuvos Respublikos at-
kūrimo pradžios Pietryčių 
Lietuvos piliečiai sovieti-
nių ir reakcingų Lenkijos 
jėgų veikiami pateko į au-
tonomijos kūrėjų pinkles, 
siekiančias atskirti šį kraštą 
nuo Lietuvos. Vilniaus ir 
Šalčininkų rajonuose kūrė-
si įvairūs lenkų teritorinės 
autonomijos, apylinkės, ko-
mitetai, plevėsavo virš admi-
nistracinių pastatų Lenkijos 
valstybės vėliavos, iš darbo 
buvo atleidžiami lietuvių tau-
tybės pareigūnai, mokytojai 
ir kitų specialybių žmonės, 
persekiojami tėvai, kurie lei-
džia savo vaikus į lietuviškas 
mokyklas ir darželius, nie-
kinami lietuviški simboliai, 
ignoruojamos valstybinės 
šventes. Todėl šiuose rajo-
nuose buvo įvestas tiesiogi-
nis valdymas, antivalstybi-
nės veiklos organizatoriams 
buvo iškeltos baudžiamosios 
bylos, kaltininkai nubausti. 
Atšaukus tiesioginį valdy-
mą antivalstybinė veikla 
nenutrūko – savivaldybėse 
ir seniūnijose valdžia išli-
ko nesutramdytų asmenų 
rankose. Prie to prisidėjo ir 

mūsų buvusių prezidentų, 
valstybės pareigūnų nepa-
grįsti pažadai, nuolaidžia-
vimas. Nesuprantama kaip 
Teisingumo ministerija įre-
gistravo vokiečių okupacijos 
metu veikusią lenkų karinę 
organizaciją Armiją Krajovą, 
siekiančią Vilniaus kraštą 
prijungti prie Lenkijos, nu-
žudžiusią nekaltai tūkstan-
čius lietuvių, nusikalstamai 
organizacijai buvo pastatyti 
paminklai. Nepavyko su-
tramdyti antilietuviškai nu-
siteikusių mokytojų, kunigų, 
kurie teigė, kad šiame krašte 
niekada nebuvo lietuvių. 
Šių rajonų savivaldybėse, 
švietimo skyriuose lietuviai 
mokytojai, mokiniai, dar-
želinukai savo valstybėje 
tapo lyg svetimi. Vieninteliai 
pragiedruliai 1996–1998 
metais Vilnijos krašte buvo 
Švietimo ir mokslo ministras 
Zigmas Zinkevičius ir apskri-
čiai vadovavęs Alis Vidūnas, 
kurie be didelių pastangų 
ir emocijų įvedė tvarką ir 
sutaikino šio krašto pilie-
čius, steigė lietuviškas mo-
kyklas, Šalčininkuose buvo 
pastatyta moderni Lietuvos 
Tūkstantmečio gimnazija, 

kurioje mokosi visų tautybių 
mokiniai.

Ypač suaktyvėjo anti-
valstybinė veikla, kai buvo 
įregistruota Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija kaip parla-
mentinė partija.

Prasidėjo reikalavimai, 
kad įrašai pasuose ir gatvių 
pavadinimai būtų rašomi lie-
tuvių ir lenkų kalbomis, įve-
dami lenkų raidynas ir diakri-
tiniai ženklai, būtų daromos 
nuolaidos laikant egzaminus 
lenkų mokyklose abiturien-
tams. Suaktyvėjo šiuo po-
žiūriu ir Lenkijos užsienio 
politika. „Nusipelniusiems” 
šio krašto piliečių veiklos pa-
skatinimui įteikiama Lenko 
korta. Po rinkimų LLRA 
patekus į valdančiąją koa-
liciją, pasipylė kraštutiniai 
reikalavimai keisti skubos 
tvarka tautinės mažumos, 
valstybinės kalbos įstaty-
mus, Vilnijos krašte įvesti 
antrą valstybinę lenkų kalbą. 
Neatsilaikė prieš jų spaudimą 
ir LR Užsienio reikalų minis-
tras L.Linkevičius Varšuvoje 
atsiprašęs už tų reikalavimų 
vilkinimą, tuo nuteikdamas 
LLRA dar didesniam spau-
dimui. Kulminaciją pasiekė, 

tėvai ir vaikai, leidžiantys 
savo vaikus į lietuviškas 
mokyklas;

- Prašyti Lietuvos baž-
nyčių hierarchus Vilniaus, 
Šalčininkų ir kitų  savivaldybių 
parapijų bažnyčiose sutramdy-
ti antilietuvišką lenkų dva-
siškių veiklą. Bažnyčiose šv. 
Mišių metu skaityti Evangeliją 
ir lietuvių kalba;

- griežtai, nepriklausomai 
nuo užimamų pareigų, laiky-
tis Lietuvos Konstitucijos, 
tautinių mažumų ir valsty-
binės kalbos įstatymų, jų 
nesilaikantiems taikyti ati-
tinkamas administracines ir 
kitokias baudas;

- išaiškinti ir teisiškai 
apibrėžti, kas yra tautinė ma-
žuma ir tautinė bendrija, nes 
mūsų nuomone, tautinės gru-
pės, kurios už Lietuvos sienų 
turi savo valstybes laikytinos 
tautinėmis bendrijomis ir 
joms, kaip rodo pasaulio de-
mokratinių valstybių patirtis, 
tautinių mažumų (Lietuvoje 
– karaimai, romai ir kt.) įsta-
tymas su iš jo kylančiomis 
teisėmis netaikytinas;

- tarpvalstybiniu susi-
tarimu sustiprinti Lenkijos 
teritorijoje veikiančias lietu-
viškas mokyklas ir jas pilnai 
išlaikyti iš Lenkijos valstybės 
lėšų. Jeigu Lenkijos vals-
tybė nesutiktų, – nutraukti 
finansavimą Lietuvoje vei-
kiančioms lenkiškoms mo-
kykloms. Mokyklas aprūpinti 
tarpvalstybiniu susitarimu 
suderintais vadovėliais ir kitu 
inventoriumi;

- Švietimo ir mokslo, 
Kul tūros  minis ter i joms, 
Lietuvos istorijos institutui, 
Lietuvos televizijos ir radijo 
komitetui sustiprinti Vilnijos 
krašto gyventojų švietimą, 
kontroliuoti ir stabdyti de-
zinformaciją skleidžiančias 
lenkiškas laidas, nedelsiant 
duoti tokiems reiškiniams 
atkirtį. Leisti knygas lenkų 
kalba apie lietuvių kalbos, 
pavardžių šiame krašte kil-
mę, Lietuvos istoriją, lietuvių 
tautos nutautinimo priežastis; 

- remti Vilnijos krašto 
ūkininkus, verslininkus, ku-
rie yra lojalūs Lietuvos vals-
tybei;

- grindžiant pastangas kon-
soliduoti ir sutvirtinti pilietinę 
visuomenę, aiškiai įvardinti, 
kad 1920–1939 metais buvo 
lenkiškoji Vilniaus krašto 
okupacija, turėjusi pagrindinę 
reikšmę šio krašto nutautini-
mui, dabartiniam piktavališ-
kam visuomenės skaldymui;

- saugumo ir vidaus rei-
kalų tarnyboms sustiprinti 
asmenų, vykdančių priešvals-
tybinę veiklą apskaitą, parei-
kalauti iš jų atsakomybės.

Lietuvos Laisvės 
Kovotojų Sąjungos

Valdybos pirmininkas 
Jonas Burokas

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga rūpinasi žuvusių laisvės kovotojų atminimo įamžinimu, gyvųjų 
laisvės kovotojų teisių atstatymu, laisvės kovos šiapus ir anapus grotų sovietiniuose lageriuose 
įamžinimu spausdintu žodžiu, nūdienos aktualijų atspindėjimu žiniasklaidoje ir savo mėnraštyje 
„Varpas”, aktyviai dalyvauja valstybiniuose ir tautiniuose renginiuose, bendradarbiauja su kitomis 
visuomeninėmis patriotinėmis organizacijomis ir valstybės institucijomis. LLKS nariai talkoje tvar-
kant partizanų Didžiosios apygardos parką.                                                                           KAM nuotr.

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga
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JAV pareigūnai pradėjo ty-
rimą, ar buvęs NBA krepšinin-
kas Dennis Rodman nepažeidė 
JAV sankcijų Šiaurės Korėjai, 
kai jos vadui įteikė brangių 
dovanų. Apie tai praneša The 
Daily Beast.

Sausio pradžioje vykdamas 
pas savo draugą Kim Jong Un 
buvęs Čikagos „Bulls” puo-
lėjas nuvežė airiško viskio, 
šampano, itališką kostiumą, 
kailinius, „Mulberry” rankinę 
diktatoriaus žmonai ir kelis bu-
telius jo paties degtinės „Bad 
Ass Vodka”.

Jungtinės Tautos 2006 ir 
2013 priėmė rezoliucijas dėl 

LIETUVAI  
GRĖS BAUDOS
Teisininkų draugijos pir-

mininkas, Europinės teisės 
ekspertas profesorius Ignas 
Vėgėlė teigia, kad referendu-
me uždraudus užsienio pilie-
čiams parduoti žemę, Lietuvai 
grėstų milijardinės baudos.

„Iš tiesų yra surinktas labai 
didelis skaičius parašų pilie-
čių , kurie nori arba siūlo, kad 
toks klausimas būtų keliamas 
referendume. Tačiau tokios 
valios dar nėra. Pusė Lietuvos 
piliečių dar neatėjo prie balsa-
dėžių ir nepasakė, kad to nori. 
Antras dalykas, reikia turėti 
omenyje, kad prieš skelbiant 
referendumą, organizatoriai, 
formuluodami klausimus, 
turi juos formuluoti labai 
atsakingai”.

Anot teisės eksperto, dabar 
susidarė situacija, kuomet 
siūloma pataisa akivaizdžiai 
prieštarauja Konstitucijai. 300 
tūkst. piliečių gali pasijusti 
lyg ir apgauti, nes vienas iš 
organizatorių yra pripažinęs, 
kad esą iš esmės siekiama pa-
žeisti įsipareigojimus Europos 
Sąjungai.

„Referendume gali būti 
toks klausimas, ar neleisti 
užsienio piliečiams įsigyti že-
mės, bet šalia turi būti ir kitas 
klausimas. Ar mes toliau keti-
name būti Europos Sąjungos 
nariais. Jeigu šie klausimai 
būtų kartu, manau, būtų visai 
kitokie parašų rinkimo rezul-
tatai. Antra, būtų labai atvirai 
pasakyta, ko vis dėlto referen-
dumu siekiama.”

I. Vėgėlė pabrėžė, kad 
referendume balsavus prieš 
žemės pardavimą užsienio 
piliečiams, Lietuvai neišven-
giamai grėstų sankcijos.

„Bauda minimali 2 mili-
jonai. Tai standartinė bauda. 
Bet labai aiškiai reglamente 
įtvirtinta, kad bauda turi at-
grasinti nuo tolesnio pažei-
dimo. Turint omenyje, kad 
yra pažeidžiamas esminis ES 
principas, ir jis pažeidžia-
mas diskriminaciniu keliu, 
pasakant, kad tik Lietuvos 
piliečiams leidžiama įsigyti 
žemę, išskiriant kitų Europos 
Sąjungos valstybių piliečius, 
aš beveik įsitikinęs, kad ta 
bauda bus šimteriopai, jei 
ne dar didesnė”. Profesorius 
I. Vėgėlė sako, kad Seimas 
privalo imtis iniciatyvos ir 
svarstyti tam tikrų žemės 
pardavimo saugiklių įvedi-
mo įstatymą. Taip daro visos 
Europos Sąjungos valstybės.

Žinių radijas

PRIEŠ RINKIMUS 
LIETUVOJE – 

POLITINĖ SUIRUTĖ
Politinė suirutė šalies vi-

duje prieš rinkimus ir galimas 
politinis spaudimas iš kaimy-
nių yra didžiausi Lietuvos 
laukiantys iššūkiai šiais me-
tais, sako Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.

Pasak Prezidentės, prieš ar-
tėjančius Europos Parlamento 
ir prezidento rinkimus šalyje 
pasipils populistiniai pažadai, 
tai ir bus vienas iš iššūkių. 

„Aš manau, kad šiemet 
iš tiesų vidiniai iššūkiai, t.y. 
rinkimų laikotarpis - tai ir rin-
kimai į Parlamentą (Europos 
Parlamentą. - ELTA), Lietuvos 
prezidento rinkimai ir, aiš-
ku, prieš rinkimus prasideda 
pliūpsnis populistinių pažadų. 
Visi konkuruoja ir lenkty-
niauja, kas daugiau pažadės, 
net nežinodami, iš kur paimti 
pinigų, mėgina gyventi ir mai-
tinti žmones tuščiais pažadais, 
ir įsivaizduoja, kas garsiau 
šauks ar daugiau pažadės, tą 
žmonės išrinks. Labai tikiuosi, 
kad žmonės tikrai supranta ir 
jau yra gerokai patyrę tų pa-
žadų prieš visokius rinkimus 
ir tikrai atsirinks, kas įmano-
ma, o kas yra tušti pažadai”, 
- Panevėžio radijui „Pulsas” 
sakė šalies vadovė. Prezidentė 
lankėsi Panevėžyje, kuriam 
šiemet suteiktas Lietuvos kul-
tūros sostinės vardas. 

D. Grybauskaitė pridūrė 
Lietuvos vidaus politikoje 
matanti „politinės, priešrinki-
minės anarchijos laikotarpį”, 
kurį pavadino pavojingiausiu. 

„Tai viduje matyčiau to-
kios politinės, priešrinkiminės 
destabilizacijos laikotarpį, ko 
gero, jis yra pats pavojingiau-
sias”, - teigė ji.

Prezidentė sakė, kad šiais 
metais galima tikėtis politinio 
spaudimo iš kai kurių Lietuvos 
kaimynų, tačiau to nedeta-
lizavo. Kita vertus, pabrėžė 
ji, kad dauguma mūsų rinkų 
Vakaruose. 

„Bet matant ekonomikos 
atsigavimą visoje Europoje, 
mūsų eksportas tikrai didės, 
mūsų rinkos daugiausia yra 
Vakaruose, tai, manyčiau, 
tokių didelių iššūkių arba 
problemų tikrai neturėtų būti”, 
- kalbėjo Prezidentė.

Šalies vadovė taip pat įvar-
dijo Lietuvai tenkančią didelę 
atsakomybę, kai nuo vasario 
1-osios ji pradėjo savo pirmą-
jį pirmininkavimą Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybai.

Lietuvos Prezidentė D. 
Grybauskaitė dar nepaskel-
bė, ar sieksianti antrosios 
Lietuvos vadovo kadencijos.

Prezidento rinkimai vyks 
gegužės 11-ąją, jų antrasis 
turas sutaps su gegužės 28-ąją 
vyksiančiais rinkimais į EP.

 ELTA

Ukrainos prezidentas Vik-
tor Janukovyč sausio 31 d. 
pasirašė įstatymą, atleidžiantį 
nuo baudžiamosios atsakomy-
bės opozicijos šalininkų suim-
tus aktyvistus. Tačiau šis aktas 
įsigalios, jeigu protestuotojai 
per 15 parų paliks užimtus vy-
riausybinius pastatus Kijeve ir 
kitose šalies vietose.            LRT

Kijeve, sausio 28 d. lankėsi Lietuvos Seimo opozicijos vadovas, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščio-
nių demokratų (TS-LKD) partijos pirmininkas Andrius Kubilius. Jis pažymi, kad nepaisant Ukrainos 
Ministro Pirmininko Mykola Azarov atsistatydinimo, Ukrainoje vis dar daug nežinios. Taip pat 
neaišku, ar Prezidentas Viktor Janukovyč šį atsistatydinimą priims.    Socialinio tinklo „Facebook” nuotr.

KREPŠININKAS PAŽEIDĖ  
JAV ĮSTATYMUS

sankcijų diktatoriaus valdomai 
šaliai, be to, pati JAV priėmusį 
įstatymą, kuris draudžia tiesio-
giai ar netiesiogiai importuoti, 
eksportuoti ir reeksportuoti 
prabangos prekes iš ir į Šiaurės 
Korėją.

Sausio mėnesį apsilankęs 
uždariausioje pasaulio šalyje 
D.Rodman suorganizavo JAV 
krepšininkų rungtynes su 
Š.Korėjos žaidėjais ir viešai 
prieš mačą Kim Jong Un su-
dainavo „Su gimimo diena”.

Neseniai D.Rodman atsto-
vas paskelbė, kad skandalinga 
žvaigždė pradėjo gydytis nuo 
alkoholizmo.

Lietuva nėra abejinga įvy-
kiams Ukrainoje. Vasario 2 
dieną, palaikymą išreikė ir žy-
mūs šalies muzikantai Vilniaus 
menų fabrike „Loftas” spe-
cialiame koncerte „Kartu su 
Ukraina! / Разом з Україною!”, 
skirtame paremti Maidane nu-
kentėjusiems žmonėms.

K o n c e r t a v o  g r u p ė s 
„Biplan”, „Skamp”, „Skylė”, 
„Freaks on Floor”, Jurgio 
Didžiulio „A=A”, „Žalvarinis”, 
Dee & Kamy ir kitos (dalyvių 
sąrašas pildomas). Renginį 
palaikė Andrius Mamontovas, 
Algirdas Kaušpėdas ir kitos 
Lietuvos muzikos asmeny-
bės. Paramos koncertas buvo 
tiesiogiai transliuojamas in-

LIETUVOS MUZIKANTŲ PARAMOS KONCERTAS 
„KARTU SU UKRAINA!”

ternetu ne tik Lietuvoje (por-
tale 15min.lt), bet ir Ukrainoje 
(portale Hromadske.tv), taip 
pat įvyko tiesioginiai pasijun-
gimai ir į pačiame Maidane 
esančius ekranus.

„ G r u o d į  l a n k ė m ė s 
Maidane, visą situaciją bei 
nuotaikas ten matėme iš vi-
daus. Bendravome su papras-
tais žmonėmis, puikiai juos 
suprantame ir norime prisi-
dėti kuo galime”, – kalbėjo 
„Biplan” vokalistas Maksas 
Melmanas.

Tikslus dalyvių sąrašas 
ir pasirodymų laikai buvo 
skelbiami interneto svetainėje 
www.menufabrikas.lt. Visi 
koncerto dalyviai, organiza-

toriai, koncertinės įrangos 
tiekėjai (UAB „RTA grupė”), 
LED ekrano tiekėjai („Video 
projektai”), filmavimo grupė 
(„15min.lt”), interneto tiekėjai 
(TEO LT, AB) ir kitos prie 
renginio prisidedančios šalys 
jame dalyvavo be atlygio. 
Žiūrovai į koncertą pateko 
taip pat nemokamai – ap-
silankiusieji kiek galėjo ir 
norėjo prisidėjo prie renginio 
tikslo paremti nukentėjusius 
Maidane. Visos renginio lė-
šos buvo pervedamos į fondą 
„Už demokratiją. Ukraina”. 
Surinktos lėšos bus skirtos 
pirkti vaistams, medikamen-
tams, drabužiams, maistui.

bernardinai.lt

Jungtinių valstijų diplo-
matijos vadovas John Kerry 
ketina susitikti su Ukrainos 
opozicijos vadovais Vitalij 
Klyčko ir Arsenij Jaceniuk.

Miunchene kasmet rengia-

moje saugumo konferencijoje 
dalyvaus apie 20 valstybių. 
Vyriausybių vadovai, užsienio 
reikalų ir gynybos ministrai 
aptars padėtį pasaulio karštuo-
siuose taškuose, konferencijoje 

dalyvaus ir Lietuvos UR minist-
ras Linas Linkevičius.

Derybose Miunchene taip 
pat ketina dalyvauti Ukrainos 
vyriausybės atstovai. Ukrainos 
prezidentas šiuo metu esą su-
sirgęs ir taip kurį laiką atsiribo-
jęs nuo krizės, kurios pabaigos 
nesimato.                        LRT

JAV DIPLOMATIJOS VADOVAS SUSITIKS  
SU UKRAINOS OPOZICIJOS VADOVAIS
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Žinomas partizaninio karo 
teoretikas Carlas Schmittas kny-
goje „Theorie des Partisanen” 
yra suformulavęs pagrindinius 
skirtumus tarp partizanų ir te-
roristų: partizanai veikia priešo 
okupuotoje savo Tėvynės terito-
rijoje, siekdami su minimaliais 
nuostoliais išvyti okupantą ir 
kurti gyvenimą savo Tėvynėje. 
Teroristai vykdo svetimos, tre-
čiosios, valstybės įsakymus, 
sabotažo veiksmais žlugdydami 
ūkinę veiklą, provokuodami 
okupacinės valdžios baudžia-
mąsias akcijas. Vėliau teroristai 
pasitraukia iš kruvinųjų savo 
veiksmų teritorijos.

Vykdydami tokios trečiosios 
valstybės ‒ stalininės Sovietų 
Sąjungos ‒ įsakymus, 1943 m. 
rudenį ir 1944 m. žiemą teroris-
tai ypač siautėjo Vilniaus krašte. 
Sprogindami elektros tiekimo 
linijas, kelius, vandentiekio 
įrenginius, telefono stulpus, iš 
pasalų žudydami pavienius na-
cionalsocialistinius okupantus 
ir įstaigų tarnautojus, banditai 
ne tik ligonines ir įmones, bet 
ir tūkstančius civilių gyventojų 
palikdavo be šviesos ir ryšio, 
išprovokuodavo žiaurias oku-
pantų baudžiamąsias akcijas. 
Istorikai dar nesuskaičiavo, 
kiek civilių gyventojų už tokius 
„žygdarbius” buvo nužudy-
ti kaip įkaitai. Ypač kentėjo 
Vilnijos valstiečiai – lietuviai, 
gudai, lenkai. Kaimus apsupda-
vo dešimtys ginkluotų banditų. 
Per kelias valandas apiplėšę kai-
mą, jie įkaitais paimtus valstie-
čius priversdavo grobį nuvežti 
į miškus, kur buvo įsikūrusios 
gaujų buveinės. 

Stengdamiesi apsaugoti savo 
nuosavybę, kai kurie ūkininkai 
imdavo ginklu gintis nuo ne-
kviestų „svečių”. Dažniausiai 
tokie ūkininkai su šeimomis 
vėliau būdavo už tai sunaiki-
nami. Kad geriau įsivaizduo-
tume, kaip tai atrodė, pateiksi-
me gaujos „Borba” ataskaitos 

ĮSAKYMAS ‒ KAIMĄ SUDEGINTI IKI PAMATŲ
KANIŪKŲ SKERDYNIŲ 70-OSIOMS METINĖMS

ištrauką: 1944 m. balandžio 9 
d. Vasilenko vadovaujamai 21 
asmens gaujai „už partizanų 
apšaudymą” įsakoma sudeginti 
Konstantiškių ūkį. 1944 balan-
džio 10 d. parašyta: „Ginkluota 
apsauga išvaikyta, ūkis sudegin-
tas, paimta 6 kiaulės, 11 karvių, 
20 avių.”

Stiprėjant sovietinių gaujų 
siautėjimui, ypač Pietryčių 
Lietuvoje, kur didesnę teroristų 
dalį sudarė ne Lietuvos piliečiai, 
ėmė kurtis ištisų kaimų savisau-
gos. Su jomis buvo susidoroja-
ma ypač žiauriai. Kartais vals-
tiečiams pavykdavo apsaugoti 
savo kaimus nuo terorizavimo 
ir plėšimo. 

Remdamasis negausia 
Lietuvoje išlikusia archyvine 
medžiaga ir taip pat negausio-
mis publikacijomis, išsamių 
studijų apie sovietinių teroristų 
siautėjimą Vilniaus krašte yra 
paskelbęs dr. Rimantas Zizas.

Jo tyrinėjimų duomenimis, 
žiauriausiai buvo susidorota su 
Kaniūkų kaimu. Archyvuose 
istorikas apie šio kaimo trage-
diją aptiko tik lakonišką 1944 
m. sausio 31 dienos Genriko 
Zimano radiogramą Lietuvos 
„partizaninio judėjimo” štabo 
viršininkui Antanui Sniečkui: 
„Sausio 29 d. Vilniaus būrių, 
„Mirtis okupantams” būrio, 
Margirio būrio ir Gen[eralinio] 
štabo specialiosios grupės jung-
tinė grupė visiškai sudegino 
patį aršiausią Eišiškių apskrities 
savisaugos kaimą Kaniūkus. 
Kaniūkai ne tik neįsileisdavo 
partizanų pas save į kaimą, 
bet ir rengdavo jiems pasalas 
keliuose, puldinėjo partizanams 
draugiškus kaimus, priversdavo 
ginkluotis neutralius kaimus. 
Savisaugininkams padaryti 
sunkūs nuostoliai. Iš mūsų 
pusės aukų nėra. „Beje, komu-
nizmo nusikaltimų tyrinėtojas 
Amerikos istorikas Michaelis A. 
Hoffmanas Genriką Zimaną yra 
pavadinęs lietuvių komunistų 

teroristų vadu ir krikščionių 
budeliu.

Achyvinė medžiaga ir 
Vakaruose paskelbti lietuv-
žudžių atsiminimai rodo, jog 
Kaniūkų skerdynėse ir naikinant 
kaimą dalyvavo nuo 150 iki 200 
teroristų: įvairių tautybių sovie-
tinių karo belaisvių, iš Kauno ir 
Vilniaus getų pabėgusių žydų, 
saujelė gudų, lenkų ir lietuvių 
atplaišų.

Pats G. Zimanas bei Sovietų 
Sąjungoje ir jos okupuotose 
šalyse po karo likę gaujų nariai, 
bijodami linčo teismo, apie šį 
banditinės savo veiklos aspektą 
plačiau nerašė. 

Tarp Zimano vadovaujamų 
teroristų, kurie po antrosios 
sovietinės okupacijos išvyko į 
Vakarus, radosi ir tokių, kurie 
savo „memuaruose”, rašytuose 
prieš 50 – 60 metų, valstiečių 
plėšimą, susidorojimą su civi-
liais gyventojais interpretavo 
kaip sudedamąją „partizaninės 
veiklos” dalį. Kritus geležinei 
uždangai, atsirado galimybė pa-
sižvalgyti Amerikos ir Izraelio 
leidyklose bei antikvariatuose ir 
paieškoti autentiškų pasakojimų 
apie prokomunistinių jėgų vyk-
dytas civilių gyventojų žudynes 
Lietuvos teritorijoje Antrojo 
pasaulinio karo metais. 

Taip Lietuvą pasiekė ir kelių 
Kaniūkų kaimo skerdynių daly-
vių atsiminimai – besidomintys 
istorija ir Lietuvos genocido 
vykdytojų nebaudžiamumu 
gali interneto puslapiuose per-
skaityti Chaimo Lazaro, Abos 
Kovnerio, Paulo Bagrianskio 
šaltakraujiškus prisipažinimus. 
Oficialiojoje Lietuvoje šie as-
menys yra partizanai, Lietuvoje 
ir užsienyje dar yra gyvų keletas 
tokių „partizanų”. 

Besidomintiems istorija ir 
komunistinio genocido aukų pa-
likuonims belieka guostis, kad 
Lietuvoje bent nedraudžiama 
atsisiųsdinti ir skelbti tų bandi-
tų atsiminimus (dirbti liūdnai 

pagarsėjusios Komisijos darbą).
Šių eilučių autorei iš 

Amerikos pavyko gauti „Adomo 
Mickevičiaus” teroristinio būrio 
nario Isaaco Kowalskio suda-
ryto ir 1991 m. išleisto solidaus 
leidinio „Anthology on Armed 
Jewish Resistance” IV tomą 
(648 psl.).

Trumpa autoriaus biogra-
fija. Isaacas Kowalskis augo 
Vilniuje, Lenkijos žydo šeimo-
je. 1941 m. 22 metų jaunuolis 
buvo įkalintas Vilniaus gete. 
Padedant bičiuliui lietuviui 
Škėmai, „Aušros” spaustuvės 
direktoriui, Kowalskis įsidarbi-
no spaustuvėje. Per kelis mėne-
sius jam pavyko dalimis išnešti 
ir sumontuoti spausdinimo įran-
gą. Todėl Kowalskis netrukus 
pradėjo spausdinti pogrindinę 
literaturą, proklamacijas lenkų 
ir lietuvių kalbomis ir pan. 1943 
m. gruodžio mėn. Kowalskis įsi-
traukė į „Adomo Mickevičiaus” 
būrio veiklą. Buvo atsakingas 
už laikraščių, propagandinių 
lapelių spausdinimą. Po sovie-
tinės Lietuvos reokupacijos jis 
buvo apdovanotas Raudonosios 
žvaigždės ordinu, paskirtas 
LTSR poligrafijos tresto direk-
toriumi. Naudodamasis savo pa-
žintimis ir ryšiais, jis, kaip sio-
nistas revizionistas, drauge kaip 
pogrindinio Brichos vadovybės 
štabo narys, per metus šimtams 
žydų padėjo išvykti į Izraelio 
žemę. Išvykstančiųjų vedliais 
skirdavo buvusius teroristinių 
gaujų narius. Netrukus ir pats 
Kowalskis išvyko iš Lietuvos.

Knygoje gausu atsiminimų 
apie žydų gyvenimą nacional-
socialistinės Vokietijos okupuo-
toje Lenkijoje, Baltarusijoje, 
Ukrainoje ir Lietuvoje, heroi-
zuojamas ginkluotas pasiprieši-
nimas vokiečiams, užsimenama 
ir apie žydų dalyvavimą sovie-
tiniuose „istrebitelių” batalio-
nuose.

Prisimindami Kaniūkų kai-
mo tragediją, šiandien atkreip-
sime dėmesį tik į autoriaus pri-
sipažinimą dalyvavus naikinant 
kaimą ir žudant jo gyventojus 
(p. 390-391). 

„Kaniūkų kaimas
Kaniūkai buvo didelis kai-

mas už kokių 30 kilometrų nuo 
Vilniaus ir dešimties kilometrų 
nuo mūsų partizanų bazės ribų.

Vokiečiai įtikino šio kaimo 
apsukruolius, jog jeigu jie bus 
paklusnūs, jiems bus užtikrintas 
saugumas, turtai ir ramybė ir 
taip jie galėsią išgyventi visą 
karą.

Visa, ką jie turėjo daryti – 
informuoti vokiečius apie par-
tizanų veiksmus šiame regione. 

Kaimo gyventojai kiek įma-
nydami stengėsi įtikti naujie-
siems okupantams.

Kur tik mūsų partizanai 
grupėmis po penkis ar po dešimt 
eidavo į svarbias ir pavojingas 
misijas, visur juos pasitikdavo 
snaiperių ugnis ir visada būda-
vo nukentėjusiųjų.

Tada kai kurie būriai nu-
sprendė, kad jų vyrai pro tą 
kaimą eitų grupėmis po 40 ar 
50, o jeigu į juos imtų šaudyti 
snaiperiai, juos reikėtų pasivyti 
ir sunaikinti. Likusi grupės dalis 
saugotų kaimą.

Tokia padėtis ir buvo kurį 
laiką. Bet paskui vokiečiai pa-
rūpino kaimiečiams šautuvų ir 
kulkosvaidžių. Buvo suburta 
nuolatinė sargyba – kaimas 
buvo saugomas ir dieną, ir 
naktį.

Pasidarė taip blogai, kad 
didesnėms grupėms nebuvo 
saugu eiti per kaimą, kai reikėjo 
vykti vykdyti svarbių užduočių 
ar stengtis pasiekti geležinkelį, 
vieškelį ir pan. Visada kas nors 
nukentėdavo.

Brigados vadovybė nuspren-
dė pašalinti tą ant partizanų 
kūno besiplečiantį baisų naviką.

Mūsų bazės vadas davė įsa-
kymą, kad visi galintys kovoti 
vyrai būtų pasirengę po valan-
dos vykti į operaciją.

Buvo įsakyta, kad visi be iš-
imties vyrai būtų laiku pasirengę 
išvykti, įskaitant ir gydytoją, 
radistus, brigados štabo narius, 
taip pat mus, dirbusius propa-
gandos ir spaudos skyriuje.

Nustatytu laiku visi apsi-
ginklavę išvykome nurodyta 
kryptimi. Kai priartėjome prie 
kaimo, pamačiau, kad partiza-
nai eina iš visų pusių, iš įvairių 
padalinių.

Sustojome, ir mūsų vadas, 
lietuvių parašiutininkas, mums 
papasakojo apie Kaniūkų kaimo 
gyventojų elgesį. Mūsų būrys 
gavo įsakymą naikinti viską, 
kas juda, ir sudeginti kaimą iki 
pamatų.

Nustatytą valandą ir minutę 
visi partizanai iš visų keturių 
kaimo pusių paleido šautuvų 
ir kulkosvaidžių ugnį, skriejo 
padegamosios kulkos ̶ ėmė 
liepsnoti šiaudiniai trobų stogai.

Kaimiečiai ir nedidelė vo-
kiečių įgula atsakė sunkiąja 
ugnimi, bet po dviejų valandų 
kaimas ir jo gynybiniai įtvirti-
nimai buvo visiškai sunaikinti.

Mūsų nukentėjo tik du vy-
rai – jie buvo lengvai sužeisti. 
Kai vėliau mums tekdavo kirsti 
Kaniūkus, nebebuvo netikėtų 
snaiperių šūvių, nes buvo toks 
įspūdis, lyg eitume per kapines.

Kai šio regiono kaimų gy-
ventojai sužinojo, kas įvyko 
Kaniūkuose, kurių žmonės ban-
dė gyventi partizanų sąskaita, jie 
pasidarė labai atsargūs ir nesu-
tiko priimti ginklų iš vokiečių, 
kardinaliai pasikeitė ir jų mąs-
tymas. Tai buvo labai naudinga 
partizaniniam judėjimui.

Kartą vienas iš mūsų ry-
šininkų pranešė, kad netoli 
sudeginto Kaniūkių kaimo 
esantis vokiečių postas įgaliojo 
jį paklausti, ar mes nenorėtume 
taikiai sugyventi su tuo vokie-
čių postu. Atsakymas buvo 
teigiamas. Rezultatas buvo 

Kaniūkų skerdynių aukas pagerbė Lietuvos sąjūdžio, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazi-
jos, patriotinių Šalčios žemės tuntų ir Sibiro tremtinių atstovai. Nuotraukoje „Šalčios žemės tunto”, 
„Šalčios žemės tunto Kunigaikštienės Birutės draugovė”, „Šalčios žemės tunto karaliaus Mindaugo 
draugovė” atstovai.                                                                                                             Autorės nuotr.

(Nukelta į 7 psl.)
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F L O R I D A

Vasario 16-oji 
St.Petersburge

Vasario 16 d., sekmadienį, 
1:15 v.p.p., Šv. Vardo bažny-
čioje bus atnašaujamos Šv. 
Mišios už Lietuvą.

Šiais metais Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė 
Lietuvos Klube bus mini-
ma Vasario 16 d., sekmadie-
nį, 2:30 v.p.p. prieš pietus. 
Minėjime kalbą pasakys prof. 
Povilas Karolis. Meninėje 
dalyje matysime „Saulutės” 
mokyklos mokinius.

Mūsų apylinkių tautie-
čiai kviečiami dalyvauti Šv. 
Mišiose ir Lietuvių klubo 
minėjime.

Nauji klubo nariai
Klubo valdybos posėdy-

je priimtos dvi naujos na-
rės: Zita Goleman ir Giedra 
Kudarauskienė. 

Naujųjų metų sutikimas 
klube

Smagiai  buvo sut ikt i 
Naujieji 2014 metai. Gruodžio 
31 d., į šventinį Naujųjų Metų 
sutikimo vakarą Lietuvių klube 
rinkosi pasipuošę ir šventiškai 
nusiteikę tautiečiai, bei svečiai. 
Šventės pradžioje visus susi-
rinkusiuosius su artėjančiais 
Naujaisiais Metais pasveikino 
„Bangos” pirmininkė Ramutė 
Krikščikienė. Padėkojo už da-
lyvavimą ir palinkėjo visiems 
smagaus vakaro. Svečiai vaiši-
nosi klubo šeimininkės Angelės 
Straukienės patiektomis gau-
siomis vaišėmis, o veikiančia-
me bare buvo galima įsigyti 
tauriųjų ir stipresnių gėrimų.

Visiems pasistiprinus, 
R.Krikščikienė pristatė sve-
čius iš Lietuvos: Antaną Dargį 
ir Jūratę Miliauskaitę, kuri pra-
vedė vakarą ir visus linksmino 
savo dainomis. Vakaro links-
mybės prasidėjo skambant 
žinomoms dainoms – žiūrovai 

pritarė ir negailėjo audringų 
aplodismentų. Netrukus salė 
prisipildė nuotaikingai šokan-
čiomis svečių poromis, įman-
triais šokio rateliais.

Skambant laikrodžio dū-
žiams, buvo paskelbtas vi-
durnaktis – Naujųjų Metų 
pradžia. Visi vaišinosi šam-
panu ir sveikino vieni kitus 
su Naujaisiais 2014 metais. 
Laikas nepastebimai prabėgo, 
tačiau susirinkusieji skirstytis 
neskubėjo, mėgavosi draugija, 
dalinosi šventiniais įspūdžiais, 
vieni kitiems linkėjo gerų 
metų, aptarė ateities planus.

Tad sudie 2013-tieji prabė-
gę gražūs ir laimingi mūsų gy-
venimo metai, sveiki 2014-ieji 
žaliojo medinio arklio metai, 
kurie linkime visiems būti 
vieneriais metais brandesniais, 
išmintingesniais, tauresniais 
ir drąsiai šoliuoti į laimę ant 
medinio arkliuko!

Dėko jame  Remig i ju i 
Naudulaičiui geraširdiškai 
pavėžinusiam abu programos 
atlikėjus su Segway.

Simona, Š. „Bangos” val-
dybos narė

Klubo narių susirinkimas
Lietuvių klubo metinis 

ataskaitinis narių susirinkimas 
sušauktas 2014 m. sausio 18 d.

Klubo valdybos ir direk-
torių bei pagalbinių vienetų 
pareigūnai padarė metinius 
veiklos pranešimus. Narių 
užklausimuose ir diskusijose 
iškelti įvairūs klubo finansų ir 
veiklos pranešimai.

Susirinkimą uždarius, 
klubo šeimininkė Angelė 
Straukienė visus pavaišino 
skaniais blynais su uogiene.

Laisvės gynėjų diena – 
Sausio 13-oji

Sausio 12 d., sekmadienį, 
Lietuvių klube buvo paminėta 
Laisvės gynėjų diena.

Kultūros būrelio pirmi-
ninkė A.Karnienė, trumpai 
paminėjusi apie šios dienos 
minėjimus Lietuvoje, pakvietė 
Vitą Patašiūtę-Blough pasida-
linti prisiminimais tų sunkių ir 
gyvybės aukų pareikalavusių 
kovose už Lietuvos laisvę 
dienų išgyvenimais.

Prelegentė kalbos pabai-
goje, jai skaitant pavardes, 
pakvietė minėjimo dalyvius 
atsistojimu ir susikaupimo 
valandėle pagerbti tą dieną 
žuvusius laisvės gynėjus.

Šv. Kazimiero misijos 
žinios

Ilgus metus Šv. Kazimiero 
Misijoje sekmadieninės šv. 
Mišios būdavo atnašauja-
mos Šv. Vardo Bažnyčioje, 
Gulfport, FL. Dėl sumažėju-
sio Misijos narių skaičiaus 
paskutiniu metu jos laikomos 
Šv. Pranciškaus koplyčioje, St. 
Pete Beach.

Šv. Kalėdų dieną mišias 
atnašavo kun. dr. Matas Čyvas, 

kun. kan. Bernardas Talaišis 
ir kun. Prelatas Bartkus, var-
gonavo muz. Lilija Turūtaitė, 
sol. V.Mašalas, kongregacijos 
bendram giedojimui talkino 
Misijos „giedoriai”.

Malonu buvo sugrįžti į baž-
nyčią, kurion rinkdavomės kas 
sekmadienį praeityje, ir kuri 
būdavo pripildyta, taip kaip 
ji buvo šių 2013-tųjų metų 
Kalėdų dienoje.

* * * * *
G r u o d ž i o  3 0  d .  Š v. 

Kazimiero misijos komitetas, 
keletą dienų prieš 85-tąją gim-
tadienio dieną, surengė misijos 
vadovo, kun. kan. Bernardo 
Talaišio garbingo amžiaus pa-
minėjimą. Atsiradus dideliam 
skaičiui norinčių kanauninką 
pasveikinti, teko šventę perkelti 
iš Misijos saliono į Lietuvių 
klubo salę. Buvo bandyta pada-
ryti kan. Bernardui staigmeną ir 
atrodo, kad tai pavyko.

Į klubo salę sukaktuvininką 
atvežė p.p. Gurinskai, kur jau 
laukė virš 60 svečių. Su gėlėmis 
ir plojimais pasitiktas ir pa-
sveikintas sugiedant „Ilgiausių 
metų…”. Vaišės, paruoštos 
Misijos komiteto, nusitęsė per 
kelis įvairiausiais skanumynais 
nukrautus stalus. Šalia gausus 
gėrimų stalas. Vaišes dar papildė 
sukaktuvinis A.Straukienės kep-
tas tortas. Padėka klubo vadybai 
už patalpas, p. Genovaitei ir 
visiems prie šios šventės prisi-
dėjusiems.

Šv. Kazimiero misijos ko-
mitetas

Kun. dr. Mato Čyvo 
šventė klube

Sausio 26 d., sekmadienį, 
prieš pradedant pietus, klubo 
pirmininkė Vida Meiluvienė 
pranešė, kad šiandien su-
eina 73 metai, kai kun. dr. 
Matas Čyvas buvo įšven-
tintas į kunigus. Jo dukte-
rėčios Danutės Misiūnienės 
rūpesčiu pateiktas šampanas 
ir pietų dalyviai, prisipildę 
stiklus, sugiedojo visų my-
limam ir gerbiamam kun. 

Matui „Ilgiausių ir sveikiau-
sių metų”.

Kun. Čyvas, artėjantis (ba-
landžio 30d.) prie 98-erių 
metų amžiaus, prie mikrofono 
dėkodamas už sveikinimus, 
pažymėjo, kad tada Lietuvoje 
buvo labai neramus laikas ir 
okupanto įvairūs grasinimai ir 
varžymai Seminarijoje, priver-
tė šventinimą į kunigus atlikti 
anksčiau. Mes džiaugiamės 
turėdami šį gerbiamą dvasiškį 
savo tarpe, džiaugiamės maty-
dami jį kiekvieną sekmadienį 
klubo pietuose ir linkime jam 
geros sveikatos ir dar ilgo 
bendravimo mūsų tarpe.

V.Landsbergis  
vaikučių popietėje

Vytauto Landsbergio popie-
tė su St. Petersburgo Lietuvių 
klubo narių vaikučiais su-
rengta sausio 22ą dieną St. 
Petersburgo Lietuvių klube. Tai 
buvo nuostabi popietė – vaiku-
čių susitikimas su rašytoju ir 
atlikėju Vytautu Landsbergiu.

Popietėje dalyvavo daugiau 
negu 25 vaikučiai ir jų tėveliai. 
Vytautas Landsbergis pradėjo 
popietę jumoro kupinu pasako-
jimu apie save ir savo veiklą, ir 
greitai vaikučius įtraukė į įdo-
mų pašnekėsį, pristatydamas 
dainą „Avižėla”. Vaikučiai su 
dideliu entuziazmu mokėsi 
dainos žodžių ir visi draugiš-
kai padainavom labai linksmą 
dainelę. Vytautas Landsbergis 
skatino vaikučius dalyvauti, 
juoktis ir fantazuoti – o pačius 
išradingiausius apdovanojo pri-
zais – jo parašytomis knygomis 
bei kompaktiniais diskais su jo 
atliekamomis dainomis.

Labiausiai vaikučiams pa-
tiko „kurti” pasaką drauge. 
Vytautas pristatė savo knygą 
„Arklio Dominyko Meilė” ir 
papasakojo, kaip ji buvo sukurta 

džentelmeniškas susitarimas: 
vokiečiai netrukdys mums 
pereiti kaimą, o mes naktimis 
nedeginsime jų bunkerių.

Abi pusės gerbė susitarimą, 
ir ta vokiečių grupė buvo viena 
iš laimingųjų, kurioms pasisekė 
išgyventi per visa karą.”

Remiantis Isaaco Kowalskio 
nuorodomis, Lietuvos ypatinga-
jame archyve saugomose bylose 
pavyko aptikti dar keliolika 
teroristinių gaujų narių, kurie 
pasigyrė dalyvavę „susidoro-
jant su Kaniūkų garnizonu.” 
Bet Kowalskio byloje, kaip ir 
daugelio jo bendrų bylose, ši 
„kovinė operacija” nutylima.

Autorė dėkoja Čikagoje 
gyvenančiai mažalietuvės Evos 
Labanauskienės dukrai Rasai 
už vertingos Isaaco Kowalskio 
knygos dovanojimą.

Irena Tumavičiūtė

(Atkelta iš 6 psl.)
ĮSAKYMAS...

ir kaip vėliau išsirutuliojo naujos 
Dominyko nuotykių istorijos. 
Vaikučiai labai noriai dalyvavo 
naujo Dominyko nuotykio kū-
rime ir pats Vytautas pripažino 
pasisėmęs gana įdomių idėjų 
būsimai istorijai. Labiausiai 
jam patiko Julytės Misiūnaitės 
idėja apie Dominyką bekeliau-
jantį laiko mašina – Vytautas 
Julytei padovanojo labai gražią 
knygą apie Dominyko keliones 
į Saulės Sistemos Planetas.

Popietę baigėme truputėlį 
rimtesne tema, kuri yra la-
bai aktuali ir brangi Vytautui 
Landsbergiui – Lietuvos 
Partizanai. Jis labai paprastai 
ir suprantamai papasakojo 
vaikučiams Lietuvos Partizanų 
istoriją, jų kovos tikslą ir šird-
gėlos kupiną lemtį. Ir popietę 
baigėme trumpu filmu, sukurtu 
vaikų, apie partizanus.

Po popietės Vytautas mielai 
šnekučiavosi su vaikučiais, pa-
sirašė knygas ir kompaktinius 
diskus bei nusifotografavo su 
visais norinčiais įsiamžinti 
šią įdomią popietę. Vaikučiai 
tikrai liko kupini įspūdžių ir 
gerų emocijų.

V.Patašiūtė-Blough

Renginių kalendorius
Vasaris 9 d., sekmadienį, 

2:15 v.p.p. Kultūros būrelio iš-
vyka autobusu į The Operators 
koncertą

Vasario 14 d., penktadienį, 
Valentino dienos renginys 
Lietuvių klube – rengia Banga

Vasario 16 d., sekmadie-
nį, 1:15 v.p.p. Šv. Mišios už 
Lietuvą Šv. Vardo bažnyčioje, 
Gulfport, FL

Vasario 16 d., sekmadienį, 
2:30 v.p.p. Nepriklausomybės 
šventės minėjimas Lietuvių 
klube

St.Petersburgo „Lietuvių 
žinios” Nr. 450

KATĖ „PRINCESĖ” IEŠKO NAMŲ
6 m. raina katytė. 

Prašau skambinti  -  Tel. 1 –440-257-4408

Lietuvos ambasadoje Washingtone surengtame Laivės gynėjų dienos minėjime Vytautas V. Landsbergis 
ir Ramunė Landsbergienė.                                                                                            Ludo Segers nuotr.
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Dešimt nuo Ukrainos milicijos nukentėjusių Maidano pro-
testuotojų bus atvežti gydyti į Lietuvą. Tai po prezidentės Dalios 
Grybauskaitės susitikimo su Ukrainos ambasadoriumi Lietuvoje 
Valerij Žovtenka pranešė prezidentūra. Lietuvos vadovė labai 
griežtai pasmerkė brutalios jėgos naudojimą šalyje, ypač prieš 
Euromaidano dalyvius. Prezidentė taip pat paragino Ukrainos 
vadovybę ir opoziciją sėsti prie derybų stalo ir spręsti susidariu-
sią situaciją, kad krizė toliau nebūtų eskaluojama ir tarptautinei 
bendruomenei nereikėtų įsikišti. Ukrainos prezidentui Viktor 
Janukovyč pernai lapkritį atsisakius pasirašyti Ukrainos ir ES 
asociacijos sutartį, Kijeve į gatves išėjo tūkstančiai ukrainiečių.

Lietuvos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius priė-
mė Kinijos ambasadorių Zengwen Liu ir pasveikino jį su artėjan-
čia švente – kinų Naujaisiais metais. Darbo pietų metu premjeras 
ir ambasadorius taip pat aptarė dvišalius santykius ir ekonominį 
bendradarbiavimą, praneša Vyriausybės spaudos tarnyba.

Rusija savo iniciatyvomis kurti mokyklas Baltijos šalyse 
pagal savo standartus, taip pat rengdama įvairius populiarios mu-
zikos koncertus siekia patraukti jaunus protus, teigė Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės vyriausioji patarėja švietimo, mokslo, 
kultūros ir nevyriausybinių organizacijų klausimais Virginija 
Būdienė. Ji pabrėžia būtinybę Lietuvoje labiau ugdyti at-
sparumą propagandai bei griežtinti įstatymus.

Londono teismas sutiko Lietuvai išduoti buvusius žlugu-
sio banko „Snoras” akcininkus R.Baranauską ir V.Antonov. 
Westminster magistrato teismo sprendimas per 7 dienas gali 
būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui, vėliau – ir 
aukščiausios instancijos teismui. Prastos įkalinimo sąlygos 
buvo argumentu Šiaurės Airijos Belfasto teismui pernai sausį 
nusprendžiant neišduoti Lietuvai ginklų kontrabandos byloje 
kaltinamo airio Liam Campbell. Visi iš Didžiosios Britanijos 
išsiųsti įtariamieji bus laikomi Kauno tardymo izoliatoriuje. 

Europos Sąjunga (ES) „labai rimtai” svarsto galimybę 
pateikti Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) kelis skundus 
dėl Rusijos, pareiškė už prekybą atsakingas Europos Komisijos 
(EK) narys. Karel de Gucht teigia, kad Rusijos požiūris į pa-
saulinę prekybos organizaciją jį labai nuvylė – šalis apskritai 
nesilaiko savo įsipareigojimų PPO. „Dėl požiūrio į PPO Rusija 
mane nuvylė”, – interviu JAV verslo dienraščiui „The Wall Street 
Journal” pareiškė jis. „Mes rimtai svarstome galimybę kreiptis 
į PPO dėl keleto klausimų”, – pareiškė K. de Gucht. Tačiau 
išsamiau apie svarstomus skundus jis nekalbėjo. Pernai ES pa-
teikė PPO skundą dėl Rusijos importuojamiems automobiliams 
taikomo utilizacijos mokesčio. Pasak Komisijos nario, Rusijos 
prezidentas Vladimir Putin pažadėjo ES, kad šis klausimas bus 
išnagrinėtas, tačiau veiksmų nebuvo imtasi. Rusija į PPO įstojo 
2012 metų rugpjūtį.

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininkas Valdemar 
Tomaševski visuomet piktinasi, jeigu jam priskiriami ryšiai 
su Rusija, tačiau Klaipėdoje politikas paminėjo, kaip sovietai 
„išvadavo” Klaipėdą nuo nacių okupacijos. Renginyje taip pat 
dalyvavo Antrojo pasaulinio karo veteranai, Rusijos Federacijos 
generalinis konsulas Vladimir Malygin, Rusų Aljanso vicepir-
mininkė Irina Rozova bei Klaipėdos savivaldybės atstovai.

Kaip žinoma, Klaipėdos „išvadavimo” iš nacių nagų doktrina 
labiau atitinka sovietinę istorijos versiją. 1944-1945 m. sandūroje 
rusai vykdė Memelio operaciją, kurios metu siekė užimti Klaipėdos 
ruožą. Siekdami propagandinių tikslų sovietai į Klaipėdos užėmimo 
operaciją įtraukė 16-ąją lietuviškąją diviziją. Sovietų Sąjungos ir 
sąjungininkų pergalė Antrajame pasauliniame kare Lietuvai reiškė 
nacių okupacijos pabaigą ir antrąją sovietų okupaciją, todėl Lietuva 
tradiciškai nemini Raudonosios armijos pergalių.

Lietuvos prokurorai į Maskvą išsiuntė informaciją apie 
pabėgusį bankininką Vladimir Romanov. Ji galėtų užkirsti kelią 
jam gauti Rusijos pilietybę. V. Romanov iš Lietuvos dingo pernai 
gegužės pradžioje. Verslininkas tikino, kad Maskvoje lankosi 
verslo reikalais, ten sušlubavo jo sveikata, todėl nusprendė 
pasigydyti Rusijos sostinėje. Vėliau Lietuvos prokurorai ir 
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos tyrėjai gavo pažymą 
iš Rusijos medikų, kad buvusį Ūkio banko savininką ištiko in-
sultas. Rugpjūtį prokurorai paskelbė tarptautinę V. Romanovo 
paiešką. Pagal procedūras, Rusijos pareigūnai turėtų nustatyti V. 
Romanov buvimo vietą ir informuoti apie tai Lietuvos teisėsau-
gos pareigūnus. Pastarieji turi gauti teismo leidimą verslininką 
suimti. Lieuvos pareigūnai baiminasi, kad vengdamas suėmimo 
V. Romanov nepaprašytų Rusijos pilietybės, nes Maskva ją len-
gvai suteikia rusakalbiams, kurie yra buvę subyrėjusios Sovietų 
Sąjungos piliečiai. Praktika rodo, kad savo piliečių Rusija beveik 
niekada neišduoda. Taip jau nutiko su įtariamaisiais Sausio 
13-osios, Medininkų bylose.         ELTA, LRT, LRV, LR URM

Vilnius ,  sausio 31 d. 
(ELTA). Užsienio reikalų mi-
nisterija atkreipia vykstančiųjų 
į olimpines ir parolimpines 
žiemos žaidynes Sočyje dė-
mesį į saugumo reikalavimus 
- mieste ir apylinkėse jau nuo 
sausio 7 d. taikomi įvairūs 
transporto apribojimai, nu-
statytos kontroliuojamos ir 
draudžiamos zonos.

Vasario 6-kovo 16 die-
nomis vyksiančių žaidynių 
renginiuose bus griežtai drau-
džiama su savimi turėti tam 
tikrų daiktų ar medžiagų: gin-
klų, amunicijos, aštrių daiktų, 
narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų, toksinių, nuodingų 
ir ėdžiųjų medžiagų, skysčių 
didesnėse nei 0,33 l talpose, 
visų rūšių alkoholinių gėrimų, 
stiklinės taros ir butelių, vaistų 
(daugiau nei vieną pakuotę, 
daugiau nei 3 rūšių ar daugiau 

ATMINTINĖ VYKSTANTIEMS  
Į SOČIO ŽIEMOS OLIMPINES ŽAIDYNES

nei 100 ml), didelius krep-
šius ar lagaminus, vėliavas ar 
transparantus, didesnius nei 
2x1 m, bet kokios reklaminės 
medžiagos, religinio, politinio, 
nepadoraus ar prieštaraujančio 
viešajai tvarkai ir/ar moralei 
turinio medžiagos, bet kokių 
į nurodytus panašių daiktų ar 
daiktų kopijų.

Bus taikomi įvairūs apri-
bojimai transporto judėjimui, 
į Sočio regioną įleidžiami tik 
specialius leidimus turintys 
automobiliai.

Asmuo, pageidaujantis ste-
bėti olimpinių ir parolimpinių 
žaidynių varžybas, ceremo-
nijas ar renginius, turi įsigyti 
bilietą ir kreiptis dėl žiūrovo 
leidimo išdavimo. Atvykę į 
Rusijos Federaciją, žiūrovai 
privalo užpildyti migracijos 
kortelę. Apsistojus, migraci-
jos kortelė turi būti pateikta 

priimančiai šaliai (viešbučiui, 
privataus apgyvendinimo tei-
kėjui ir pan.), kuri yra atsa-
kinga už žiūrovo migracijos 
registraciją. Užsienio turistai, 
turintys bilietus ir žiūrovo lei-
dimus, neprivalo registruotis, 
jeigu atvyksta trumpiau nei 7 
dienoms.

Rekomenduojama prieš 
vykstant pasirūpinti visapusiš-
ku sveikatos draudimu.

K o n s u l i n ę  p a g a l b ą 
Lietuvos piliečiams Sočio 
olimpinių ir parolimpinių 
žaidynių metu Sočyje teiks 
Latvijos Respublikos konsu-
liniai pareigūnai adresu: Pony 
Express office, Ostrovskio g. 
17/24, Sočis. Neatidėliotinos 
pagalbos telefonas Sočio mies-
te 112.

Daugiau rekomendacijų 
vykstantiems į Sočio žiemos 
olimpines ir parolimpines 
žaidynes galima rasti interneto 
svetainėje http://keliauk.urm.
lt/salis/RU.

Ryga, sausio 28 d. (ELTA). 
Lietuvos kariuomenės vadas 
generolas leitenantas Arvydas 
Pocius sausio 28-29 dienomis 
dalyvavo Malpilyje, Latvijoje, 
vykstančiame Šiaurės Europos 
ir Baltijos šalių kariuomenių 
vadų susitikime.

Susitikimo dalyviai aptarė 
galimą Šiaurės ir Baltijos 
šalių indėlį į NATO greitojo 
reagavimo pajėgų ir Europos 
Sąjungos (ES) kovinių grupių 
budėjimus, dalyvavimą NATO 
organizuojamose tarptautinėse 
pratybose, tarptautines opera-

LIETUVOS KARIUOMENĖS VADAS SUSITIKIMAI
cijas, tarp jų ES mokymo mi-
siją Malyje. Susitikime taip pat 
buvo kalbama apie regioninio 
atskirų pajėgų bendradarbiavi-
mo galimybes.

Baltijos ir Šiaurės šalių 
kariuomenių vadų susitiki-
mai vyksta kartą per metus 
vis kitoje šalyje. Pernai sausį 
Šiaurės ir Baltijos šalių kariuo-
menių vadų susitikimas vyko 
Klaipėdoje, Lietuvoje.

Lietuvos bendradarbiavi-
mas su Šiaurės valstybėmis 
gynybos srityje pradėtas 1994 
metais, kai buvo pasirašyta 

pirmoji karinio bendradarbia-
vimo sutartis su Danija, kuri 
tuo metu buvo NATO narė.

Nuo to laiko nemažai Lie-
tuvos karių mokėsi ilgalai-
kiuose kursuose Skandinavijos 
valstybėse, Šiaurės šalys remia 
trišalius Baltijos valstybių 
karinio bendradarbiavimo pro-
jektus, Norvegijos ir Danijos 
kariai dalyvavo NATO oro 
policijos misijoje Baltijos vals-
tybėse. Atkūrus Lietuvos ka-
riuomenę, Skandinavijos šalys 
teikė pagalbą Lietuvai moder-
nizuojant ginkluotę ir rengiant 
karius ir karinius vienetus.

Į Lietuvą atvyko pirmasis nukentėjusysis per protestus Ukrainoje. Jis atvyko sausio 29 d. rytą ir yra 
gydomas Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje Lazdynuose. Tą patį rytą sužeistąjį 
Rostislav Melnyk aplankė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.                                                     ELTA nuotr.

Vilnius ,  sausio 29 d. 
(ELTA). Vyriausybėje į pir-
mąjį posėdį susirinko darbo 
grupė Baltijos kelio 25-ųjų 
metinių minėjimo renginiams 
pasirengti. Svarstytos įvairios 
idėjos, pasiūlymai bei laukian-
čios užduotys. 

Pasak Vyriausybės kancle-

KAIP PAMINĖTI BALTIJOS KELIO 25-ĄSIAS METINES?
rio pirmojo pavaduotojo, dar-
bo grupės vadovo Remigijaus 
Motuzo, į darbo grupės veiklą 
bus siekiama įtraukti visuo-
menės veikėjus, istorikus ir 
mokslininkus.

Susitikimo metu aptartos 
idėjos ir pasiūlymai, kurie į 
Baltijos kelio 25-ųjų metinių 

minėjimo renginius pritrauktų 
šeimas, įvairių kartų žmones, 
užsienio lietuvius. 

Menint 50-ąsias Molotovo-
Ribentropo pakto metines, 
1989 m. rugpjūčio 23 dieną 
taiki 600 kilometrų žmonių 
rankų grandinė nusitęsė nuo 
Talino iki Vilniaus.
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Sausio 28 dieną, Lietuvos bankas į apyvartą išleis 50 
litų kolekcinę (proginę) monetą, skirtą Kristijono Donelaičio 
300-osioms gimimo metinėms.

Vilniaus knygų mugėje šiemet daug dėmesio bus ski-
riama klasikinei literatūrai, taip pat įvairiais renginiais bus 
minimos rašytojo Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo 
metinės. Penkioliktoji Knygų mugė vyks vasario 20–23 die-
nomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo”, pranešė 
organizatoriai. Kaip ir kasmet, Knygų mugė pasiūlys turiningą 
kultūrinę programą, autorių ir svečių gausą: kvies pažvelgti 
į penkiolikos metų mugės istoriją, diskutuoti, stebėti, atrasti, 
susitikti su autoriais, susipažinti su šiuolaikiniais užsienio ir 
lietuvių kūrėjais, naujausiais leidiniais. Mugės rengėjai kvies 
aplankyti K. Donelaičiui skirtą parodą, ateiti į filmo peržiūrą 
bei dalyvauti gyvuose, penkias valandas truksiančiuose „Metų” 
skaitymuose. Lietuvišką hegzametro kūrinį Knygų mugėje 
skaitys apie 300 žmonių iš visos Lietuvos. Renginyje žadama 
kalbėti apie klasikinę literatūrą. Savo kultinių knygų sąrašus 
sudaro žymūs Lietuvos rašytojai, poetai, aktoriai, menininkai, 
visuomenės veikėjai.

Vilniuje britų režisierius Robert Mullan pradeda filmuoti 
vaidybinį filmą „Mes dainuosime” („We will sing” – angl.), 
kuris pasakoja apie 1991 metų Sausio įvykius, kai per sovietų 
agresiją žuvo 14 žmonių, gynusių Lietuvos nepriklausomybę. 
Britų režisierius R. Mullan Lietuvoje jau yra sukūręs du fil-
mus – „Laiškai Sofijai” apie kompozitorių, tapytoją Mikalojų 
Konstantiną Čiurlionį bei „Gitel” apie holokaustą išgyvenusius 
žydus.

Režisierės Giedrės Beinoriūtės filmas „Pokalbiai rimto-
mis temomis” dalyvavo sausio 18–26 dienomis Los Angeles 
vykusiame 15-ajame Skandinavijos šalių kino festivalyje. Nuo 
1999 metų Los Angeles rengiamame kino festivalyje rodomi 
Danijos, Švedijos, Norvegijos, Suomijos ir Islandijos kino 
filmai. Šiais metais pirmą kartą Skandinavijos šalių kino fes-
tivalio istorijoje dalyvauti pakviestos Baltijos šalys. Studijoje 
„Monoklis” sukurtas dokumentinis filmas suteikia žodį vai-
kams ir paaugliams ir tyrinėja šiuolaikinį pasaulį, žvelgdamas 
iš vaiko perspektyvos.

Festivalio atidarymo šventėje sausio 18 d. dalyvavo filmo 
kompozitorius Gediminas Gelgotas, Lietuvos garbės konsulė 
JAV Daiva Navarrette, dainininkė Evelina Anusauskaitė Young. 
Filmo peržiūroje apsilankė ir lietuvių kilmės aktorė Rūta Lee. 
Filmo pristatymą festivalyje ir „Baltic Film Expo” programoje 
parėmė Lietuvos Kultūros ministerija.

Netekome vieno iškiliausių Lietuvos menininkų vitražo 
mokyklos kūrėjo profesoriaus Kazio Morkūno. Jam buvo 
88-eri. Kazys Morkūnas kūrė griežtos cenzūros metais, 
todėl daug eksperimentavo ir vienas pirmųjų Lietuvoje su-
kūrė vitražą iš kelių sulydytų plono stiklo sluoksnių, luitinį 
stiklą jungė su betonu. Kazio Morkūno vitražai papuošė 
Druskininkų biuvetę, 9-ąjį fortą, Saulės mūšis - Šiaulių kino 
teatrą. Vienas didžiausių vitražų, šimto 80-ies kvadratinių 
metrų ploto, sukurtas Seimo rūmams. Menininkas daug vi-
tražų sukūrė bažnyčioms bei išeivijos mokykloms Maskvoje 
ir Punske. Aukščiausi Lietuvos vadovai pareiškė užuojautą, 
pabrėždami, kad Kazys Morkūnas buvo ir puikus pedagogas, 
išugdęs ištisą Lietuvos vitražistų kartą, išgarsinęs lietuvių 
tautinį meną toli už šalies ribų. 

Druskininkuose, Vytauto Kazimiero Jonyno galerijoje, 
atidaryta išeivijos dailininko, postmodernistines tradicijas 
puoselėjusio Viktoro Vizgirdos paroda. Ji skirta dailininko 
110-osioms gimimo metinėms. V. K. Jonyno galerijoje ekspo-
nuojama apie tris dešimtis V. Vizgirdos tapybos darbų. Jo kūryba 
skirstoma į ankstyvąją ir vėlyvąją. Iki 1944-ųjų V. Vizgirda 
Raseiniuose ir Pagėgiuose dėstė dailę, buvo Lietuvos dailinin-
kų sąjungos pirmininku. Pasitraukęs į Vakarus, nuo 1950-ųjų 
gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Baigiama restauruoti viena gražiausių Lietuvoje – medinė 
Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Unikalios for-
mos šventovė garsėja ne tik šventosios Onos atlaidais, bet ir  
reta sienine tapyba pastato išorėje. Šakių rajono Griškabūdžio 
Kristaus atsimainymo bažnyčia - vienintelė išlikusi klasicistinė 
medinė daugiakampė bažnyčia Lietuvoje. XVIII amžiaus pa-
baigoje statytus maldos namus projektavo karmelitas Juozapas 
Vasiliauskas. Jo sumanymui įgyvendinti pinigų skyrė tuometis 
Jurbarko seniūnas Ignas Potockis. Pasak XIX amžiuje bažnyčią 
aprašiusio kunigo Bonaventūro Butkevičiaus, unikalų statinį 
sukūrė Antano Tyzenhauzo įsteigtose amatų mokyklose mokęsi 
dailidės. Iki šiol bažnyčioje išlikę daug meno kūrinių: sieninės 
tapybos, altorėlių, paveikslų, skulptūrų.

Gerai padirbėjus, sniego 
luitas gali tapti įmantriausia 
skulptūra. Tai – jau 24 kartą 
įrodo Breckenridge, CO vyks-
tantis sniego skulptūrų čem-
pionatas. Įspūdžiais dalijasi ir 
savo kūrinį pristato skulptorių 
komanda iš Lietuvos.

K ę s t u t i s  L a n a u s k a s , 
Mindaugas Jūrėnas, Artūras 
Burneika ir Tomas Petreikis 
– tokia skulptorių komanda 
Breckenridge pasiryžo 20 tonų 
svorio, beveik keturių metrų 
aukščio sniego kubą paversti 
mišku. Lietuvių komanda pasiū-
lė ekologinę temą „Kažkada čia 
stovėjo miškas...”, taip kūrėjai 
siekia atkreipti dėmesį į masiš-
kai nykstančių miškų problemą. 
Kitų komandų darbuose bus 
galima atpažinti muzikos, fil-
mų, legendų siužetus, saulės ir 
mėnulio tematiką, be dėmesio 
neliks ir artėjančios Sočio žie-
mos olimpinės žaidynės.

Nedideliame Breckenridge 
miestelyje Sniego skulptūrų 
festivalis, pasak organizato-
rių, bene laukiamiausias metų 
renginys. 24 metus vykstan-
čiame čempionate netrūksta 
lankytojų, ateinančių apžiūrėti 
ne tik galutinio rezultato, bet 
ir stebėti kūrybos proceso. 

JAV SNIEGO SKULPTŪRŲ VARŽYBOSE 
LIETUVIŲ KOMANDA

Nepritrūksta ir idėjas įgyven-
dinti norinčių skulptorių.

Patekti į sniego skulptūrų 
čempionatą šiemet norėjo 
35 komandos, pakviesta 16. 
Penkias dienas, o tiksliau 
– 65 valandas, prie sniego 
kubų be lietuvių darbuosis 
katalonų, estų, suomių, pran-
cūzų, vokiečių, britų, italų, 
dvi mongolų, rusų bei trys 
amerikiečių skulptorių grupės. 
16-oji – Meksikos komanda 
– dalyvauti atsisakė susirgus 
komandos nariams.

Svarbiausia taisyklė, kurios 
turi laikytis festivalio daly-
viai – jokių sudėtingų, darbą 
gerokai palengvinančių, įran-
kių ir papildomų atramų ar 
detalių. Sniego kubą skaptuoti 
galima tik paprastais įrankiais. 
Organizatoriai tikina, kad čia 
komandoms nepritrūksta iš-
radingumo: dirbama virtuvės 
peiliais, šaukštais, mentelėmis, 
puikiai tinka ir vaikiški kastu-
vėliai iš smėlio dėžės. Ko nors 
pritrūkus visada galima tikėtis 

S a u s i o  3 0  d .  L M A 
Vrublevskių bibl ioteko -
je, įvyko renginys, skirtas 
K. Donelaičio (1714–1780) 
jubiliejiniams metams. Jo 
metu buvo pristatyta kilno-
jamoji paroda „Kristijonas 
Donelait is:  metų ir  raš-
tų ratas”. Renginį vedė dr. 
Sigitas Narbutas, kalbėjo dr. 
Napoleonas Kitkauskas, doc. 
dr. Darius Kuolys, dr. Algirdas 
Matulevičius.

Kilnojamojoje parodoje 
„Kristijonas Donelaitis: metų 
ir raštų ratas” pasakojama apie 
lietuvių literatūros klasiko 
gyvenimą, kūrybą ir rašy-
tinio palikimo sklaidą, visa 
tai iliustruojant svarbesniais 
dokumentais, saugomais LMA 
Vrublevskių bibliotekoje, 
Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos institute, Lietuvos naci-
onalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje ir kitose atminties 
institucijose.

Kai kurie dokumentai iš 
Prūsijos kultūros paveldo 
slaptojo valstybės archy-
vo Berlyne skelbiami pirmą 
kartą: jų kopijos publikuoja-
mos, gavus minėto archyvo 
leidimą. Taip pat kilnoja-
moje parodoje pristatomi 
dailės, muzikos, teatro kūri-
niai, kuriuose kalbama apie 
Kristijoną Donelaitį, jo kūry-
bos personažus.

Pateikta ir K. Donelaičio 
originalioji kūryba, ir verti-

„KRISTIJONAS DONELAITIS: METŲ RAŠTŲ RATAS”

mai į įvairias užsienio kalbas, 
taip pat kūrybos tyrimų sklai-
da, rašytojo atminimo įamži-
nimas. Šiais metais paroda 
keliaus po įvairias Lietuvos 
bibliotekas ir kultūros ins-
titucijas. Parodos rėmėjas 
– Kultūros rėmimo fondas, 
partneriai – Lietuvių litera-
tūros ir tautosakos institutas, 
Lietuvos nacionalinė Martyno 
Mažvydo biblioteka, Vilniaus 
universiteto biblioteka.

Renginio metu buvo ga-

lima susipažinti ir su LMA 
Vrublevskių bibl iotekos 
parengta paroda, skirta K. 
Donelaičiui, kurioje ekspo-
nuojamas 2013 m. į UNESCO 
programos „Pasaulio atmintis” 
nacionalinį registrą įrašytas 
Bibliotekoje saugomas uniku-
mas – lietuvių raštijos pamin-
klas – Kristijono Donelaičio 
iš vokiečių kalbos verstas 
Prūsijos karaliaus įsakymas 
apie bendrųjų ganyklų sepa-
racijos naudą.                ELTA

Kristijono Donelaičio portretas.                   V. Jurkūno medžio raižinys

kaimynų pagalbos. Svarbiausia, 
kad darbas būtų baigtas per 
penkias dienas ir įtikintų ne tik 
žiūrovus, bet ir komisiją.

Oro sąlygos Breckenridge 
džiugintų turbūt kiekvieną, 
išskyrus sniego skulptorius. 
Nors ir spaudžiant šalčiui, 
saulė nedingsta visas festiva-
lio dienas, tad dalyviams ten-
ka galvoti, kaip sukurti pavė-
sį meno kūriniu virstančiam 
sniego kubui. Patyrusioms 
komandoms tai puikiai pa-
vyksta, net jei vienintelis 
būdas tai padaryti – paaukoti 
striukes. Išsaugoti skulptūras 
teks ne tik, kol jas įvertins 
komisija. Jei oro sąlygos 
leis, lankytojai 15 komandų 
darbus galės apžiūrėti iki 
vasario antrosios.

2010-aisiais Breckenridge 
lietuvių kūrinys įvertintas ge-
riausiai, be apdovanojimų ko-
manda neliko ir tarptautinia-
me Saporo sniego festivalyje 
Japonijoje. 2009-aisiais užėmę 
antrąją vietą, po dvejų metų K. 
Lanausko vadovaujami skulpto-
riai buvo pirmi, o dar po metų 
džiaugėsi trečiąja vieta.

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima antradieniais
9:00-10:00 val. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga. 

Interneto svetainė:  WWW,WPAT930AM.COM
Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis į dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com
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DU KONKURSAI, 
SKIRTI UŽSIENIO 

LIETUVIAMS
1. Švietimo ir mokslo mi-

nisterija skelbia konkursą 
užsienio lietuvių neformaliojo 
lituanistinio švietimo projek-
tams finansuoti.

Konkurso tikslas – skatinti 
užsienio lietuvius, lietuvių kil-
mės užsieniečius ir užsienie-
čius mokytis lietuvių kalbos, 
Lietuvos valstybės istorijos, 
kultūros, pažinti Lietuvos 
dabartį, taip pat sudaryti sąly-
gas saviraiškai lietuvių kalba, 
stiprinti ir puoselėti lietuvybę.

Lituanistinės mokyklos ir ki-
tos užsienyje registruotos švie-
timo įstaigos ar jas vienijančios 
organizacijos, kurios vykdo arba 
ketina vykdyti užsienio lietuvių 
neformalųjį lituanistinį švieti-
mą, kviečiamos teikti projektų 
paraiškas iki 2014 m. vasario 
28 d. Projektų paraiškos formą 
ir kitą reikalingą informaciją 
galima rasti Švietimo ir mokslo 
ministerijos interneto tinklala-
pyje http://www.smm.lt/web/
lt/konkursai/kiti konkursai (žr. 
sausio 17 d. pranešimą).

2. Valstybinis studijų fon-
das skelbia išeivijos ir lietu-
vių kilmės vaikų, vaikaičių, 
provaikaičių, studijuojančių 
Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose, prašymų priėmimą 
vienkartinėms socialinėms iš-
mokoms ir stipendijoms gauti.

Prašymų priėmimo lai-
kotarpiu studentai turi užsi-
registruoti Fondo interneto 
tinklalapyje www.vsf.lt ir 
elektroniniu būdu užpildyti 
nustatytos formos paraišką. 
Paraiškos paramai gauti yra 
teikiamos elektroniniu būdu 
fondo interneto tinklalapyje 
autorizuojantis per elektroninę 
bankininkystę arba elektroni-
nio parašo sistemas. Užpildytą 
elektroninės formos paraišką 
ir su prašymu pateikiamus 
dokumentus studentas Fondui 
turi pateikti išsiųsdamas juos 
adresu: Valstybinis studijų 
fondas, A.Goštauto g. 12-407, 
LT – 01108 Vilnius, arba at-
vykdamas į Fondą.

Dokumentai priimami 
iki 2014 m. vasario 20 d. 
Papildomą informaciją galima 
rasti https://www.vst.lt/index.
php?id-1961

Primename, kad šią ir 
kitą naudingą užsienio lietu-
viams informaciją galima rasti 
Užsienio lietuvių departamento 
socialinio tinklo „Facebook” 
paskyroje „Globalus tinklas 
Lietuvai – Global Lithuanian 
Network”. Paskatinkite užsie-
nio lietuvių bendruomenes, or-
ganizacijas bei Lietuvos drau-
gus prisijungti prie Globalaus 
tinklo Lietuvai (https://www.
fracebook.com/Globalus.tin-
klas.Lietuvai?ref=hl)

LR Užsienio reikalų mi-
nisterijos informacija

Nesu sąmokslo teorijos 
šalininkas, bet akivaizdu, kad 
Rusija bando savaip perrašyti 
Maidano scenarijų. Kijeve 
netrūksta atseit radikalių su-
kilėlių. Žaliūkų, mėtančių 
„Molotovo kokteilius” į polici-
ninkus dažnai be jokio reikalo.

Ne, reikalas yra. Tikslas 
labai aiškus – provokacijomis 
suteršti sukilėlių įvaizdį jau-
trių vakariečių akyse. Minioje 
kartkartėmis pasirodo tam-
siomis uniformomis vilkintys 
nacionalistinių „banderininkų” 
smogikai. Tiesa, jie daugiau 
veikia ne Kijeve, o Rusijos 
žiniasklaidos puslapiuose ir 
tinklalapiuose. Ten jau mir-
ga pranešimai apie tai, kaip 
Maidano kovotojai terorizuoja 
žydų šeimas.

Nacionalistai, antisemi-
tai, banditai – tai klasikinis 
Kremliaus informacinio karo 
triukas, nesikeičiantis nuo 
Antrojo pasaulinio karo pa-
baigos laikų. Iš tiesų dabar 
Ukrainoje taikomą demokrati-
nio judėjimo kompromitacijos 
būdą sukūrė sovietų saugumo 
tarnyba Lietuvoje 1944–1950 
m., kovodama su tautiniais 
partizanais.

Ž i n o m a ,  r e v o l i u c i j a 
Ukrainoje, kaip ir kiekviena 
revoliucija, – su perlenkimais 
ir kartais be reikalo pralietu 
krauju, perdėtu pykčiu. 

Atskirti kvailį nuo provo-

AUKŲ ATMINIMO 
DIENOS RENGINYS
M i n i n t  Ta r p t a u t i n ę 

Holokausto aukų atminimo 
dieną, sausio 24-ąją Lietuvos 
ambasados JAV įgaliotasis 
ministras Rolandas Kačinskas 
dalyvavo Holokausto aukoms, 
jų artimiesiems bei žydus 
nuo genocido gelbėjusiems 
asmenims skirtame renginyje 
Washingtone.

Ceremonijos metu taip 
pat skambėjo garsus žydų 
partizanų himnas „Niekuomet 
nesakyk, kad eini paskutiniuo-
ju keliu”. Šis himnas gimė 
Vilniaus gete.

Lietuvos diplomatas JAV 
Holokausto memorialinia-
me muziejuje kartu su nuo 
šios pragaištingos tragedijos 
išsigelbėjusiais asmenimis 
Holokausto aukas prisiminė 
uždegdamas žvakelę.

Tarptautinė Holokausto 
aukų atminimo diena minima 
kasmet sausio 27-ąją, po to kai 
2005 m. ją rezoliucija įtvirti-
no Jungtinės Tautos. Būtent 
tądien 1945 m. sąjungininkai 
išvadavo didžiausią okupuotoje 
Lenkijoje įkurtą nacių koncen-
tracijos ir naikinimo stovyklą.

LR ambasados JAV inf.

KALBĖDAMA APIE LĖŠAS PENSIJOMS,  
UŽSIMINĖ IR APIE BAŽNYČIOS APMOKESTINIMĄ

Kalbėdama apie galimus 
lėšų šaltinius pensijų grąžini-
mui Seimo pirmininkė Darbo 
partijos vadovė užsiminė ir 
apie bažnyčios apmokestini-
mą.

„Aš kalbėjau, kad vidinių 
rezervų yra, dėl jūsų paminėto 
apmokestinimo garsiai kalbė-
jau ir vienintelė buvau krizės 
metu, kada buvo keliami mo-
kesčiai, ir salėj atvirai kalbė-
jau, kad yra išskirta grupė, 
kuri naudojasi, gauna dideles 
pajamas, ir tai nesąžininga kitų 
žmonių atžvilgiu”, - sausio 31 
d. interviu radijui „Laisvoji 
banga” sakė L.Graužinienė.

Taip ji atsakė į klausi-
mą, ar ieškant būdų pensijų 
grąžinimui per papildomus 
mokesčius nebūtų racionalu 
apmokestinti Katalikų baž-
nyčios. Lietuvoje religinės 
konfesijos yra atleistos nuo 
nekilnojamo turto mokesčio, 
taip pat nemoka mokesčių 
už pajamas, gautas tą turtą 
nuomojant ir t.t., turi kitų 
mokesčių lengvatų.

„Taip, praėjusią kadenciją 
vadovaujant A.Kubiliui, kada 
ieškojom krizės suvaldymui 
pinigų atimdami iš pensinin-
kų pinigus, tą mes siūlėme, 

Vilniuje, sausio 29 d. Lietuvos Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė priėmė Rusijos Federacijos 
ambasadorių Aleksandr Udalcov.                                                                                             www.lrs.lt

bet niekas nenorėjo girdėti. 
Tarp tų vidinių šaltinių aš ir 
įvardinau, kad yra daug įvai-
rių šaltinių”, - apie galimus 
mokesčius bažnyčiai sakė 
L.Graužinienė.

Klausiama, ar tokie siū-
lymai nesikirstų su Lietuvos 
ir Šventojo Sosto sutartimi, 
Seimo pirmininkė pažymėjo, 
kad ši sutartis išskiria sociali-

niams, švietimo ir kt. tikslams 
naudojamą nekilnojamą turtą, 
o ne komercinei veiklai. „Tai 
mes kalbam apie tą, kuris nau-
dojamas komercinėj veikloj”, 
- sakė L.Graužinienė.

Šventojo Sosto ir Lietuvos 
sutartis numato, kad „bažny-
čios, koplyčios ir kiti sakralūs 
statiniai, parapijų namai, kuri-
jos, seminarijos, vienuoliniai 

namai ir kita šių juridinių as-
menų nuosavybė, naudojama 
sielovados, karitatyviniams, 
socialiniams, švietimo ir kultū-
ros tikslams, neapmokestinami 
valstybiniais mokesčiais”, taip 
pat nustatyta, kad „valstybė 
neapmokestina savanoriškų 
aukų Bažnyčiai ir aukų, skirtų 
jos sielovados, švietimo ir 
karitatyvinei veiklai”.     LRT

RUSIŠKI ŽAIDIMAI UKRAINOJE  
BUVO IŠBANDYTI LIETUVOJE

katoriaus sunku, beveik neį-
manoma. Tragiškomis 1991-
ųjų sausio dienomis krašto 
apsaugai vadovavęs signataras 
Audrius Butkevičius, stebė-
damas Maidano dramą, įžvel-
gia nemažai Rusijos taktikos 
panašumų. Prieš 23 metus 
Lietuvoje ir šiomis dienomis 
Ukrainoje.

„Mes net buvome sukūrę 
specialų padalinį provokato-
riams gaudyti. Nutvėrę duo-
davome į kuprą, atimdavome 
savadarbius ginklus”, – prisi-
minė A.Butkevičius.

Sovietams tada nepavyko 
Lietuvos parlamento gynėjų 
pasaulio akyse paversti bandi-
tais ir teroristais. Net ir gerokai 
vėliau, pasisamdžius Algirdą 
Paleckį, šnipštas išėjo.

Ar išdegs Kremliaus planas 
išsaugoti Ukrainą savo glėby-
je? Atrodo, kad jokio plano 
ir nėra, nebent rusai jį meis-
triškai maskuoja. Nes stebint 
Rusijos propagandą atrodo, 
kad ji verda košę pagal tuos 
pačius dar KGB ideologinėse 
valdybose sukurtus receptus.

Maskva po Lietuvos ne-
priklausomybės paskelbimo 
bandė sužaisti nacionalinių 
mažumų jausmais – sukurpė 
„Šalčininkų autonomijos” 
projektą, kurio padarinius 
jaučiame iki šiol, tokie kaip 
Valdemaras Tomaševskis pa-
sistengė.

Ukrainoje bandoma kurs-
tyti regionų atskirtį. Iš Krymo 
autonomijos jau sklinda bal-
sai, kad Krymas turi tapti 
nepriklausoma respublika. 
Ukrainiečių apžvalgininkai 
kalba apie Maskvoje neva 
nubraižytą išskaidytos šalies 
žemėlapį. Vietoj vientisos 
valstybės atsirastų išskydę 
teritoriniai dariniai: Vakarų 
Ukrainos Maidano respublika, 
Karpatija, Voluinė, Krymo 
Respublika, Rytų Ukrainos 
respublika.

Tik pastarosioms dviem 
būtų tiekiamos pigios rusiškos 
dujos.

Kol kas šalies suskaldymo 
projektą Kremliui pavyko 
įgyvendinti tik Moldovoje, 
kai nuo rumuniškai kalban-
čios šalies daugumos atskilo 
pasaulyje niekieno nepripa-
žinta Padniestrės Moldavija, 
ir Gruzijoje, atplėšus nuo jos 
Abchaziją ir Pietų Osetiją.

Tuo pačiu, jau gerokai atši-
pusiu peiliu bandoma suraikyti 
ir Ukrainą. O tada – sukelti 
pilietinį karą. Tada Ukrainos 
stepėse pasirodytų būriai gin-
kluotų vyrų, pasiryžusių krau-
ju sulipdyti suskaldytą šalį.

Ar pavyks Ukrainos de-
mokratinėms jėgoms išveng-
ti šio baisaus scenarijaus? 
Viskas priklauso ne nuo ES 
ar Amerikos, netgi ne nuo 
Lietuvos pagalbos ir moralinės 
paramos, o nuo revoliucinių 
ukrainiečių vadovų. Čia yra 
silpniausia Maidano grandis, ir 

Kremliaus strategai ją nutrauk-
ti gali, deja, labai nesunkiai. 
Net nesivargindami įtempti 
vaizduotės ir ieškoti subti-
lesnių Ukrainos revoliucijos 
sužlugdymo būdų.

Artūras Jančys, lrytas.lt
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Ilgametei  
„Vilties” Draugijos vicepirmininkei

A.† A.
RŪTAI SAKIENEI

mirus, drauge liūdėdami, gilią užuojautą reiškiame 
giminėms, artimiesiems ir visiems draugams JAV 
ir Lietuvoje.

„Vilties” Draugijos Valdyba

New Yorke, sausio 19 d., 
sekmadienį Apreiškimo pa-
rapijoje vyskupas Kęstutis 
Kėvalas su kun. V.Volertu kon-
celebravo šv. Mišias. Susirinko 
pilna bažnyčia išgirsti vyskupo 
K. Kėvalo pamokslo, kuriame 
su humoru ir meile jis priminė 
besiklausiantiems, kad esame 
pašaukti Dievo, pažinti Jį, 
liudyti Jį ir tobulėti – naudo-
tis mūsų dovanotais talentais 
vykdyti Dievo valią ir prisidėti 
prie Dievo karalystės.

Apreiškimo parapijos su-
tvirtinimo sakramento kandi-
datai ir New Yorko jaunučiai 
ateitininkai atliko skaitinius ir 
džiaugėsi gavę progą susitikti 
su vyskupu Kęstučiu Kėvalu 
prieš šv. Mišias. Atvažiavo 
ir  svečiai  iš  Bostono ir 
Filadelfijos ateitininkų gretų: 
dabartinis Šiaurės Amerikos 
Ateitininkų tarybos pirmi-
ninkas Dr. Tomas Girnius, 
2013 m. Globalios Lietuvos 
apdovanojimui už tarptauti-
nių naujovių diegimą nomi-
nantas dr. Jonas Dunčia, ir 
Amerikos lietuvių kultūros 
archyvo direktorė Dr. Mirga 
Girniuvienė.

Po šv. Mišių visi buvo 
kviečiami New Yorko atei-
tininkų ir Apreiškimo pa-
rapijos pasiklausyti vys-
kupo K. Kėvalo kalbos: 
„Krikščionybė ir laisvoji 
rinka… ar Jėzus kalbėjo 
apie verslą?” Pilnutėlėje 
parapijos salėje popietės 
vedėjas ateitininkas ir pa-
rapijos tarybos narys dr. 
Algirdas Lukoševičius, svei-
kino garbės svečius LB at-
stovus Algirdą Grybą ir Rasą 
Sprindys. New Yorko gene-
ralinis konsulas Valdemaras 

N E W  Y O R K ,  N Y

KAUNO AUGZILARINIO VYSKUPO 
KĘSTUČIO KĖVALO APSILANKYMAS

Sarapinas sveikino susirinku-
sius ir šiltai pristatė vyskupo 
K. Kėvalo atsiekimus: jo 
mokslinis dėmesys ekonomi-
kos ir teologijos sankryžai, 
ilgametis sėkmingas vadova-
vimas „Marijos” radijai.

Vyskupas Kęstutis Kėvalas 
asmeniškais prisiminimais, 
skoningais anekdotais ir skai-
drėmis dėstė savo argumentą 
kad laisvoji rinka išaugo iš 
krikščioniškos sampratos ir, 
jei valdyta etinio požiūrio, 
yra svarus įrankis sukurti 
sąlygas žmogaus dvasiniam 
tobulėjimui. Dėmesinga pu-
blika buvo sužavėta jo įžval-

E L I Z A B E T H ,  N J

VASARIO 16-OSIOS 
MINĖJIMAS

J A V  L i e t u v i ų 
Bendruomenės Elizabeth, 
New Jersey apylinkė rengia 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą vasario 16 d., se-
kmadienį Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje (211 Ripley Pl., 
Elizabeth, NJ 07206). Šv. 
Mišios 11 v.r. (aukos Amerikos 
lietuvis kunigas Danielius 
Staniškis).

Lietuviškos tradicinės vir-
tuvės pietūs (cepelinai, balan-
dėliai), alus/vynas po oficialios 
programos parapijos salėje.

Šventės programoje – jung-
tinis Pietų NJ „Lietuvėlės” 
ir dr. Vinco Kudirkos litua-
nistinės mokyklų auklėtinių, 
„Varpelio” choro vaikų kon-
certas, oficiali prelegento iš 
New Yorko kalba.

Įėjimas nemokamas, bet 
bus renkamos aukos JAV 
Lietuvių Bendruomenės vei-
klai paremti. Bus galime įsi-
gyti lietuviškų importuotų 
maisto prekių, suvenyrų, o 
taip pat šakočių, rūkytų mėsos 
produktų. 

LB Elizabeth, NJ inf.

A.† A.
RŪTAI SAKIENEI

buvusiai Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjun-
gos garbės narei mirus, reiškiame užuojautą 
giminėms, artimiesiems ir draugams.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Čikagos skyrius

gomis ir jo šiltu būdu.
Po kalbos, vietinis para-

pijos administratorius prel. 
Calise pasveikino susirinku-
sius ir vyskupą K. Kėvalą. 
Dr. A. Lukoševičius įteikė 
parapijos ir ateitininkų do-
vaną vyskupui K.Kėvalui ir 
baigė programą. Sekė pietūs, 
suruošti M. ir P. Sabalių, 
P.Sidienės ir R.Šližio. po pietų 
vyskupas K. Kėvalas dosniai 
skyrė laiko susipažinti su 
žmonėmis, juos palaiminti, su 
jais pasimelsti.

Vyskupas Kęstutis Kevalas, Šv. Apsireiškimo šventovėje, NY.  
                                                                                      Autorės nuotr.

Sotūs dvasiniu ir protiniu 
penu, sušilę meilioje ben-
druomenėje, išsiskirstėme; 
dėkingi vyskupui Kęstučiui 
Kėvalui ir organizatoriams 
New Yorko ateitininkams 
ir Apreiškimo parapijai už 
nuostabų renginį.

Milda Palubinskaitė

RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

S.Matas, Independence, OH ...145
D.Januta, Oakland, CA ...........100
B.Pautienis, 
Richmond Hts., OH ................100
M.Matusz, Delran, NJ...............72
P.Švarcas, Oceanside, CA .........50
L.Bložė, S.Pasadena, FL ...........45
D.Jurgutis, W.Bloomfield, MI ..45
S.Obelenis, Novelty, OH ..........45
O.Adomavičius-Adams,
Centerville, MA .........................25
A.Pažiūrienė, Oak Park, CA .....25
S.Petravičius, 
Rancho Palos Verde, CA ...........20
K.Biliunas, Willowick, OH ......15
R.Guzulaitis, Indianapolis, IN ..15
V.Butkus, Euclid, OH .................5

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

VASARIO 15 d., šeštadienį, 7:00 v.v. - Nepriklausomybės 
šventės minėjimas, Šv. Kazimiero parapijos 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
C L E V E L A N D  O H

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS

Kviečiame visus dalyvauti 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjime-šventėje, kuri vyks 
vasario 15 d., šeštadienį ir va-
sario 16 d., sekmadienį.

Vasario 15 d., šeštadienis, 
7:00 v.v. Minėjimas-koncertas 
Šv. Kazimiero parapijos audi-
torijoje. Meninėje programoje 
– kompozitoriaus Rimo Biliūno 
kamerinės muzikos kūrinių kon-
certas. Jame dalyvauja: solistė, 
sopranas – Virginija Muliolienė, 
Cleveland Institute of Music 
dėstytojai ir absolventai kartu su 
kitų orkestrų muzikantais.

Vasario 16 d., sekmadienį, 
9:50 v.r. Vėliavų pakėlimas 
prie paminklo Šv. Kazimiero 
aikštėje. Kviečiame visų or-
ganizacijų atstovus dalyvauti 
su vėliavomis.

10:00 v.r. Šv. Mišios Šv. 
Kazimiero parapijos šventovė-
je. Giedos choras „Exultate”.

1:00 v.p.p. Minėjimas 
Lietuvių namuose. Prelegentas, 
Jonas Juozevičius kalbės apie 
savo senelio, Lietuvos nepri-
klausomybės signataro, antrojo 
LR prezidento Aleksandro 
Stulginskio gyvenimą ir veiklą.

Bus paroda skirta prezidento 
Antano Smetonos 70-tosioms 
mirties metinėms paminėti 
(paruošta A.Dunduro pastan-
gomis). Popietės metu galėsi-
me pasivaišinti, pabendrauti 
su draugais, pasilinksminti. 
Skambės gyva muzika. Atliks 
Eugenijus ir Genadijus.

Koncerto bilietai: 20 dol. už-
sisakant iš anksto, 25 dol. vaka-
ro metu, studentams 10 dol. jau-
nimui iki 18-kos – nemokamai. 
Bilietus galima įsigyti sekma-
dieniais Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje, tel. (216) 235-5212, 
el. paštu: lb.cleveland@yahoo.
com arba www.eventbrite.com 
(search:Lithuania). Bus vaikų 
priežiūra.

LB Clev.,OH apylinkės inf.
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

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

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

Sočio žiemos olimpinėse 
žaidynėse dalyvaus 230 JAV 
sportininkų – 105 moterys ir 
125 vyrai. Tai bus didžiausia 
rinktinė per visą žiemos olim-
pinių žaidynių istoriją. JAV 
atletai dalyvaus visų penkio-
likos sporto šakų varžybose.

Šiaurės dvikovės atstovas 
Todd Lodwick taps pirmuo-
ju amerikiečiu, dalyvavusiu 
šešeriose žiemos olimpinėse 
žaidynėse.

JAV moterų bobslėjaus 
rinktinei atstovaus dvi len-

Vieną aukso apdovano-
jimą ir du sidabro medalius 
2008-ųjų Pekino žaidynėse 
laimėjusi bei du aukso me-
dalius Londono olimpinėse 
žaidynėse iškovojusi ir 100 
krūtine rungtyje lietuvei Rūtai 
Meilutytei nusileidusi garsi 
JAV plaukikė – planetos re-
kordininkė 26-erių Rebecca 
Soni  – paskelbė apie karjeros 
pabaigą. 

„Plaukimo takelyje galėjau 
pasiekti dar daugiau, tačiau 
jame palikau savo pėdsaką. 
Dėkoju visai plaukimo šeimai, 
kad leido džiaugtis, siekti 
pergalių ir jomis didžiuotis”, 
– sakė R.Soni.

Sportininkė po paskutinio 
starto Londono olimpiado-
je nedalyvavo nė viename 
Tarptautinės plaukimo fede-
racijos (FINA) rengiamame 
čempionate. Kaip sakė pati 
sportininkė, ji 2013 metų 
sezoną praleido dėl nugaros 
traumos, kuri net privertė 

Jonas Valančiūnas vis 
dėlto dalyvaus NBA „Visų 
žvaigždžių” vasario 14–16 d. 
Jis, atstovaujantis „Toronto 
Raptors” klubui, yra išrinktas 
į „Kylančių žvaigždžių” mačą. 

J.Valančiūnas galėjo patek-
ti ir į „Visų žvaigždžių” rung-

Lietuvos tautinis olimpinis 
komiteto (LTOK) generalinėje 
asamblėjoje prieš Sočio olim-
piadą nutarė, ko sieks šiais me-
tais. „Galima sakyti, kad 2013 
metai buvo tikrai geri. Juk kaip 
niekada daug iškovojome me-
dalių – suaugusieji laimėjo net 
11 Europos ir pasaulio apdova-
nojimų, jaunimas atsivežė 24-
is planetos ir Senojo žemyno 
medalius”, – apibendrino savo 
kalbą Generalinės asamblėjos 
sesijoje LTOK prezidentė 
Daina Gudzinevičiūtė. 

Praėjusiais metais LTOK 
turėjo kur kas geresnį biu-
džetą, nei planavo – 17 mln. 
898 tūkst. litų. Praėjusių metų 
pradžioje buvo manoma, kad 
pasiseks surinkti 14 mln. litų 
biudžetą.

Nemaža LTOK praėjusiais 
metais surinktų pinigų dalis 
buvo skirta įvairiems projek-
tams ir renginiams: olimpinio 
judėjimo finansavimui buvo 
atseikėta 5 mln. 743 tūkst. litų, 
2014-ųjų Sočio žaidynėms 
– 776 tūkst. litų, olimpinių 
sporto šakų, Sporto departa-
mento, Federacijų sąjungos 
programoms – daugiau kaip 
3 mln. litų. LTOK direktorato 
veiklai praėjusiais metais buvo 
skirta 1 mln. 232 tūkst. litų.

„Šiais metais mes planuoja-
me surinkti 17 mln. 880 tūkst. 
litų. Kaip pasiseks, žiūrėsime. 
Tai didesnė suma, nei praėju-
siais metais – mat šiems me-
tams Rio de Žaneiro programai 
skirsime jau beveik 6,5 mln. 
litų”, – sakė LTOK vadovė.

Ji pasidžiaugė, kad pasi-
sekė sukurti naują olimpinį 
prekinį ženklą „LTeam”.

„Manęs klausia – ar mums 
neužtenka Vyčio ar šalies 
trispalvės? Kam dar vienas 
ženklas? Bet juk kitos šalys 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ėmėsi iniciatyvos sukurti ženklą, kuris atstovaus 
Lietuvos sportą visame pasaulyje. „LTeam” – nuo šiol taip bus galima vadinti visų sporto šakų 
rinktines, atstovausiančias Lietuvai įvairiuose čempionatuose ir olimpinėse žaidynėse. LTOK nuotr.

LIETUVOS OLIMPINIO KOMITETO 
VILTYS ŽIEMOS OLIMPIADOJE

turi tokius prekinius ženklus. 
Galiu pasakyti, kad apie tai 
galvojo ir mūsų kaimynai ir 
jie labai pavydžiai kalba apie 
mūsų iniciatyvą”, – kalbėjo 
D.Gudzinevičiūtė.

LTOK vadovė pakalbėjo ir 
apie artėjančias Sočio žaidy-
nes bei dar kartą priminė, ko-
kios vietos planuojamos mūsų 
olimpiečiams 22-ose žiemos 
žaidynėse Rusijoje.

„Reikia jau džiaugtis tuo, 
kad mūsų olimpiečių rinktinė 
Sočyje bus gausiausia per visą 
žiemos žaidynių istoriją – ne 5, 
ne 6, o net 9 sportininkai.

Šokėjų porai Deividui 
Stagniūnui ir Isabellai Tobias 
planuojame 10-15 vietas, mūsų 
senbuvei biatlonininkei Dianai 
Rasimovičiūtei – 10-20 vie-
tas, jaunai greitojo čiuožimo 
trumpuoju taku atstovei Agnei 
Sereikaitei – nuo 20-osios iki 
25 vietos, o slidininkams ir 
kalnų slidininkams – nuo 40 
iki 60 vietų.

Taip, mes nekalbame apie 
medalius, tačiau tai vis tiek 
aukšti reikalavimai. Juk, pa-
vyzdžiui, D.Rasimovičiūtei 
teks aplenkti 80-90 varžovių, 
o šokėjų pora privalės pasiro-
dyti geriau nei 9-14 geriausių 
planetos šokėjų porų”, – pažy-
mėjo LTOK prezidentė.    LRT

ŽIEMOS OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE  
– DIDŽIAUSIA JAV RINKTINĖ 

gvaatletės – barjerinio bėgimo 
atstovė Lolo Jones ir sprinterė 
Lauryn Williams. Jos taps de-
vintąja ir dešimtąja JAV spor-
tininkėmis, dalyvavusiomis 
žiemos ir vasaros olimpinėse 
žaidynėse.

Sočio žiemos olimpinės 
žaidynės vyks vasario 7–23 
dienomis.

Vancouver žiemos olimpi-
nėse žaidynėse amerikiečiai 
iškovojo daugiausiai medalių 
– 37 (9 aukso, 15 sidabro, 13 
bronzos).                         LRT

RAMESNIS GYVENIMAS LIETUVOS PLAUKIKEI
sportininkę gultis po chirurgo 
skalpeliu.

2012 metų Londono olim-
pinėse žaidynėse būtent ši 
amerikietė buvo pagrindinė 
R.Meilutytės varžovė. 100 m 
rungties finale R.Soni finiše 
beveik pasivijo R.Meilutytę, 
tačiau mūsų sportininkei pa-
sisekė 0,08 sek. finišuoti ankš-
čiau už JAV plaukikę ir laimėti 
olimpinį auksą.

Amerikietė savo trofėjų 
kolekcijoje taip pat turi keturis 
pasaulio čempionato aukso 
medalius, vieną sidabro ir 
vieną bronzos apdovanojimus.

Pasaulio 25 m baseino 
čempionatuose ji triskart tapo 
čempione ir kartą iškovojo 
sidabrą.

Dėl draudžiamų preparatų 
vartojimo šiemet sausio vi-
duryje dėl dopingo vartojimo 
suspenduota kita R.Meilutytės 
konkurentė, ne vieną pasaulio 
rekordą pagerinusi rusė Julija 
Jefimova.                      15min.lt

LIETUVIS DALYVAUS NBA „VISŲ ŽVAIGŽDŽIŲ” 
SAVAITGALYJE

tynių Rytų komandos startinį 
penketą, tačiau sirgalių balsų 
jam neužteko.

Kurie krepšininkai išbėgs 
į aikštę kartu su lietuviu, pa-
aiškės kai Shaquille O’Neal 
ir Charles Barkley suskirstys 
žaidėjus į komandas.  15min.lt


