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ŠALIŲ ORGANIZACIJĄ

Rusi jos  remiamos  i r 
nuo Gruzijos atskirtos Pietų 
Osetijos prezidentas Eduardas 
Kokoity pranešė, kad gruodžio 
16 d. jos nepriklausomybę 
pripažino nykštukinė Ramiojo 
vandenyno saloje esanti valsty-
bė Nauru. Ši šalis pripažino ir 
Abchazijos nepriklausomybę.

Šias respublikas Nauru val-
džia pripažino po to, kai Rusija 
nutarė skirti 50 mln. dolerių 
humanitarinę pagalbą Nauru. 
Rusija susilaukė kritikos dėl 
tokios taktikos ir išlaidų eko-

50 MLN. DOLERIŲ IŠ RUSIJOS GAVUSI 
NAURU PRIPAŽINO IR PIETŲ OSETIJOS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
nominiu sunkmečiu.

N a u r u  y r a  n e d i d e l ė 
Ramiojo vandenyno saloje įsi-
kūrusi valstybė, turinti apie 14 
tūkst. gyventojų. Nauru, įsikū-
rusi 21 kvadratinio kilometro 
ploto saloje. Nepriklausoma 
respublika ji yra nuo 1968 
m., Jungtinių Tautų narė - 
nuo 1999 m. Ši nykštukinė 
valstybė tapo ketvirtąja Pietų 
Osetijos ir Abchazijos nepri-
klausomybę pripažinusia vals-
tybe po Rusijos, Nikaragvos ir 
Venesuelos.

Briuselis, gruodžio 10 d. 
(Bernardinai.lt). Baigiantis 
Lietuvos vardo tūkstantmečio 
minėjimo metams, Europos 
Parlamente (EP) su renesan-
so laikų muzika ir šokiais 
buvo pristatyta didinga ir sena 
Lietuvos istorija. Daugelis 
Europoje vis dar menkai pažįs-
ta Lietuvą, dažniausiai prisi-
menama tik sovietų okupuotos 
Lietuvos praeitis. Tuo tarpu 
didingieji Lietuvos istorijos 
puslapiai yra beveik visiškai 
nežinomi.

E P  n a r ė s  L a i m o s 
Andrikienės iniciatyva orga-
nizuotas renginys „Didžioji 
Lietuva“ šį kartą Europai pa-
demonstravo kitokią Lietuvą. 
Svečius ypač sužavėjo anks-
tyvosios muzikos ansam-
blio iš Lietuvos „Banchetto 
Musicale” pasirodymas su 
prašmatniais renesanso kos-
tiumais ir karališka muzi-
ka. Renginio metu svečiams 
buvo pristatytos nuotraukos 
su senosios Lietuvos pilimis 
ir LDK teritorijos žemėlapiais 
iš Birutės Valionytės paruošto 
nuotraukų albumo tokiu pa-
čių pavadinimu - „Didžioji 
Lietuva”.

Renginio metu kalbėjusi 
L.Andrikienė pabrėžė pirmo 
Lietuvos vardo paminėjimo 
simbolinę svarbą. Anot jos, 
„Vardo turėjimas yra labai 
svarbus - tiek asmeniui, tiek 
valstybei. Tik tada kai turime 
vardą, prasideda mūsų isto-
rija.“

EUROPOS PARLAMENTE 
TŪKSTANTMETĖ  

LIETUVOS ISTORIJA
L i e t u v o s 

vardo garsi-
nimui sureng-
tame rengi -
nyje apsilan-
kė ir garsios 
LDK didikų 
šeimos pali-
kuonis prin-
cas Motiejus 
Radvila, da-
bar gyvenan-
tis Lenkijoje. 
Garbės svečias 
sakė jaučiantis 
didelį prisiri-
šimą Lietuvai 
ir gerai žino 
LDK istoriją. 
M.Radvila su-
sirinkusiems 
s v e č i a m s 
priminė, kad 
didžiulė seno-
sios Lietuvos 
valstybė buvo 
didelė ne tik savo teritorija, 
bet ir savo dvasia. Kaip teigė 
svečias: „LDK, turėjo demo-
kratinę sistemą, kuri buvo 
unikali XV-XVIII a. Europoje. 
Tuo metu kai Vakaruose vyko 
patys nuožmiausi religiniai 
karai, LDK buvo saugus prie-
globstis pabėgėliams, kuriuos 
traukė politinė ir religinė lais-
vė, liberali ekonominė sistema 
ir žemi mokesčiai.”

Lietuvos tūkstantmečio 
minėjime dalyvavo ir Europos 
Parlamento pirmininkas lenkas 
Jerzy Buzekas. EP pirmininkas 
gyrė lietuvių tautos kantrybę, 

drąsą ir atkaklumą ir atkreipė 
dėmesį į sudėtingą, bet turtingą 
Lietuvos istoriją. „Ši neeilinė 
ir kvapą gniaužianti mažos, bet 
išdidžios tautos istorija yra gy-
vas įrodymas to, kad Lietuva 
visada buvo Europos širdyje 
ir visada savojoje širdyje laikė 
Europą“, - sakė J.Buzekas.

Renginyje taip pat dalyvavo 
Lietuvos Užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas, EP 
narys Vytautas Landsbergis, 
daugelio šalių ambasado-
riai, kiti EP nariai. Renginio 
metu kalbą sakė ir didžiausios 
EP frakcijos – Europos liau-
dies partijos – pirmininkas 
Žozefas Daulis (Joseph Daul). 
Susirinkusiesiems pirmininkas 
priminė LDK svarbą Europos 
istorijoje bei LDK istorinį ryšį 
su ES rytinėmis kaimynėmis – 
Baltarusija ir Ukraina – kurios 
įėjo į LDK teritorinę sudėtį, 
kai šios teritorija XV-ame am-
žiuje tęsėsi iki pat Juodosios 
jūros.  

Kaip pripažino dauguma 
renginio dalyvių, jie nesiti-
kėjo išvysti tokios gražios ir 
karališkos Lietuvos. „Didžioji 
Lietuva” suteikė jiems gali-
mybę iš naujo atrasti Lietuvą 
ir jos didingą tūkstantį metų 
skaičiuojančią istoriją.

Jeruzalė, gruodžio 18 d. 
(ELTA). Pasauliniame kovos 
prieš antisemitizmą forume 
Jeruzalėje, kuriame dalyvavo 
ir Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Vygaudas Ušackas, 
Lietuva sulaukė nemažai kri-
tikos dėl to, ką Izraelio spauda 
pavadino pastangomis „susieti 
Holokausto nusikaltimus su 
Sovietų Sąjungos įvykdyta 
šalies okupacija“.

Vi ln iaus  univers i te to 
Jidiš instituto profesorius 
Dovidas Katzas dienraščiui 
The Jerusalem Post sakė, kad 
V.Ušackas „praleido gerą pro-
gą” konferencijoje pasmerk-
ti savo „šalies dokumentus, 
kuriais lyginamas nacizmas 
su komunizmu”. Jis taip pat 
teigė, esą Lietuva šmeižia an-
tifašistus Lietuvos žydus, kurie 
kovojo prieš Hitlerio kariuo-
menę, bet Lietuvos pareigūnų 
buvo patraukti baudžiamojon 
atsakomybėn.

D.Katzas taip pat sakė, 
kad Lietuvoje yra „speciali 
antisemitizmo rūšis” - lietuviai 
labai gerbia izraeliečius, bet jų 
taikinys esą yra „vietos žydai”, 
kurie laikomi „nepatriotiškai 
nusiteikusiais ir kurie rėmė 
komunistus”.

KRITIKUOJA LIETUVĄ
V.Ušackas gruodžio 16 

d. forume sakė, kad Lietuva, 
patyrusi ir nacizmo siaubą, ir 
stalinizmo represijas, gerbia 
visus antinacinio pasipriešini-
mo ir antihitlerinės koalicijos 
kovotojus. Ministras priminė, 
kad ne tik lietuviai, bet ir dau-
gelis Lietuvos žydų, rusų ir 
kitų tautų žmonių stalinizmo 
metais patyrė tas pačias isto-
rines netektis - prievartines 
deportacijas, žūtį Gulaguose, 
turto konfiskacijas, persekioji-
mus dėl savo religijos, kalbos 
ir kultūros slopinimą.

„V.Ušackas išreiškė viltį, 
kad Izraelio valstybė ir visa 
plačiai po pasaulį pasklidusi 
žydų tauta supras ir parems 
mūsų pastangas pagerbti visų 
totalitarizmo aukų atminimą, 
grąžinti istorinę atmintį ir 
ugdyti jaunąją kartą nepakan-
tumo totalitarizmui dvasia”, 
- pranešė Užsienio reikalų 
ministerija.

Lietuva tarptautinėje ben-
drijoje aktyviai siekia, kad 
tarptautiniu mastu būtų pa-
smerkti ne tik nacizmo, bet 
ir stalinizmo nusikaltimai. 
V.Ušackas anksčiau yra sakęs, 
kad Lietuvos tikslas nėra dėti 
lygybės ženklą tarp šių režimų.              

Vi l n i u s , 
gruodžio 17 
d .  (ELTA) . 
Lietuvai su-
teiktas nuo-
latinio stebė-
tojo statusas 
A m e r i k o s 
šalių organi-
z a c i j o j e 
(AŠO). AŠO 
N u o l a t i n ė s 
t a r y  b o s 
p o s ė d y j e 
Washington, 
D C  u ž  t a i 
buvo balsuota 
vienbalsiai.

L i e t u v a 
pakviesta įsi-
traukti j vie-
nos iš seniau-
sių pasaulio 
r e g i o n i n i ų 
organizacijų 
veiklą ir pri-

sidėti prie jos tikslų įgyvendi-
nimo. Šiuo metu AŠO vienija 
35 Šiaurės Amerikos, Lotynų 
Amerikos ir Karibų jūros 
baseino ša lis. Nuolatinių ste-
bėtojų statusu jos darbe da-
lyvauja dar 64 pasaulio šalys. 
Posėdyje dalyvavęs Lietuvos 
am basadorius JAV Audrius 
Brūzga sakė, kad Lietuva 
domisi politiniais proce sais, 
kurie vyksta Pietų ir Šiaurės 
Amerikos žemynuose, ir yra 
pasirengu si dalytis savo paty-
rimu įgyvendinant ekonomi-
nes ir socialines pertvarkąs.

Anot Užsienio reikalų 
ministe rijos, AŠO leis Lietuvai 
geriau pažinti Amerikos že-
myno šalis ir geriau pa sirengti 
artėjančiam pirmininkavi mui 
Europos Sąjungai, kurios vie-
na iš strateginių krypčių yra 
plėsti bend radarbiavimą su 
Lotynų Amerikos ir Karibų 
jūros regiono šalimis.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS
Lietuvos Seimo valdyba reglamentavo valstybinės kalbos 

vartojimą Seimo rūmuose vykstančių renginių metu. Tuo tikslu 
patikslintas Seime rengimų konferencijų, seminarų, parodų ir 
kitų renginių organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas. Jis 
papildytas bendrąja nuostata, kad vieši skelbimai ir nuorodos 
Seime apie renginius turi būti valstybine kalba. Organizuojant 
tarptautinius renginius kartu su renginių organizatorių pasirinkta 
užsienio kalba, viešuose skelbimuose ir nuorodose Seime turi 
būti ir vertimas valstybine kalba. Iki šiol valstybinės kalbos 
vartojimas organizuojant renginius reglamentuotas nebuvo – va-
dovautasi Seimo statutu, Seimo kanceliarijos nuostatais, Seimo 
rūmų vidaus tvarkos reglamentu, šiuo aprašu ir kitai teisės aktais.

Sunkiausiu Lietuvai metu savo postus nusprendė pa-
likti Valstybės saugumo departamento direktorius Povilas 
Malakauskas ir „Sodros” vadovas Mindaugas Mikaila. Jų tiki-
nimu, niekas iš valstybės vadovų jų neragino trauktis. Valstybės 
saugumo departamento (VSD) generalinis direktorius Povilas 
Malakauskas Prezidentei Daliai Grybauskaitei įteikė prašymą 
atleisti iš pareigų. Šalies vadovė šį VSD vadovo prašymą paten-
kino ir pasirašė dekretą dėl teikimo Seimui pritarti P. Malakausko 
atleidimui iš Valstybės saugumo departamento generalinio di-
rektoriaus pareigų. P. Malakauskas šiame poste dirbo nuo 2007 
m. birželio. A. Anušauskas užsiminė, kad tyrimo dėl slapto CŽV 
kalėjimo Lietuvoje būtų gal net nereikėję, jei P. Malakauskas 
rudenį nebūtų nutylėjęs kai kurios informacijos.

Mečys Laurinkus, gruodžio 15 d. prezidentės Dalios 
Grybauskaitės atšauktas iš Lietuvos ambasadoriaus Gruzijoje 
pareigų, „kol kas yra Tbilisyje ir dirba savo darbą”. Tai Tbilisyje 
žurnalistams pareiškė Lietuvos ambasados Gruzijoje atstovas. 
Pasak jo, „Lietuvos ambasada kol kas nekomentuoja ambasa-
doriaus atšaukimo priežasčių, bet galima aiškiai pasakyti, jog 
šis sprendimas nesusijęs su M. Laurinkaus veikla Gruzijoje”. 
Kaip jau buvo pranešta, prezidentė nurodė vyriausybei per 24 
valandas atšaukti diplomatą M. Laurinkų, šiuo metu dirbantį 
Gruzijoje, Tbilisyje, kaip praradusį jos pasitikėjimą. Prezidentės 
Dalios Grybauskaitės noras atšaukti ambasadorių Gruzijoje 
Mečį Laurinkų gali būti susijęs su parlamentiniu tyrimu dėl 
Lietuvoje galimai veikusio slapto JAV centrinės žvalgybos 
valdybos (CŽV) kalėjimo, sako premjeras Andrius Kubilius. 
Pasak jo, tai paaiškės artimiausiu metu.

Buvęs Valstybės saugumo departamento vadovas Mečys 
Laurinkus ir jo įpėdinis Povilas Malakauskas buvo per silp-
ni keliamiems uždaviniams. Taip prezidentės sprendimus 
atšaukti iš ambasadoriaus Gruzijoje posto M. Laurinkų ir pa-
laiminti P. Malakausko atsistatydinimą vertina prof. Vytautas 
Landsbergis. Tai - tik viena versijų, bandant suprasti, kodėl 
valstybės vadovė tapo negailestinga su saugumu susijusiems 
pareigūnams. Pasak V. Landsbergio, jis neabejojąs, jog „tiek 
vienam, tiek kitam sprendimui yra pakankamas pagrindas”. 
Žinios iš Prezidentūros - dar šykštesnės. „Jeigu diplomatas 
nori politikuoti, jis turi pasirinkti kitą profesiją”, - sprendimą 
dėl M. Laurinkaus aiškino Dalia Grybauskaitė. Tuo tarpu M. 
Laurinkų užstojusio į diplomatinę tarnybą jį paskyrusio ka-
denciją baigusio prezidento Valdo Adamkaus teigimu, jam D. 
Grybauskaitės sprendimas nesuprantamas. V. Adamkus labai 
gerai vertina M. Laurinkaus veiklą.

Dėl Lietuvoje  vykusių sveikatos politikos reformų net 
17 metų statytoje Šiaulių apskrities ligoninės Moters ir vaiko 
klinikoje jau sukrykštė pirmieji naujagimiai. Iki trečiadienio 10 
val. ryto Šiaulių apskrities ligoninės Moters ir vaiko klinikoje 
su pasauliu pasisveikinti spėjo 9 naujagimiai: 3 mergaitės ir 6 
berniukai. 

JAV Atstovų rūmų nariai – Steny Hoyer, John Boehner, pirmininkė (House Speaker) Nancy Pelosi, prez. 
Barack Obama ir sen. Harry  Reid tarėsi, kaip surasti daugiau darbų ir sumažinti bedarbių skaičių. TNHT

JAV senatoriai – Ben Nelson iš Nebraskos valstijos ir Joseph 
Lieberman iš Connecticut valstijos pranešė Senato daugumos 
vadui sen. Harry Reid balsuosią prieš dabartinį demokratų siūlo-
mą Sveikatos įstatymą, kuris gyventojams brangiai kainuos. Kad 
Senato įstatymo projektas būtų priimtas reikia 60 balsų. JAV Senate 
yra 100 senatorių.

Oslo ,  gruodžio 10 d. 
(ELTA). Osle prieš JAV pre-
zidento Baracko Obamos at-
vykimą atsiimti Nobelio taikos 
premijos buvo stiprinamas 
saugumas, pilkame danguje 
virš miesto zujo sraigtaspar-
niai. Du kariškių sraigtaspar-
niai skraidė virš B.Obamos 
viešbučio, kiti - virš miesto 
centro, o jų keliamas triukš-
mas aidėjo paprastai ramioje 
Norvegijos sostinėje, kuri šio 
vizito metu taikys precedento 
neturinčias saugumo priemo-
nes.

„Visas tas triukšmas, kurį 
girdime, ir visa, ką matome, 
truputį gąsdina”, - žurnalistams 
sakė May-Britt Gundersen, ei-
dama palei barikadas, blokuo-
jančias gatvę priešais viešbutį 
„Grand Hotel”. Ji sakė, kad 
norvegams toks demonstra-
vimas yra „itin neįprastas”, ir 
pridūrė: „Į galvą ateina žodis 
„terorizmas”.

B.Obamos vizitui taiko-
mos saugumo priemonės yra 
didžiausia visų laikų policijos 
operacija šioje Skandinavijos 
šalyje. Operacija vyriausybei 
atsieis maždaug 92 mln. kronų 
(36,6 mln. litų) - daugiau nei 
10 kartų viršys Nobelio taikos 
premijos sumą.

Oslo pagrindinėse gatvėse 
palei šaligatvius pastatytos už-
tvaros, mobilizuota 2-2,5 tūkst. 
policininkų, be to, Norvegija, 
kuri priklauso Šengeno er-
dvei, atnaujino patikrinimus 
pasienyje, o netoli oro uosto 
ir aplink visą Oslą dislokavo 
priešlėktuvines raketas.

Tačiau sustiprintas saugu-
mas nebūtinai atspindi paramą 
B.Obamos išrinkimui 2009-
ųjų Nobelio taikos premijos 
laureatu.

Jo pasirinkimas nuo pat 
atitinkamo pranešimo spalio 
9 dieną vertinamas priešta-
ringai - dėl JAV karų Irake ir 
Afganistane. Vos devynios die-
nos prieš įvyksiančią Nobelio 

NOBELIO TAIKOS PREMIJA APDOVANOTAS  
„KARO PREZIDENTAS“

premijos įteikimo ceremoniją 
paskelbtas B.Obamos spren-
dimas pasiųsti į Afganistaną 
papildomus 30 tūkst. karių dar 
labiau nustebino skeptikus.

Baltieji rūmai pripažino, 
kad B.Obama atsiims premiją 
kaip „karo prezidentas” ir savo 
padėkos kalboje paminės kon-
tingento Afganistane didinimą. 
„Tiesiogiai paminėsime tai, 
kuo, mano nuomone, stebisi 
daugelis, tai yra, Nobelio 
taikos premijos (paskyrimo) 
laiko ir jo įsipareigojimo 
skirti daugiau karių (kovai) 
Afganistane sutapimą”, - sakė 
B.Obamos atstovas Robert 
Gibbs.

Jungt inėse  Vals t i jose 
Kvinipiakų universiteto gruo-
džio 1-6 dienomis atlikta ap-
klausa, kurioje dalyvavo 2 313 
registruotų rinkėjų ir kurios 
rezultatai buvo paskelbti antra-
dienį, rodo, jog 66 proc. ame-
rikiečių galvoja, kad B.Obama 
nenusipelnė Nobelio taikos 
premijos. Priešingą nuomonę 
pareiškė 26 proc. apklaustųjų.

Norvegijoje JAV preziden-
to išrinkimas laureatu taip pat 
vertinamas įvairiai. Dienraščio 
Verdens Gang paskelbti ap-
klausos rezultatai rodo, jog tik 
35,9 proc. norvegų mano, kad 
B.Obama nusipelnė šios pre-
mijos. Spalio mėnesį, kai buvo 
paskelbtas Nobelio komiteto 
sprendimas, taip galvojančiųjų 
buvo daugiau - 42,7 procento.

Beveik tiek pat - 33,5 proc. 
norvegų - dabar mano, kad 
B.Obama yra nevertas šios jau 
daugiau kaip šimtmetį teikia-
mos premijos.

Norvegijos Nobelio komi-
teto sekretorius Geir Lundestad 
norvegų radijui NRK sakė, jog 
dauguma Amerikos prezidentų 
susiduria su konfliktais ir ka-
rais, tačiau naujos nuotaikos 
JAV užsienio politikos srityje 
pateisina B.Obamos pager-
bimą.

B.Obama Osle bus tik 

kiek daugiau nei 24 valandas. 
Atsiėmęs Nobelio taikos pre-
miją jis stos greta tokių vei-
kėjų kaip Nelsonas Mandela, 
Motina Teresė ir Aung San 
Suu Kyi.

Tačiau Baltųjų rūmų at-
stovas R.Gibbs pabrėžė, jog 
B.Obama suvokia negalin-
tis lygintis su ankstesniais 
Nobelio taikos premijos lau-
reatais.

„Prezidentas supranta ir ... 
pripažins, kad nėra to paties 
lygio (laureatas) kaip Mandela 
ir Motina Teresė”, - prieš 
išvykstant prezidentui į Oslą 
sakė atstovas.

Renginiai, susiję su ofici-
alia Nobelio taikos premijos 
ceremonija, paprastai vyksta 
tris dienas, bet JAV preziden-
tas sutrumpino savo vizitą ir 
neįtraukė į darbotvarkę tra-
dicinių pietų su karaliumi ir 
penktadienio vakaro koncerto 
jo garbei.

Taip pat nebus išvakarių 
spaudos konferencijos ar ilgo 
interviu CNN, kurį paprastai 
duoda laureatai. Tai padės pre-
zidentui išvengti potencialiai 
nepatogių klausimų.

NATO NIEKADA  
NEPULS RUSIJOS

NATO generalinis sekreto-
rius Anders Fogha Rasmussen 
gruodžio 17 d. pareiškė ne-
matantis jokio poreikio pasi-
rašyti Rusijos siūlomą naują 
saugumo sutartį, atmesdamas 
Kremliaus raginimus kurti 
naują Europos saugumo ar-
chitektūrą. Tačiau jis patikino, 
kad sąjunga „niekada nepuls 
Rusijos”.

A.F.Rasmusen šią mintį 
išsakė Maskvos valstybiniame 
tarptautinių santykių institute 
pasakytoje kalboje. Vakarų 
šalių Aljansas remiasi kolekty-
vinės gynybos principu, pagal 
kurį NATO narės įsipareigojo 
bendrai atsakyti į bet kurio 
agresoriaus ataką.             LRT
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TADA: LIETUVOS DARBO LIAUDIES SĄJUNGA 
DABAR: TIK LIAUDIES SĄJUNGA

Prieš vykdama į Maskvą Rusijos kunigaikštienė Kazimiera 
Prunskienė, į kurią buvo „Vieningosios Rusijos” partijos vado-
vo Vladimiro Putino pakviesta dalyvauti jo partijos suvažiavi-
me, jau buvo suorganizavusi naują partiją Lietuvoje – Liaudies 
sąjungos, kurios steigiamasis suvažiavimas įvyko gruodžio 5 d.

Į suvažiavimą ji pasikvietė politikus iš Rusijos, Baltarusijos, 
Kazachstano, Karaliaučiaus srities – rusų valdomo 
Koenigsbergo, taip pat ir kitus rusų diplomatus ir politikus. 
Suvažiavimo metu K. Prunskienė atvirai sakė, kad remia 
prorusišką užsienio politiką: „Nesibaiminkime būti pavadinti 
prorusišką proslaviška partija, nes tai yra natūlaus, atviras, 
racionalus ir nacionalinius interesus atitinkantis požiūris į ben-
dradarbiavimą su mūsų kaimynais”. Gal jai būnant svečiuose 
buvo patarta patriotizmą jungti su liaudiškumu – ji atstovau-
sianti liaudies žmonėms.

Kiek daug panašumo į 1940-ųjų metų birželio ir liepos 
mėnesių įvykius. Tada vyko propaganda dalyvauti liepos 14 
d. Liaudies seimo rinkimuose, kurių taisyklės buvo priimtos 
Kremliuje, o rinkimai vyko V. Dekanazovo ir Pozdniakovo diri-
guojami. Buvo suorganizuota Lietuvos darbo liaudies sąjunga.

Dabar – Liaudies sąjunga, kurios suvažiavime Šatriją, bu-
vusią premjerę, kandidatę į prezidentus, naujosios demokratijos 
partijos pirmininkę, moterų, valstiečių vadę (Kas tik nori– gera 
pradžia) sveikino Rusijos Dūmos Tarptautinių ryšių komiteto 
pirmininkas Konstantin Kosačiov, pasakęs, kad dabar „Būsime 
sąjungininkai ir partneriai”.

Sveikino ir Rusijos ambasadorius Lietuvoje Vladimiras 
Cchikvadzė, „Vieningosios Rusijos” atstovas Konstantin 
Petričenka, Karaliaučiaus – rusų Kaliningrado vicepremje-
ras Jurijus Salimov bei kiti rusakalbiai. O Viktor Uspaskich 
džiaugdamasis vėl išdergė Lietuvos valstybę, kurią atstovauja 
Europos Parlamente.

Tarp K. Prunskienės partijos steigėjų yra ir eksministras 
bei eksparlamentaras, buvęs nušalintojo prezidento R. Pakso 
bendražygis Audrius Butkevičius.

Steigiamajame suvažiavime dalyvavo 1076 žmonės, kurie 
už K. Prunskienės kandidatūrą į Liaudies sąjungos vadovus 
pasiūlė jos buvęs dėstytojas Algirdas Gaižutis, ir visi vieningai 
pakėlė rankas, kaip ir anuomet Komunistų partijos susirinki-
muose. Niekas nesiūlė kito kandidato. Suvažiavimo programa 
buvo atspausdinta rusų kalba, ir lietuvių. Buvęs okupantas vėl 
diktuoja kaip lietuviai turi gyventi. Visa tai skamba, kaip lie-
tuvių tautos laisvės kovų paneigimas, tautos idealų išdavimas.

Kai pasauliui Kalėdų šventėse skelbiama „Ramybės 
geros valios žmonėms”, šiemet tos ramybės mes neturime 
– Lietuva vėl pavojuje. Gaila, kad tik tokiomis mintimis 
tegalime pasidalinti. Tačiau „Dirvos” redakcija bendra-
darbiams, rėmėjams, leidėjams, skaitytojams ir visiems 
lietuviams, o ypač „Dirvos” mecenatui Domui Adomaičiui, 
linkime dvasinės stiprybės, visiems sveikatos ir energijos 
padėti Tėvynėje esantiems tikriesiems lietuviams kovoti už 
savo tautos išlikimą.

S. Tūbėnas

Lietuvos pagrindinės po-
litinės partijos pareiškė, 
kad su dabartinės Rusijos 
valdžia nesą apie ką kalbėtis. 
„Palauk, kur ir kas, kada 
taip pasakė? Nacionalistiniai 
bepročiai?..”

Atsiprašome, tai pasakė 
Rusijos valdančiosios, ko-
munistiškai po senovei vie-
ningos partijos atstovas ir 
aukštas Dūmos pareigūnas 
Konstantinas Kosačiovas. 
Tai jam, tokiam dideliam, 
Lietuvoje nesą su kuo kalbė-
tis, o ne Lietuvos politikams 
Rusijoje. Bet Kosačiovo pa-
dėtis gerėja, štai įkurta atvirai 
(pro)rusiška Lietuvos liaudies 
sąjunga, nors salėje liaudis 
atrodė šiaip sau. Jai tapus 
Lietuvoje monopoline val-
džios partija, panašiai kaip 
„Vieningoji Rusija” įsigalėjo 
Rusijoje, būsią galima kartu 
veikti ir kaip sąjungininkėms 
normalizuoti dviejų valstybių 
santykius. Taip visai aiškiai 
sakė Kosačiovas, kuris, anot 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistro Vygaudo Ušacko, neat-
rodė atvykęs kaip svečias.

Be abejo, jis jautėsi šei-
mininkas, bent jau toje salėje 
- aukštesnio rango Rusijos 
„kniazius”. Šeimininkavimas 
visoje Lietuvoje ir būtų tie 
normalizuoti santykiai.

Misralis – koks tai 
laivas?

Praėjusią vasarą, jai virs-
tant į rudenį, sprogo Rusijos 
ir Gruzijos karas. Prancūzijos 
prezidentas ir užsienio reikalų 
ministras ėmėsi energingų 
diplomatinių iniciatyvų, toli 
skraidė, kad tik sustabdytų 
karą. O rusų tankai buvo jau 
Tbilisio prieigose. Rusijos 
aviacija daužė gruzinų aero-
dromus, geležinkelius, skan-

V.LANDSBERGIS: 
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RUSIŠKA LIETUVOS LIAUDIES SĄJUNGA
dino laivus. Bombarduodami 
Gorio miestą užmušė olandų 
žurnalistą. (Gruzinai neskai-
čiuojami, olandai bemaž pra-
tylėjo.) Ir vis dėlto Prancūzijos 
prezidento akcija, jo išreika-
lautas veiksmų sustabdymas 
ir pasirašytos paliaubų sutartys 
išgelbėjo Gruzijos nepriklau-
somybę.

Gruzija jau antrą dieną vie-
našališkai, prezidentui įsakius, 
sustabdė savo kariuomenę 
ir tik traukėsi, o Rusija ėjo 
pirmyn per visas linijas tar-
tum iki galo. Tačiau gal kiek 
pritrūko laiko užimti ir patį 
Tbilisį. Dienos ir valandos. 
Reikšmės turėjo aviacijos 
veiksmai, jų sparta ir efekty-
vumas. Aukščiausiasis Rusijos 
jūrų pajėgų vadas Vladimiras 
Visockis neseniai apgailestau-
damas paaiškino: sugaišom 
26 valandas, o „su tuo laivu 
Rusijos laivynas Juodojoje 
jūroje būtų įvykdęs užduotį per 
40 minučių”. Su kokiu laivu?

Kalbame apie Prancūzijos 
moderniausią sraigtasparnių 
lėktuvnešį „Mistral”, skirtą 
puolamiesiems veiksmams iš 
jūros į krantą. Rusija veržiasi 
jį nusipirkti, o prancūzai, re-
gis, nori uždirbti. Tai reikštų, 
kad kitą kartą Prancūzijos 
prezidentui nebebūtų prasmės 
nė skubėti į Maskvą dar sykį 
graudenti Rusijos prezidento: 
„Nebūkit melagis, juk negra-
žu.” (Paliudijo užsienio reikalų 
ministras.) Tiesiog nebebus 
laiko, tad nėra reikalo. Gruzija 
bus sunaikinta, prieš tai įvykus 
Rusijos ir Prancūzijos „grynai 
komercinei operacijai”. Tai 
ką, Prancūzijos vadovai linkę 
išsiversti kaip dvi rankovės? 
Ko jie tada skraidė į Maskvą, 
net į Tbilisį?

Beje, vyriausiasis vadas 

Vladimiras Putinas, neseniai 
gavęs teisę naudoti kariuomenę 
bet kada savo nuožiūra, labai 
aiškiai atsakė į klausimą, kur 
naudos prancūzišką lėktuvnešį: 
„Kur tik reikės.” Neabejokim, 
ir Baltijos jūroje. Jau keliskart 
skelbta, kad vamzdį - dugne 
padėtą Rusijos nuosavybę - 
reikėsią saugoti ir ginti. Tam 
rengiama ir psichologinė pro-
pagandinė dirva. Pavyzdžiui, 
jau yra filmas apie grėsmę, ke-
liamą Estijos slaptųjų tarnybų 
vamzdžiui, kurią pašalina stai-
gus narsiųjų Rusijos tarnybų 
žygis. (Čia dar ir antras dugnas 
- jei vamzdžio tiesimas pakels 
masę nuodų, kaip pagrįstai 
būgštaujama, iš anksto kalti 
estai.) O lėktuvnešis Baltijoje 
- kas galės (išdrįs) uždrausti 
jo dislokavimą, pavyzdžiui, 
tarp Latvijos bei Lietuvos ir 
Švedijos? Liksim atkirsti nuo 
plepančios apie solidarumą 
Europos visais atžvilgiais. 
Rusijos pusėje, ar neaišku? 
Lietuva turi pasakyti: NE. 
Tegul prievartauja. Gamta gali 
pasakyti „Ne”, bet ar švedai su 
suomiais nors tada suvoks, ką 
reiškė jų leidimas šiai statybai 
be patikimų ekologinio saugu-
mo garantijų? Nuo V.Putino, 
žinia, nėra jokių garantijų.

Lietuvos jaunimas, studen-
tai, koks nors sąjūdis gelbėti 
Baltiją ir laisvę, galų gale bent 
keli konceptualūs menininkai 
galėtų imtis dar vienos akcijos. 
Palangos paplūdimyje vasaros 
sezonui galėtų iškilti didelis 
skardinis surenkamas laivo 
formos tualetas su informa-
ciniu užrašu labai didelėmis 
raidėmis „MISRAL”.

Tai būtų mūsų požiūris, 
prezidente, į jūsų technikos 
stebuklą, jei leisite atgręžti jį 
prieš Lietuvą.

JAV prezidentas Barack 
Obama ragina Libano valdžią 
pažaboti ginklų kontrabandą į 
šalį, argumentuodamas, kad tai 
kelia grėsmę Izraeliui.

Praeitą mėnesį JAV apkal-
tino Iraną nelegaliai siunčiant 

NEPRIPAŽĮSTA RINKIMŲ 
ABCHAZIJOJE

JAV valstybės departamen-
tas pareiškė, kad prezidento 
rinkimai, vykę separatisti-
niame Gruzijos Abchazijos 
regione, buvo neteisėti.

„ J AV  l a b a i  a p m a u -
du dėl sprendimo Gruzijos 
Abchazijos regione gruodžio 
12 dieną surengti prezidento 
rinkimus. JAV nepripažįsta 
nei tariamos regiono ne-
priklausomybės, nei jame 
vykusių prezidento rinki-
mų rezultatų“, – teigiama 
Valstybės departamento pra-
nešime. „Amerika dar kartą 
reiškia savo paramą Gruzijos 
suverenumui ir teritoriniam 
vientisumui“, – teigia departa-
mento atstovas Ian Kelly.

Abchazijos prezidentu an-
trai kadencijai perrinktas da-
bartinis respublikos vadovas 
Sergej Bagapš. Jį su pergale 

RAGINA LIBANĄ PAŽABOTI GINKLŲ 
KONTRABANDĄ

ginklus Libano „Hezbollah“ 
maištininkų grupei, kuri 2006 
metais kovojo su Izraeliu.

Po susitikimo su Libano 
prezidentu Michel Sleiman 
buvo pasiekta šiokia tokia pa-
žanga įgyvendinant Jungtinių 
Tautų (JT) Saugumo Tarybos 
rezoliuciją, draudžiančią tokį 
ginklų gabenimą, tačiau JAV 
teigimu, to yra per maža.

„Libano prezidentas išsakė 
savo nerimą dėl ginklų kon-
trabandos Izraelio atžvilgiu. 
Aš taip pat pažymėjau JAV 
susirūpinimą dėl fakto, kad į 
Libaną nelegaliu keliu paten-
kantys ginklai kelia potenci-
alą grėsmę Izraeliui. Ginklų 
kontrabandos pažabojimu 
suinteresuotos ne tik JAV, bet 
ir pats Libanas, o labiausiai 
Izraelis“, – žurnalistams sakė 
JAV prezidentas.               LRT

jau pasveikino Rusijos prezi-
dentas Dmitrij Medvedev.

Gruzijos užsienio reikalų 
ministerija gruodžio 14 d. 
pareiškė, kad Abchazijoje 
vykę prezidento rinkimai yra 
„neteisėti ir nelegalūs“.

Tai buvo pirmieji preziden-
to rinkimai Abchazijoje nuo 
tada, kai 2008 metų rugpjūtį 
Rusija pripažino šį separatisti-
nį Gruzijos regioną nepriklau-
soma valstybe. Be Rusijos, 
Abchazijos nepriklausomybę 
iki šiol pripažino tik Nikaragva 
ir Venesuela.                        LRT
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Visuomenės aktualijų por-
talas „Slaptai“ gruodžio 9 d. 
išspausdino iškilaus publi-
cisto Viliaus Bražėno rašinį 
„Demokratija ar idiokrati-
ja“, kuriame autorius teigia, 
kad Vakarai į politinį žodyną 
įbruko žodį „demokratija“, 
išstūmusį tokias sąvokas kaip 
savivalda, laisvi rinkimai, lais-
vė, pavyzdžiais atskleidžia de-
mokratijos grimasas bei ydas.

Kai norima prastą vaistą 
įpiršti, blogą šunėką padaryti 
geručiu, netikusią idėją įsiū-
lyti, jiems duodamas gražus ar 
nesuprantamas pavadinimas, 
tarkim, – lotyniškas ar graikiš-
kas. Tuomet jau labiau veikia 
ne pats daiktas ar reiškinys, 
o jo pavadinimas. Taip yra ir 
su žodžiu demokratija. Šis 
žodis yra kilęs iš graikų kalbos 
ir reiškia liaudies valdymą. 
Turime lietuvišką atitikmenį 
savivalda. Tačiau kažkodėl 
vartojame tarptautinį, tarsi jis 
nuo to įgytų kažkokių mistinių 
galių. Kita vertus, paprastą 
žmogų nesuprantami žodžiai 
atbaido, jis su tokiu žodžiu, 
taigi ir su reiškiniu nenori tu-
rėti reikalų. Taip ir yra įvykę: 
daugelis demokratijos išsigan-
do, nesuvokę savivaldos būdu 
savo reikalus tvarkyti patiems, 
patikėjo juos vakarykštiems 
prievartautojams. O tie, nusi-
tvėrę tą mistinį žodį, kabina jį 
prie partijų pavadinimų (darbo 
demokratai, socialdemokratai, 
liberaldemokratai, naujieji 
demokratai, krikščionys de-
mokratai), tarsi demokratinėje 
valstybėje greta jų veiktų ir 
nedemokratinės partijos, nau-
dojasi reiškiniu savo interesus 
tenkinti. Tačiau, jei jau tas 
tarptautinis žodis priimtas ir 
mūsų kalboje prigijęs, tenka 
jį vartoti, su juo nagrinėti sa-
vivaldos reiškinį. 

Demokratija negali būti 
gera

Demokratijos apaštalas 
Žanas Žakas Russo teigė, 
kad užtenka liaudžiai nuimti 
grandines, duoti laisvą valią 
ir liaudyje natūraliai glūdinti 
gera valia leis deramai spręsti 
visuomenės reikalus. Iš tikrų-
jų demokratija savyje jokių 
vertybių neturi, o tėra valios 
išreiškimo būdas. Žmonių 
valios, kurią turėtume laikyti 
vertybe, demokratija neverti-
na, jai nesvarbu gera ar bloga 
valia reiškiama, demokratijos 
mechanizmui svarbu, kad valią 
išreikštų dauguma žmonių. 
Russo klaidatikystė išryškėjo, 
kai pasirodė, kad liaudyje 
gali tūnoti ne tik gera, bet ir 
bloga valia, kad liaudis gali 
būti abejinga, t.y. jokios va-
lios gali nebūti. Atsigręžus į 
neseną praeitį, kai visuomenė 

NETIKRUMAIS  
PERTEKUSI DEMOKRATIJA

Algimantas Zolubas
buvo valdoma „demokratinio 
centralizmo“ būdu, arba – į 
mūsų dabarties skandalingo 
demokratinio valdymo būdą, 
kai valia perkama, parduoda-
ma arba ja manipuliuojama, 
matysime, kad svarbesnis ne 
valios raiškos būdas, o pati 
valia.

Valdžių rinkimuose demo-
kratinis balsavimo mechaniz-
mas nevertina ne tik rinkėjų 
valios, bet ir renkamųjų į 
valdžias kilmės, išsilavini-
mo, tautybės, lojalumo vals-
tybei, dorovės. Šis mecha-
nizmas – gryna aritmetika: 
vienas asmuo – vienas balsas, 
sprendimą lemia 50 proc. + 1. 
Vaizdžiai kalbant, vieną profe-
sorių „nusvers“ du beraščiai, 
du generolus – trys kareivėliai, 
vieną vyskupą – dvi paklydu-
sios avelės (sukčiai ar vagys). 
Galiausiai demokratija, pasi-
žyminti ydomis, grimasomis ir 
netikrumais, skelbiamą laisvę 
nesunkiai gali paversti visų 
visiems tironija. Apie netikru-
mus, apie valstybei žalingą 
demokratijos perteklių verta 
kalbėti plačiau.

Daug netikrumų pasaulyje 
ir, deja, jų daugėja: netikri 
pinigai, netikri, genetiškai 
modifikuoti augalai ir gyvūnai, 
netikri maisto produktai, jau 
bandoma sukurpti kloną – ne-
tikrą žmogų. Amžinosiomis ar 
bendražmogiškosiomis verty-
bėmis negrindžiama gyven-
sena tampa netikra, todėl nuo 
jos bėga ar savu noru dauge-
lis iš gyvenimo pasitraukia. 
Netikros valstybės, nes pama-
tai netikri, netikras valdymas, 
nes netikras valstybės reikalų 
tvarkymas – politika. Netikra 
politika, nes netikros, ne ide-
ologijų, o interesų pagrindu 
kuriamos partijos. Netikri rin-
kimai, todėl netikros valdžios. 
Todėl demokratija, kaip vals-
tybės valdymo būdas ir negali 
būti gera. Deja, geresnio būdo 
civilizuotas pasaulis neranda. 
Apie netikrumais ženklintus 
demokratijos dėmenis verta 
kalbėti plačiau.

Partijos
Demokratijos mechaniz-

mas iš esmės veikia per visuo-
menei atstovaujančias partijas. 
Neseniai Lietuvoje įregis-
truota keturiasdešimtoji 
partija. Ar gali taip būti, kad 
kurti ir tvirtinti valstybę būtų 
tiek būdų, tiek kelių?

Valstybė kuriama ir tvirti-
nama tam tikros ideologijos 
pagrindu. Lietuvos respublika 
1918 m. buvo sukurta ir 1990 
m. atkurta tautiniu pagrin-
du. Lietuva yra krikščioniška 
šalis, kurios dorovės šaltinis 
– krikščionybė, Bažnyčia. 
Lietuvių tauta yra konserva-

tyvi, t.y. sėsli, darbšti, ger-
bianti savo praeitį, tradicijas, 
iš jų stiprybę semianti. Todėl 
būtų natūralu, kad Lietuvos 
Antroji respublika vadovau-
tųsi trimis ideologijomis, o 
joms atstovautų trys politinės 
partijos – tautiškoji, krikš-
čioniškoji ir konservatyvioji. 
Visi kiti politiniai dariniai yra 
dirbtiniai, sukurpti valstybei 
žalingų ideologijų arba gru-
pinių interesų pagrindu. Pats 
partijų skirstymas Lietuvoje į 
kairiąsias, dešiniąsias ir centri-
nes yra netikras, todėl žmonės 
suvokia dešinę kaip valstybės 
palankumą Vakarams, kairę – 
Rytams, centrą – neutralumui, 
tūnojimui arba sąstingiui. 

Tikri svetimkūniai vals-
tybės politinėje erdvėje yra 
dariniai pagal lytį (moterų), 
tautybę (rusų sąjunga, lenkų 
rinkimų akcija), mąstyse-
ną (gyvenimo logikos), vei-
klos būdų (reformų). O štai 
Socialdemokratų partija yra 
gryniausias SSRS komunistų 
partijos (bolševikų) paveldas, 
nes tik pavadinimu yra panaši 
į vakarietišką ar Pirmosios 
Lietuvos respublikos soci-
aldemokratų partiją, kuri iš 
tikrųjų greta krikščioniškosios 
galėtų turėti sau vietą. Nauja 
Lietuvoje yra liberalų partija. 
Tai – destruktyvus politinis 
darinys jaunai, trapios demo-
kratijos valstybei. Ši partija, 
užuot tvirtinusi iš pareigos ir 
atsakomybės kylančią laisvę, 
tvirtina bet kokią, palaidumui 
prilygstančią laisvę.

Partijų netikrumą liudija 
jų programos, iš kurių kyšo 
grupiniai interesai, siekiai 
įtikti rinkėjams, valdyti vers-
lą ar politiką paverst verslu. 
Šios partijos kuriasi ne kokiai 
valstybinei idėjai įgyvendinti, 
o labiausiai savo utilitari-
niams interesams tenkinti. O 
štai Kazimiros Prunskienės 
naujai įkurta ir įregistruota(!) 
Liaudies partija net neslepia, 
kad yra prorusiška, yra sve-
timkūnis Lietuvos politinėje 
erdvėje.

Iš netikrumų aritmetinės 
sumos (susijungimų, koalicijų) 
negalima laukti naujos koky-
bės, naujos ideologijos. Todėl, 
kaip rodo rinkimų patirtis, 
nenatūralius politinius darinius 
dažnai visuomenė atmeta, 
tačiau ,,šluotos“ politika ne-
veiksni, nes, nušlavus vienas, 
kaip netikri pinigai randasi 
kitos, pažadais, pinigais, ledais 
ar saldainiukais perkančios 
rinkėjų balsus. Tikriausia už-
karda netikriems politiniams 
dariniams rastis būtų pilietinė, 
su pareigos ir atsakomybės 
valstybei nuostatomis tautiškai 
susipratusi visuomenė. Tačiau 
tokią visuomenę politiniams 
verteivoms ugdyti ir telkti ne-
naudinga, nes minią, „liaudį“ 
lengva mulkinti, valdyti, turėti 
iš jos naudą.

Keista, tačiau tarp netikru-
mų nepriklausomoje Lietuvoje 
randame ir tai, kas tikrai tikra: 
komunistai, kovoję su buržu-
azija kaip luomu, patys tapo 
pačia tikriausia buržuazija, o 
valdymas išliko jų rankose.

Vadovai
Kokia visuomenė, tokią 

sau valdžią demokratiškai 
renka. Dešimtmečius mora-
liškai žlugdyta, komunistiškai 
ugdyta visuomenė prarado 
vertybinę mąstyseną, nes ti-
krosios vertybės buvo sunie-
kintos, pakeistos komunistinės 
ideologijos surogatais (komu-
nistinė moralė, partinė sąži-
nė, proletkultas, klasių kova, 
tautų draugystė (rusifikacija). 
O vadovą visuomenė nori 
matyti į save panašų asmenį, 
nenori, kad asmenybė būtų 
iškili (lygybės sindromas), kad 
asmenybė judintų iš tūnojimo, 
skatintų siekti idealų, grįžti į 
tikrosiomis vertybėmis grin-
džiamą gyvenseną.

Pirmasis ir tikrasis atku-
riamos ir atkurtos Lietuvos 
valstybės vadovas buvo 
Vytautas Landsbergis. Jis 
buvo Atkuriamojo Seimo pre-
zidiumo pirmininkas ir kartu 
ėjo tuo metu dar neįteisin-
tas, tačiau realiai egzista-
vusias Prezidento pareigas. 
Valdančiosios Seimo dau-
gumos ir prezidento Valdo 
Adamkaus gėdai (tiesa, pas-
tarasis klaidą vėliau bandė 
taisyti, tačiau nesėkmingai), 
V. Landsbergis iki šiol buvusiu 
valstybės vadovu formaliai 
nepripažintas, nors lietuvių 
tauta tikresnio ir ryškesnio, gy-
venančio ir veikiančio tikrųjų 
vertybių skalėje, labiausiai ne-
priklausomybei nusipelniusio 
už jį vadovo iki šiol neišvydo. 

Visuomenė
Sovietų Sąjungoje pilie-

tinės (?) visuomenės nebu-
vo: buvo ,,sovėtskij narod“, 
– tarybinė liaudis. Todėl tą 
imperinę valstybę sudarė ne 
pilietinė visuomenė, o jos 
valdžia, ir ta valstybė su Kovo 
11-ąja pradėjo griūti, o liaudis 

griūčiai nesipriešino, neišėjo į 
gatves, nestojo valdžioje su-
koncentruotos valstybės ginti, 
jos išsaugoti. Būtų neteisinga 
tvirtinti, kad sovietinei liau-
džiai prilygo lietuviška liaudis. 
Pirmoji Lietuvos respublika 
pilietinės visuomenės nespė-
jo suformuoti, tačiau pilietį 
išugdė. Raudonajam tvanui 
užplūdus, pilietinė visuomenė 
formavosi miškuose, partizanų 
bunkeriuose, kaimo gryčiose. 
Reikia pripažinti, kad pilietiš-
kumo didžiajai tautos daliai 
užteko išeiti į Baltijos kelią 
ir patvirtinti laisvės siekį, jo 
užteko atgavus nepriklauso-
mybę ginti Seimą bei kitus 
valstybei svarbius objektus, 
aukotis. Neabejoju, jei būtų 
smurtu atimta nepriklausomy-
bė, pilietinis pasipriešinimas 
būtų apėmęs visą šalį. Itin 
atsakingais tautai ir valstybei 
momentais visuomenė pilietiš-
kumą parodo, gaila, kad mūsų 
kasdienybėje jo pritrūksta. 
Deja, liaudies virsmui pilie-
tine visuomene valstybinės 
institucijos pastangų nededa, 
priešingai, per tokius istori-
kus, kaip E. Gudavičius, A. 
Bumblauskas, A. Nikžentaitis, 
N. Putinaitė brukte bruka tautai 
nepilnavertiškumo kompleksą. 
Ir tai daroma sąmoningai, nes 
tokia liaudimi galima manipu-
liuoti, nukreipus ją į interesų 
dirvonus, per rinkimus laimėti 
balsus, išlikti valdžioje.

Rinkimai
Demokratinį valdymą nu-

mato demokratiški, išreiš-
kiantys piliečių daugumos 
valią, rinkimai. Valia gali būti 
gera, bloga, bet gali jos visai 
nebūti. Valią gali reikšti tik 
veiksnus, sąmoningas pilietis, 
nes valia grindžiama analize, 
lyginimu, vertinimu. Jei vals-
tybės gyventojas tik formalus 
pilietis, jei jis nesusipažinęs su 
pagrindiniu valstybės įstatymu 
– Konstitucija, kurą labai retas 
rankose laikė, jei jis nėra įsisą-
moninęs savo teisių, pareigų ir 
atsakomybės, jei jam neaiškūs 
renkamųjų vertinimo kriterijai, 

(Nukelta į 5 psl.)

Vilnius.                                                                                   ELTA
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jis gali reikšti tik emocijas, o 
ne valią, balsuoti tik sukeltų 
emocijų pagrindu. Visokios 
,,švytuoklės”, netikėtumai, 
neprognozuojami posūkiai 
rinkimuose, ubagų, juokdarių, 
kolaborantų ir kitokių politinių 
nulių išrinkimas yra ,,liau-
dės“ emocijų, o ne pilietinės 
visuomenės valios išraiška. 
Emocijoms sukelti, rinkėjams 
patraukti taikomos pilkosios 
bei juodosios technologijos ir 
net modernioji magija, todėl 
be reikalo daugelis mojuoja 
Seimo ar savivaldybės nario 
mandatu, neva suteiktu tautos 
valia. Teprideda tas mosikuo-
tojas ranką prie širdies ir nors 
sau prisipažįsta, kad mandatą 
iškaulijo sukeltų emocijų dėka. 
Kol rinkimai vyksta per emo-
cijas, jie nėra tikri rinkimai, o 
tik jų regimybė.

Valstybė
Jei tvirtinama, kad netikros 

partijos, netikri vadovai, neti-
kra pilietinė visuomenė, neti-
kri rinkimai ir netikri išrinktie-
ji, savaime kyla klausimas: ar 
tikra valstybė? Iškart atsakysi-
me – dar netikra. Teiginiui pa-
tvirtinti argumentų – daugybė. 
Paminėsime kai kuriuos.

Valstybė, užuot skyrusi 
lėšas ir pastangas visuomenei, 
kuri ir sudaro valstybę, šviesti 
bei ugdyti, tas lėšas skiria 
bilietams į valdžias išsipirkti 
(parama partijoms, rinkimų 
kampanijoms ir t. t.). Valstybė 
toleruoja ir skatina viešąją ko-
rupciją (įmonių, organizacijų 
ir privačių asmenų) – paramą 
kandidatams į valdžias, kad jos 
pagalba pastarieji keltų emo-
cijas, pirktų piliečių balsus, o 
patekę į valdžias tarnautų ne 
rinkėjams, o rėmėjams.

Tikra valstybė gerbia ir 
švenčia valstybines šventes, 
švenčių dienomis prie valsty-
binių ir privačių pastatų kelia 
vėliavas. Liberalų iniciatyva 
Seimo valdančioji dauguma 
šią priedermę sėkmingai iš-
trynė.

Netikroje valstybėje val-
džios vyrai ir moterys – liau-
dies tarnai – gauna dešimtis 
kartų didesnius atlyginimus 
už šeimininkės, pilietinės vi-
suomenės narius.

Tikra valstybė rūpi-
nasi visuomenės dorove. 
Lietuvoje dorovės reikalai 
palikti Bažnyčiai, o valsty-
bė, nebendradarbiaudama su 
Bažnyčia leidžia su dorove 
prasilenkiančius įstatymus, 
tautos ir jos valstybės piliečių 
dorovę smukdo.

Tikrose valstybėse nelo-
jaliam piliečiui užimti atsa-
kingas valstybines pareigas 
teisė ribojama. Lietuvoje tokio 
ribojimo nėra; aukščiausiuose 
postuose pasilikusi daugybė 
vakarykščių tautos prievartau-

tojų, kurie galimai tebetarnau-
ja kitai valstybei. 

Iš valstybės, kurioje pilietis 
yra visapusiškai saugus, pas-
tarasis nebėga, nesižudo. Iš 
Lietuvos bėga, žudosi.

Netikrumams mūsų vals-
tybėje, valstybės valdymo 
ydoms ir grimasoms išvardinti 
jaučio odos neužtektų, bet jų 
nematyti, dangstyti ar nutylėti 
– nevalia. Ir ne paverkšlenimo 
dėlei. Įvardijus, paviešinus 
negeroves, galima jas šalinti, 
jų vengti. Nors ir ydingu, ne-
tikrumais pertekusiu, tačiau 
demokratiniu būdu. Kitokio 
pasirinkimo, deja, neturime

Tarus, kad valstybė dar 
netikra, kartu teigiame, kad 
valstybę jau turime. 

Taigi reikia džiaugtis atkur-
tąja nepriklausomybe, kurti ir 
tvirtinti tikrąją valstybę.

(Atkelta iš 4 psl.)
NETIKRUMAIS...

Lietuva turi kuo džiaug-
tis. „Leo LT“ bus galutinai 
sunaikinta sparčiai, be bylų 
ir teismų bei už absoliučiai 
minimalią kainą.

Vyriausybė ir „NDX ener-
gija“ pasirašė sutartį, pagal 
kurią „NDX energija“ gaus 
680 mln. litų, o valstybė įsi-
pareigojo teisiškai nebesi-
aiškinti įmonės veiklos „Leo 
LT“. Grįžtama į padėtį, kuri 
egzistavo ne 2008 metais, 
kai „Leo LT“ buvo sukurta, 
o 2003-iaisiais, kai „NDX 
energija“ privatizavo „VST“ 
už tą pačią 680 mln. litų sumą. 
Geresnio sprendimo beveik 
neįmanoma įsivaizduoti.

Dažnai rašoma, kad pa-
prasti piliečiai neturi jokios 
galios. Galingi verslo klanai 
ir jų talkininkai valdžioje 
bei žiniasklaidoje esą gali 
Lietuvos žmonėms primesti 
savo valią, prastumti tik sau 
naudingus nutarimus, nepaisy-
dami žmonių nepasitenkinimo 
ir pasipiktinimo. O jeigu kiltų 
protestų banga, jie žino, kad ji 
greit išseks nieko nepasiekusi.

„Leo LT“ buvo įžūliau-
sias valdžios ir verslo klano 
projektas. Neklydo tie, kurie 
vadino „Leo LT“ kūrimą „šim-
tmečio afera“. Tuometis prem-
jeras Gediminas Kirkilas pri-
pažino, kad įstatymo projektą 
parengė jame dalyvaujanti 
„NDX energija“. Vyriausybė 
taip dažnai nusileisdavo „NDX 
energijos“ spaudimui, kad su-
sidarė įspūdis, jog pelno sie-
kiantis projekto dalyvis, o ne 
pati Vyriausybė buvo įstatymo 
rengimo varomoji jėga. „NDX 
energija“ išsikovojo geresnes 
sąlygas ir didesnį akcijų pa-
ketą. Per derybas buvo pažei-
džiami galiojantys įstatymai, 
kurie tik vėliau patikslinti, kad 
atitiktų jau sukurtą tikrovę. 
Prezidentas Valdas Adamkus 

KĘSTUTIS GIRNIUS:
PASAKIŠKA „ŠIMTMEČIO AFEROS“ 

PABAIGA
ne tik nemėgino sustabdyti 
šios neskaidrios aferos, bet ją 
net palaimino.

„Leo LT“ likimas rodo, jog 
protestai ne visada būna be-
vaisiai, galima ištaisyti klaidas 
ir pakeisti nevykusius politi-
nius sprendimus, kad piliečiai 
nėra tokie bejėgiai, kaip kar-
tais vaizduojami ar patys įsi-
vaizduoja. Akivaizdus žmonių 
nepasitenkinimas suvaidino 
didelį vaidmenį, lemiant „Leo 
LT“ žlugimą. Nors neįmanoma 
konkrečiai nustatyti, kiek rin-
kėjų nusigręžė nuo socdemų 
ir šios koalicijos partnerių dėl 
„Leo LT“ kūrimo, manyčiau, 
kad gana daug. Bent tiek, kad 
Tėvynės sąjunga-Lietuvos 
krikščionys demokratai galėjo 
sudaryti valdančiąją koaliciją 
be socdemų, kurie niekada ne-
būtų sutikę naikinti „Leo LT“.

„NDX energijos“ valdybos 
pirmininkas Ignas Staškevičius 
tvirtino, kad „dalyvavimas 
projekte buvo didelė klaida, 
atnešusi milžiniškų materi-
alinių ir didžiulių neturtinių 
nuostolių, kuriuos sunku iš-
matuoti“. Apie materialinius 
nuostolius šiek tiek vėliau. 
Tie neturtiniai nuostoliai buvo 
„Maximos“ gero vardo neteki-
mas. „Maxima“ visada turėjo 
savo kritikus, bet daugelis 
ją laikė gera ir veiksminga 
bendrove, gal net didžiavosi, 
kad naujai sukurta įmonė 
gebėjo sėkmingai varžytis ne 
tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

„Leo LT“ kūrimas pakei-
tė „Maximos“ įvaizdį. Jos 
pagrindiniai akcininkai buvo 
vaizduojami kaip savanaudžiai 
plėšikai, kurie beatodairiš-
kai siekė praturtėti Lietuvos 
žmonių ir valstybės sąskaita. 
Mažmeninės prekybos bendro-
vei geras jos vardas ir švarus 
munduras turi neįkainojamą 
vertę. „Maximai“ svarbu juos 
susigrąžinti net finansiškai 
nuostolingomis sąlygomis. 
Prieita prie išvados, kad pini-
gai yra ne tokie svarbūs negu 
Vyriausybės pripažinimas, jog 
„NDX energija“ nepažeidė ko-
kių nors įstatymų, teisės aktų 
ir apskritai elgėsi sąžiningai 
steigdama „Leo LT“ ir daly-
vaudama jos valdyme.

Pergalės laurais gali daly-
tis „Leo LT“ kūrimo kritikai, 
dabartinė Vyriausybė ir pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė. 
Kritikai pirmieji atkreipė 
dėmesį į „Leo LT“ kūrimo 
neskaidrumą, atkakliai ar-
gumentavo, kad naujasis gi-
gantas naudingas privačiam 
investuotojui, o ne valstybei, 
ir nenuleido rankų, kai opozi-
cinės partijos buvo linkusios 
susitaikyti su esama padėtimi. 
Prezidentė D.Grybauskaitė 
nuosekliai ir nedviprasmiškai 

siekė sutarties panaikinimo, 
dramatiškai reikalaudama, 
kad po dviejų mėnesių, kai ji 
perims prezidento postą, „visi 
sprendimai (dėl „Leo LT“ nai-
kinimo) būtų ant mano stalo.“

Vyriausybė sužaidė pui-
kiai. Jei ji būtų pasidavusi 
radikalų raginimams nedel-
siant „išardyti“ bendrovę arba 
primesti kitą vienašališką 
sprendimą, „NDX energija“ 
būtų galėjusi kreiptis į tarp-
tautinį arbitražą ir veikiausiai 
laimėti. Priekaištai, kad su-
mokėta suma yra per didelė, 
iš piršto laužti. I.Staškevičius 
netirštino spalvų, kalbėdamas 
apie milžiniškus materialinius 
nuostolius. Nors ir grąžinta 
tiek pat pinigų, kiek įmokėta, 
reikia prisiminti, kad per tuos 
šešerius metus dėl infliacijos 
pinigų vertė smuko gal net 30 
procentų. Tad grąžinta gerokai 
mažiau. Nereikia užmiršti ir 
investicijos galimybių sąnau-
dų (angl. opportunity costs) 
- būtų buvę galima kitur ir 
pelningiau panaudoti pinigus, 
kurie buvo bergždžiai inves-
tuoti į „NDX energiją“.

Ka i  ku r ių  ne t enk ina 
Vyriausybės nutarimas pri-
pažinti, kad kurdama „Leo 
LT“ įmonė nepažeidė jokių 
teisės aktų ir elgėsi sąžiningai. 
Atseit, tokio neliečiamumo 
suteikimas nesiderina su teisi-
nės valstybės normomis. Verta 
prisiminti du dalykus. Pirma, 
vargu ar „NDX energija“ ryž-
tųsi praryti tokius milžiniškus 
nuostolius be šios garantijos. 

Antra, neužmirškime stulbi-
namo Lietuvos teisėsaugos 
organų neveiksmingumo. 
Jei teismai negali galutinai 
nustatyti, ar Artūras Zuokas 
buvo Abonentas, ar Darbo 
partija vedė juodą buhalteriją, 
o šimtai neskaidrių privatiza-
cijų lieka neišaiškintos, naivu 
tikėtis, kad šiuo atveju įvyks 
stebuklas ir teisėsaugos orga-
nai dirbs veiksmingai? Dabar 
svarbu galutinai baigti visą šį 
reikalą.

Reikia teigiamai įvertinti 
ir „NDX energijos“ nutarimą 
nusileisti, nesibylinėti ir susi-
taikyti su dideliais nuostoliais.

Taip liūdnai prasidėjusi 
„šimtmečio afera“ negalėjo 
baigtis geriau.

Sodutė, lietuvių tautinis šokis, lino raižinys.     Dail. Juozas Sodaitis.

„Džiaugiuosi, kad atvirai 
deklaruojama, su kuo 

turime reikalą”
Prezidentė Dalia Grybaus-

kaitė sakė besidžiaugianti, 
kad naujai kuriama ir palan-
kumą Rusijai demonstruojanti 
Kazimiros Prunskienės partija 
„viską atvirai deklaruoja”, nes 
visiems tampa aišku, „su kuo 
turime reikalą”.

Apžvalgininkai K. Pruns-
kienės Lietuvos liaudies są-
jungą, kuri surengė steigiamąjį 
suvažiavimą, sieja su prorusiš-
komis jėgomis.

Steigiamajame suvažiavi-
me dalyvavęs Rusijos Dūmos 
Tarptautinių reikalų komiteto 
vadovas Konstantin Kosačiov 
sukritikavo Lietuvos politinę 
sistemą.                  bernardinai.lt
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Bet jei jie ir nebūtų buvę 
signatarais, be abejonės būtų 
išlikę mūsų istorijoje už savo 
darbus mokslo, kultūros, lie-
tuvybės gynimo ir kituose 
baruose.

3. Jau porą dešimtmečių 
turime Nepriklausomą vals-
tybę. Bet kodėl vėl vyrauja 
pataikūniškumas galingie-
siems šalyje ir užsienyje, 
kodėl vėl beveik nesigirdi 
mūsų mokslininkų ir kitų 
inteligentų balsų dėl mūsų 
Tautai ir Valstybei kylančių 
problemų, jų sprendimo? 
Ar ir vėl, pavyzdžiui, moks-
lininkai neturi galimybių 
saviraiškai, dirbti mūsų 
Tautos ir Nepriklausomybės 
stiprinimo labui?

Žinoma, nelygintini da-
bartiniai Nepriklausomybės 
metai su okupacijų. Šiandien 
nepriklausomoje Lietuvoje 
galima be represijų baimės 
ką norima kalbėti ir rašyti, 
kur norima keliauti ir pan. 
Tačiau, jei paimsime mokslą, 
jis šiandieną ypač nuvertin-
tas. Ir beveik, kaip kadaise 
ir LDK laikais, beveik negir-
dėti mokslininkų, mokslo ir 
meno autoritetų balso Tautai 

TAUTOS ATSKYRIMAS NUO 
MOKSLO: KAM NAUDINGAS?

Dr. Algimantas Liekis

IV.
ir Nepriklausomybei svarbiais 
klausimais. Mūsų Seime, 
Vyriausybėje šiandieną daž-
nai priimami sprendimai re-
miantis ne mokslo analize, 
mokslininkų rekomendaci-
jomis, o tik dažniausiai pa-
leidus valdančios daugumos 
„balsavimo mašiną”. O jei 
sovietmetyje panašiai „ma-
šinai” svarbiausiu argumentu 
būdavo paskutinio „SSKP 
suvažiavimo” ar SSKP plenu-
mo direktyvos bei „draugo...” 
išsakytos „genialiausios” 
mintys, tai dabar dažniausiai 
– Europos Sąjungos direkty-
vos, kokio veikėjo iš Vakarų 
ar vietinio vaduko nuomonė. 

Tad neatsitiktinai neretas, 
stebintis televizijoje Seimo ar 
Vyriausybės posėdžius, ima 
manyti, kad Lietuva nebeturi 
Nepriklausomybės, kad ne 
lietuvių Tauta kaip nurodyta 
Konstitucijoje yra Valstybės 
suverenas ir šeimininkė, o 
krašte nebėra ir rimtų moks-
lininkų, nes tik lyg viską žino 
ir išmano Briuselio ponai ar 
iš už Atlanto, kad visai nebe-
svarbu, o gal net kenksmin-
ga kelti ir rūpintis tautišku-
mo, lietuvybės puoselėjimo, 

Nepriklausomybės stiprinimo 
problemas. 

Kiek mes teisingai nes-
merktume sovietinę okupa-
ciją, bet turime pripažinti, 
kad jos metais tegu daugeliu 
atveju ir formaliai stengtasi 
visiems sprendimams suteik-
ti „mokslinį atspalvį”, tad 
ir mokslininkų patikimasis 
elitas ne tik būdavo sodina-
mas partinių suvažiavimų ir 
plenumų prezidiumuose, bet 
neretai ir pateikdavo tyrimų 
išvadas apie vieną ar kitą 
nagrinėjamą problemą, nors, 
žinoma, dažniausiai tik tu-
rėdavo „moksliškai” pagrįsti 
kai kurių „TSKP CK ir vy-
riausybės” nutarimų tariamą 
genialumą - mokslas skelb-
tas „partijos tarnaite”. Bet 
nemažai kas iš mokslininkų, 
atiduodami duoklę partinei 
ideologijai, parengė daug ir 
visos Lietuvos ekonomikos 
ir kitų sričių plėtojimo pro-
jektų, kurių nemaža dalis, 
pavyzdžiui, kaip regioninio 
išplanavimo, mokslo ir pra-
monės šakų ugdymo ir kitos, 
daug prisidėjo prie to, kad 
Lietuva nebuvo taip surusinta, 
kaip, pavyzdžiui, Latvija, kad 
buvo sukurta daug ir moder-
niausią techniką kuriančių ir 
gaminančių įmonių, pagaliau 
atominė energetika. Tačiau, 
kaip sakyta, šiandieną val-
džion patekusieji, matyti, ne-

retai ima manyti, kad gautas 
postas padaro juos ir viską 
išmanančiais. Tad ir negaili 
pastangų, kad būtų pritariama 
tam, kas naudinga tik jiems ar 
jų klanui, o ne visai Lietuvai, 
Tautai. Beje, panašiai elgda-
vosi ir nemaža dalis Lietuvos 
valdančiųjų - šviesuolių prieš 
paverčiant galingąją Lietuvos 
valstybę Lenkijos provincija, 
o po to ir atvedus ją prie žlu-
gimo – savas dvarelis, sava 
gerovė dažnam ir anuometi-
niam šviesuoliui – valdančia-
jam buvo svarbiau už Tautos 
ilgaamžiškumo, Lietuvos 
savarankiškumo išsaugojimą.

Šiandieną neskatina, pa-
vyzdžiui, ir mokslininkų spręs-
ti Tautai ir Nepriklausomybei 
aktualiausių problemų ir kai 
kurie galiojantys juridiniai 
aktai. Paimkime kad ir ne-
seniai Seimo patvirtintąjį 
Mokslo ir studijų įstatymą. 
Jo lygmuo tiek mokslotyri-
niu, tiek teisiniu požiūriais 
yra labai diskutuotinas, kaip, 
beje ir kiti dabar veikiantys 
mokslą ir mokslinę kūrybą 
bei jos rezultatų vertinimą 
reglamentuojantys aktai:

Mokslo ir studijų įstaty-
me neapibrėžta „mokslo” 
samprata, bet iš potekstės 
ir gretutinių nuorodų galima 
suvokti, kad mokslo plėtotę, 
jo politiką kaip ir sovietmety, 
diktuos Seimas (mokslas – 

SSKP tarnaitė, kaip minėta 
buvo nuolat nurodoma sovie-
tmetyje). Bet ir dabar, atro-
dytų, kad nemažai seimūnų 
mano, kad jie atėjo amžiams 
ir, kad mokslo raidą lemia 
tik jie, valdantieji? Beje, tik 
kaip valdžios valios vykdy-
toja, savotiška ministerija 
pagal Įstatymą nurodoma ir 
Lietuvos mokslo taryba. Tai ji 
ir pati rašo, pavyzdžiui, savo 
„2009 – 2011 metų strategi-
niame veiklos plane”: „Taryba 
– valstybės biudžetinė įstaiga, 
kurią Vyriausybės teikimu 
steigia (...) ir Vyriausybės siū-
lomus narius tvirtina Seimas. 
Taryba yra atskaitinga Seimui 
ir Vyriausybei...” Dar dau-
giau, pavyzdžiui, Įstatymo 
3 skyriaus 13 str. nurodyta, 
kad „ „Lietuvos mokslo ta-
rybos vienasmenis valdymo 
organas yra Lietuvos mokslo 
tarybos pirmininkas”. Tad 
tie, kuriems teko dalyvauti 
prieš porą dešimtmečių prie 
Nepriklausomybę išsikovo-
jančios Lietuvos mokslo val-
dymo sistemos sukūrimo (jų 
tarpe ir šių eilučių autoriui) 
prisimena, kad buvo parengti 
projektai, kaip išvaduoti ir 
mokslą nuo biurokratų, pada-
ryti, kad jis pirmiausia tarnau-
tų Tautai ir Nepriklausomai 
valstybei, tad ir buvo pasiūly-
ta įsteigti mokslo tarybą.

(Bus daugiau)

Lietuvos piliečiai, kurie 
yra deklaravę išvykimą iš 
Lietuvos, grįžę į Lietuvą dėl 
paso išdavimo ar keitimo gali 
kreiptis ne tik į Migracijos de-
partamentą prie Vidaus reikalų 
ministerijos Vilniuje, bet ir į 
bet kurią migracijos tarnybą 
jiems patogioje vietoje.

Supaprastinta paso išda-
vimo tvarka užsienyje gyve-
nantiems Lietuvos piliečiams, 
kurie dėl paso išdavimo ar 
keitimo kreipiasi laikinai at-
vykę į Lietuvą, taikoma nuo 
2009 m. gruodžio 1 dienos, kai 
įsigaliojo atitinkamas vidaus 
reikalų ministro Raimundo 
Palaičio įsakymas. 

Pasas migracijos tarnyboje 
gali būti išduotas ar pakeistas 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
valdyba, artėjančių švenčių proga, 
sveikina Sąjungos Tarybos garbės na-
rius, narius, skyrių valdybas, laikraščio 
“Dirva” leidėją, “Naujoji Viltis” 

draugijos valdybą, “Dirvos” redakcijos darbuotojus ir 
visus skaitytojus ir rėmėjus.

Linkime linksmų Šv. Kalėdų  
ir Laimingų Naujųjų 2010 Metų!

Petras Buchas
Eugenijus Bartkus
Jonas Variakojis
Irena Dirdienė

Oskaras Kremeris

UŽSIENYJE GYVENANTYS LIETUVOS PILIEČIAI  
GALI LENGVIAU PASIKEISTI PASĄ LIETUVOJE

ir skubos tvarka. Naująjį pasą 
Lietuvos pilietis galės atsiimti 
toje pačioje migracijos tarny-
boje, kuriai jis pateikė prašy-
mą išduoti arba pakeisti pasą. 
Pilietis, pateikęs dokumentus 
dėl paso išdavimo ar keitimo 
Lietuvos konsulinei įstaigai 
užsienyje, gali atsiimti pasą 
ir Migracijos departamente 
Vilniuje arba Lietuvos konsu-
linėje įstaigoje užsienio vals-
tybėje, kuriai pasas siunčiamas 
per Užsienio reikalų ministeri-
jos Konsulinį departamentą. 

Naujai išduotą pasą taip pat 
gali paimti piliečio įgaliotas 
asmuo, pateikęs įgaliojimą ir 
savo asmens tapatybę patvir-
tinantį dokumentą. 

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

Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrę Kumpikas,  
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 

 Fax: (718) 479-8923. E-mail: amberwings@mac.com

Čikagos lietuvių „Seklyčioje” kiekvieno trečiadienio popietę vyksta pobūviai, kurių metu rodomos filmos 
bei vaizdai iš Lietuvos tautinių švenčių, koncertų ir kitų kultūrinių renginių. Dažnai čia kalba įvairių 
sričių kultūrininkai, medikai, visuomenininkai ir kiti profesionalai. Nuotraukoje vieno tokio pobūvio 
metu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas, Čikagos miesto tarybos narė 
Loni Lane ir JAV Lietuvių Bendruomenės Prezidiumo pirmininkas Juozas Polikaitis. Z. Degučio nuotr.

C H I C A G O ,  I L

Paskirta LRD premija
Lietuvių rašytojų drau-

gija 2008 m. literatūrinę pre-
miją paskyrė poetei Aldonai 
Veščiūnaitei (Jana vičienei). 
Premijos mecenatas - Lie tuvių 
fondas.

Aldona Veščiūnaitė gimė 
Alytuje, Dainavos krašte, 
1923 metų sausio 12 d. Alytuje 
baigusi gimnaziją, stu dijavo 
Vilniaus dailės akademijoje.

Priartėjus frontui prie 
Vilniaus, išvyko į Vokietiją. 
Freiburge baigė Menų ir amatų 
mokyklą (Ecole des Arts et 
Metiers), tapybos klasę.

A. Veščiūnaitės eilėraščių 
iš spausdinta almanachuose 
ir antolo gijose, tarp jų anto-
logijoje „Po Pietų Kryžium” 
(Vilnius, 1990).

Nuo 1950 m. poetė gyvena 
Aust ralijoje, Sidney mieste.

Filmas „Duburys” vieši 
Čikagoje

Čikagoje rengiami naujo 
lietuviško vaidybinio filmo 
„Duburys” pagal Romualdo 
Granausko romaną premjeri-
niai seansai ir susitikimai su 
JAV viešinčiu filmo režisieriu-
mi Gyčiu Lukšu.

Gruodžio 17 d. filmas su 
angliškais subtitrais buvo 
rodomas Jaunimo centro ka-
vinėje, gruodžio 18 d. žiūrovai 
kviečiami į Pasaulio lietuvių 
centrą, o vėliau filmo seansas 
vyko Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje.

Primenama, kad „Duburys” 
atstovauja Lietuvai Amerikos 
kino akademijos 2009 metų 
„Oskarų” nominacijose geriau-
sio filmo užsienio kalba kate-
gorijoje. Neseniai šis filmas 
buvo rodomas ir pirmą kartą 
Niujorko šiuolaikinio meno 
muziejuje (MoMA) sureng-

FOR RENT
EUCLID 200th Street unit for rent – 
Downstairs, 1 bedroom, living room,  

new kitchen, dinette & bathroom.  
$200.00/month rent

Call Mr. Powers for information 
(216) 409-8555

2009-12-17Mieli tautiečiai,

Sveikinu jus su Šventomis Kalėdomis 
ir artėjančiais Naujaisiais 2010-aisiais 
Metais. Linkiu šį susikaupimo metą pajusti 
gyvenimo pilnatvę, pasidžiaugti prasmin-
gais praėjusių metų darbais, apmąstyti 
ateities planus. Tegul gražiausioji metų 
šventė pripildo jūsų namus šviesos ir 
šilumos, tegul santarvė lydi visus jums 
artimus ir brangius žmones: tiek sėdinčius 
prie šventinio stalo kartu su jumis, tiek 
tuos, kurie šiuo metu toli.

Baigiantis 2009-iesiems kviečiu atsi-
gręžti ir dar kartą prisiminti, kaip iškiliai 
paminėjome Lietuvos tūkstantmečio su-
kaktį – kiek daug gražių renginių surengta, 
kiek prasmingų projektų įgyvendinta, kiek 
kartų pabūta drauge. Naujaisiais 2010-ai-
siais vėlgi minėsime net keletą iškilių datų 
– nepriklausomybės atkūrimo dvidešim-
tąsias metines, Žalgirio mūšio 600-metį, 
Durbės mūšio 750-ąją sukaktį. Švęskime 
jas taip pat kūrybingai ir iškilmingai, kaip 
tai darėme šiemet.

Naujaisiais metais linkiu jums nestokoti 
stiprios sveikatos, energijos, kūrybingu-
mo, kantrybės ir optimizmo. Tegul 2010-
ieji būna kupini vilties, šviesos bei gerų 
pasikeitimų.

Nuoširdžiai jūsų,
   Skaistė Aniulienė
   Generalinė konsulė

toje nepriklausomos Lietuvos 
kino filmų retrospektyvoje. 
„Duburys” pristatytas šių metų 
Lietuvos kinematografininkų 
sąjungos premijai kaip vienas 
iš geriausių pastarųjų metų 
kinematografinių kūrinių.

Vaidybinis ilgo metražo 
filmas „Duburys” - tai drama, 
sukurta pagal Nacionalinės 
kultūros ir meno premijos 
laureato Romualdo Granausko 
to paties pavadinimo roma-
ną. Filme per pagrindinio 
personažo gyvenimo istoriją 
atskleidžiamas jauno žmogaus 
gyvenimo dramatizmas, iške-
liamas likimo ir pasirinkimo, 
kai nėra iš ko rinktis, klau-
simas. Personažai išgyvena 
savo asmenines dramas, kurias 
dar labiau sustiprina socialinė 
sovietmečio beprasmybė ir 
neviltis.

Pagrindinį filmo personažą 
Juozapą Gaučį įkūnija kine 
debiutavęs aktorius Giedrius 
Kiela, dvi jo mylimas mote-
ris - Klavą ir Mašką - vaidina 
rusakalbės aktorės iš Ukrainos 
Jevgenija Varenica ir Oksana 
Borbat. Šiame filme sukur-
ti aktorių vaidmenys buvo 
įvertinti „Sidabrinės gervės” 
kino apdovanojimuose - O. 
Borbat pripažinta geriausia 
aktore, Vladimiras Jefremovas 
ir Jūratė Onaitytė tapo geriau-
siais antro plano aktoriais.

Filmo operatoriaus Viktoro 
Radzevičiaus darbas taip pat 
pripažintas tarptautiniu mas-
tu - neseniai Taline vykusia-
me kino festivalyje „Black 
Nights” filmas „Duburys” pel-
nė apdovanojimą už geriausią 
operatoriaus darbą.

O L A N D I J A

L a p k r i č i o  1 5  d i e n ą 
Hagoje Lietuvos ambasadoje 
Nyderlanduose vyko metinis 
Olandijos lietuvių bendruo-
menės (OLB) susirinkimas, 
kurio metu išrinkta naujoji 
bendruomenės valdyba ir jos 
pirmininkė.

Susirinkusiuosius pasvei-
kinęs ambasadorius V. Verba 
pasidžiaugė bendruomenės 
nuveiktais darbais, jos indėliu 
į lietuvybės puoselėjimą ir 
palinkėjo entuziazmo, ryžto ir 
sutelktų pastangų planuojant 
veiklą ir įgyvendinant užsi-
brėžtus tikslus. Pasak amba-
sadoriaus, bendradarbiavimas 
su OLB visada buvo ir bus ne 
tik kasdienės veiklos dalis, bet 
ir vienas iš ambasados veiklos 
prioritetų, tad parama ir dėme-
sys bendruomenės poreikiams 
dabartinėmis sąlygomis bus 
dar labiau sutelktas.

Bendruomenės nariams 
perskaityti Seimo Pirmininkės 
Irenos Degutienės ir Tautinių 
mažumų ir išeivijos departa-
mento generalinio direktoriaus 
Algirdo Daunoravičiaus svei-
kinimai.

Susirinkimo metu bendruo-
menės nariai apžvelgė šiais 
metais nuveiktus darbus, įgy-
vendintus projektus, aptarė kitų 
metų planus ir išrinko naująją 
OLB valdybą ir valdybos pirmi-
ninkę. Naująja valdybos pirmi-
ninke tapo aktyvi bendruomenės 
narė Asta Helsper-Balčiūnaitė. 
A. Helsper-Balčiūnaitė pažy-
mėjo, kad bendruomenė visų 
pirma reikalinga žmonėms, 
kurie domisi Lietuva, nenori 
pamiršti savo šaknų ir nori pa-
laikyti ryšius su Nyderlanduose 
gyvenančiais lietuviais, tad bus 
siekiama skatinti tautiečius 
aktyviau įsijungti į bendruo-
menės veiklą, kad būtų galima 
išlaikyti ir puoselėti lietuvybę. 
A. Helsper-Balčiūnaitė dirba 
INHolland universiteto dėsty-
toja, 2009 metų spalio 8 dieną 
jai suteiktas Leideno universi-
teto mokslų daktarės laipsnis, 

o į OLB veiklą ji įsitraukė nuo 
1996 metų

OLB savo veiklą pradė-
jo dar 1951 metais, kai po 
Antrojo pasaulinio karo lie-
tuviai emigrantai ėmė megzti 
tarpusavio ryšius. Tuo metu 
nedidelė bendruomenė vienijo 
penkiolika narių, o jai vadova-
vo pirmoji pirmininkė Mirga 
van Spanje-Augustaitytė. Šiuo 
metu vis auganti OLB jungia 
apie septyniasdešimt narių, 
o į bendruomenės renginius 
susirenka daugiau kaip šimtas 
žmonių. OLB veikloje daly-
vauja Nyderlanduose gyve-
nantys lietuviai ir jų šeimos, 
į veiklą įtraukiami ir Lietuva 
besidomintys olandai. Jau gra-
žia tradicija tapo kasmet OLB 
drauge su ambasada rengiami 
Lietuvos nepriklausomybės 
dienos minėjimai, Kalėdų 
šventės, kultūros ir meno 
renginiai. OLB buria panašių 
interesų ir pomėgių žmones: 
šiuo metu sėkmingai veikia 
jaunimo, menininkų, mažųjų 
draugų, poezijos klubai, ben-
druomenė dalyvauja labdaros 
projektuose.

KVIEČIAME  
Į ŠVENTĘ

A m e r i k o s  L i e t u v i ų 
Tautinė Sąjunga kviečia vi-
sus rengtis dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūri-
mo – Kovo 11-osios šventėje 
Čikagoje, kuri įvyks 2010 m. 
kovo 21 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Šventės 
metu bus minimas „Dirvos” 
laikraščio 95 metų jubiliejus, 
Tautinės sąjungos 60 metų 
veiklos sukaktis, grožinės 
literatūros konkurso laureatų 
paskelbimas ir premijų įteiki-
mas. Daugiau sužinoti  šiuo 
metu galima paskambinus 
šiais telefonais: 708-422-6514 
ir 773-585-8649.
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Baltijos šalių vadovai tikisi, kad kuriant Europos Sąjungos 
diplomatinę tarnybą bus išlaikytas visų šalių proporcinis atsto-
vavimas. Pasak Prezidentės Dalios Grybauskaitės, naujosios ES 
narės yra susidūrusios su aukšto rango pareigūnų trūkumo ES 
institucijose problema. Nors joms tenkančių beveik 4000 pozicijų 
yra „iš principo” užpildytos, bet aukštųjų ir aukščiausių, pavyz-
džiui, generalinių direktorių postų naujosios šalys gavo nedaug, 
sakė valstybės vadovė.

„Dabar mes susiduriame su situacija, kad bus kuriama 
užsienio tarnyba ES, ir labai norėtume išvengti, kad istorija 
nepasikartotų, kad vadinamas geografinis balansas, tai yra visų 
šalių proporcinis atstovavimas, būtų išlaikytas. Todėl ir mėginame 
tartis, kaip siekti tikslų kartu”, - sakė D. Grybauskaitė po Baltijos 
šalių vadovų susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje. Šią 
problemą jau yra kėlęs ir Estijos prezidentas Toomas Hendrik 
Ilves. Per spaudos konferenciją jis pridūrė, kad sprendžiant šiuos 
klausimus didelį poveikį turi Europos Parlamentas.

LR Užsienio reikalų ministerijos teikimu Vyriausybė numato 
priimti sprendimą nuo 2010 metų vasario 1 dienos atšaukti Iną 
Marčiulionytę iš Lietuvos nepaprastosios ir įgaliotosios amba-
sadorės prie UNESCO pareigų. I. Marčiulionytė į ambasadorės 
pareigas Lietuvos nuolatinėje atstovybėje prie UNESCO buvo 
paskirta 2002 metų gruodį tuomečio prezidento Valdo Adamkaus 
dekretu. Šiose pareigose I. Marčiulionytė tuomet pakeitė 2002 
m. pavasarį mirusią rašytoją, literatūros kritikę, vertėją Ugnę 
Karvelis. Prieš tapdama Lietuvos ambasadore prie UNESCO I. 
Marčiulionytė buvo kultūros viceministrė.

Į Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją 
(UNESCO) Lietuva buvo priimta 1991 metų spalio 7 dieną. 
Po metų buvo įsteigta Lietuvos nacionalinė UNESCO komi-
sija Vilniuje bei Lietuvos nuolatinė atstovybė prie UNESCO 
Paryžiuje. Lietuva buvo dukart išrinkta UNESCO Vykdomosios 
tarybos - vieno iš pagrindinių UNESCO organų, užtikrinančių šios 
organizacijos veiklą tarp UNESCO generalinių konferencijų, nare.

2007 m. ambasadorė I. Marčiulionytė buvo išrink-
ta UNESCO Vykdomosios tarybos vicepirmininke ir yra 
Vykdomosios tarybos biuro narė. I. Marčiulionytė buvo viena 
iš kandidatų į UNESCO generalinio sekretoriaus postą šįmet 
vykusiuose šio aukščiausio organizacijos pareigūno rinkimuose. Į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą yra įtrauktos keturios Lietuvos 
vietovės. 1994 m. - Vilniaus senamiestis, 2000 m. - Kuršių neri-
ja, 2004 m. - Kernavės archeologinė vietovė, 2005 m. - Struvės 
geodezinis lankas.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas 
gruodžio 17 d. Jeruzalėje atidarė trečiąjį Lietuvos garbės konsu-
latą. Jam vadovaus naujasis Lietuvos garbės konsulas, Izraelio 
ir Lietuvos prekybos rūmų federacijos pirmininkas Amonas 
Dotanas. Anot Užsienio reikalų ministerijos pranešimo, ministras 
A. Dotanui įteikė antspaudą ir palinkėjo, kad naujasis konsulatas 
prisidėtų prie dvišalių Lietuvos ir Izraelio santykių, ekonominių 
ryšių stiprinimo.

A. Dotanas yra paskirtas vykdyti konsulines funkcijas 
Jeruzalės miesto konsulinėje apygardoje. Jis yra žinomas Izraelio 
verslininkas, įvairių verslo organizacijų pirmininkas. Konsulate 
garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė” už ilgametį 
Lietuvos ir Izraelio kultūrinių ryšių stiprinimą Lietuvos diploma-
tijos vadovas apdovanojo Izraelio ir Lietuvos pilietį, tarptautinės 
Jeruzalės knygų mugės generalinį direktorių Zevą Birgerį.

Su oficialiu vizitu Izraelyje besilankantis ministras V. 
Ušackas gruodžio 17 d. taip pat lankėsi Yad Vashem muziejuje 
Jeruzalėje - didžiausiame pasaulyje Holokausto tyrimų centre 
- ir pagerbė Holokausto aukas. V. Ušackas įteikė Prezidento ap-
dovanojimą „Už nuopelnus Lietuvai” Yad Vashem darbuotojai 
Katjai Gusarov, suradusiai šimtus lietuvių, gelbėjusių žydus nuo 
Holokausto, kurie dabar įtraukti į Pasaulio teisuolių sąrašus.

Ministras dalyvavo Lietuvos ir Izraelio intelektualų forume 
Herclijoje, didžiausios Izraelyje privačios aukštosios mokyklos 
Globalių tyrimų ir tarptautinių santykių centro studentams skaitė 
paskaitą „Lietuva: iššūkiai ir galimybės”. Gruodžio 17 d. vakare V. 
Ušackas Nahumo Goldmano žydų diasporos muziejuje Tel Avive 
atidarė fotografo Raimondo Paknio nuotraukų parodą „Tylos 
gausmas”, skirtą Lietuvos žydų kultūros paveldui.

Gruodžio 18 d., penktadienį - žydų šabo šventadienį - minis-
tras dalyvavo kultūrinėje programoje. Šeštadienį, prieš išvykda-
mas į Lietuvą, susitiko su Romos katalikų bažnyčios Šventojoje 
Žemėje vadovu Fouad Twal, Izraelio, Vilniaus ir Vilnijos žydų 
asociacijos „Vilna Beit” ir Lietuvos žydų asociacijos Izraelyje 
bendruomenės nariais. Vėliau ministras garbės ženklu „Lietuvos 
tūkstantmečio žvaigždė” apdovanojo „Vilniaus ir Vilnijos žydų 
asociacijos Izraelyje” vadovą Michael Shemiavitz.          LGĮTIC

Lietuvos Respublikos prezidentė D. Grybauskaitė rado bendrą kalbą su Prancūzijos prezidentu  
N. Sarkozy ir brite C. Ashton viršūnių susitikime Briuselyje.                                   www.prezident.lt

Austrijos sostinėje Vienoje 
operos  sol is te i  Violeta i 
Urmanai suteiktas garbin-
gas Austrijos kamerinės dai-
nininkės (Osterreichische 
Kamersangerin) titulas.

Vienos valstybinėje operoje 
iškilmės vyko gruodžio 15 d. 
Valstybinės reikšmės titulas 
Austrijoje skiriamas iškiliems 
atlikėjams. Kandidatūras šiam 
apdovanojimui teikia Austrijos 
federalinės ministerijos, o nomi-
nuotųjų kandidatūros yra svars-
tomos Austrijos prezidentūros 
apdovanojimų komisijoje.

V. Urmana 1996 metais 

Ar priimti nagrinėti atsta-
tydinto Lietuvos prezidento, 
dabartinio europarlamenta-
ro Rolando Pakso skundą 
prieš Lietuvą, spręs Europos 
Žmogaus Teisių Teismo 
(EŽTT) Didžioji kolegija.

Teisingumo ministerija 
pranešė, kad EŽŽT ją infor-
mavo, jog bylą R.Paksas prieš 
Lietuvą nagrinėjanti 7 teisėjų 
kolegija gruodžio 1-ąją nutarė 
savo jurisdikciją perleisti teis-
mo Didžiajai kolegijai.

Pagal Žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją, teisėjų kolegija 
gali perleisti bylą nagrinėti 
Didžiajai kolegijai bet kuriuo 
metu iki sprendimo priėmimo. 
Tos sprendimas priimamas, kai 
byla yra itin sudėtinga arba kai 
klausimo svarstymas kolegijo-
je gali sąlygoti nesuderinamą 
su ankstesniu teismo sprendi-
mu rezultatą.

Strasbūro teismas yra pra-
nešęs, kad šioje stadijoje jis 
spręs tik dėl pareiškėjo skundo 
dėl esą pažeistos teisės į lais-
vus rinkimus priimtinumo.

R.Paksas prieš penkerius 
metus kreipėsi į Strasbūro teis-
mą skųsdamasis, kad Lietuvoje 
buvo padaryti teisės aktų pa-

DĖL R.PAKSO SKUNDO  
PRIEŠ LIETUVĄ

keitimai, uždraudžiantys jam 
kandidatuoti į parlamentą.

2004 metais Konstitucinis 
Teismas  pr ipažino,  kad 
R.Paksas sulaužė duotą prie-
saiką, o priesaiką sulaužęs 
asmuo nebegali eiti jokių vals-
tybinių pareigų, reikalaujančių 
duoti priesaiką.

Atstatydintas prezidentas 
EŽTT taip pat skundėsi, kad 
jam apribotos galimybės da-
lyvauti prezidento rinkimuose, 
tačiau Strasbūro teismas, rem-
damasis Konvencijos nustaty-
tais nepriimtinumo kriterijais, 
šį skundą atmetė pirminio 
nagrinėjimo metu.

R.Paksas prezidentu buvo 
išrinktas 2003 metų sausio 5 
dieną. 2004 metų balandžio 
6-ąją po Seime inicijuoto ap-
kaltos proceso už Konstitucijos 
pažeidimus bei priesaikos 
sulaužymą R.Paksas buvo pa-
šalintas iš prezidento pareigų.

2007 metų vasarį partijos 
„Tvarka ir teisingumas” pirmi-
ninkas R.Paksas buvo išrinktas 
į Vilniaus miesto savivaldybės 
tarybą, o šiemet - į Europos 
Parlamentą. Tai vienintelės 
renkamos pareigas, kurias 
gali eiti priesaiką sulaužęs 
asmuo.                  bernardinai.lt

LIETUVOJE –  
JAV SPECIALIŲJŲ 

OPERACIJŲ 
EUROPOJE VADAS

Vilnius, gruodžio 16 d. 
Lietuvos specialiųjų operacijų 
pajėgos (SOP), dalyvaudamos 
tiek tarptautinėje operacijoje 
Afganistane, tiek bendrose 
tarptautinėse pratybose, įrodė 
esančios išskirtinės pajėgos ir 
labai svarbi NATO specialiųjų 
operacijų pajėgų dalis, teigė 
JAV specialiųjų operacijų pa-
jėgų Europoje vadas, NATO 
specialiųjų operacijų koor-
dinavimo centro direktorius 
generolas majoras Frank J. 
Kisner.

Generolas majoras F. J. 
Kisner gruodžio 15-16 dieno-
mis su oficialiu vizitu viešėjo 
Lietuvoje. Vizito metu svečias 
lankėsi Lietuvos specialiųjų 
operacijų pajėgų padaliniuo-
se, susipažino su jų struktūra, 
užduotimis, karių koviniu 
rengimu, taip pat su SOP ka-
rių, tarnaujančių tarptautinėje 
operacijoje Afganistane, vyk-
domomis užduotimis.

F. J. Kisner ir jį lydinti 
delegacija Krašto apsaugos 
ministerijoje susitiko su kraš-
to apsaugos viceministru 
Vytautu Umbrasu. Jis ap-
tarė 2010 metais SOCEUR 
Lietuvoje ir Lenkijoje planuo-
jamas organizuoti tarptautines 
specialiųjų operacijų pajėgų 
pratybas, kitus Lietuvos ir 
JAV specialiųjų operacijų 
pajėgų dvišalio bendradarbia-
vimo ir bendradarbiavimo da-
lyvaujant NATO operacijose 
bei stiprinant NATO bendrus 
pajėgumus klausimus.

   LGĮTIC

V. URMANAI SUTEIKTAS MENO TITULAS
debiutavo Vienos valstybinėje 
operoje Eboli vaidmeniu G. 
Verdi operoje „Don Carlo“. 
Šioje scenoje solistė yra daina-
vusi iš viso 13 įvairių partijų 90-
yje operos spektaklių, taip pat 
dalyvavo G. Verdi „Requiem“ 
atlikime 2001 m. ir šventiniame 
Vienos operos koncerte 2005 
m., skirtame šio teatro veiklos 
atnaujinimo 50-mečiui.

Apdovanojimo išvakarėse 
V. Urmana Vienos operos 
scenoje pirmą kartą dainavo 
savo mėgstamą Izoldos partiją 
Richardo Wagnerio operoje 
„Tristanas ir Izolda“.

Garsiausiose pasaulio sce-
nose dainuojanti lietuvių so-
listė V. Urmana yra pelniusi 
ne vieną apdovanojimą, tarp 
jų – 2002 m. Londone suteiktą 
Karališkosios filharmonijos 
draugijos apdovanojimą. ELTA
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KULTŪROS KRONIKA
Tokiu pavadinimu Jūratė 

Klovienė „Muzikos baruo-
se” (2006, Nr.1-2) parašė 
prisiminimus apie dabar jau 
pas Dieviškąjį Kūrėją iške-
liavusį kūrėją Vytautą Klovą. 
Skaitytojams siūlome tik 
mažą dalį jos prisiminimų. 

Iš jos straipsnio sužino-
me, kad Tirkšliuose pradėjęs 
savo gyvenimą, Vytautas 
Klova, pabuvęs metus Dailės 
institute Kaune, grįžo prie 
anksčiau pradėtų muzikos 
studijų Kauno konservato-
rijoje, kompozicijos klasėje, 
pas prof. Juozą Gruodį. 1948 
m. vakarais susirado darbo 
ir su broliu Boleslovu grojo 
fprtepijonu kavinėje, o brolis 
smuiku. Tuo metu gyveno 
nacionalizuoto namo man-
sardoje, kai iš jos išsikraus-
tė rusų kariškis su žmona. 
Vytauto senelis buvo vargo-
nininkas iš Skuodo. Jo tėvas 
tapo farmacininku Tirkšlių 
miestelyje - turėjo mažą vais-
tinėlę. Bet Vytautas su broliu 
netapo farmacininkais. Veikė 
šeimos giminės genai.

„PUSĖ AMŽIAUS ŠALIA KOMPOZITORIAUS”
KAIP BUVO KURIAMA „PILĖNŲ OPERA”

LEMTINGI SVEČIAI
Vieną vakarą į mūsų kam-

barėlį Latvių gatvėje užsu-
ko teatro direktorius Leonas 
Paulauskas ir režisierius Juozas 
Gustaitis. Paprašė pagroti ope-
ros „Pilėnai” fragmen tus. Tada 
ir buvo nulemtas „Pilėnų” 

vilties gatvėje. Net keista - iš 
čiaupo bėga vanduo, nebe-
reikia kur ti „buržuikos”, už 
sienos nebeloja šuo Sargis. Bet 
ir gyvendami Latvių gatvėje 
jautėmės laimingi. Nuostabus 
dalykas yra žmogaus galimybė 
kurti, būti šalia drau go meni-
ninko, jo kūryba degti.

Tame pačiame name, kur 
mes gavome butą, gyveno 
operos solistė Marija Aleške-
vičiutė-Laužonienė. Vytautas 
pasikonsul tuodavo su ja dėl 
vokalo partijos. Operos spek-
taklį ruošėsi diriguoti patyręs 
dirigen tas I. Altermanas, ku-
ris mielai teikė patari mus ir 
dėl operos orkestruotės. Visi 
buvo geranoriški. Spektaklio 
režisierius Juozas Gustaitis, 
dailininkas Juozas Jankus. 
Ruo šėsi su dideliu entuziazmu.

Sumanė statytojai nuva-
žiuoti į Punios piliakalnį, kur, 
anot legendos, vyko gar bingoji 
tragedija.

Kalno apačioje vingiuoja 
Nemunas, apie patį piliakal-
nį būta gilių griovių, kito je 
Nemuno pusėje - Punios ši-
las. Skardžiai dainuoja dzūkų 
piemenėlis - pilėnaičių ainis. 
Man atrodo, kad visa tai turėjo 
įta kos spektaklio atmosferai. 
Libretas vis dar būdavo pare-
daguojamas.

O ir pavyko įkvepiantis 
herojinis fina las. Ar sukurtų 
tokį visi kritikai - profe soriaus 
draugai: toli jums, mielieji, 
iki tos tikrosios, nemeluotos 
muzikos.

Premjera artėjo, Vytautas 
daug dirbo. Kai penktą valan-
dą ryto įnešdavau kavą, prara-
dęs laiko nuojautą klausdavo:

- Ar vakaras, ar rytas?
Madingos tuomet buvo 

perklausos.
Libreto perklausoje butą 

įvairių pasisaky mų. Kai kam 
kliudė, kad nėra socialinio 
motyvo.

Prasidėjus generalinėms 
repeticijoms, buvo nutarta su-
rengti operos „Pilėnai” spek-
taklio peržiūrą, kuri įvyko 
gegužės pradžioje. Joje daly-
vavo daug muzikos veikėjų, 
kompozitorių, muzikologų. 
Per žiūra praėjo gerai.

Atrodo, J. Čiurlionienė pa-
sakojo, kad vyriausybinėje lo-
žėje sėdėjęs kultūros mi nistras 
J. Banaitis nubraukė ašarą.

Netrukus, po kelių die-
nų, Vytautas bu vo pakviestas 
užeiti pas konservatorijos di-
rektoriaus pavaduotoją mokslo 
reikalams p. J. Tamuliūną. Jis 
Vytautui pasakė esąs įparei-
gotas pranešti, kad Mokslo 
tarybos nuomone, tokios ope-
ros rašymas gadina muzi-
kantą, ir kad Vytautas ne-
praėjo pe dagogų konkurso. 
Todėl esąs atleistas iš darbo. 
Konservatorijos rektorius tuo 

(Nukelta į 10 psl.)

„Toscos” operos finalas – jai nepavyksta išgelbėti mylimojo. Violeta 
Urmana ir Marijus Cavaradosi vaidmenyje italų tenoras Salvatore 
Licitra Londono Karališkajame operos teatre (Covent Garden).

Siksto garsiojoje šventovėje, Vatikane, įvyko popiežiaus 
Benedikto XVI susitikimas su meno pasaulio atstovais. Jis 
kvietė kūrėjus būti vilties žmonijai liudytojais ir skelbėjais. 
Grožis, kaip ir tiesa, yra ypač svarbus žmogaus sielai, todėl 
menininkai turi būti atsakingi už autentiško grožio saugojimą. 
Suvažiavime iš daugelio šalių dalyvavo dailininkai, skulpto-
riai, architektai, rašytojai, poetai, kompozitoriai, kino, teatro 
atstovai ir solistai.

Čia buvo prisimintas pirmasis panašus suvažiavimas 
1964-ųjų gegužės 7 dieną, į kurį meninkus buvo sukvietęs 
popiežius Paulius VI. Šį kartą pažymėta ir 10 metų sukaktis, 
kai 1999-ųjų balandžio 4 d. buvo paskelbtas popiežiaus Jono 
Pauliaus II „Laiškas menininkams”. Jame buvo dar kartą pa-
tvirtintas Bažnyčios troškimas bendrauti su meno žmonėmis.

„Kai kurie iš jūsų galbūt atitolę nuo religinės praktikos, 
bet vis dėl to esate suinteresuoti palaikyti bendravimą su 
Katalikų Bažnyčia., - pažymėjo Benediktas XVI-asis, nuro-
dydamas, kad tikras meno žmogus niekada neužsisklendžia 
materialinės egzistencijos rėmuose. Šį kartą iš įvairių kraštų 
dalyvavo 260 menininkų. Jis ypač pabrėžė grožio reikšmę 
žmogaus gyvenime. Žvelgdamas į Siksto koplyčios freskas, 
ypač į Michelangelo genialųjį „Paskutinio teismo” kūrinį, po-
piežius pabrėžė, kad menas primena žmonijos istorijos ištakas 
ir galutinį tikslą - kovą su blogiu ir neteisybe. „Michelangelo 
tapybos dramatiškas grožis, jo spalvos ir formos skelbia viltį 
ir kviečia pakelti žvilgsnį į galutinį horizontą – Kristų. Tokio 
tiesos skelbimo su menu būdinga išraiška reikia šių dienų 
prieštaringam gyvenimui.

„Kas gali atstatyti entuziazmą ir pasitikėjimą, kas gali 
padrąsinti žmogaus dvasią atrasti savo kelią, pakelti akis į hori-
zontą – jeigu ne grožis”” – sakė popiežius. Minėdamas žymius 
kūrėjus, jis pacitavo ir rusų rašytojo Fiodoro Dostojevskio 
žodžius, kad „žmogus gali gyventi be mokslo, jis gali gyventi 
be duonos, tačiau be grožio jis nebegali gyventi, kadangi jis 
nebegalėtų nieko daugiau duoti pasauliui”. Baigdamas kalbą 
Benediktas XVI aiškino, kad „kūrėjai neturi bijoti artintis prie 
Dievo, kuris yra pirmasis ir svarbiausias grožio šaltinis”. Patys 
menininkai tėra šiame pasaulyje ir istorijoje tik piligrimai 
kelionėje į begalinį Grožį. Tikėjimas neatima iš meninko nei 
talento nei kūrybos, tik sustiprina ir padrąsina galutinio tikslo 
kontempliavimą.

Operos solistė Violeta Urmanavičiūtė-Urmana, pel-
niusi gausybę apdovanojimų ir už kūrybiškumą apdovanota 
Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos žymeniu, 
sausio 3 dieną jau bus Čikagoje, kur dalyvaus Lyric Operos 
repeticijose. Ji čia dainuos Puccini operos „Tosca” spektakliuo-
se sausio 10, 15, 19, 22, 25 ir 29 dienomis. Organizuojamas 
su promadona lietuvių susitikimas.

Kompozitorius Vytautas Klova 
po „Dviejų kalavijų” premje-
ros su solistais Kostu Šilgaliu 
(Vytautas) kairėje ir Zenonu 
Paulausku (Jogaila).

1994 m. programos viršelis Čikagoje. Dail. Ada Sutkuvienė.

Toliau skaitome jo žmonos 
Jūratės pasakojimus, kai jis 
jau buvo sukūręs simfoninę 
poemą „Jūratė ir Kastytis”, 
kuri 1954 m. buvo atlikta 
Filharmonijos simfoninio 
orkestro. Tačiau jis ypač iš-
kilo kurdamas operas, kurių 
populiariausia tapo „Pilėnai”, 
kasmet atliekami Lietuvoje. 
Lietuvių Opera Čikagoje 
buvo laiminga galėjusi duoti 
visuomenei Vytauto Klovos 
„Pilėnus” 1994 m. pavasarį 
ir 2006 metais švęsdama savo 
veiklos 50 metų.

Lietuvoje kompozitorius 
vadinamas lietuvių operos 
klasiku.

liki mas. Teatro administracija 
prašė rašyti. Kuo greičiau. 
Išdavė Vytautui leidimą nemo-
kamai lankytis visuose operos 
spek takliuose. Skatinanti in-
jekcija - teatro ad ministracija 
susidomėjo.

Vytautas atsisakė pusės 
krūvio konser  vatorijoje. 
Kultūros ministras J. Banaitis 
duoda nurodymą išmokėti 
avansą, kad ir nedidelį, bet 
jaunystėje daug nesvars toma. 
Dirba su Jonu Mackoniu, ku-
ris su Liudute jau irgi gyvena 
Vilniuje.

Po kelių mėnesių Operos ir 
baleto teatro direkcijos pastan-
gomis gauname butą Gerosios 
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metu - buvo J. Karnavičius.
Vytautas kreipėsi į kul-

tūros ministrą J. Banaitį, 
papasakojo, kad dėl rašomos 
operos netekęs darbo kon-
servatorijoje. Supykęs mi-
nistras telefonu paskambino 
konservatorijos direktoriui J. 
Karnavičiui:

- Kas ten pas jus vyksta? 
Kad man vis kas būtų sutvar-
kyta.

Ministras Vytautui pasakė:
- Eikite, viskas bus ge-

rai. Padėkojęs už pagalbą, 
Vytautas išėjo. Taip ir liko jis 
konservatorijoje, išdirbo

joje 40 metų.
Teatro administracija, ne-

paisydama ‚ visų priekaištų, 
laikėsi tvirtai. „Pilėnai” buvo 
pirmoji sovietmečiu pastatyta 
opera, sužadinusi patriotinius 
jausmus. Pagarba ministrui J. 
Banaičiui. Jis daug prisidėjo, 
kad šis kūrinys išvystų ram-
pos šviesą.

Pagaliau premjera. Ji įvy-
ko 1956 m. Ne išmanau gerai, 
bet man ir šiandien atrodo, 
kad režisieriaus bei dailininko 
darbas bu vo puikus - kaip tik 
to ir reikėjo, kad būtų sujudin-
tos „apsovietintos” smegenys. 
Taip sakydavo ir Vytautas.

Uvertiūra. Pakyla uždan-
ga. Vartai. Jie iš lėto prasive-
ria ir prasideda pasakojimas 
- didingas epas.

Paskutinis veiksmas ne-
paprastai jau dinantis, užde-
gantis. J. Stasiūno - Mar girio 
galingas baritonas skambėjo 
ypač pakiliai:

- Geriau mirtis negu ver-
govė. Finalinė scena: žynys 
veda pilėniečius

į liepsnojantį pilies bokštą, 
pasigirsta ne mirtinga frazė:

- Mes mirštame nenuga-
lėti.

Na, padarius darbą dera 
atsipalaiduo ti. Po premjeros 
ruošėme pobūvį mūsų bute. 
Ištiesėme stalus per du kam-
barius, ką tik su palangiške 
drauge Regina iš laikiusios 
universitete vokiečių kalbos 
egzaminą puolame į turgų ir 
per naktį, šlapiais rankšluos-
čiais apsivyniojusios gal vas, 
ruošiame iškilmę. Tais laikais 
restora nuose pobūvių neruoš-
davo. Nepavyko kimšta žuvis.

Prof. J. Gruodžio žmona 
dažnai atvyk davo į Vilnių, 
į koncertus. Atvažiavo ir į 
„Pilėnų” premjerą. Atsiduso:

- O, kad dabar Gruodis 
būtų gyvas...

Ponia Gruodienė buvo ir 
gera šeimi ninkė. Pamačiusi, 
kaip mums nepavyko žuvis, 
patarė:

- Nenusiminkite, padaryki-
te kotletus. Taip ir padarėme. 
Kotletai buvo nu šluoti.

Puotautojai įsismagino. 
Marija Aleškevičiūtė nusi-
vedė mane pas save pailsėti. 
Sako, tu čia nebereikalinga. 
Numigusi atei nu - ogi nė 
vieno svečio. Studentė, sesers 
dukra, gyvenusi pas mus, 
sako:

- Susėdo visi ištvermin-
giausi į mūsų „Moskvičiuką” 
ir išvažiavo į Vokę pasi-
maudyti. Vairavo Laužonis.

Na, sakom su Marija, - jau 
našlės.

Sutilpo septyni, o išsimau-
dę vargiai atgal besulindo...

Rudeniop „Pilėnus” pama-
tė Kauno publika. Netilstantys 
aplodismentai. Tarp gėlių 
puokščių - rūtų puokštelė. Tai 
buvo Sofijos Čiurlionienės 
sveikinimas.

(Atkelta iš 9 psl.)
„Pilėnų” spektakliai dažnai 

vykdavo gamtoje. Įspūdingai 
atrodydavo paskuti nio veiks-
mo ugnys, pakilūs chorai, net 
jei skambėdavo per garsia-
kalbius.

Telšiuose žemaičiai po 
spektaklio su rengė ovacijas.

Atmintin įstrigo vienas 
pastatymas. Nepamenu, ku-
riais metais, per dainų šventę 
Kalnų parke buvo surengtas 
„Pilė nų” operos spektaklis. 
Rengėjams neapsi žiūrėjus, 
negavome į jį kvietimų. Bilietų 
nebėra. Kažkur viršukalnėje 
radę įėjimą, braunamės. Sargai 
neįleidžia. Kažkas iš publikos 
pradėjo šaukti:

- Juk čia autorius!
Atsisėdome ant artimiau-

sio suoliuko, pačioje viršu-
kalnėje. Pasirodo, tai valdžiai 
skirtos vietos. Ogi žiūrime - 
mums už nu garų įsikuria visa 
to meto valdžia - J. Pa leckis ir 
kiti. Sėdime sau visų priekyje 
- na ir kas? Gal taip ir priklau-
so. Aišku, kvieti muose tokios 
vietos nebūtų numatytos.

Įsiminė pirmojo operos 
pastatymo atlikėjai:

Margiris, Pilėnų kuni-
gaikštis, - J. Sta siūnas. Iškili 
išvaizda, galingas baritonas - 
tuo metu buvo nepakeičiamas 
šiam vaid meniui.

Eglė, Margirio auginti-
nė, - M. Aleškevičiūtė ir 
L Jasiūnaitė. Prisimenu E. 
Šimkūnaitės, operų mylėto-
jos, žodžius, kad tokio pa-
niekinančio spjūvio vokiečių 
riteriui, kaip Marija, niekas 
daugiau nepa kartojo.

Udrys, Margirio bajoras, 
- Z. Tervydis ir K. Šilgalis. 
Tervydį beveik visada publi ka 
priversdavo pakartoti Ūdrio 
ariją.

Danyla, rusų kunigaikštis, 
- V. Adamkevičius ir V. Česas.

Danylos palydovas, dai-
nius, - Z. Pau lauskas ir A. 
Lietuvninkas.

Ul r i chas ,  k ryž iuoč ių 
magistro pasiunti nys, - H. 
Zabulėnas, Z. Paulauskas.

Operos statytojai entuzias-
tai: režisie rius - J. Gustaitis, 
dirigentas - I. Altermanas, 

FOR RENT
EUCLID 200th Street unit for rent – 
Upstairs, 3 bedroom, dining room,  

kitchen, like new bathroom. New Stove, 
washer, dryer.  $300.00/month rent

Call Mr. Powers for information 
(216) 409-8555

Po Vytauto Klovos „Pilėnų” operos spektaklio bendras Lietuvių Operos vadovų, solistų ir choro vaizdas. (1994 m. balandžio 17 d.).                                       Jono Kuprio nuotr.

dailininkas - J. Jankus, chor-
meisteris - J. Dautartas.

***
Prieš mūsų vedybas sapna-

vau sapną, kad labai greitai, 
tiesiog lėkte lekiame vin-
giuotu, švariu keliu. Ir šian-
dien matau tą kelią.

Nepajutome, kad jau 50 
metų juo drauge keliaujame. 
Atšventėme Auksines ves-
tuves.

Kai nuėjome pas mūsų 
parapijos (šv. Petro ir Povilo) 
kleboną tartis dėl vestu vių, jis 
ėmė klausinėti, ar esame naš-
liai, ar išsiskyrę. Paaiškinus, 
kad kalbame apie Auksines 
vestuves, nustebo - tokios 
šven tės šiais laikais retas įvy-
kis. Neatrodėme ir per seni. 
Dar kartą pakartojome ištiki-
mybės bei draugystės, truk-
siančios iki mirties, priesaiką.

Juokavau, kad įkliuvau 
su ta priesai ka. Vytautas ne 
kartą po to stipriai sirgo, bet 
prisiekiau - reikia ištikimai 
slaugyti. Geros dukros, geri 
anūkai, drauge ištrau kėme 
iš ligos patalo. Šiandien jau 
abiejų sveikatos nebe auk-
sinės. Nėra ko norėti, metų 
nemažai.

Vytautas, užaugęs reli-

gingoje šeimo je, dar sukūrė 
lietuviškas Mišias, kurios 
retkarčiais skamba Vilniaus 
arkikatedro je. Bažnytinių 
giesmių konkurse viena iš 
keturių giesmių - „Malda”, ž. 
Lacrimos, - įvertinta premija. 
Brangų raštą Vytautas priėmė 
iš paties Vyskupo rankų.

Daug garbės, daug padė-
kos raštų guli mūsų spintų 
lentynose.

Siena išpuošta juostomis. 
Visos pel nytos. Neturėjo ir 
neturi Vytautas nei puikybės, 
nei pavydo jausmo, nors pats 
buvo puolamas ne kartą, ne-
pelnytai. Tai galėjo pakirsti 
silpną žmogų, priversti nu-
sivilti kūryba. Bet stipraus 
charakterio tylus žemaitis, 
atlaikęs smūgius, kantriai 
dirbo toliau.

Džiaugiamės galingu ber-
žu, kuris jau spėjo užaugti 
ir dengia mūsų balkoną, bet 
Vilniaus bokštų dar neužstoja, 
leidžia gė rėtis miesto vaizdu.

O kada pašauks Dievulis 
Anapilin, ne be nuo mūsų 
priklauso.

Ar galėsi, žmogau, tada 
pasakyti:

FECI QUOD POTUI?.. - 
Padariau, ką galėjau.

Eidamas 83 metus po sun-
kios ligos gruodžio 10 d. mirė 
garsus Lietuvos kompozitorius 
ir pedagogas, populiariausios 
lietuviškos operos „Pilėnai“ 
autorius Vytautas Klova.

V.Klova yra parašęs 6 
operas: „Pilėnai“, „Vaiva“, 
„Duktė“, „Du kalavijai“, 
„Amerikoniškoji tragedija“, 
„Ave vita“, kuriomis pratęsė ir 
reikšmingai praturtino tautinės 
operos raidą.

V.Klova gimė 1926 m. 
Tirkšliuose, baigė Lietuvos 
konservatoriją, dėstė Kauno 
J.Gruodžio muzikos moky-
kloje, 1954-1994 m. buvo 
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos profesoriumi.

Jau pirmąja opera „Pilėnai“ 
V.Klova parodė ryškų melo-
disto talentą, kūrybinę brandą, 

PUSĖ AMŽIAUS...

MIRĖ KOMPOZITORIUS VYTAUTAS KLOVA
pasiekė didelį populiarumą, 
buvo įvardytas lietuvių operos 
klasiku.

Nemažą kūrybos dalį su-
daro harmonizuotos bei išplė-
totos liaudies dainos, jų yra 
apie 100. Dalį kamerinės ins-
trumentinės V.Klovos muzikos 
sudaro pjesės, skirtos vaikams 
ir jaunimui. Nemažai vokali-
nių bei instrumentinių kūrinių 
kompozitorius sukomponavo 
liaudies dainų ir šokių ansam-
bliui „Lietuva“, liaudies ins-
trumentams ir dainininkams.

Už nuopelnus Lietuvos 
kultūrai 1996 m. V.Klova buvo 
apdovanotas Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordi-
nu. Kompozitorius buvo lai-
dojamas Vilniaus Antakalnio 
kapinėse, Menininkų kalnely-
je.                                LGĮTIC
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DIRVAI
AUKOJO

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Atkurti, bet lankytojams 
neatidaryti Valdovų rūmai 
Vilniuje jau mezga oficialius 
ryšius su kaimyninių ir toli-
mesnių valstybių karališkųjų 
rūmų muziejais.

Bendradarbiavimą ren-
giant bendrus muziejų ir kitus 
kultūros projektus, parodas, 
keičiantis eksponatais, vyk-
dant mokslines tiriamąsias 
programas, keičiantis speci-
alistais ir patirtimi numato 
praėjusią savaitę Vilniuje ir 
Varšuvoje pasirašyta ilga-
laikio bendradarbiavimo su-
tartis tarp Nacionalinio mu-
ziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmų 
ir Varšuvos karališkosios pi-
lies.

Tai  jau antroj i  š įmet 
Nacionalinio muziejaus LDK 
valdovų rūmų pasirašyta tarp-
tautinio bendradarbiavimo 
muziejininkystės ir mokslinių 
tyrimų srityje sutartis. Pavasarį 
pasirašyta pirmoji tokio ben-
dradarbiavimo sutartis su kita 
istorinėje Lenkijos valdovų 
rezidencijoje įsikūrusia mu-
ziejine institucija – Krokuvos 
Vavelio karališkąja pilimi.

Bendradarbiavimo sutar-
timis su Lenkijos muziejais 
LDK valdovų rūmai atnaujina 
tradicinius ryšius su Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių rū-
mams Vilniuje artimiausio-
mis istorinėmis rezidencijo-

Amžinybėn iškeliavus Los Angeles Lietuvių 
Tautinių Namų nariui, rėmėjui ir globėjui 

LR garbės gen. konsului 
VYTAUTUI ČEKANAUSKUI,

Nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai JA-
NINAI ČEKANAUSKIENEI, dukroms su 
šeimomis ir kitiems artimiesiems.

Tautinių Namų valdyba
Aloyzas Pečiulis

pirmininkas

Lietuvos Respublikos Generaliniam Konsului ir  
didžiam Lietuvos patriotui, mūsų kolegai 

VYTAUTUI ČEKANAUSKUI
mirus,

Amerikos ir Meksikos Lietuvos Respublikos  
Garbės Konsulai reiškiame gilią užuojautą 

žmonai Janinai, vaikams ir jų šeimoms.

Ingrida Bublys, Ohio
Randolph Miller, Oregon
Rimas Česonis, New York

Algimantas Karnavičius, Florida
Stanley Balzekas, Florida

William Altman, Texas
Saulis Anužis, Michigan
Kęstutis Žygas, Arizona

Vytautas Lapatinskas, Washington
Dennis Garrison, California

Otto Veinsreideris, Minnesota
Thorsteinn Gisgason, New Hampshire

Roma Kličius, Georgia
Asta Michels, Nevada

Algis Zaparackas, Michigan
Ronen Weisser Landau, Mexico

Gerbiamam Lietuvos Respublikos  
Garbės generaliniam konsului 

A.† A.
VYTAUTUI  

ČEKANAUSKUI,
ilgai ir uoliai tarnavusiam savo mylimai tėvynei, bet 
vis tiek radusiam laiko būti mums nepaprastai geru 
kaimynu ir draugu, iškeliavus į užsitarnautą gražią 
amžino poilsio vietą,

   Skaudžiai pasigendame ir giliai užjaučiame bei 
liūdime kartu su žmona JANINA, dukrų DAIVOS, 
RITOS ir VIDOS šeimomis, svaine ALFONSA PA-
ŽIŪRIENE, giminėmis ir mylimaisiais.

Eglė ir Bronius Arai
Stasė ir Vytautas Fledžinskai

Birutė Gricienė
Danguolė Navickienė

Dalilė ir Antanas Polikaičiai
Juozas Raibys

Alfonsas Tumas
Rymantė Vizgirdaitė

Lietuvoje tik 7 proc. 18-
24 metų jaunuolių niekur 
nesimoko ir pagal šio rodiklio 
pažangą Lietuva pirmauja 
visoje Europos Sąjungoje. 
ES šalių vidurkis – beveik 15 
proc. Tačiau Lietuvoje finan-
savimas, tenkantis vienam 
mokiniui ar studentui, yra 
beveik mažiausias visoje ES.

Lietuva pirmauja ir pagal 
aukštąjį išsilavinimą įgijusių 
asmenų skaičių 20-29 metų 
amžiaus grupėje. Tokių žmo-
nių skaičius sudaro viduti-
niškai 86 asmenis tūkstančiui 
gyventojų. Išskirtinų rezultatų, 
kaip rodo neseniai Europos 
komisijos paskelbta „ES švie-
timo pažangos ataskaita”, 
Lietuva yra pasiekusi ir pagal 
kitus švietimą apibūdinančius 
rodiklius.

Lietuva padarė didelę pa-
žangą (trečioje vietoje visoje 
ES) didindama vidurinį išsi-
lavinimą įgyjančio jaunimo 
dalį. Tarp 20-24 metų amžiaus 
žmonių mūsų šalyje įgijusieji 
vidurinį išsilavinimą sudarė 89 
proc. ES vidurkis – 78,5 proc.

Mūsų šalyje 76,6 proc. 
ikimokyklinio amžiaus vaikų 
lanko ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas. Per septynetą metų 

Lietuvių tautiniai namai, LA .250
Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Centro Valdyba, 
Chicago, IL ..............................60
I.Rasys, Cambridge, MA .........55
R.Bužėnas, Henderson, NV ....45
D.Mačernis, Chicago, IL .........45
A.Markevičius, 
Santa Monica, CA....................45
G.Stankūnas, Cos Cob, CT .....45
A.Balbata, St.Petersburg, FL ...30
D.Kasaitis, Baltimore, MD ......30
A.Bimbiris, Boise, ID ..............25
S.Lee, Seminole, FL ................25
A.Karasa, Fallston, MD...........22
V.Mažeika, Parkridge, IL.........22
D.Gatautis, Clev. Hts., OH ......20
Z.Jurys, Richmond Hill, NY ...20
R.Petrulis, Ft. Lauderdale, FL .20
V.Armalis, Baltimore, MD ......15
Z.Dučmanas, Wickliffe, OH ....15
D.Nagrodcki, Bristow, VA .......15
L.Raslavičius, 
Elk Grove Village, IL ..............15
A.Tiškus, Lemont, IL ..............15
V.Vasikauskas, St. Pete., FL ....15
J.Butrimas, Cleveland, OH ......10
A.Gudaitis, Ormond Bch., FL .10
S.Juodvalkis, Euclid, OH ........10
L.Kaunas, Cleveland, OH .......10
T.Kašiuba, Brooklyn, NY ........10
J.Savaitis, York, PA ..................10
V.Senuta, Brockton, MA .........10
M.Ambrose, New Market, MD .5
V.Meilė, Tinley Pk., IL ..............5
A.Petraitis, St. Pete. Bch, FL .....5
A.Tamoshaitis, 
N.Richmond, WI .......................5
I.Ulpaitė, S.Boston, MA ............5

VALDOVŲ RŪMAI VILNIUJE 
BENDRADARBIAUS SU UŽSIENIO 
KARALIŠKŲJŲ RŪMŲ MUZIEJAIS

mis Lenkijoje – Krokuvos 
ir Varšuvos karališkosiomis 
pilimis.

Visas tris svarbiausias val-
dovų rezidencijas LDK ir 
Lenkijos karalystėje, o nuo 
Liublino unijos – vadinamojo-
je Abiejų Tautų Respublikoje 
valdė tie patys valdovai iš 
Gediminaičių-Jogailaičių, 
Vazų ir kitų dinastijų, jas statė 
ir puošė tie patys menininkai, 
o valdovų meno ir kitos ko-
lekcijos kartu su jais dažnai 
keliavo iš vienų rūmų į kitus. 
Panašus ir visų trijų reziden-
cijų likimas: nusiaubtuose 
Krokuvos Vavelio rūmuose 
okupantai XIX a. įkūrė karei-
vines, Vilniaus valdovų rūmai 
tuo metu buvo sulyginti su 
žeme, o Varšuvos karališkoji 
pilis susprogdinta Antrojo 
pasaulinio karo metu, bet po 
karo atstatyta.

Nacionalinis muziejus 
LDK valdovų rūmai panašias 
bendradarbiavimo sutartis 
rengiasi pasirašyti taip pat su 
Feraros Este dinastijos pilimi 
(Italija), Drezdeno reziden-
ciniais rūmais (Vokietija), 
Gardino pilyse įsikūrusiu 
Gardino valstybiniu istori-
jos ir archeologijos muzie-
jumi (Baltarusija), taip pat 
Baltarusijos nacionaliniu is-
toriniu kultūriniu muziejumi-
draustiniu “Nesvyžius”.

LGĮTIC

LIETUVOJE TIK 7 PROC. 18-24 METŲ 
JAUNUOLIŲ NIEKUR NESIMOKO

Lietuva, sugebėjusi daugiau 
nei 26 proc. padidinti šį rodi-
klį, pripažinta kaip padariusi 
didelę pažangą ir kartu su suo-
miais dalijasi 3-4 vietomis ES.

Pažangos  a taska i to je 
Lietuva išskiriama kaip ES 
šalis, kurios ketvirtokai pa-
darė didžiausią pažangą pa-
gal matematikos rezultatus 
tarptautiniame TIMSS tyri-
me. Ketvirtos klasės moki-
nių rezultatai šiame tyrime 
buvo aukštesni už tarptautinį 
vidurkį. Lietuvos mokinių 
rezultatas – 530, o tarptautinis 
vidurkis – 500.

Pažangos ataskaitoje taip 
pat skelbiama, kad nuo 2000 
m. pailgėjo lietuvių vidutinė 
mokymosi trukmė, padaugėjo 
jaunimo, atvažiuojančio iš 
užsienio studijuoti, tačiau ir 
daugiau lietuvių renkasi stu-
dijas kitose šalyse.

Lietuvoje palyginti didelė 
dalis mokytojų intensyviai 
tobulina kvalifikaciją, išaugo 
įmonių išlaidos darbuotojų 
kvalifikacijos tobulinimui. 
Mūsų šalyje palyginti daug 
studijuojančiųjų tiksliuosius 
mokslus.                      LGĮTIC
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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
Buy any 4 tires and receive a. P.S. Tire hat!

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pmCleveland, OH 44119

S P O R T A S

Į jo namus prašėsi JAV 
laikraščiai ir televizijos, bet 
Lietuvoje įsivaikinęs du ber-
niukus krepšininkas Žydrūnas 
Ilgauskas nekeitė įpročio ne-
viešinti asmeninio gyvenimo. 
Tačiau ir slėpti vaikų nuo pa-
saulio jis neketino. „Nesielgsiu 
kaip popžvaigždė Michael 
Jackson, kuris vaikams kaukes 
dėjo“, – šyptelėjo vienas aukš-
čiausių tėčių pasaulyje.

Krepšininkas sutiko pa-
pasakoti, kaip vieną dieną 
pasikeitė jo kasdienybė, o 
juo labiau berniukų, kurie 
tapo Ilgauskais, iš mažyčių 
lovų vaikų namuose išskrido 
į didelius naujus namus ir 
pradėjo milijonieriaus atžalų 
gyvenimą.

Cleveland priemiestyje, er-
dviame Ilgauskų šeimos name 
ant Erio ežero kranto, iki šiol 
buvo trys svečių miegamieji.

Tą namo dalį Ž.Ilgauskas ir 
jo žmona amerikietė Jennifer 
retai naudojo, nes jiems užteko 
vietos virtuvėje, svetainėje ir 
miegamajame. Dabar nebe-
užtenka.

Du šviesiaplaukiai moto-
riukai su džinsais, du broliai 
– penkerių Deividas ir ketverių 
Povilas, laksto po namus dūk-
dami kartu su niufaundlendų 
veislės šunimi Beckham.

„Jis laimingas, kad gavo 
naujos mėsos žaidimams“, – 
juokėsi J.Ilgauskas. Net rytais, 
vos prabudę savo kambaryje, 
vaikai bėga į lovą pas tėvus, 
kurių dar prieš tris mėnesius 
neturėjo.

„Kai jie rytą ateina į lovą, 
pradeda šokinėti, žiūrėti ani-
macinius filmukus, tikrai pa-
sijuntu tėvu. Daug laisvalaikio 
nebeturiu, bet pamatau vaikų 
šypseną, pamatau, kad jie 
laimingi, pasidaro gera“, – 
pasakojo 34 metų Ž.Ilgauskas.

„Net negalite įsivaizduoti, 
kaip man pačiai kartais būna 
nuostabu, kad tai yra mano 
šeima. Esu labai laiminga 
moteris“, – žvelgdama į savo 
tris vyrus šypsojosi 38 metų 
J.Ilgauskienė.

Pora jau seniai norėjo 
mažylių. Prieš trejus metus 
apsilankę Pagynės vaikų glo-
bos namuose Kauno rajone 
Ilgauskai neslėpė, kad galvoja 
ne tik apie savus vaikus, bet ir 
apie galimybę įsivaikinti.

Dviejų aukštų sovietiniame 
pastate jie neslėpė jaudulio 
klausydami, kaip eilėraščius 
deklamuoja našlaičiai ir be-
globiai.

Šeima pradėjo įvaikinimo 
procesą praėjus beveik dve-
jiems metams, kai 2007-ųjų 
vasarį dėl nėštumo kompli-
kacijų J.Ilgauskienė neteko 
dvynukų.

Prieš NBA sezono pradžią, 
rugpjūtį, Ilgauskai Lietuvoje 

Broliai Deividas (kairėje) ir Povilas, iki šiol augę globos namuose 
Lietuvoje, Amerikoje tapo Ilgauskais ir pradėjo visai kitokį gy-
venimą.                                  Chuck Crow/ „The Plain Dealer” nuotr.

Į DIDELIO TĖČIO 
GLĖBĮ

apsikabino du berniukus iš tų 
pačių Pagynės vaikų globos 
namų. Du broliukus, kurie tapo 
jų sūnumis.

Apie Deivido ir Povilo 
praeitį garsi šeima pasakoti 
nenori, nes tai – per daug as-
meniška.

„Aš galiu papasakoti, kaip 
vaikams sekasi. Tai juk nėra 
valstybės paslaptis. Bet savo 
istoriją vaikai galės patys 
papasakoti, kai užaugs, jei to 
norės“, – sakė Ž.Ilgauskas.

Užtenka pažiūrėti į nau-
ją „statinį“ prie garažo, kad 
suprastum, jog kažkas šiuose 
namuose pasikeitė.

Ž.Ilgauskas nežinojo, ar 
būsimiems sūnums patiks 
krepšinis, bet nedidelis vai-
kiškas krepšio stovas su lan-
ku prie namo atsirado dar 
prieš vaikams atskrendant į 
Cleveland.

„Vis tiek jie – lietuviai, 
reikia leisti į krepšinį“, – šyp-
sojosi turtingiausias Lietuvos 
krepšininkas, „Cleveland 
Cavaliers“ klube rungtyniau-
jantis jau keturioliktus metus.

Atšalus orams krepšys at-
sirado ir rūsyje, kad nereikėtų 
atsisakyti kamuolio pradėjus 
pūsti vėjams nuo Erie ežero.

Jaunesnysis Povilas labai 
mėgsta krepšinį. Bet Deividas 
pametė galvą dėl beisbo-
lo. Iš kur tas pomėgis žais-
ti Lietuvoje ne itin žinomą 
žaidimą, nesupranta ir patys 
Ilgauskai.

„Jis visą laiką nori eiti į lau-
ką ir daužyti beisbolo kamuolį, 
– stebėjosi krepšininkas. – Kai 
vyko Amerikos beisbolo ly-
gos atkrintamosios varžybos, 
pasodinome jį prie televizo-
riaus. Tris valandas nejudėjo. 
Žiūrėjo kaip į stebuklą, iš jo nė 
žodžio neišgirsi“.

Povilas kitoks. Jis nori būti 
kaip tėtis. Jau turi jo pavardę, 
kol kas trūksta tik ūgio.

Vargu ar vaikai pasieks 

Ž.Ilgausko 220 centimetrų. 
Tiesą pasakius, apskritai sun-
ku nuspėti, kokie Povilo ir 
Deivido genai.

Kaip pasakojo Ž.Ilgauskas, 
globos namus vaikai paliko 
ploni ir mažiukai, bet per kelis 
mėnesius jau priaugo ir ūgio, 
ir svorio.

„Stengiamės, kad jie kuo 
daugiau miegotų, valgytų 
kuo geresnį maistą. Bandome 
jiems suteikti šilumos, – sakė 
Ž.Ilgauskas. – Po truputį auga. 
Bet krepšiniui reikia ir gynėjų. 
Ypač Lietuvai“.

Šeima jau planuoja vesti 
jaunėlį į krepšinio treniruotes. 
Greičiausiai po Naujųjų metų, 
nes norėtųsi, kad prieš tai 
pagerėtų Povilo anglų kalbos 
žinios. Kalbos pamokos – jos 
šiomis dienomis Ilgauskų 
namuose vyksta kiekvieną 
dieną. Jennifer varto lietuvių 
kalbos žodyną, vaikai kartoja 
angliškus žodžius.

Rita Stankevičiūtė, lrytas.lt

LIETUVIAI ŽINO VARŽOVUS PASAULIO ČEMPIONATE
Burtai lėmė, kad Lietuvos 

krepšininkai pasaulio čempi-
onate kovos su varžovais iš 
Ispanijos, Prancūzijos, Kanados, 
Libano ir N. Zelandijos.

24 stipriausios planetos 
ekipos į grupes pasiskirstė taip: 
A grupė: Argentina, Serbija, 
Australija, Vokietija, Angola, 
Jordanija; B grupė: JAV, 
Slovėnija, Brazilija, Kroatija, 
Iranas, Tunisas; C grupė: 
Graikija, Turkija, Puerto Rikas, 
Rusija, Kinija, Darmblio kaulo 
krantas; D grupė: Ispanija, 
Prancūzija, Kanada, Lietuva, 
Naujoji Zelandija, Libanas.

Lietuvos rinktinė prieš 
traukiant burtus buvo priskirta 

į ketvirtąjį krepšelį kartu su 
Kroatijos, Rusijos ir Vokietijos 
krepšininkais.

Lietuvos krepšininkai ne-
buvo perkopę barjero, kuris 
jiems būtų užtikrinęs vietą 
kitais metais vyksiančiame 
čempionate. Tarptautinės krep-
šinio federacijos (FIBA) val-
dyba Lietuvai vardinį kvietimą 
suteikė, kai Lietuvos krepšinio 
federacija LKF jai pervedė 0,5 
mln. eurų. Šalys pretendavu-
sios gauti papildomus bilie-
tus privalėjo atitikti sportinį, 
ekonominį marketingo bei 
finansinį kriterijus.

Pasaulio vyrų krepšinio čem-
pionatas vyks Turkijoje.     LRT


