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JAV PREZIDENTAS 
PADĖKOJO  

LIETUVOS VADOVEI
New York, rugsėjo 23 d. 

Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, dalyvaujanti JT 
Generalinės Asamblėjos dar-
be Niujorke, JT Generalinio 
Sekretoriaus Ban Ki-moono 
kvietimu dalyvavo valstybių 
vadovams surengtuose darbo 
pietuose.

Per pietus LR Prezidentė 
kalbėjosi su JAV preziden-
tu Baraku Obama. Trumpo 
susitikimo metu buvo apsi-
keista nuomonėmis apie JT 
Generalinės Asamblėjos sesi-
jos darbo aktualijas, JT svarbą 
globaliuose procesuose. JAV 
prezidentas padėkojo Lietuvos 
vadovei už aktyvų dalyvavimą 
JT veikloje.

Lietuva šiuo metu pirmi-
ninkauja tarpvyriausybinės 
organizacijos „Demokratijų 
bendrijos” darbui, kuriame 
itin svarbų vaidmenį vaidina 
ir JAV. JT GA rėmuose ši or-
ganizacija, kartu su pasauline 
moterų lyderių taryba, surengė 
stambaus masto konferenciją 
moterų vaidmenį pasaulinėje 
politikoje.

Prezidentės spaudos tarnyba

New York, rugsėjo 24 d. 
(ELTA). Protestuodamos prieš 
Irano prezidento pareiškimą, 
JAV bei kitų Vakarų šalių dele-
gacijos išėjo iš JT Generalinės 
Asamblėjos posėdžių salės.
Mahmoud Ahmadine jad 
Asamblėjai pareiškė, kad 
yra galvojančių, jog Rugsėjo 
11-osios išpuoliai JAV buvo 
amerikiečių konspiracinio pla-
no dalis, siekiant apginti Izraelį.

JAV šį Irano pareiškimą apie 

New York, rugsėjo 24 d. 
Jungtinių Valstijų valstybės se-
kretorė Hillary Clinton svarsto 
galimybę apsilankyti Baltijos 
šalyse. Tai per vykusį susiti-
kimą su Baltijos šalių užsienio 
reikalų ministrais Niujorke 
patvirtino JAV valstybės se-
kretorės pavaduotojas James 
Steinberg.

Lietuva 2011 metais pla-
nuoja surengti Demokratijų 
bendrijos ir Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organi-
zacijos šalių ministrų susiti-
kimus, primenama Užsienio 
reikalų ministerijos pranešime.

Baltijos šalių ministrai 
padėkojo JAV už rūpinimąsi 
jų saugumu. Susitikime buvo 
kalbėta ir apie pasirengimą 
būsimam NATO šalių vadovų 

New York, rugsėjo 24 
d.  Kalbėdama Jungtinių 
Tautų Generalinės asamblė-
jos 65-osios sesijos visuoti-
niuose debatuose Niujorke, 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
pabrėžė, kad atsakomybę už 
pasaulio ateitį privalo dalytis 
visos šalys, nepriklausomai 
nuo jų dydžio.

Kreipdamasi į tarptautinę 
bendruomenę, Prezidentė 
savo kalboje akcentavo eko-
logines, saugumo ir lyčių ly-
gybės problemas. Prezidentė 
atkreipė JT dėmesį į Lietuvos 
inicijuojamą rezoliuciją dėl 
jūroje paskandintų pavojingų 
cheminių medžiagų bei ka-
rinės amunicijos ir pakvietė 
šalis aktyviau bendradar-
biauti, keičiantis informacija 
apie šios problemos keliamus 
pavojus.

Prezidentė taip pat ragi-
no ypatingą dėmesį skirti 
lyčių lygybės problemoms. 
Europos Sąjunga per savo 
Lyčių lygybės institutą, įsikū-
rusį Lietuvoje, galėtų būti pa-
vyzdžiu ir kitiems regionams. 

Pasidalyti naujomis mintimis 
ir konkrečia teigiama patir-
timi Lietuvos vadovė visus 
pakvietė kitąmet Vilniuje 
įvyksiančiame Demokratijų 
bendrijos, kuriai pirmininkau-
ja Lietuva, susitikime lyčių 
lygybės klausimais.

„Lyčių lygybės užtikri-
nimas retai siejamas su eko-
nomikos krizės įveikimu ar 
klimato kaitos stabdymu. 
Tačiau yra paskaičiuota, kad, 
panaikinus diskriminaciją 
dėl lyties darbo rinkoje, BVP 
galėtų išaugti net 30 procentų. 
Kviečiu visus daryti viską, kas 
įmanoma, kad būtų išnaikinta 
netolerancija ir diskriminaci-
ja”, - teigė Prezidentė.

Lietuvos vadovė kiekvieną 
šalį pagal išgales kvietė pri-
sidėti ir prie Tūkstantmečio 
vystymosi tikslų įgyvendi-
nimo.

„Nors ir nėra turtinga 
valstybė, Lietuva teikė hu-
manitarinę pagalbą Haičiui, 
P a k i s t a n u i ,  M o l d o v a i , 
Ukrainai, Rusijai ir kitoms 
šalims. Mes ėmėmės tokių 

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė tarptautinę bendruomenę 
ragino išnaikinti netoleranciją ir diskriminaciją.     EPA-ELTA nuotr.

ATSAKOMYBĘ UŽ PASAULIO ATEITĮ  
TURI PRISIIMTI KIEKVIENA ŠALIS

sunkių iniciatyvų kaip nacio-
nalinių saugumo pajėgų mo-
kymas Afganistane. Bendras 
darbas leido pasiekti, kad 
Lietuvos lėšomis Afganistano 
Goro provincijoje buvo vyk-
domos bendruomenės švieti-
mo programos, pastatyta 19 
mokyklų, kurios atvėrė duris 
ir mergaitėms, įkurta pirmoji 

viešoji biblioteka provinci-
jos sostinėje Čagčarane. Tai 
nedidelis, bet svarbus indė-
lis. Tikiu, kad su kiekvienu 
konkrečiu projektu judame 
link globalių tikslų įgyven-
dinimo”, - JT Generalinėje 
asamblėjoje pabrėžė šalies 
vadovė.

Prezidentės spaudos tarnyba

JAV senatorius R. Durbin:
„SPRENDIMAS BUVO TEISINGAS”

Washington, DC, rugsėjo 
20 d. (ELTA). Washington, DC 
viešėjusi Seimo pirmininkė 
Irena Degutienė, susitikusi 
su lietu vių kilmės JAV sena-
toriumi Richard J. Durbin, 
kalbėjosi apie Lietuvos narystę 
NATO ir energetinės nepri-
klausomybės Įtvirtinimą.

Lietuvos parlamento va-
dovė pa dėkojo JAV senatoriui 
už ilgametę pa ramą Lietuvai 
ir pakvietė toliau bendradar-
biauti stiprinant Lietuvos ir 
JAV ryšius.

R. Durbin pagyrė Lietuvą 
už sva rų indėlį į NATO ir 
pastangas būti ypač aktyvia 
organizacijos nare. „Lie tuvos 
dalyvavimas NATO yra pavyz-
dinis. Ne paslaptis, kad JAV 
Kongre se prieš priimant šį 
sprendimą buvo abejojančių 
dėl Lietuvos gebėjimo bū ti 
visaverte NATO nare. Tačiau 
Lie tuva įrodė savo sugebėji-
mus ir ište sėjo duotą pažadą 
ne tik naudotis saugumo sky-
du, bet ir aktyviai prisi dėti ji 
stiprinant. Šiandien drąsiai 
sa kau, kad sprendimas priimti 
Lietuvą į NATO buvo teisin-
gas”, - sakė JAV senatorius.

Susitikime daug dėmesio 
buvo skirta ir energetinio sau-
gumo klau simams. Senatorius 

domėjosi Lietu vos planais 
ir veiksmais šioje srityje. I. 
Degutienė pažymėjo, kad 
energetinis saugumas ir ne-
priklausomybė yra svarbiausi 
Lietuvos Vyriausybes sau 
keliami uždaviniai.

„Suprantame,  kad be 
energeti nės nepriklausomy-
bės nebus ir visiš kos politines 
nepriklausomybės. Spręsdami 
šiuos iššūkius bendradar-
biaujame su savo partneriais 
Europos Sąjungoje, tačiau 
tikimės ir didesnio JAV dėme-
sio. Bet visų pirma stengsi mės 
padaryti tai, kas priklauso 
nuo mūsų pačių - reikia atlikti 
daugelį iki šiol ilgai atidėliotų 
namų darbų. Tu rime panaikinti 
dujų ūkio monopolį ir atskirti 

dujų perdavimo ir paskirsty mo 
valdymą. Dabar egzistuojantis 
dujų ūkio monopolis trukdo 
atsirasti kitoms dujų tiekimo 
galimybėms. Ti kimės, kad 
panaikinus monopolį sparčiau 
pajudės ir suskystintų dujų ter-
minalo projektas, kurio statyba 
- kitas svarbus Vyriausybės už-
davinys”, - sakė I. Degutienė.

Seimo pirmininkė pakvie-
tė JAV senatorių apsilankyti 
Lietuvoje kitais metais mi-
nint kruvinųjų Sausio įvy kių 
20-ąsias metines.

JAV senatorius Richard Durbin

susitikimui.
JAV valstybės sekreto-

rės pavaduotojo ir Lietuvos, 
Latvijos, Estijos užsienio rei-
kalų ministrų susitikime taip 
pat aptarta būtinybė stiprinti 
Baltijos šalių ir JAV politinį 
dialogą. J. Steinberg taip pat 
pabrėžė Baltijos šalių ir JAV 
visuomenių ryšių svarbą.

„Baltijos šalių piliečiai, 
jūsų išeiviai Amerikoje visada 
buvo labai aktyvi ir pozityvi 
jėga, mes labai jais didžiuo-
jamės”, - sakė JAV valstybės 
sekretorės pavaduotojas.

Jungtinių Valstijų, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vyriausybės 
rugsėjo 23 dieną Niujorke pra-
nešė apie Baltijos ir Amerikos 
laisvės fondo veiklos pradžią. 
Tai savo Vyriausybių vardu 

H. CLINTON GALI APSILANKYTI BALTIJOS ŠALYSE
specialioje ceremonijoje pa-
skelbė JAV valstybės sekre-
torės pavaduotojas, Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užsienio 
reikalų ministrai.

Fondas per švietimo ir mai-
nų programas sieks praturtinti 
ryšius tarp JAV ir Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos. Fondas 
teiks finansinę paramą Baltijos 
šalių studentų bei jaunųjų 
specialistų stažuotėms JAV 
įmonėse, skirs stipendijas 
moksliniams tyrimams ir stu-
dijoms JAV universitetuose.

Fondo veiklos pradžiai 
skirtoje ceremonijoje A. Ažu-
balis pareiškė, kad šis fondas 
yra svarbus tiltas tarp Baltijos 
šalių ir JAV jaunimo, ateities 
kartų, būsimų politikų, versli-
ninkų bei mokslininkų.    LRT

IRANO PREZIDENTO KALBA SUKĖLĖ PROTESTĄ
2001 m. rugsėjo 11-osios išpuo-
lius, per kuriuos žuvo beveik 3 
tūkst. žmonių, pavadino „bjau-
riu ir klaidingu”.Amerikos de-
legatams išėjus iš salės, prie jų 
prisijungė dar 32 šalių atstovai, 
įskaitant ir visų Europos vals-
tybių, Kanados, Australijos, 
Naujosios Zelandijos bei Kosta 
Rikos. Tačiau Irano prezidentas 
nesutriko dėl tokio diplomatų 
poelgio ir tęsė savo aistringą 
kalbą prieš sionizmą ir Izraelį.



2 . DIRVA . 2010 m. rugsėjo 28 d. . 

Lietuvos Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos seniūnas, 
opozicijos vadovo Algirdas Butkevičius siūlo svarstant rentų 
skyrimą vadovautis vakarietiška praktika. Jo nuomone, rentos ir 
kitos įvairios valstybės išmokos gali būti mokamos tik tada, kai 
žmogus neturi jokių pajamų. „Mano manymu, reikėjo taikyti vis 
dėlto vakarietišką praktiką. Rentos arba kitos įvairios valstybės 
išmokos yra mokamos tada, kada žmogus neturi jokių pajamų. 
Ir nereikia suprasti, kad pajamos yra tos, kurios gaunamos per 
darbo užmokestį. Pajamos Vakarų pasaulyje traktuojamos kaip 
pajamos, gautos iš bet kokios veiklos, nesvarbu, ar iš dividendų, ar 
iš parduoto kažkokio turto, arba honorarai, arba darbo užmokestis. 
Visa tai yra pajamos žmogaus, kuris užsiima tam tikra veikla, 
ir tada kitokios išmokos nereikalingos”, - sakė A. Butkevičius, 
remdamasis pajamų traktavimu tarptautinėje finansų apskaitoje. 
Jis savo vertinimo nenorėjo susieti su Prezidento našlės rentos 
siekiančia Kristina Brazauskiene.

Informaciją apie galbūt amerikiečių laikytus kalinius spė-
jamame Centrinės žvalgybos valdybos kalėjime Lietuvoje gali 
komentuoti tik Jungtinės Valstijos, sakė Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė. Šalies vadovė žurnalistams teigė nenorinti vertinti 
britų nevyriausybinės organizacijos paskelbtos informacijos, kad 
kažkuriuo metu tarp 2004 ir 2006 metų JAV įrengtame kalėjime 
Lietuvoje buvo kalinamas palestinietis, laikytas įtakingu „Al 
Qaeda” veikėju.

Atnaujintas saugumo pulkininko Vytauto Pociūno mirties 
tyrimas pamažu stumiasi į priekį. Bylą tiriantys prokurorai atliko 
eksperimentą, kuriuo aiškintasi, kaip viešbutyje Baltarusijoje 
galėjo žūti aukštas Lietuvos saugumo departamento karininkas. 
Vytautas Pociūnas neaiškiomis aplinkybėmis žuvo neaiškiomis 
aplinkybėmis iškritęs per Bresto viešbučio langą. Bylą toliau 
tiriantys prokurorai atliko eksperimentą, kuris turėtų parodyti 
ar Lietuvos karininkas pro langą galėjo iškristi pats, ar buvo 
išmestas. V. Pociūnas žuvo 2006 m. rugpjūčio 23 d. prieštarin-
gomis aplinkybėmis, iškritęs pro viešbučio „Inturist” kambario 
langą. Generalinė prokuratūra tyrimą baigė išvada, kad įvyko 
nelaimingas atsitikimas. V. Pociūno artimieji ir visuomeninės 
organizacijos pasiekė, kad per teismus bylos tyrimas būtų kelis 
kartus atnaujintas. Pulkininko žūties aplinkybes tyrė ir premjero 
Gedimino Kirkilo sudaryta speciali komisija, tačiau ši pasižymėjo 
visišku neveiklumu ir nieko neišsiaiškinusi išsiskirstė. Trečią 
kartą, teismui įpareigojus atnaujinti tyrimą, prokurorai pripažino, 
kad V. Pociūnas galėjo būti ir nužudytas bei ėmė tirti šią versiją.

Seimas, reikšdamas nuoširdžią pagarbą holokausto au-
koms, 2011-uosius metus paskelbė Holokausto aukų atminties 
Lietuvoje metais. Už tokį Seimo nutarimą rugsėjo 21 d. balsavo 
80 Seimo narių, susilaikė vienas. Seimas nutarė paskelbti 2011 
metus Holokausto aukų atminties Lietuvoje metais tęsdamas 
Konstitucijoje įtvirtintą darnaus tautų sugyvenimo, kovos prieš 
bet kokias antisemitizmo apraiškas politiką. Nutarime pabrėžia-
ma, kad Lietuvos žydų netektis nacistinės okupacijos metais yra 
didžiulė mūsų bendros istorijos tragiškoji dalis. Parlamentarai 
savo priimtame dokumente pasmerkė nacistinės okupacijos metais 
nacių ir jų kolaborantų Lietuvoje vykdytą žydų genocidą.

Premjeras teigia, kad kalbėti apie naminės degtinės legaliza-
vimą yra per anksti: iš pradžių svarbu įveikti „didžiąją pandemi-
ją” - besaikį alkoholio vartojimą. A. Kubilius taip pat akcentavo, 
kad Seime įregistruotos Alkoholio kontrolės įstatymo pataisos, 
kuriomis ir siūloma įteisinti stiprių tradicinių alkoholinių gamybą 
kaimo turizmo sodybose, yra parengtos netinkamai. Primename, 
kad Seimas dar pernai pradėjo svarstyti siūlymą kaimo turizmo 
sodybose virti ir parduoti ribotą kiekį naminės degtinės, ne stipres-
nės nei 65 laipsniai. Šiuo metu šio gėrimo gamyba gyventojams 
yra uždrausta.

Seimo narys V. Valkiūnas siūlo papildyti Konstitucijos 34 
straipsnį ir įteisinti privalomą balsavimą visiems, turintiems rin-
kimų teisę asmenims. Pakeitus straipsnį pasinaudoti šia teise būtų 
privaloma. Seimo kanceliarijos Parlamentinių tyrimų departamen-
to duomenimis, Europos Sąjungos šalyse, kuriose balsavimas yra 
privalomas (Belgija, Graikija, Kipras, Liuksemburgas), piliečių 
aktyvumas vidutiniškai siekia apie 85-90 procentų. Lietuvoje 
Seimo rinkimuose 2008 metais dalyvavo tik 48,6 procento rinkėjų. 
Konstitucijos keitimo registravimas galimas, jei siūlomą pataisą 
palaiko ne mažiau nei ketvirtadalis visų Seimo narių.

Vilniaus rajono merė Marija Rekst teigia, jog keis-
ti gatvių pavadinimų lentelių vien į lietuviškas nėra po-
reikio, mat Vilniaus rajone daugiausiai gyvena etniniai 
lenkai. Remiantis Lietuvos įstatymais gatvių pavadini-
mai turi būti rašomi valstybine kalba. Rajono merė taip  
pat apgailestauja, kad Lietuvoje politikai dažnai mano, esą lenkai 
Vilniaus krašte diskriminuoja lietuvius. Jos tvirtinimu, tai netiesa. 

ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Popiežius Benediktas XVI yra pirmasis Romos Katalikų Bažnyčios vadovas, kuris, kai Anglijos 
Bažnyčia XVI amžiuje karaliaus Henry VIII vadovaujama, atsiskyrė nuo Romos, buvo Canterburio 
arkivyskupo Rowan Williams priimtas Westminterio abatijoje oficialaus vizito metu.              Reuters

Didžiosios Britanijos karalienė Elzbieta, vyriausia Anglijos 
Bažnyčios galva, labai šiltai sutiko popiežių Benediktą XVI, kaip 
Vatikano valstybės valdovą.                                                  Reuters

T. Federico Lombardi, 
Šventojo Sosto spaudos salės di-
rektorius, visos Benedikto XVI 
kelionės Jungtinėje Karalystėje 
metu buvęs šalia popiežiaus, ją 
pavadino sėkminga. Ne vien 
todėl, kad sutraukė daug tikin-
čiųjų, bet ir todėl, kad popiežius 
galėjo Kristaus vardu perduoti 
savo žinią britų visuomenei ir ži-
noti, kad yra girdimas. Savaime 

POPIEŽIAUS VIZITAS  
JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE

nėra svarbūs dideli skaičiai. 
Svarbu tai, ką jie rodo – daug 
žmonių, katalikų ir ne, klausėsi 
ką popiežius gali jiems pasakyti.

Šventasis Tėvas, pasak t. 
Lombardi, nenori būti (šou) 
„žvaigžde”. Tai neatitinka 
jo asmens savybių, troškimų 
ir tarnystės. Tačiau, žinoma, 
džiaugiasi, matydamas, jog 
daugybės žmonių yra atpažįs-
tamas tokiu, kokiu nori būti 
– Viešpaties tarnu, nuolankiu, 
jautriu ir maloniu.

Būtent tokį popiežių galėjo 
pažinti tie, kurie apie jį turėjo 
daug stereotipų arba neturėjo 
pakankamai informacijos. Tam, 
beje, labai padėjo ir britų na-
cionalinė televizija BBC, kuri 
dirbo labai profesionaliai. Ji 
parodė ne tik renginius, bet ir 
patį popiežiaus asmenį iš arti, 
jo šypseną, jo paprastus gestus, 
jo susitikimus su žmonėmis. 
Tapo aišku, kad tai yra svečias, 

kuris atvyko kaip draugas, 
su pagarba ir teigiama žinia. 
Būtent šie paprasti ir tiesiogi-
niai popiežiaus vaizdai daugelį 
vertė keisti tuos neigiamus 
stereotipus, kuriuos jie turėjo 
susidarę apie Benediktą XVI.

Pasak t. Lombardi, jam 
didelį įspūdį padarė popiežiaus 
apsilankymas Vestminsterio 
Halėje, kurioje jis susitiko su 

britų politikos ir visuomenės 
pasauliu. Buvo matyti, kad 
ten buvę labai įvairių pažiūrų 
žmonės atidžiai, su dideliu 
dėmesiu klausėsi, kokias įž-
valgas popiežius gali jiems 
pasakyti apie tikėjimą ir protą, 
apie visuomenę ir religiją, apie 
religiją ir politiką.

T. Lombardi žodžius pa-
tvirtina ir anglakalbės spaudos 
apžvalga. Prieš popiežiaus 
vizitą joje netrūko deklaraci-
jų, apie britų daugumos, taip 
pat ir katalikų, šaltumą ar net 
abejingumą Benediktui XVI. 
Tiesa, galima pridurti, kad 
didelis trumpesnių ar ilgesnių 
žinių skaičius, kuriose tai 
buvo paminima, buvo įdomus 
kontrastas tų žinių turiniui apie 
„abejingumą popiežiui”.

Tačiau prasidėjus popie-
žiaus vizitui, žiniasklaidos tonas 
akivaizdžiai keitėsi. Tarsi su 

nustebimu buvo konstatuota, 
jog popiežiaus kalbos ir ges-
tai verti dėmesio, kad su juo 
susitikti susirinko gausios, en-
tuziastingos ir džiaugsmingos 
minios, tūkstančiai jaunuolių. 
Dienraščiai išspausdino nema-
žai fotografijų, kuriose puikiai 
regimos žmonių geros emocijos, 
o apžvalgininkai, nors neretai 
ir paprieštaraudami, tačiau su 
dideliu įsigilinimu komentavo 
Benedikto XVI žodžius.

Daugelyje didesnių dien-
raščių, kartais nenoriai, popie-
žiaus vizitas pripažintas „sėk-
mingu”, o vienas iš jų klausė, 
kur dingo „rotveileris” - tapo 
akivaizdu, jog ši, kai kurių kri-
tikų popiežiui prisegta etiketė, 
visai neatitinka tikrovės.

Kalbant apie kritikus ir 
protestuotojus, jų didžiausia 
akcija – eisena buvo surengta 
šeštadienį, Londone. Policijos 
duomenimis demonstracijoje 
dalyvavo apie 6-7 tūkstan-
čius, organizatorių teigimu 
– virš 10 tūkstančių asmenų. 
Manifestantų protesto motyvai 
buvo patys įvairiausi, nebūtinai 
sutampantys. Pavyzdžiui, gru-
pelė moterų reikalavo moterų 
kunigystės katalikų Bažnyčioje, 
kiti nešė plakatus su užrašais 
apie pedofiliją, treti už gėjų 
teises, ketvirti reiškė principinį 
nusistatymą prieš religiją.

Jei vieni plakatai atspindė-
jo visuomenėje ir Bažnyčioje 
vykstančias kontraversijas, kiti 
pasižymėjo sekliu primityvu-
mu, pavyzdžiui, vaizduodami 
Benediktą XVI kaip „nacį”. 
Jokia paslaptis, kad 1941 me-
tais, tuo metu 14-etis Joseph 
Ratzinger buvo, prieš savo 
norą, tačiau pagal karo metais 
Vokietijoje galiojusį įstatymą 
įrašytas į „Hitlerio jaunimo” 
organizaciją, o dar po dviejų 
metų paimtas į kariuome-
nę. Tačiau taipogi aišku, jog 
Ratzingeriui, kaip ir tūkstan-
čiams kitų paauglių, toks liki-
mas teko dėlto, kad jie patys 
buvo nacistinės totalitarinės 
sistemos aukos.    bernardinai.lt
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LIETUVA – SVARBIAU NEI PINIGAI
Dabartinė Lietuvos krepšinio rinktinė parodė pasauliui 

Turkijoje, kad jaunieji krepšininkai gali versti kalnus dėl 
Lietuvos. Pasaulio čempionate pralaimėtos rungtynės tik JAV, 
ir tik 15 taškų skirtumu (JAV 89, Lietuva 74).

Šį kartą beveik visi krepšinio žymūnai atsisakė atstovauti 
Lietuvai. Jaunieji lietuviai krepšininkai pasaulio čempionate 
tapo trečiaisiais, laimėjo bronzą. Komandoje net šeši debiu-
tantai. Jie parklupdė pasaulio ir Europos čempionę Ispaniją. 
Nugalėjo net septynias komandas. Kai rinktinei pradėjo 
vadovauti Kęstutis Kemzūra, nedaug kas tikėjo pergale, nes 
turėjo žaisti su tais krepšininkais, kuriuos turėjo, bet treneris 
tikėjo, kad šie jaunieji gali ir mirti už Lietuvą.

Ši rinktinė Lietuvos krepšiniui vėl suteikė iškiliųjų vardą. 
Lietuviai parodė nepaprastą jėgą ir drausmę, lemiančią krep-
šinio pergales. Puiki pamoka – nenuleisti rankų ir nedejuoti, 
jog varžovai už mus stipresni, neįveikiami, kad menka ko-
manda. Juk ne vienas atsisakė žaisti Lietuvos komandoje, kad 
pratęstų metus profesionalų krepšinyje ir uždirbtų dar vieną 
kitą milijoną daugiau.

Lietuvių žaidimą Argentinos portalas elpais.com apibūdino 
kaip krovininį traukinį, lekiantį greičiu ir nesulaukianti jokio 
pasipriešinimo. „Lietuva buvo lokomotyvas, kuris žaidė kaip 
dievai, su užgniaužiančia gynyba ir nuostabiu pataikymu iš 
toli: aštuoni tritaškiai per pirmuosius aštuonis bandymus. 
Argentina buvo marionetė, kuri negalėjo sustabdyti lietuvių 
puolimo”. Pasak portalo Argentinos žaidėjai buvo priblokšti, 
o kamuolys po 24 sekundžių mirdavo Pablo Prigioni ir Carlos 
Delfino rankose, nes jie nežinojo, ką su juo daryti – buvo 
labai toli nuo krepšio, ir neturėjo galimybės išmesti ar atlikti 
perdavimo.

Pirmasis lietuvis krepšininkas žaidęs Amerikos profesio-
nalų komandoje Šarūnas Marčiulionis pareiškė: „Ši rinktinė 
išaugo mano akyse”. Drąsiai galima teigti – Lietuvos rinktinė 
tikrai buvo verta sidabro.

„Lietuvos ryto” redaktorius Rimvydas Valatka po rinkti-
nės laimėjimų pastebėjo, jog K. Kemzūros talentas sugebėjo 
pasiimtą uždavinį atlikti taip, kaip niekas kitas geriau už jį 
nebūtų atlikęs. „Su vieninteliu vidurio puolėju, ir dar abiem 
traumuotomis čiurnomis, su antrais ir trečiais galimais 
kitų pozicijų numeriais palikti po savęs Ispaniją, Graikiją, 
Argentiną, Kroatiją, Slovėniją, Rusiją, Braziliją ir atsidurti 
tarp trijų geriausių planetos komandų?”

Tai Lietuvos išauginti jaunuoliai, kuriems Lietuva – aukščiau 
nei pinigai. Krizės prispausta Lietuva džiaugiasi tautine švente, 
kokią suteikė ši krepšinio rinktinė. Ačiū tiems geradariams, ku-
rie padovanojo pusę milijono eurų, kad Lietuva būtų išgarsinta 
pasaulyje. Bet nepamirškime, kad jie – jau ne  vieninteliai tokie. 
Jau auga Europos čempione tapusi Lietuvos aštuoniolikmečių 
krepšinio rinktinė, kuri ant čempionų pakylos giedojo Lietuvos 
himną. Tikras nepriklausomos Lietuvos atžalynas!

Lietuvai taupyti sporto ir kultūros sąskaita nepatartina. 
Mažai valstybei kito kelio nėra – ji garsi tik savo sportininkų, 
menininkų ir kultūrininkų laimėjimais.

S. Tūbėnas

Pastaruoju metu girdėjome 
ir skaitėme daug bandymų 
tiksliai atsakyti klausimą: kas 
sugriovė Sovietų Sąjungą? 
Manau, kad daugybėje at-
sakymų esama bent dalinos 
tiesos suvokus tikrąją, istorinę 
klausimo esmę: kas pasparti-
no šios tironijos, kaip ir visų 
buvusių tironijų, neišvengia-
mumą. Tad net ir tie mūsų, 
kurie drįso vien tik svajoti 
apie Laisvę, prisidėjo prie 
jos atgavimo. Keistu suta-
pimu, šį rašinį rašau per TV 
išklausęs didžiai iškilmingų 
„padėkos už laisvę” Šventų 
Mišių Šiluvoje.

Lietuvos reikalais besisie-
lojančius senolius turėtų džiu-
ginti tai, kad pasirodo ženklų, 
jog į naujos kovos už laisvę 
arenon su naujais ginklais 
žygiuoja ir jaunesnioji bei 
jaunoji tautos karta. Vienas jų, 
Darius Simanaitis, plačiai (in-
ternete ir spaudoje) paskleis-
tame straipsnyje Nobelio 
premijų klausimu, nurodo, jog 
esama jėgų pasaulyje, kurios 
gelbsti raudonąją tironiją nuo 
griūties. JAV buvo plačiai 
skelbiama informacija, kad 
kapitalistais vadinami Sovietų 
draugai globalistai per po-
litinę ir finansinę paramą 
per „prekybą” palaikė SSRS 
nuo subyrėjimo. Šis kylantis 
jaunosios kartos tiesos sklei-
dėjas apie tai parašė plačiai 
paskleistame straipsnyje „Ar 
lietuvis vertas Nobelio Taikos 
premijos?” 

Kitas jaunosios kovotojų 
už pilną informaciją, gi tuo, 
savaime, ir už tiesą, mums 
praskleidė susimąstyti ver-
čiančias Vilniuje įvykusios 
tarptautinės konferencijos 
„Krem-imperijos griūties” 
užuolaidą į smegeninę sceną. 
Interneto portale slaptai.lt ir 
spaudoje tos konferencijos 
aprašymą pavadino įspėjančia 
antrašte – „Taikai subyrė-
jusios imperijos taikiai atsi-
gauna”. Gintaras Visockas, 
pagirtinai – su jo tėvo Vytauto 
talka, yra jau gan plačią pra-
dalgę išklojęs svetainėje slap-
tai.lt ir spaudoje iš minėto 
jo straipsnio sužinome, kad 
„griūties” klausimus Vilniuje 
gvildeno žymūs lietuvių, estų, 
latvių, rusų, lenkų, švedų, 
anglų žurnalistai, politologai, 
publicistai, rašytojai ir žymūs 
valstybės vyrai. Buvo stebi-
masi, kad Lietuvai „beveik 
be kraujo ir aukų taip lengvai 
pavyko nusimesti „Kremliaus 
jungą”.

Iš pranešimo mano galvo-
senon ypač įstrigo viena eilutė: 
„Štai Švedijos diplomatas net 
prisipažino: Man iki šiol vis 
dėl to nėra iki galo aišku, kaip 
jūs, lietuviai, sugebėjote išsi-
veržti iš SSRS imperijos?”.

Susidaro įspūdis, kad kon-

SOVIETŲ SĄJUNGĄ SUGRIOVĖ KOMUNIZMAS
ferencijos ekspertai svarstė 
„imperijos griūtį” lyg tai būtų 
staigi stichija, kaip žemės 
drebėjimas. Imperija pradėjo 
griūti nuo pat pirmųjų jos die-
nų, kai Leninas nuvertė carą 
nuvertusią” nacionalinę” ar 
„demokratinę” valdžią.

Tai patyriau savu, vaikiš-
ku, kailiu ir mačiau „Rusijos 
Sovieto” (dar ne „Sovietų 
Sąjungos”) badaujančio vai-
ko akimis. Iš badaujančios 
Maskvos į Ukrainą perke-
liant šeimas ešelonai važiavo 
į Pietus pro dviejų ar trijų 
aukštų dydžio sukrautų javų 
kūgius, su pamažu, nuo žie-
mos, tebetirpstančiu sniego 
užklotu. Pietinėje Ukrainoje, 
Pavlogrado geležinkelio sto-
tyje į alkanas akis krito pe-
rone musių apgultų, daugelio 
suskilusių saldžių arbūzų 
krūva. Netrukus, profesionalų 
ir apskritai inteligentų išžudy-
mo pasėkoje ir ten prasidėjo 
trūkumai ir epidemijos.

Pakeliui Lietuvon mamai 
su šeimos likučiais (vyres-
ne sesute Elena ir manim) 
Maskvoje mama turėjo (atvi-
rose traukinio platformose) 
važiuoti bent 400 km., kad 
radus kas už maistą pirktų 
mirusio tėvo ar vaiko rūbą 
ar rūbelį. Tai būtų tik „I-
jo tomo” prisiminimų apie 
„griūties” pradžią. O kur 
dar organizuotos milijonų 
žudynės ir GULAG’o mirti-
ninkai. Apie tai laiku pasirodė 
prof. Onos Voverienės knyga 
„Antikomunizmas”. Ir tai 
geros dokumentacijos priedas 
sensacingų konferencijų ir 
Tribunolo po „Komunizmo 
nusikaltimų tyrimų” skraiste. 
Tad komunizmas, kaip ir 
senosios tironijos, suėdė 
save ir paspringo savo aukų 
lavonais. Lietuvių tauta gali 
didžiuotis savais Didvyriais 
ir savomis Didmoterimis už 
pareigos tautai ir žmonijai 
jausmą, už drąsą – dažnai iki 
aukščiausios aukos. Nežiūrint 
tautas ir Tiesą naikinančių 
globalistų aukso, neįmano-
ma nupirkti ar nusamdyti 
pakankamai „intelektualų”. 
Tereikia mažumos nurodyti 
aiškią tiesą. Juk Andersono 
pasakoje vaikutis sugriovė 
„gražių rūbų” įvaizdį sušuk-
damas: „Žiūrėkite – karalius 
nuogas!” Nudžiugau nesena-
me pokalbyje su intelektuali-
ne drąsa pasižyminčiu prof. 
Romualdu Ozolu patyręs, kad 
jis įsitikinęs, kad galingieji 
bijo negalingųjų informacijos. 
Gal todėl mūsų radijo ir TV 
veik etatinių eterio „išminčių” 
tarpe retai girdime (nebent 
tik „nei šilta – nei šalta” te-
mose) jo balsą ar pamatome 
jo veidą. O būtų jau metas, 
kad asmenys ir organizacijos 
pareikalautų, kad diskusijoms 

apie nežinia kieno Briuselyje 
susodintus Europos Sąjungos 
komisarus ir nežinia kada, 
kur,  kieno,  pagal  kokią 
„Konstituciją” išrinktą ES 
„šviežią” ES prezidentą pa-
naudotų ir R.Ozolą. Matomai 
LR nepriklausomybės ir tau-
tos išlikimo, baudžiavos ar 
laisvės klausimai yra „tabu” 
viešiems svarstymams.

Tad klausimas „Kas su-
griovė Kremliaus imperiją?” 
galima atsakyti tik pusiau 
teisingai dvejopai: arba – 
„Komunizmas”, kuris iššaukė 
antikomunizmą, arba prof. 
Onos Voverienės naujau-
sioje knygoje aprašomas – 
„Antikomunizmas”, kurį nuo 
pat Lenino valdžios pirmų 
dienų įvairiausiose formose 
iššaukė piktybinė valdžios 
forma – „Komunizmas”.

Manyje sąmoningą nepa-
kantą ir net neapykantą ko-
munizmui turbūt iššaukė tai, 
kad jis du kartus, per pirmąją 
okupaciją pažemino mane 
mano paties akyse. Pirmą kar-
tą pirmųjų trėmimų metu, kai 
sąmyšiui darbovietėse nura-
minti buvo sušaukti mitingai, 
kuriuose buvo „paaiškinama”, 
jog tuo būdu atsikratoma 
nuo buožių, kitų išnaudoto-
jų ir prostitučių. Ir nors su 
žmona buvome susikrovę 
šiltų rūbų galimai kelionei į 
Sibirą, netapau „herojum”: 
su kitais bendradarbiais at-
sistojau ir, kai „profsąjungų” 
komisaras pasiūlė, plojome 
Stalinui už „Lietuvos išvaly-
mą”. Prisimenu kaip tai kaip 
tas skaudus prisiminimas 
matomai stipriai paveikdavo 
mano kalbų publiką. 

Kitą savigarbos praradi-
mą komunistai iššaukė prieš 
pat vokiečių – rusų karą. 
Okupanto statytiniai pačioje 
okupacijos pradžioje man at-
ėmė, kaip „žinomam reakcijo-
nieriui” stipendiją studijoms 
Technikos fakultete. Staiga 
po metų kviečia kalbėti apie 
stipendiją, berods 106 rublių. 
Pagal pogrindžio žinias buvo 
laukiama, bet kurią dieną 
prasidedančio karo. Kai iš-
sisukau gražia giesmele, kad 
„neišgaliu”, pasiūlė dvigubą. 
Nebuvau „herojus” aiškiai 
atsisakyti, per dvigubą stipen-
diją, tarnauti Kremliui. Karo 
nesulaukęs, rizikavau (nuo 
galimos principo išdavystės 
per NKVD spaudimą) pabė-
gau į pasienį. Tai pažemino 
mane mano akyse.

Taip, Raudonoji rusų im-
perija sugriuvo, tačiau šė-
toniškasis, žmogaus blogio 
įkūnijimas, išliko. Reiškia, 
anot kun. Stasio Ylos, kova 
prieš blogį turi tęstis: „Kas 
liaujasi kovojęs – miršta”. 
Nemirkime.

Vilius Bražėnas
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Londonas, rugsėjo 20 d. 
(LRT). Didžiojoje Britanijoje 
lankęsis po piežius Benediktas 
XVI sekmadienį aukojo iš-
kilmingas Mišias po atviru 
dangumi, per kurias paskelbė 
palai mintuoju į katalikybę 
atsivertusį anglikonų dvasi-
ninką.

Angl i jos  centr in iame 
Birmingam mieste apie 55,000 
žmonių dalyvavo Mišiose, 
per kurias buvo beatifikuotas 
anglų kardinolas John Henry 
Newman. Šios pamaldos vai-
nikavo keturias dienas tru-
kusį oficialų Šven tojo Tėvo 
apsilankymą, kuris, pasak 
apžvalgininkų, padėjo suma-
žinti įtampą tarp katalikų ir 
anglikonų.

Tūkstančiai piligrimų, ku-
rių daugelis susirinko dar 
neprašvitus, nepabūgo lietaus 
ir žvarbių orų, at vykę ste-
bėti, kaip pontifikas skelbia 
palaimintuoju J. H. Newman 
antrojo didžiausio Britanijos 

POPIEŽIUS PASKELBĖ PALAIMINTUOJU  
Į KATALIKYBĘ ATSIVERTUSĮ ANGLIKONĄ

miesto parke.
Pasak britų tikinčiųjų, 83 

metų Benediktas XVI palenkė 
į savo pusę daug kritikų, ne 

Rugsėjo 20 d. popiežius Benediktas XVI Birmingham aukojo šv. Mišias ir jų metu paskelbė pa-
laimintuoju garsųjį XIX amžiaus anglikonų, o vėliau katalikų mąstytoją kardinolą John Henry 
Newman.                                                                                                                                         EPA

kartą pareiškęs, kad gailisi ir 
sielojasi dėl Katalikų Baž nyčią 
krečiančių kunigų pedofilijos 
skandalų.

Anglikonų Bažnyčią mėgi-
nęs „atnaujinti” J. H. Newman 
XIX am žiaus 4-ame dešim-
tmetyje galiausiai nusprendė,  

Šiomis dienomis Lietuvos 
Seime pradedamas svarstyti 
ilgai rengtas, įvairiose tarp-
tautinėse vietose svarstytas 
klausimas: buvusių žydų ben-
druomenių prarasto turto kom-
pensacija. Klausimas jautrus, 
ypač kai jį lydi arba drumsčia 
mėgėjiškai nebūtini arba iš-
kreipiantys interpretaciniai 
akcentai.

Antai suvokiama, kad žydų 
turtas buvo atimtas per ho-
lokaustą. Kada ir kas atėmė, 
turėtų detaliau atsakyti isto-
rikai, nes per okupacijas kiek 
žymesnio turto neteko visi 
Lietuvos piliečiai.

Daugybė žydų neteko ir 
gyvybių - buvo nužudyta, - 
tačiau kartais atrodo, kad kai 
kurie nuostoliai aptarinėjami 
aktualiau. Suprantama, juos 
bent iš dalies galima ir rei-
kia kompensuoti, o kas dėl 
gyvybių, tai jų atėmimo pro-
gramuotoja buvusi nacional-
socialistų Vokietija jau perėjo 
savo pokarinio atsinaujinimo, 
susipratimo, atgailos, turbūt 
ir kompensacijų etapus. Kitų 
juridinių asmenų sprendimai 
svarstytini pirmiausia pagal 
jų valstybių egzistavimo arba 
neegzistavimo tikrovę. Jei 
atkurtoji Lietuvos valstybė 

ryžtasi kompensuoti, ką su-
naikino kitos valstybės arba ir 
jų sąmokslo sukeltas karas, tai 
toks yra Lietuvos geros valios 
veiksmas. Norėtųsi matyti, kad 
jis taip ir vertinamas.

Vis dėlto neginčijama, kad 
holokaustas kaip žudymas, 
o sykiu ir kultūrinis geno-
cidas, ir turto atėmimai yra 
tarpusavy susiję dalykai. Mes 
Lietuvoje turime pirmiausia 
geriau suvokti, kad kalbame 
apie savo šalies piliečius ir 
nuostolius Lietuvos visuome-
nei, Lietuvos kultūrai ir ūkiui, 
o ne segreguoti po mirties. Prie 
to, deja, yra prisidėjusios kai 
kurios tarptautinės organiza-
cijos. Kai Zigmas Vitkus rašo 
(bernardinai, 2010-09-22), 
neva „daugelyje mūsų” vis dar 
gajos instinktyvios (!)  teorijos  
„jie – mus, mes – juos”, sutikti 
negaliu. Be abejo, kvailių būna 
nemažai, tačiau tai ne įgimti 
lietuviški instinktai, o brukami 
prietarai.

Vakaruose ir Lenino aikš-
tėje (žr. KGB archyvus) kai 
kurie ilgus dešimtmečius 
stūmė klišę, pirmiausia, kad 
supriešintų Lietuvą su žy-
dais, kovojančiais dėl žmo-
gaus teisių ir laisvių Sovietų 
Sąjungoje, neva to paties sie-

kiantys lietuviai - jų žudikai; 
kad kompromituotų Lietuvos 
laisvės siekį ir kovas, neva ke-
liantieji trispalvę yra susitepę; 
kad galų gale įbruktų būtent 
gerbiamo Z. Vitkaus nesukur-
tą, bet jau ne vieno kartojamą 
vaizdelį, neva „lietuviai” 
keršiję žydams už sovietų 
okupaciją, persekiojimus ir 
engimą. Iš tikrųjų „lietuviai” 
naikino save ne prasčiau nei 
kiti tikri ar subendrinti valsty-
bės priešai, tad šios temos čia 
neplėtosiu. Bet skirtį „mes” ir 
„jie” šiek tiek pavyko įbrukti. 
Supraskime, kad per holo-
kaustą Lietuvoje žuvo dau-
gybė mūsų - ne svetimšalių, 
o būtent Lietuvos piliečių 
gydytojų, teisininkų, prekybi-
ninkų, pedagogų, menininkų, 
mokslininkų, amatininkų. Tik 
prasigėręs žmogėdra galėjo 
pasakyti apie dešimtis tūks-
tančių nužudytų žydų vaikų, 
kad „jei ne Hitleris, aš dabar 
jiems batus valyčiau”. Tą 
viską rašau kaip lietuvis ir 
Lietuvos pilietis.

Tačiau, net laikinai atidėję 
humaniškąjį požiūrį dėl prag-
matinio, turėtume pripažinti, 
kad tokia gausa išsilavinusių, 
darbščių ir nenusigėrusių pi-
liečių būtų itin pagelbėjus pri-
sikeliančiai Lietuvai. Vienas 
kitas žydų (kaip ir rusų, lenkų, 
kitų bendrijų) intelektualas at-
ėjęs į Lietuvos Sąjūdį jau buvo 
didelė ir svarbi paspirtis.

Todėl holokaustas - visoke-
riopa Lietuvos nelaimė, ne tik 
Lietuvos žydų tragedija. Kitas 
klausimas, minint jos baisią 
kulminaciją, yra tos nelaimės 
pradžia. Žydų procentas birže-
lio tremtyse buvo didžiausias. 
Sibire liko ir jų kapai, ir me-

diniai lietuviški antkapiai su 
įrašais dviem kalbom.

Kultūros naikinimas (taip 
pat vadinamas genocidu) pra-
sidėjo, jei neminime anksčiau 
atplėšto Klaipėdos krašto, 
sykiu su SSRS okupacija pa-
grindinėje Lietuvos dalyje. 
Per trumpą laiką buvo pa-
naikintos-sunaikintos žydų 
švietimo ir kultūros institu-
cijos, uždraustos partijos ir 
organizacijos (svarbi savi-
raiškos dalis), atimtos ligo-
ninės, bankai, bendruomenės 
turtas. Vokiečių okupacijos 
metais tai nebuvo grąžinta, 
bet 1940 m. atėmė, aišku, 
kas. Militärverwaltung’as ir 
vietiniai plėšikai, pirmosiomis 
vokiečių  okupacijos dienomis 
nesunkiai užsirišę baltą raištį, 
atiminėjo likusį privatų žydų 
šeimų turtą. Tačiau vadinti 
plėšikus „sukilėliais” yra ne-
išmanymas, jei ne blogiau. 
Tūkstančiai sukilėlių ėjo į žūtį 
ne dėl turto.

Nusikaltėliams tikrai nėra 
pateisinimo, bet jų tautybės 
pabrėžimas ima ir virsta ne-
geravališku kaltinimu tautai. 
Jeigu kas nors vagia, tai ne 
todėl, kad čigonas, liaukitės.

Ir vis dėlto grįžkime prie 
nekaltų žmonių mirčių ir ho-
lokausto nusikaltimo aukų. 
Prieš keliolika metų pirmąsyk 
lankiausi Izraelyje ir tarp kitų 
vietų - Jad Vašem ir panašių - 
nedideliame kibuco muziejuje 
taip pat skirtame holokaustui. 
Kibuce Lohamey Hagetaot 
gyveno pokario išeivių iš 

kad katalikų tikėjimas yra 
vienintelis tikrasis, ir į jį 
atsi vertė, o vėliau netgi tapo 
kardinolu.

Jį buvo nuspręsta paskelbti 
palaimintuoju, kai 2001 m. 
vienas Boston mieste gyve-
nantis amerikie tis, kuriam 
buvo smarkiai pažeistos nu-
garos smegenys, pareiškė vėl 
suge bėjęs atsistoti ant kojų, 
nes pasimel dė J. H. Newman. 
Vėliau popiežius paskelbė šį 
įvykį stebuklu. Taip pat jau 
kalbama apie Meksikoje esą 
įvy kusį antrąjį stebuklą, kuris 
leistų pa skelbti šį dvasininką 
šventuoju.

Benedikto XVI kelionė 
laikoma simboliniu susitai-
kymo su Anglijos Bažnyčia 
ženklu. Šioji buvo įkurta 
1534 m., kai Anglijos karalius 
Hen rikas VIII nutraukė ryšius 
su Vati kanu, kuris atsisakė 
nutraukti jo santuoką.

P o n t i f i k a s  t a r ė s i  s u 
Anglijos Bažnyčios dvasi-
niu vadovu Canterbury arki-
vyskupu Rowan Williams. 
Sekmadienio vakarą Šventasis 
Tėvas išskrido atgal į Romą.

Lietuvos ir kitų Baltijos šalių, 
taip pat Lenkijos, gal todėl ir 
muziejuje saugoma autentiškų 
regioninių eksponatų. Tarp 
jų - apdegę Lietuvos piliečių 
žydų pasai. Iš Vilniaus krašto 
getų žmonės buvo išgabenti į 
Estiją, ten laikyti rytiniame pa-
krašty, o sovietų kariuomenei 
artėjant - sušaudyti ir deginti 
rąstų krosnyse.

Budeliai bėgo, nespėjo vi-
sai sudeginti, išliko aukų pasai. 
Lietuvos Respublika, lietuvių 
kalba, valstybės dokumentų 
kokybė ir apanglėję kraštai. 
Žinojau ir pamačiau įrodymą, 
kad atgavusi sostinę Lietuva 
iš karto ir be problemų su-
teikė pilietybę seniesiems, 
tikriesiems nuo šimtmečių 
tos žemės gyventojams. Taip 
Lietuva 1940 m. priglau-
dė, davė jiems pilietybę ir 
laikiną apsaugą po trumpo 
grėsmingo Raudonosios ar-
mijos šeimininkavimo. Būtų 
juk tuoj pat konfiskavę ir 
trėmę. Lietuva nebuvo bloga, 
kaip ir šimtus metų prieš tai. 
O dabar atsiranda gudruolių, 
kaltinančių, kad tai Lietuva 
juos išžudė. Kažkas negroja, 
ponai. Bet ginčui - ne ta diena.

Šiandieną nulenkime gal-
vas virš tų apdegintų pasų 
su Lietuvos vyčiu ir žydų pa-
vardėmis, taip pat virš visų 
holokausto aukų kapų mūsų 
atgautoje šalyje, suvokime ir 
kam nors brangių, kieno nors 
mylėtų asmenų bei šeimų žūtį, 
ir pačios Lietuvos netektį.

bernardinai.lt

VYTAUTAS LANDSBERGIS
LIETUVOS PILIEČIŲ ŽYDŲ GENOCIDAS
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Šiandien dar nesinori, o ir 
neverta, kalbėti apie ką kita. 
Tik – apie krepšinį. Tiksliau 
– apie naująją rinktinę. Bet ne 
apie istorinę pasaulio bronzą. 
O apie tai, ką dar, be medalių, 
ši rinktinė dovanojo Lietuvai. 
Taip sakydama rizikuoju būti 
apmėtyta supuvusiais kiauši-
niais.

Medaliai yra tai, ko visi 
laukė kaip įrodymo: mes – 
Lietuva, nors maža, nors by-
ranti, nualinta pykčio, tačiau 
gali būti stipresnė už pripažin-
tus galiūnus.

Bet esu visiškai tikra – net 
ir be jų ši rinktinė Lietuvoje 
būtų mylima ir garbinama. 
Kaip buvo po pralaimėjimo 
amerikiečiams. Kažkodėl nie-
kas tada jos nekeikė. Kodėl? 
Nes jau mylėjo. O kodėl my-
lėjo?

Tikriausiai kiekvienas iš 
jūsų turite savo atsakymą.

Nesu iš tų, kurie stebi visas 
rungtynes, važiuoja į svečias 
šalis palaikyti lietuvių ar gali 
net pažadinti naktį pasakyti, 
kiek vakar įmetė Linas Kleiza 
ar kitas dar ne taip numylėtas 
mūsų atletas. Bet šįsyk buvo 
kitaip.

Ji prikaustė dėmesį. Ne to-
dėl, kad laimi. Mane sužavėjo 
jos požiūris. Išreikštas žodžiais 
ir gyvuojantis varžybų aikš-
tėje. Požiūris į   komandą, 
partnerį, kolegą, dėl jų iš proto 
einančius žmones.

„Tai nėra mano nuopelnas, 
viską vyrai padarė. Aš tik 
rankomis skėsčiojau”, – per-
galę prieš serbus apibendrino 
treneris Kęstutis Kemzūra. 
Žmogus, sukūręs šį grožį.

Nuo pat čempionato pra-
džios, tik kitais žodžiais, tokia 
filosofija vadovavosi jie visi. 
Šiems vyrukams nebuvo blogų 
ar kaltų.

Geriausių rezultatų pasie-
kusieji po kiekvienų rungtynių 
rodė į komandą. Tai – jie, ne 
aš. Be jų juodo darbo nebūtų 
mano, statistika išreikštos, 
šlovės. Tai požiūris, kuris su-
kuria psichologinį komfortą. 
Užaugina sparnus. Neįvaro į 
kampą dėl klaidos ar tiesiog 
blogos dienos. Požiūris, ku-
riantis sėkmę.

Tai požiūris, kokio šiandien 
labiausiai stinga Lietuvoje. Čia 
pergalės, įtaka ir vertinimai 
kuriami niekinant kitus. Iš 
baimės, kad pirma   nebūtum 
apspjautas pats. Pradedant 
prezidentais, baigiant maža-
mečiais mokykloje ar šeimoje. 
Kuklumas ir pagarba kitiems. 
Neskirstymas to paties tikslo 
siekiančių žmonių į pirmą, 
antrą ar septintą lygą.

Tai taip gaivu hierarchi-
niais principais santykius grin-
džiančioje visuomenėje. Kur 
kiekvienas turi žinoti, kas yra 

žiedus nuskinantis vadas, o 
kas tik nuolankus juodadarbis 
kraštinis.

Naujoji rinktinė tai atmetė, 
kaip polėkį į narvą uždarantį 
šlamštą.

Ar dažnai girdime padė-
ką tiems, kurių atsisakyta? 
Likusiems tik buvusių ben-
dražygių sėkmės stebėtojais?

Šlovės lauruose skęstantis 
K. Kemzūra galėjo pagrįstai 
girtis savo genialiu įžvalgumu, 
smaigstyti adatas buvusiems 
skeptikams. Bet šią auksinę 
šlovės minutę jis atsigręžė į 
atstumtąjį rinktinės penketą 
ir padėkojo. Tai jie padėjo 
pasirengti ir stūmė komandą 
pirmyn.

Medalius ši rinktinė gavo 
pelnytai. Jie atsirado kaip 
atpildas už tai, kokia ji. 
Gerbianti vienas kitą, žmo-
nes, savo valstybę, savo dar-
bą ir galimybę. Palaidojusi 
aroganciją ir savimylą.

Jauni žmonės ne visada 
turi tiek išminties. Bet visada 
sugeria į save tai, ką skleidžia 
jų autoritetai.

Kęstutis Kemzūra yra tas 
architektas, kuris sukūrė žmo-
giškųjų santykių sėkmės mo-
delį. Ir įrodė, kad jis veikia. 
Sporte, kaip ir visur kitur, 
lemia ne tik technika ar geros 
sąlygos. Reikia dar šio to, kas 
sujungia neįvardijama jėga.

Tai ir užbūrė. Net konku-
rentus. To yra taip pasiilgusi 
Lietuva. Todėl ir eina dėl jų iš 
proto. Eitų net ir be medalių.

Ši rinktinė – milžiniškas 
kontrastas kasdienei Lietuvai. 
K. Kemzūra – žmogus, kuriam 
reikia nusilenkti iki žemės. Ne 
todėl, kad parvežė medalius. 
Jis pasiūlė ir paskleidė kitokią 
tikslo siekimo kultūrą.

Iš tiesų, jeigu galėtume pa-
sinaudoti šiuo impulsu...

Ramunė Sotvarienė, Lie-
tuvos radijas

KREPŠINIO RINKTINĖ – 
KONTRASTAS LIETUVAI

Iš Kauno kilusiems ar čia žaidžiantiems Lietuvos krepšinio rinktinės nariams (iš kairės) K.Kemzūrai, 
M.Andriuškevičiui, P.Jankūnui, M.Pociui, J.Mačiuliui, M.Kalniečiui, T.Klimavičiui ir L.Kleizai buvo 
įteikti simboliniai vardiniai kardai.

Per dieną – 50 kilometrų
Vytauto Didžiojo laikais 

raiteliai tokį atstumą įveikdavo 
maždaug per pusmetį, o ne 
per pusantro mėnesio. Šįkart 
keliautojai užsibrėžę per die-
ną nujoti vidutiniškai apie 50 
kilometrų.

„Šis nuotykis ir proga nu-
galėti save labai vilioja. Bet 
kelionė labai ilga, sunkiai 
prognozuojama. Neaišku, ar 
bus karšta, ar lis. Ar išveng-
sime traumų? Ar nesušlubuos 
sveikata?

Tokiuose žygiuose net 
spuogas ant kojos gali viską 
sugriauti.

Nelengva ir tokiam ilgam 
laikui palikti šeimą, darbus”, 
– sakė V.Digaitis, jodinėjantis 
šešerius metus.

Kur kas ramiau į žygį 
žvelgia aistringas keliautojas, 
Vilniaus vicemeras 54 metų 
Gintautas Babravičius.

Ant jo pečių gula organiza-
ciniai žygio rūpesčiai.

„Tūkstančių įvairiausių 
klausimų svarstymas ir spren-
dimų paieška yra maloni žygio 
dalis, todėl tik išgirdęs kelio-
nės idėją pasisiūliau dalyvauti.

Jau išsiuntėme du žmones 
tuo keliu, kuriuo vyksime, 
patikrinti maršruto, būsimų 

AR PAGIRDYS ŽIRGUS JUODOJOJE JŪROJE?
10 raitelių, 40 dienų ir 2000 

kilometrų – iki pat Juodosios 
jūros. Tokiam žygiui su žir-
gais, rugsėjo 8 d. leidosi grupė 
lietuvių.

Mintis raitiems Lietuvos, 
Baltarusijos ir Ukrainos žvyr-
keliais pasiekti Juodąją jūrą 
ir pakeliui įamžinti kultūrinį 
buvusios Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės (LDK) pavel-
dą kilo verslininkui, festivalio 
„Be2gether” rengėjui Giedriui 
Klimkevičiui.

Jam tėvas, žinomas futbolo 
treneris Algirdas Klimkevičius 
pasakojo Ukrainoje, netoli 
Odesos, matęs atminimo lentą 
Vytautui Didžiajam.

Prieš šešis šimtus metų 
Lietuvos Didžioji Kunigaikš-
tystė plytėjo nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros ir buvo 
didžiausia Europos valstybė.

Iki šiol Lietuvoje gyva 
legenda, kad Vytautas Didysis 
viduramžiais savo žirgą girdė 
Juodojoje jūroje.

„Gal vieną dieną reikėtų 
ten nujoti ir kaip Vytautui 
pagirdyti arklius?” – tada 
juokais  pasakė 44 metų 
G.Klimkevičius.

Netrukus į šią idėją vy-
ras, kuris laisvalaikiu mėgsta 
jodinėti, ėmė žiūrėti kur kas 
rimčiau: „Kodėl gi ne?”

Kelionei pasirinko 
žemaitukus

Bendraminčiai netruko su-
siburti. Jie – neprofesionalūs 
jojikai, bet mėgsta iššūkius 
ir savo atostogas bei jėgas 
yra pasiryžę skirti istoriniam 
žygiui.

Dešimt raitelių sėdo ant 
žemaitukų. Ši žirgų veislė, 
garsėjanti ištverme, yra viena 
seniausių Europoje. Apie ją 
žinoma nuo VI-VII a.

Keturiasdešimties dienų 
žygiui buvo ruošiami penkio-
lika žirgų iš Vilniaus, Kauno, 
Žemaitijos žirgynų.

stovyklaviečių.
Tvarkėme vizas, rūpinomės 

veterinarinėmis pažymomis, 
kurių prireiks ir Baltarusijoje, 
ir Ukrainoje.

Be to, valstybių sienas kir-
sime neįprastose vietose, todėl 
tam irgi reikia specialių leidi-
mų”, – aiškino G.Babravičius.

Po aštuonių valandų jojimo 
kasdien vakarais raiteliai kartu 
su paskui visureigiais vyks-
tančia pagalbininkų komanda 
įsikurs stovyklose.

Žygio rengėjai joms dairosi 
tokių vietų, kuriose būtų ne 
tik patogu žmonėms, bet ir 
pakankamai erdvės žirgams 
pasiganyti ir pailsėti.

Pakeliui – 20 istorinių 
objektų

Kartu su žygio dalyviais 
Juodosios jūros link traukia 
ir „Lietuvos ryto” televizijos 
filmavimo grupė.

Ji kurs vaizdo dienoraštį, 
kuris bus pateikiamas inter-
neto dienraščio www.lrytas.
lt lankytojams, ir rinks infor-
maciją dokumentiniam filmui 
apie LDK kultūrinį paveldą.

Iš pakeliui aplankytų kelių 
dešimčių istorinių objektų 
Lietuvoje, Baltarusijoje ir 
Ukrainoje filmo kūrėjai įam-
žins dvidešimt pačių svar-
biausių.

„Vieni objektai, pavyzdžiui, 
Krėvos pilis, visiškai sugriuvę, 
o kiti atstatyti – kaip Lucko 
pilis Ukrainoje. Užfiksuoti is-
toriją ir atskleisti ją žmonėms 
– vienas svarbiausių šio žygio 
tikslų. LDK istorijos daugybė 
žmonių mokėsi iš sovietinių 
vadovėlių, kur ji buvo traktuo-
jama savaip. Atversime nepa-
žintą istorijos puslapį”, – tikisi 
G.Klimkevičius.

Reikšmingose LDK vieto-
se žygio dalyviai susitiks su 
istorikais, kultūros paveldo 
saugotojais, valdžios atstovais.

Viduramžių dvasią kelio-
nės metu kurs ne tik dulkėti 
žvyro keliai, kuriais drieksis 
maršrutas.

Žirgai – su kamanomis, 
kaip ir jų protėviai LDK lai-
kais. Raiteliai vilki istoriją 
menančius ir joti patogius kos-
tiumus, atkurtus pagal 1972 
metais Lietuvos kino studijoje 
sukurto istorinio vaidybinio 
filmo „Herkus Mantas” per-
sonažų aprangą. Kaip senais 
laikais, iki Juodosios jūros rai-
telius lydi ir Lietuvos skalikai.

Iš Trakų, senosios Lietuvos 
sostinės, žygio „2000 kilome-
trų istorijos” dalyviai paju-
dėjo rugsėjo 8 dieną. Ši data 
pasirinkta neatsitiktinai – tą 
pačią dieną 1430 metais Lucke 
Vytautas Didysis turėjo būti 
karūnuotas, tačiau iš Romos 
vežamą karūną sulaikė lenkų 
didikai.

Milda Zavarskytė, lrytas.lt

Rugsėjo 8-ąją, Tautos šventės 
dieną, kurią Vytautas Didysis 
buvo pasirinkęs savo vainika-
vimui Lietuvos karaliumi, lietu-
viai pradėjo žygį iki Juodosios 
jūros.
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Š.m. rugsėjo 10 d. ir 11 
d. Čikagoje lankėsi Lietuvos 
Respublikos nepaprastasis 
ir įgaliotasis abasadorius 
JAV ir Meksikai Žygimantas 
Pavilionis. Vizito metu amba-
sadorius lankėsi lietuvių kul-
tūriniuose centruose, dalyvavo 
renginiuose, susitiko ir bendra-
vo su lietuvių bendruomenės 
atstovais.

Pirmąją vizito dieną am-
basadorius kartu su generali-
ne konsule Čikagoje Skaiste 
Aniuliene bei generaliniu 
konsulu Niujorke Valdemaru 
Sarapinu dalyvavo Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte, vy-
kusiame „Santaros-Šviesos” 
suvažiavime. J. E. Ž. Pavilionis 
pasveikino suvažiavimo daly-
vius bei išklausęs pranešimų 
dalyvavo diskusijoje apie atvi-
rą visuomenę bei dvidešimt 
Lietuvos nepriklausomybės 
metų. Vakare delegacija ap-
lankė Čikagos jaunimo centrą, 
kur Čiurlionio meno galerijoje 
vyko parodos „Pirmieji lie-
tuviai Teksase” atidarymas. 
Ambasadorius Ž. Pavilionis 
dėkojo Čikagos lietuvių ben-

Washington, D.C., Seimo 
Užsienio reikalų komiteto pir-
mininkas Emanuelis Zingeris 
lankydamasis Jungtinėse 
Amerikos Valstijose š.m. rug-
sėjo 13 d. Lietuvos Respublikos 
ambasadoje Vašingtone susiti-
ko su Vidurio ir Rytų Europos 
koalicijos – JAV gyvenančių 
Vidurio ir Rytų Europos šalių 
išeivijų organizacijų - vadovais.

E.Zingeris bendruomenių 
vadovams padėkojo už Vidurio 
ir Rytų Europos koalicijos 
indėlį atveriant Lietuvai ir 
kitoms Baltijos šalims NATO 
duris, tačiau kartu perspėjo, 
kad saugumo ir demokratijos 
Vidurio ir Rytų Europos regio-
ne nereikia laikyti savaime su-
prantamu dalyku, ir paragino 
koaliciją  toliau visokeriopai 
skatinti santykių tarp JAV ir 
Vidurio bei Rytų Europos 
plėtrą.

„Ne visi Vidurio ir Rytų 
Europos koalicijos nariai 
gali jaustis ramūs dėl savo 
valstybių ateities. Ukrainai, 
Baltarusijai, Gruzijai dabar 
ypač reikia mūsų paramos. 
Raginkite JAV administraciją 
ir Kongresą skirti joms tinka-
mą dėmesį”, - sakė E.Zingeris.

Seimo Užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas taip 
pat padėkojo Vidurio ir Rytų 
Europos koalicijai už jos indėlį 
2007 m. Vašingtone atiden-
giant paminklą komunizmo 
aukoms. E.Zingerio teigimu, 
ši ir panašios iniciatyvos pa-
deda plėsti amerikiečių isto-
rinio požiūrio perspektyvą 
ir tinkamai įvertinti nacių ir 
sovietų totalitarinių režimų 
žalą, padarytą Rytų ir Vidurio 
Europos šalims.

„Tikėkimės, kad ateityje 
amerikiečiai geriau supras, ko-
dėl J.Stalino biusto pastatymas 

Clevelando akademinis 
skautų sąjūdis rengia žino-
mos Michigano dailininkės 
Danguolės Jurgutienės parodą 
2010 m. spalio 30 – 31 dieno-
mis, šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Menininkės kūryba 
pasižymi plačiu technikos var-
tojimu: tapyba, akvarele, mišri 

Jau trečius metus LR Gene-
ralinis konsulatas Čikagoje ir 
lietuvių bendruomenės atstovai 
dalyvavo kasmetinėje Taikos 
dienos šventėje Daley Center 
Plaza aikštėje.

Šiemet rugsėjo 17 d. įvy-
kusio renginio metu dalyvius 
sveikino iškilūs miesto veikė-
jai, buvo pristatyti minėjime 
dalyvavusieji Čikagoje rezi-
duojančių konsulinių atstovy-
bių vadovai, koncertavo meno 
kolektyvai. Šventę apvainikavo 
tradicinė vėliavų ceremonija, 
kurios metu aikštėje skambėjo 
taikos linkėjimai kiekvienai iš 
192 Jungtinių Tautų narių ir 
visam pasauliui.

Dail. Danguolė Šepetaitė Jurgutienė prie savo kūrinio „Jubiliejus 
750”, sukurto Mindaugo karūnavimo jubiliejaus proga.

technika, koliažas, pastelė ir 
monotipija. Be to, dailininkė 
kuria labai retai matomas trijų 
dimensijų sienines konstrukci-
jas. Paroda atidaroma šeštadie-
nį, spalio 30 d. 6:30 v.v.

Rengėjai maloniai kviečia 
apžiūrėti parodą ir dalyvauti 
atidaryme.

MENO PARODA

Rugsėjo 11 d. Lituanistikos tyrimo ir studijų centre lankėsi bei archyvus apžiūrėjo Lietuvos 
Respublikos diplomatai. Nuotraukoje (iš kairės): LTSC archyvų direktorė Skirmantė Miglinienė, 
LR Generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė, LR Generalinis konsulas Niujorke Valdemaras 
Sarapinas, LR Ambasadorius JAV ir Meksikai J.E. Žygimantas Pavilionis.

LR generalinė konsulė S. Aniulienė ir G.Elekšytė 2010-ųjų Taikos 
dienoje Čikagoje.                                                 A. Vertelkaitės nuotr.

druomenei už aktyvumą puo-
selėjant lietuviškąją kultūrą ir 
tradicijas. 

Sekančią dieną Čikagos li-
tuanistinės mokyklos mokslo 
metų pradžios šventėje amba-
sadorius kreipėsi į mokinius ir 
mokytojus linkėdamas jiems 
visokeriopos sėkmės naujai-
siais mokslo metais. Po iškil-
mių svečiai aplankė ten pat, 
Čikagos jaunimo centre, įsi-
kūrusio Lituanistikos tyrimų 
ir studijų centro sukauptą ir 
saugomą archyvą. Vėliau visi 
delegacijos nariai nuskubėjo 
į restoraną „Kunigaikščių 
užeiga” stebėti Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinės rungtynių 
su JAV komanda ir kartu 
su dideliu būriu tautiečių 
dalyvauti nacionalinėje rink-
tinės palaikymo akcijoje. 
Pasibaigus rungtynėms amba-
sadorius Ž. Pavilionis trumpai 
pasisveikino su Čikagos lietu-
viško krepšinio aistruoliais, 
pasidžiaugė jų entuziazmu bei 
pažadėjo susitikti ir bendrauti 
ateityje. 

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

TAIKOS ŠVENTĖ ČIKAGOJE
Lietuvos trispalvę šiais 

metais pristatė tautinių šokių 
kolektyvo „Suktinis” vadovė 
Giedrė Elekšytė. Nacionaliniu 
kostiumu pasipuošusiai mergi-
nai iškėlus lietuvišką vėliavą, 
aikštėje šimtai balsų ištarė 
„Peace in Lithuania!”.

Visuomet aktyviai ir su en-
tuziazmu dalyvaujanti lietuvių 
kultūrą Čikagoje pristatančiuo-
se renginiuose G. Elekšytė ir šį 
kartą mielai sutiko atstovauti 
savo šalį prasmingoje ceremo-
nijoje. Šiais metais surengta jau 
32-oji kasmetinė Taikos dienos 
ceremonija Čikagoje.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

SEIMO UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO PIRMININKAS E.ZINGERIS 
VIDURIO IR RYTŲ EUROPOS ŠALIŲ IŠEIVIUS JAV  

KVIETĖ BENDRAM DARBUI
Virginijoje žeidžia Vidurio ir 
Rytų Europos šalių jausmus”, 
- sakė E.Zingeris.

Susitikime E.Zingeris JAV 
gyvenančias lietuvių, lenkų 
ir baltarusių bendruomenes 
pakvietė kitais metais bendrai 
paminėti 220-ąsias Lenkijos ir 
Lietuvos 1791 m. gegužės 3 d. 
Konstitucijos – pirmosios ra-
šytinės Konstitucijos Europoje 
– metines. Buvo sutarta, jog 

toks paminėjimas galėtų vyk-
ti prie šalia Baltųjų Rūmų 
esančio paminklo trijų šalių 
– Lietuvos, Lenkijos ir JAV 
– didvyriui Tadui Kosciuškai.

JAV Vidur io  i r  Rytų 
Europos koaliciją sudaro 18 
nacionalinių išeivijų organi-
zacijų, atstovaujančių per 22 
mln. JAV gyventojų, kurių 
šaknys glūdi Vidurio ir Rytų 
Europoje.                         LRS

ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

PIRMASIS NAUJOJO AMBASADORIAUS 
VIZITAS ČIKAGOJE
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Lietuvos Respublikos am-
basada JAV rugsėjo 18 d. da-
lyvavo kasmetiniame Europos 
Sąjungos diplomatinių atsto-
vybių organizuojamame ren-
ginyje „Euro naktis” („Euro 
Night”). Šiemetinis „Euro 
Night” po pavasarį ypač pavy-
kusios ES „atvirų durų” dienos 
sutraukė minias Vašingtono 
gyventojų ir miesto svečių. 
Renginių sėkmė rodo, kad 
Vašingtono gyventojų dėme-
sys Europai nuolat didėja. Šiuo 
dėmesiu, siekiant pristatyti 
Lietuvos kultūrą ir turizmo ga-

Čikagos Arkivyskupijos vyskupas Gustavo Garcia-Siller savo 
homilijoje ragino lietuvius „išlaikyti šią nuostabiai gražią šven-
tovę”, kalbėdamas net ir lietuviškai, pristatė parapijai jos narių 
sielovadai skirtą vadovą kunigą Jaunių Kelpšą. Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje Čikagoje sekmadieniais padaugėjo maldininkų, 
tuo džiaugėsi ir šis vyskupas, kuris nebe pirmą kartą lankosi pas 
lietuvius.                                                           Z. Degučio nuotraukos

Šiluvos Marijos atlaidai, kurie tęsėsi visą savaitę Švč. M. Marijos Gimimo parapijoje, baigėsi rugsėjo 
12 d. šventų Mišių auka. Iš kairės diakonas Vitas Paškauskas, kun. Jaunius Kelpšas, vyskupas Gustavo 
Garcia-Siller, pagrindinis celebrantas, kalbėjęs ir lietuviškai, prel. Edmundas Putrimas, ilgametis šios 
parapijos buvęs klebonas prel. Jonas Kuzinskas ir svečias kunigas. Bažnyčia buvo pilnutėlė žmonių; 
puikiai giedojo parapijos choras, kuriam vadovauja Jūratė Lukminienė.

Lietuviai šauliai Šiluvos atlaidų procesijos metu vedė tikinčiuosius, visiems giedant Marijos giesmes, 
Čikagos gatvėmis į bažnyčią pamaldoms.

Po pamaldų parapijos salėje prel. Edmundas Putrimas, naujasis Švč. M. Gimimo parapijos adminis-
tratorius kun. Jaunius Kelpšas, JAV LB Prezidiumo pirm. Juozas Polikaitis ir Čikagos Arkivyskupijos 
vyskupas Gustavo Garcia-Siller.

Čikagos Arkivyskupijos vyskupas Gustavo Garcia-Siller pamaldų 
metu Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje kalba prista-
tydamas kun. Jaunių Kelpšą šios parapijos vadovu. Šalia diakonas 
V. Paškauskas. 

limybes, stengiasi pasinaudoti 
ir Lietuvos ambasada. Šiais 
metais ambasados darbuotojai 
renginio lankytojus vaišino 
kepta duona su česnaku, silke, 
šakočiu ir daug pasisekimo 
sulaukusiu lietuvišku alu-
mi, dalino informaciją apie 
Lietuvą. Renginyje savo ša-
lių kulinarines ir kultūrines 
tradicijas gausiai lankytojų 
miniai pristatinėjo 20 Europos 
Sąjungos šalių ambasadų at-
stovai.

LR ambasados JAV infor-
macija

LIETUVOS INFORMACINIS STENDAS

ŽI N I O S  I Š L I E T U V I ŠK ŲJ Ų T E L K I N I Ų

C H I C A G O ,  I L

Spalio 24 d. po 10:30 ryto 
Šv. Mišių bus pagerbtas ilgame-
tis klebonas John Kuzinskas, 
kuriam už jo nuopelnus yra 
suteiktas garbingas prelato ti-
tulas. Ta proga parapijos salė-
je ruošiami šventiniai pietūs. 
Prašome iš anksto užsisakyti 
vietas. Skambinkite tel. 773-
776-4600 (Audra).
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LIETUVA IR PASAULIS

New York, rugsėjo 23 d. 
Jungtinių Tautų Generalinės 
Asamblėjos 65-ojoje sesi-
joje Niujorke dalyvaujan-
t i  P rez iden tė  t a rė s i  su 
Gruzijos Prezidentu Michailu 
Saakašviliu.

Susitikimo metu aptarta 
dvišalių Lietuvos ir Gruzijos 
santykių raida, konkrečios ša-
lių bendradarbiavimo perspek-
tyvos kitais metais, Lietuvai 
perėmus pirmininkavimą 
Europos saugumo ir bendra-
darbiavimo organizacijai.

„Lietuva ir toliau remia 
Gruzijos teritorinį vientisumą 
ir jos siekį tapti ES ir NATO 
nare. Be jokios abejonės, 
Gruzijos eurointegracinės ir 
narystės NATO perspektyvos 

Jungtinės Valstijos yra užtikrintos, kad NATO ir Rusijos ta-
ryba yra efektyvus mechanizmas bendroms problemoms spręsti, 
pareiškė JAV ambasadorius NATO. NATO ir Rusijos užsienio 
reikalų ministrai susitiko Niujorke ruoštis sąjungos viršūnių susi-
tikimui, vyksiančiam Lisabonoje lapkritį, kur dalyvaus ir Rusija. 
NATO pakvietė Rusiją dalyvauti Lisabonos viršūnių susitikime 
siekiant sustiprinti bendradarbiavimą saugumo klausimais, įskai-
tant karą Afganistane ir kovą prieš terorizmą, jūrų piratus bei 
narkotikų prekybą.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir Seimo pirmininkė Irena 
Degutienė minint Lietuvos žydų genocido dieną rugsėjo 21 d. 
pagerbė Holokausto aukas. Aukštųjų Panerių memoriale Vilniuje 
minėjime dalyvavo I.Degutienė, kultūros ministras Arūnas Gelūnas, 
užsienio reikalų ir krašto apsaugos viceministrai, užsienio šalių 
ambasadoriai. Diena anksčiau pagerbimo ceremonija buvo surengta 
Jeruzalėje. Seimo pirmininkė pažymėjo, kad nuo žiaurių Antrojo 
pasaulinio karo įvykių prabėgo ilgas laiko tarpas, per kurį užaugo 
kelios kartos, tačiau dar ir šiandien sunku suvokti, kaip galėjo 20-ojo 
amžiaus viduryje įvykti tokia tragedija. Pasak jos, tuomet Europos 
istorija ir kultūra patyrė didžiulę netektį, pažeminimą ir gėdą. Pasak 
Seimo ryšių su visuomene skyriaus pranešimo, l.Degutienė sakė 
tikinti, kad daugelis Holokaustą išgyvenusių ir jau mirusių as-
menų Anapilin iškeliavo tikėdami šviesiąja, teisingąja žmogaus 
sielos dalimi. Ji išreiškė pagarbą visiems, kurie saugojo viltį ir, 
gelbėdami žydų tautybės žmones, gelbėjo pačią žmogiškumo esmę.

Lietuvos Vyriausybė pritarė Loretos Zakarevičienės 
kandidatūrai ir teiks Prezidentei ją skirti Lietuvos ambasadore 
Lenkijoje, informuoja Ministro pirmininko tarnyba. 54 metų 
Vilniaus universitetą baigusi L. Zakarevičienė 1990-1992 metais 
dirbo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko 
padėjėja vidaus politikos klausimais. 1992-1996 metais ji buvo 
Seimo nario padėjėja, 1996 metais tapo Seimo Pirmininko atstave 
spaudai. Diplomatinėje tarnyboje L. Zakarevičienė yra nuo 2000 
metų. Ji dirbo Užsienio reikalų ministerijos Saugumo politikos 
departamento Integracijos į NATO skyriuje, Lietuvos nuolatinėje 
atstovybėje prie NATO ir Lietuvos ambasadoje Moldovoje. Grįžusi 
į Lietuvą diplomatė 2009 metais buvo paskirta Ministro Pirmininko 
patarėja užsienio politikos klausimais. Nepaprastojo pasiuntinio 
ir įgaliotojo ministro rangą turinti L. Zakarevičienė būtų penktoji 
Lietuvos ambasadorė Lenkijoje po šalių diplomatinių santykių 
atkūrimo 1991 metais.

Tūkstantmečio tikslams įgyvendinti – milijardas eurų. Tokią 
sumą skirti skurdo ir bado mažinimui pasaulyje Jungtinių Tautų 
viršūnių susirinkime Niujorke pasiūlė Europos Komisijos pirmi-
ninkas J. M. Barroso. Nors kol kas neaišku, kokiems konkretiems 
veiksmams bus paskirstytas būsimas Europos milijardas, jį ketina-
ma imti iš Europos plėtros fondo, o suma laikoma viena didžiausių, 
apie kurias kada nors paskelbta tokiame susitikime. Prancūzijos 
prezidentas Nikolia Sarkozy paragino įvesti pasaulinį mokestį fi-
nansinėms operacijoms ir taip prisidėti prie pasaulio stabilizavimo. 
Pagerinti skurdo, bado ir nelygybės rodiklius valstybės - tarp jų ir 
Lietuva - įsipareigojo prieš dešimtmetį.

Rugsėjo 12-21 d. Kinijos sostinėje Pekine vykusioje 4-ojoje 
tarptautinėje astrofizikos ir astronomijos olimpiadoje Lietuvos 
mokiniai pelnė visų spalvų medalius, informuoja Lietuvos Švietimo 
ir mokslo ministerija.

Tarptautiniame Kauno oro uoste pirmą kartą nusileido kro-
vininis lėktuvas iš Šanchajaus, Kinijos. Šiuo didžiuliu - beveik 64 
metrų ilgio, 6 metrų pločio ir 17,5 metro aukščio - lėktuvu iš Kinijos 
atskraidintas 66 tonų elektronikos prekių krovinys. Planuojama, 
kad artimiausias 11 savaičių lėktuvai Kaune leisis vieną kartą 
per savaitę, o vėliau skrydžiai turėtų tapti dažnesni. Šiuo metu 
didžiausi krovininių lėktuvų centrai įsikūrę Vokietijoje, Olandijoje. 
Verslininkai skaičiuoja, kad lėktuvams leidžiantis Kaune sutaupo-
mos dvi valandos kelionės ore.

Per artimiausią pusmetį turėtų paaiškėti, ar ir kokia dalimi 
planuojamo suskystintų dujų terminalo statybose dalyvaus Lietuvos 
pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidento Bronislovo Lubio 
valdomos įmonės. Tai patvirtino pats verslininkas, pripažinęs, kad jį 
domintų 10-20 proc. terminalo akcijų. Anot verslininko, galimybė 
dalyvauti statant terminalą domina ne dėl pelno siekio, bet dėl noro, 
kad Lietuva turėtų tokį terminalą. Plaukiojančio dujų terminalo, 
kokį planuoja Lietuva, statyba Didžiojoje Britanijoje kainavo 135 
mln. eurų. ir užtruko 13-14 mėnesių, todėl Lietuva naująjį terminalą 
galėtų turėti ir iki 2012 m. pabaigos. Tuo tarpu energetikos ministras 
Arvydas Sekmokas tvirtino, kad pirmiausiai reikėtų įgyvendinti 
projektą, o po to ieškoti norinčių investuoti. Pastatyti suskystintų 
dujų terminalą norima tam, kad Lietuva turėtų galimybę nusipirkti 
dujų iš kitų tiekėjų, kurie siūlo geresnę kainą. Šiuo metu dujas 
Lietuvai tiekia tik Rusijos dujų milžinas „Gazprom”.

LIETUVA IR TOLIAU REMS GRUZIJOS 
EUROATLANTINĖS INTEGRACIJOS SIEKIUS

labiausiai priklausys ir nuo 
pačios Gruzijos namų darbų, 
kuriuos ši šalis turi atlikti, ypač 
siekiant Laisvosios prekybos 
sutarties su ES. Lietuva pasi-
rengusi ir toliau dalintis savo 
patirtimi su Gruzija tiek, kiek 
ši šalis pageidaus”. Lietuva 
šiais metais inicijavo Europos 
Sąjungos projektą, padėsiantį 
Gruzijai geriau pasirengti 
priimti ES techninę pagalbą, 
nuolat padeda Gruzijai stiprin-
ti administracinius gebėjimus 
vidaus reikalų, žemės ūkio, 
aplinkosaugos, sveikatos ap-
saugos ir kitose srityse, teikia 
paramą nuo karo nukentėju-
siems Gruzijos gyventojams. 
Gruzijoje veikia Lietuvos 
inicijuotas NATO Patikos 

fondas sprogmenų naikinimui 
ir medicininei reabilitacijai už-
tikrinti, kurį remia ir daugelis 
kitų Aljanso šalių.

Vizito Niujorke metu 
Prezidentė taip pat dalyvauja 
bendroje Demokratijų bendri-
jos, kuriai Lietuva šiuo metu 
pirmininkauja, ir Pasaulio 
moterų vadovių tarybos orga-
nizuotoje diskusijoje „Moterys 
- svarbi demokratinio valdymo 
jėga”. Vėliau Respublikos 
Prezidentė sakys kalbą vi-
suotiniuose JT Generalinės 
Asamblėjos 65-osios sesi-
jos debatuose, dalyvaus JT 
Generalinio sekretoriaus Ban 
Ki Moon rengiamuose pietuo-
se valstybių vadovams.

Prezidentės spaudos tarnyba

Lietuvos prezidentė Niujorke tarėsi su Gruzijos prezidentu Michailu Saakašviliu. Dž. G. Barysaitės nuotr.

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė ir IBM bendradar-
biaus vykdant mokslinius tyri-
mus, kurie skatins pasaulinėje 
rinkoje paklausių šiuolaikinių 
technologijų plėtrą nanotech-
nologijų, sveikatos apsaugos 
ir intelektualinės nuosavybės 
valdymo srityje.

Tai numatyta IBM ir ūkio 
kartu su švietimo ir mokslo 
ministru pasirašytoje penkerių 
metų jungtinės veiklos sutar-
tyje.

Remdamosi susitarimu, 
Lietuvos Respublikos Ūkio mi-
nisterija ir Švietimo ir mokslo 
ministerija įsteigs naują IBM 
tyrimų centrą, o IBM prisidės 
turtu, technologine įranga, 
intelektualine nuosavybe bei 
IBM laboratorijų Ciuriche, 
Almadene, Niujorke ir Haifoje 
mokslinių tyrimų ekspertize.

Lietuva ir IBM lygiomis 
teisėmis naudosis centro moks-
linių tyrimų rezultatais, įskai-
tant intelektualinę nuosavybę, 
mokslinių tyrimų ir technologi-
nės plėtros komercinimą (pvz., 
patentus, licencijas, prototipus, 
produktus ir kt.).

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ IR IBM PASIRAŠĖ SUTARTĮ 
DĖL BENDRADARBIAVIMO MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYJE

Lietuvos IBM tyrimų cen-
tras taip pat pasitelks inova-
cijų plėtros srityje dirban-
čius mokslininkus iš Vilniaus, 
Kauno technologijos ir Kauno 
medicinos universitetų, taip 
pat Santariškių bei KMU kli-
nikų. Taip centras prisidės 
prie žiniomis grindžiamos 
visuomenės kūrimo Lietuvoje 
bei leis Lietuvos mokslinių 
tyrimų centrui tapti pagrindiniu 
sveikatos apsaugos, gyvybės 
mokslų ir nanotechnologijų 
centru Baltijos jūros regione.

Susitarime taip pat numaty-

ta, jog kitąmet Šveicarijoje ke-
tinamame atidaryti moderniau-
siame nanotechnologijų centre 
Lietuvos ir IBM mokslininkai 
pradės dirbti integruotos fotoni-
kos, naujųjų fotonikos medžia-
gų ir nanomodeliavimo srityse. 
Tyrėjai iš IBM laboratorijų 
Haifoje (Izraelis) bendradar-
biaus su Lietuvos mokslininkais 
įvairiuose sveikatos apsaugos 
srities tyrimuose, kuriais sie-
kiama tiksliau diagnozuoti ir 
sėkmingiau gydyti gyvybei 
pavojingas, pavyzdžiui, širdies-
kraujagyslių ligas.              LRV

Kairėje Lietuvos min. pirm. A. Kubilius, Lietuvos ūkio min. D. 
Kreivys, „IBM Research Partnerships“ viceprez. T. Reeves ir 
Lietuvos švietimo ir mokslo min. G. Steponavičius.              ELTA
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K U L T ŪR O S  P U S L A P I S

Pirmosios dalies pradžia
Ant aukšto kalno Šatrijos 
Retai kas naktį nebijos 
Slapčia su dvasiomis kalbėti; 
Bet dieną!.. koks tai reginys! 
Jo nieks ant Alpių nemainys 
Ir čia Žemaičius ims mylėti.

Todėl tai būdavo retai 
Čia Sutkaus Jono nematai, 
Vos saulė iš pietų nušvito. 
Pagrįžęs į tėvų namus, 
Jisai, kur buvęs, kur nebus, 
Žiūrėk, ant kalno užsirito.

Tikrai, aplinkui taip gražu! 
O jis dar kūdikiu mažu 
Visus takus čionai išmynė; 
Čionai nuo savaičių kelių 
Iš mokslo grįžęs nuo Šiaulių, 
Su Done riešutus beskynė.

Paskui... studentu iš Maksvos 
Prisiekė naudai Lietuvos 
Darbuotis, kiek tik jėgos gali; 
Čia iškalbingai, pakiliai 
Mokino Donę taip giliai 
Mylėti savo gražią šalį. (...)

Antrosios dalies ištrauka
Jau kaip sau nori, o galvos 
Aš neguldysiu dėl Maksvos; 
Mums besikišt į jos dalykus? 
Gana ji savo tur jiegų! 
O mums ar maž savų vargų, 
Taip mūsų Lietuvai sunykus!

Maironis
(1862-1932)

MAIRONIS –  
MŪSŲ TAUTOS DAINIUS

Maironio „Pavasario balsai” yra neišsenkamas tautos dvasios 
šaltinis Tėvynės atgimimui.

Pirmoji laida buvo išleista kūrėjo – poeto lėšomis 1895 m. 
Tilžėje. Berods, jei ne mūsų klaida, buvo išleista 17 laidų, (A. 
Venclova jau 1925 m. rašė „Lietuvyje”, kad Maironis paseno, 
tačiau Maironis gyvas savo eilėmis – dar ir šiandien nepaseno.

Juozas Ambrazevičius yra rašęs, kad „Ne be kovos Maironis 
laimėjo dvasinio vado vardą savo epochoje” („Pavasario balsai”, 
1947 m. leidinys).

„MŪSŲ VARGAI”

Darbams čia dirva taip derli! 
Čia pasišvęst tikrai gali! 
Čia mūsų aukštas pašaukimas! 
Žiūrėti reikia mums namų, 
Ne lesint paukščių svetimų, 
Kosmopolitais išsigimus.” (...)

Trečiosios dalies pradžia
Šitai ir Vilnius ant kalvos, 
Graži sostinė Lietuvos, 
Apjuostas Nerio, globoj girių; 
Iš kur dar Algirdas didus 
Net kanus baudė ir Gudus, 
Iš kur išėjo tiek didvyrių!

Kiek atminimų, kiek minčių, 
Kiek čia užburta paslapčių! 
Čia steigia sostą Gediminas; 
Čia didžio Vytauto dvasia 
Lig šiol nuo Panarių nakčia 
Ant žirgo raiteliu vaidinas.

O sveikas! Garso spinduliais 
Tėvams švietei; iš čia keliais 
Prabočiai ėjo ginti Prūsų; 
Nuo čia lig Dono, lig Maksvos 
Skelbei tu vardą Lietuvos!. .. 
Buvai ir busi mūsų, mūsų!

Palikęs vartus atkilai 
Kaip broliams, lenkams pri-
valai 
Užmiršęs praeitį vergauti. 
Tu priglaudei juos širdimi,
O jie, tau priešai svetimi, 
Nor’ širdį Lietuvai išrauti.

Kaip sielai amžinas Dangus, 
Kiekvienas žingsnis čia bran-
gus, 
Bet jo skundais neatsiimsi: 
Tik darbo prakaitu karčiu, 
Tik kova ir keliu stačiu, 
Tiktai kad pats dvasia atgimsi.

Dvigalvio aro dar naguos! 
Iš miego keldamas varguos, 
O, Vilniaus neužmiršk, Lietuvi! 
Čia ne tiktai kad praeitis, 
Čia tavo irgi ateitis! 
Čia kovą vedama už būvį! (...)

Ketvirtoje dalyje
Prabėgo metų dešimtis, 
O neprailgus praeitis 
Nemaž viešam’ Lietuvių rūme 
Iškirto šviesesnių langų, 
Nemaž sužadino jėgų 
Ir sąmonę tautos pastūmė.

Daug atsimainė Lietuvoj’. 
Su priešais nuolatos kovoj 
Draugijų darbas surimtėjo; 
Subrendo partijų šulai. 
Atlikę nuo grudų pelai 
Savaime nykdami trunėjo.

Laukai kaskartą platesni 
Į darbą kvietė, ir jauni 
Nauji veikėjai kelią skynė. 
Ne vien tik Dumoje kiti 
Dabar atstovai, bet rimti 
Paryžiuj, Ryme ir Berlyne...

Kad Londone visų tautų, 
Skaudžiai Europos nuskriaustų, 
Atstovai garsūs suvažiavo, 
Lietuvių skundo atbalsiai
Ten suskambėjo jau garsiai; 
Tenai Gabrys mus atstovavo.

Kad lenkomanų karvedžiai 
Mus ėmė skriausti pardidžiai, 
Skandalus net bažnyčioj kėlė, 
Tad Steputaitis visą tai 
Landtage paskelbė rimtai 
Ir Lenkams kaip į žandą skėlė.
(...)
Maskolių kumščio atbalsiai 
Ir Prūsų žemėje garsiai 
Skambėjo; taip bent skelbė 
raštas. 
Kad Tilžę paimta kovoj, 
Tai buvo nutarta Maskvoj, 
Kad tai nuo amžių Rusų  
kraštas.

Iš savo žemės išguiti, 
Be duonos kąsnio ir pėsti, 
Nuo Insruties basi sušalę, 
Lietuviai-prūsai genami, 
Keliavo, carą keikdami, 
Į tolimą už Volgos šalį. (...)

Penktoji dalis.
Likime Lietuvos sūnų
Nebejieškok šviesių dienų:
Vargai ir ašaros — jų penas!
Iki saulutė patekės,
Gaili rasa akis išės:
Taip sako priežodis jų senas.

Užką gi, Viešpatie brangus, 
Taip užsirūstinęs Dangus? 
Ant mūsų neturi malonės? 
Ar gi tai mes jau už kitas, 
Plačiai sau valdančias tautas, 
Daugiau nukaltom, vargo žmo-
nės?

Juk rasit nuodėmių visų 
Ir mūsų tarpe, ištiesų, 
Nesuskaitytum nei ant rašto: 
Pavydo, tinginio, skriaudos!... 
Bet tai juk vaisiai nelemtos 
Sunkios vergijos mūsų krašto.

O argi geresni už mus 
Kraštus paglemžę svetimus, 
Kad jie savystoviai sau valdos?
O mes — tik amžini tarnai, 
Kuriems vien pančius temainai, 
Kurių tuščia skundai ir maldos.

Už ką? Už ką taip mus plaki? 
Už ką gi mus ranka sunki 
Taip spaudžia amžiais nelai-
mingus? 
Kad mes, nelaisviai be kovos, 
Net nebedrįstam Lietuvos 
Svajot laisvos, neprigulmingos.

Par tris be partrukio šimtus, 
Par ilgus, kruvinus metus 
Kryžiuočių mus bežudę gaujos! 
Vardan buk Kristaus iš visos 
Europos, karžygiais drąsos, 
Kasmet čia plūdo minios nau-
jos.

Vos Didžio Vytauto globoj, 
Net savo priešų pagarboj 
Bent kiek ramiau beatilsėjom, 
Kaip štai naujos varsos drau-
gai 
Slopina dvasią mums ilgai!... 
O jiems kaip broliams taip 
tikėjom!

Ir kiek tai turtų! Kiek jiegų 
Nustojom mes del tų draugų 
Vardan kultūros ir brolystės! 
Liežuvio, vardo, praeities, 
Atsižadėjom net vilties 
Del brolių-lenkų karalystės!

Paskui... o Dieve, Tu žinai, 
Kaip Tau ištikimi tarnai, 

Maskolių autokratams tekę, 
Net savo žemėj svetimi, 
Skaudžiausiai buvom bau-
džiami, 
Viešai lietuviškai prašnekę. (...)

O Vilsonas Amerikoj, 
Gražioj ir prakilnioj šnekoj, 
Akyvaizdoj garbaus senato, 
Prisiekia, jog mažų tautų 
Išeina ginti nuo skriaudų 
Ir tokį principą pastato:

Tauta tai nėra savastis 
Karalių! Josios ateitis, 
Ir jos valdžia, ir jos likimas 
Tur prigulėt nuo jos žmonių: 
Ir darbdavių ir vargdienių! 
Valio tautų apsisprendimas! 
(...)

Kad turi būti Lietuva 
Taip, kaip prie Vytauto, laisva, 
Sutraukius ryšius su Maskoliais,
Ir dėtis dėsis tik su tais, 
Kurie kaimynais nepiktais, 
Neveidmainingais bus jiems 
broliais.

Paskui iš partijų visų
Išrinko dauguma balsų 
Tautos augščiausiąją Tarybą, 
Kad ji visos šalies vardu 
Atstovė būtų ir vadu, 
Stovėtų, kaip tautos sargyba.

Tarybos vyrai parinkti: 
Smetona ir keli kiti 
Dabar atvyko į Berliną, 
Kame Ercbergeris garsus 
Ir visas centras duot balsus 
Už mus reichstage jau ketina.

Iki šiol buvo žinoma, kad tai 
penkių dalių poema – daugel posmų 
tarsi šiandien parašyti. (Iš Jagomasto 
spaustuvės Tilžėje, išleido Petronio 
knygynas Kaune)

(Poema sukurta penkiose dalyse)
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Panevėžio kraštotyros mu-
ziejaus specialistai vi suomenei 
pristatė reikšmingą radinį. 
Panevėžio vyskupijos archy-
ve aptiktas beveik 100 metų 
ten pragulėjęs mūsų klasiko 
Maironio rankraštis.

5 3  l a p ų  s ą s i u v i  n y j e 
Maironio ranka smulkio mis 
raidelėmis surašytos jo su-
kurtos istorinės poemos „Mūsų 
vargai” paskutinės dvi dalys.

Greičiausiai pats poetas 
ir pa sidarė tą sąsiuvinį. Jis - 
iš per lenktų ir siūlu susiūtų 
popie riaus lapų.

Vertingą rankraštį rado 
mu ziejaus direktorius Arūnas 
Astramskas ieškodamas įdo-

RANKRAŠTIS DŪLĖJO ŠIMTĄ METŲ
mių dokumentų skaitmeninei 
Pa nevėžio istorijos bibliotekai.

Tarp įvairių popierių ir baž-
nytinių knygų, datuojamų nuo 
1945 metų, buvo kelios dėžės 
ir dar ankstesnių dokumentų.

Vienoje tų dėžių gulėjo 
Mairo nio rankraštis.

„Aš nufotografavau teks-
tą ir nuotraukas nusiunčiau 
Mairo nio lietuvių literatūros 
muzie jaus direktorei. Ji pa-
sakė, kad net sapne atpažintų 
poeto rank raščius.

Neliko jokių abejonių, kad 
tai tikrai Maironio ranka rašy-
tos eilės”, - sakė A.Astramskas.

Spėjama, kad rankraštį apie 
1915-1918 metus poetas galė-

jo dovanoti Krekenavos kle-
bonui, kurio namuose dažnai 
viešėda vo. Pirmojo pasaulinio 
karo me tais Maironis kelerius 
metus gyveno Krekenavoje. 
Ten jis ir sukūrė poemą „Mūsų 
vargai” ir baladę „Čičinskas”.

Dvasininkai  t rumpam 
pasko lino muziejininkams iš-
skirtinį rankraštį, tačiau vertin-
ga re likvija turės būti grąžinta į 
Pa nevėžio vyskupijos archyvą.

Šiuo metu atrastasis rank-
raštis jau įkeltas į Panevėžio 
muziejaus skaitmeninę biblio-
teką ir pasiekiamas visiems jos 
lankytojams.

Virginija Petrauskienė, 
LR korespondentė

Siūlais susiūtame nedideliame sąsiuvi nyje - paties Maironio ranka 
užrašytos eilės.                                          V. Petrauskienės nuotr.

Mirus brangiam vyrui

A.† A.
HENRIKUI TATARŪNUI,

reiškiame gilią užuojautą mūsų brangiai sesei židi-
nietei ROMAI TATARŪNIENEI, sūnums VIDUI 
ir MARIUI, jų šeimoms ir visiems artimiesiems.

Vyr. Skaučių Židinys Clevelande

A.† A.
EUGENIJUI VILKUI

taip tragiškai iškeliavus Amžinybėn, 
užuojautą reiškiu Velionio žmonai 
IRENAI VILKIENEI, dukrai dr. ALMAI 
STOČKIENEI, sūnui VYTENIUI, jų 
šeimoms ir kitiems artimiesiems.

Rūta Sakienė

PAGERBĖ KNYGNEŠIUS IR 1863 M. KOVOTOJUS
Rugpjūčio 1-ąją Panevėžio 

r a j o  n e ,  K ū č i ų  k a i m e , 
Bistrampolio dvaro teritori-
joje, buvo pristatyti ir pašven-
tinti keturi koplytstulpiai, 
išdrožti medžio skulptūrų 
plenere „Istorinių įvykių - kny-
gnešystės ir 1863 m. suki limo 
įamžinimas Bistrampolio dva-
re”. Dirbinių autoriai -Adolfas 
Teresius iš Garliavos, Gintautas 
Akstinas iš Druskininkų, 
Ka lva r i j o j e  gyvenan  t i s 
Antanas Lastauskas ir pas-
valietis Kęstutis Krasauskas. 
Kūrybai juos sukvietė kun. dr. 
Rimantas Gudelis.

1863 m. liepos 31 dieną įvy-
ko kun. Antano Mackevičiaus 
vadovaujamų sukilėlių mūšis 
su caro kariuomenės daliniu 
prie Bistrampolio dvaro. Mū-
šyje dalyvavo ir dvaro savi-
ninkas Vla dislovas Bistramas. 
Caro valdžios su sektas, jis 
turėjo bėgti į užsienį, ketve-
rius metus gyveno Drezdene 
ir galiau siai galėjo grįžti į 
Lietuvą ir perimti savo tėvų 
dvarą.

M e d ž i o  d r o ž ė j a s  A . 
Teres ius  pa  sakojo ,  kad 
drožti buvo sudėtinga. A. 
Mackevičius buvo kunigas, 
pats dalyvavo mūšiuose, todėl 
reikėjo pa vaizduoti to meto 
dvasią. Koplytstul pius, skirtus 
1863 metų sukilimui ir sukilė-

lių vadui kun. A. Mackevičiui, 
pašventino Lietuvos karinių 
oro pa jėgų kapelionas kun. 
Virginijus Veilentas.

Po to per parką visi ėjo link 
kop lytėlės, kur laukė pastatyti 
koplytstul piai knygnešiams, 
rizikavusiems sa vo gyvybę 
nešusiems šviesą ir kultūrą. 
Po valstiečių sukilimo pra-
sidėjo lietuviškos spaudos 
draudimas. Skulptūra vaiz-
duoja atverstą knygą su po-
eto Justino Marcinkevičiaus 
žodžiais ,  ki ta  skulptūra 
simbolizuo ja slapčiomis ne-
šamas knygas. Abi skulptūras 

nuspręsta statyti greta. kad jos 
sudarytų vientisą skulptūri nę 
kompoziciją.

Kun .  d r.  R .  Gude l i s 
koplytstul pius pašventinti pa-
kvietė mons. Pet rą Kuzmicką, 
šį rudenį švęsiantį 100 metų 
sukaktį, galbūt vienintelį gyvą 
žmogų, prisimenantį drąsųjį 
knygne šį Jurgį Sielinį.

Koplytėlėje yra autentiš-
kas kry žius, prie kurio netoli 
Suosto, važiuo damas į Vilnių, 
ištiktas širdies smū gio mirė J. 
Bielinis. Kadaise dvare vei kė 
lietuviška mokykla. Dvaro 
sodinin ko Masiliūno sūnus 

Koplytstulpius šventina kun. Virginijus Veilentas.

Kun. dr. Rimantas Gudelis (kairėje) ir rajono meras Povilas Žagunis.

Velionio prezidento Algirdo 
Mykolo Brazausko našlė vers-
lininkė Kristina Brazauskienė 
galėtų pergalvoti savo poziciją 
dėl prašymo skirti valstybinę 
prezidento našlės rentą, sako 
premjeras Andrius Kubilius.

„Noriu priminti, kad to-
kių teisės aktų įgyvendinimas 
priklauso nuo visų subjektų: 
priklauso ir nuo Vyriausybės, 
ir nuo pareiškėjo. Galvočiau, 
kad ir pareiškėjai šitoje situ-
acijoje galėtų pergalvoti savo 
nuostatas”, - žurnalistams sakė 
A.Kubilius, komentuodamas 
žiniasklaidos pranešimą apie 
K.Brazauskienės iš sėkmingo 

K.BRAZAUSKIENĖ GALĖTŲ PERGALVOTI  
SAVO NUOSTATAS DĖL RENTOS

sandorio neseniai gautus 6 mln. 
litų. Pasak A.Kubiliaus, teisė, 
teisės paragrafai ir teisingumas 
ne visuomet sutampa. „Teisės 
paragrafų įgyvendinimas reika-
lauja, kad teisingumo principus 
įgyvendintų visi to proceso 
dalyviai. Šiuo atžvilgiu išties 
mes ir Vyriausybėje pama-
tėme tam tikras spragas, kad 
remiantis tik tais paragrafais, 
galima pretenduoti į valstybės 
paramą ir tuo atveju, kai yra 
gaunamos kokios nors gana 
didelės pajamos, negaunant 
gryno atlyginimo”, - tvirtino 
premjeras.

Rentos skyrimą atsižvel-

Kazimieras ta po Lietuvos 
švietimo viceministru, pir-
masis į lietuvių kalbą išvertė 
„Ilia dą” ir „Odisėją”.

Dabar Bistrampolio dva-
ras - di dingų muzikos festi-
valių centras. Me ras Povilas 
Žagunis dėkojo visiems, ypač 
kun. dr. Rimantui Gudeliui, 

pri kėlusiems dvarą gyvenimui. 
Rajono vadovas koplytstulpių 
kūrėjams įtei kė knygą apie 
Panevėžio rajoną, kun. dr. R. 
Gudelis - diplomus. Iškilmėje 
smuiku grojo Sigita Sičiūnienė 
su duk ra Paulina.

Kūčių kaimas, Panevėžio 
rajonas Bronius Vertelka

giant į tai, kad prašantysis ne-
turėtų draudžiamųjų pajamų, 
jis pavadino spraga. „Kaip 
rodo šis konkretus atvejis, 
galima negauti tokio atlygi-
nimo, bet galima gauti labai 
dideles pajamas iš kitų šal-
tinių, iš verslo sandorių, iš 
dividendų ar kitų panašių 
atvejų. Šią spragą pirmiausia 
teisiškai mes ir turime panai-
kinti. Vyriausybė tą ir pasiūlė 
daryti”, - sakė A.Kubilius.

„Lietuvos rytas” pranešė, 
kad 61 metų K.Brazauskienė 
liepos 15-ąją beveik už 14 mln. 
Lt pardavė šalia jai priklausan-
čio Vilniaus viešbučio „Crowne 
Plaza” stūksančius pamatus.  
LRT
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„DIRVAI” 
AUKOJO

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Anonimas, Rocky River, OH .100
K.Laikūnienė, Clev., OH ........95
G.Indreika, Chicago, IL .........45
J.Petkaitis, W.Hartford, CT ....28
R.Gricius, Agoura Hills, CA ..25
G.Breichmanas,
Hamilton, CAN. .....................20
S.Jurgelis, Mayfield Hts., OH .20
A.Lūža, Cleveland, OH ..........20
N.Raškienė, Tarrytown, NY ...20
V.Leger, N.Olmsted, OH ........15
M.Abarius, Livonia, MI .........10
V.Tamulis, Cleveland, OH .....10
Z.Khoury, Mayfield Vill., OH ..2

SPALIO 17 d., sekmadienį, Šv. Kazimiero parapijoje, vyks 
pirmasis metinis „Oktoberfest” ir loterija 10 v.r. Mišioms pa-
sibaigus, parapijos viršutinėje salėje. Tikimės, kad šis renginys, 
sujungdamas visus, taps linksma popiete ir liks parapijai labai 
reikalingų lėšų.

SPALIO 30 d., šeštadienį, 6:30 v.v. Šv. Kazimiero parapijos 
viršutinėje salėje įvyks dail. Danguolės Jurgutienės meno par-
oda. Rengia Akademinis skautų sąjūdis.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Š.m. gegužės 22 dieną, 
Tarpon Springs Floridoje, 
vėžio ligos iškankintas, su-
laukęs 76 metų amžiaus, į 
Amžinuosius klonius iškeliavo 
Darius Slavinskas. Velionis 
buvo gimęs Akmenėje, Že-
maitijoje.

Pokaryje iš Vokietijos su 
tėvais ir seserimi emigravo 
į Kanadą ir ten įsikūrė. Čia 
Darius tuoj kibo į mokslus. 
Toronto universitete įsigijęs 
bakalauro ir magistro laips-
nius, jis perėjo į McMaster 
universitetą Hamiltone, Ont. 
Po intensyvių studijų jam 
buvo suteiktas daktarato 
laipsnis branduolinės fizikos 
srityje.

Jau būdamas paaugliu 
Lietuvoje, Darius pradėjo 
nuoširdžiai ir pastoviai domė-
tis muzika ir ją puoselėjo visą 
gyvenimą. Pirmoji pažintis 
buvo su akordeonu. Būdamas 
studentu Kanadoje jis tapo 
Hamiltono ir Toronto orkestro 
akordeonistu. Taip pat studi-
javo privačiai fortepijoną ir 
sąžiningu kasdieniniu darbu 
įsigijo gerus pianino profesi-
nius įgūdžius.

Po studijų jis kurį laiką 
dirbo žemės turtų paieškose 
Kanadoje. Vėliau gavęs pa-
siūlymą jis atvyko į JAV ir 
įsidarbino AT&T Bell Labs, 
Holmdel, NJ. Čia su šeima 
apsigyveno ir eilę metų dirbo 
mokslinių tyrimų srityje. Už 
keletą savo patentuotų išra-
dimų jis buvo apdovanotas 
žymenimis. Darbo reikalais 
jam teko daug keliauti į Azijos 
ir Europos šalis.

Kaip minėta, jo aistra mu-
zikai buvo nuolatinė. Studijų 
metais jis parašė tango kūrinių: 
Irena, Gražina ir Ramunėlė. 
Po to sekė pluoštas kūrinių, 
kuriuos jis pavadino „Ilgesio 
garsais”. Tie išleisti 86 kūri-
nėliai yra lyg margas vainikas. 
Dalis jų yra įrašyta į kompak-
tinę plokštelę. Savo dainoms 
jis naudojo lietuvių poetų 

A.A. DR. DARIUS SLAVINSKAS

Maironio ir B. Brazdžionio 
žodžius. Tarp įvairių giesmių 
ir psalmių, yra parašęs net 10 
Ave Maria giesmių. Gimus 
naujam kūrinėliui, ateina man 
iš jo telefono skambutis: „atva-
žiuok, pagrosim ir paanalizuo-
sim šiuos muzikos derinius, 
atsivežk smuiką…”

P r i e š  k e l e t ą  m e t ų 
Mississaugos Anapilyje ir 
Hamiltone jo dainas atliko 
Toronto choras „Daina”, o 
kitas dainas kompaktinėje 
plokštelėje įdainavo populia-
rus torontiečių duetas: Lilija 
Turutaitė ir Vytautas Masalas. 

Kai Darius gyveno Convent 
Station miestelyje, New Jersey, 
tai savaitgaliais atvykdavo į 
lietuvių rengiamas šventes, ir 
kurį laiką dėstė muziką šešta-
dieninėje Dr. Vinco Kudirkos 
mokykloje Elizabethe, NJ.

Darius turėjo nemažą kla-

PRIMINIMAS
„Dirvos” loterijos trauki-

mas įvyks 2010 m. lapkričio 
mėn. 1 d. 

Malonėkite gražinti loteri-
jos bilietų šakneles su atitinka-
mais mokesčiais. Jūsų parama 
yra mums labai svarbus para-
mų šaltinis, būtinas tolimes-
niam „Dirvos” gyvavimui.

Vilties D-jos valdyba

sikinės muzikos rinkinį. Jį 
tiesiog buvo pakerėjusi baro-
ko periodo, ypač J.S. Bacho 
kūryba: jo preliudai, tokatos, 
fugos ir t.t. Keletą iš jų ir jis 
pats buvo neblogai išmokęs ir 
namuose vis pamuzikuodavo. 
Besiruošiant eiti į pensiją, 
išgyveno staigų galvos sme-
genų insultą ir ilgesnį laiką 
gydėsi ligoninėje intensyvioje 
terapijoje. Pasveikęs, persi-
kėlė nuolatiniam gyvenimui 
į Floridą ir su žmona Irena 
daug keliavo po Ameriką ir 
kitus kraštus, kol liga nutrau-
kė jo visas svajones ir planus. 
Paliko žmoną Ireną ir iš pir-
mosios santuokos du vaikus: 
Andrių ir Danutę.

Viena jo mėgiamų dainų 
buvo:.. „Išnyksiu kaip dūmas 
neblaškomas vėjo ir niekas 
manęs neminės”…

Julius Veblaitis

KO AŠ PAKLAUSIU LIETUVOS  
KULTŪROS MINISTRO

Sekmadienio vakare buvau 
Operos teatre. Spektaklis - 
Wolfgang’o Amadeus Mozart’o 
„Figaro vedybos” - buvo geras. 
Pirmiausiai jis man patiko to-
dėl, kad dainavo jaunoji karta: 
Kerubino partiją atliko Ona 
Kolobovaitė, Figaro - Liudas 
Mikalauskas, Siuzanos - Asmik 
Grigorian, Bazilijaus - Rafailas 
Karpis. Grafas buvo Vytautas 
Juozapaitis.

Jaunimėlis buvo tikrai pui-
kus, ypatingai trijulė - Asmik, 
Liudas ir Onutė. Jauni, gražūs, 
pašėlę, nuotaikingi, šmaikštūs. 
Po spektaklio galvojau: kas gi 
iš vyresniosios kartos galėtų būti 
tokie puikūs? Nesugalvojau... 
Žinoma, Liudui dar reikėtų 

paieškoti spalvų, niuansų, o štai 
Asmik skambėjo taip užtikrin-
tai, natūraliai tarsi tą partiją ji 
dainuotų dešimtmečius.

Prisiminiau ir apie stebuklą, 
kurį neseniai „atrado” Lietuva 
- Ilją Aksionovą, 14-metį vaiki-
nuką iš Visagino, kuris dainuoja 
taip, kad abejingų nepalieka. 
Klausiau jo daugybę kartų, ta-
čiau įspūdis nemažėja, greičiau 
atvirkščiai - kiekvieną kartą 
jo klausant man jis atrodo dar 
geresnis.

Rašau tai, nes noriu pasakyti: 
puiki jaunų dainininkų karta 
Lietuvoje užaugo. O kalbant 
apie Ilją, tai jam dar viskas prieš 
akis, ilgą kelią reikės nueiti, 
kol susiformuos jo balsas, jis 
pats kaip atlikėjas. Dabar gi 
jis „nuperka” savo balso dia-
pazonu, skambėjimu, atlikimo 
maniera, vidine ramybe. Galime 
džiaugtis Lietuvos vaikais, ar-
mėno ir lietuvės dukra Asmik 
Grigorian, Ilja Aksionovu ir 
Onute Kolobovaite, užaugusiais 
Lietuvoje, šiomis ir kitomis 
Lietuvos kultūros padangėje 
sužibusiomis žvaigždėmis, ne-
abejotinai apdovanotoms pui-
kiais balsais, didžiausia Dievo 
dovana - talentu.

Tačiau yra ir kita Lietuvos 
kultūrinio gyvenimo dalis, 
kuri kuo toliau, tuo labiau 
verčia suklusti ir - neslėpsiu 
- priešintis. Todėl ir šio įrašo 
pavadinimas toks: ko aš paklau-
siu Lietuvos kultūros ministro.

Operos teatre pasiėmiau 
šio teatro repertuarą 2010-
2011. Skaitau: „Baleto savaitė. 
Lietuvos baleto 85-mečiui. 
„Don Kichotas”: solistai - Olesia 
Novikova ir Leonid Sarafanov 
(Rusija); „Bajaderė”: Anastasija 
Matvijenko ir Michail Lobuchin 
(Rusija); „Žizel”: Svetlana 
Lunkina ir Nikolaj Tsiskaridzė 
(Rusija). Viskas. Daugiau nie-
ko! Visi solistai - iš Rusijos. 
Iš kitų valstybių - nė vieno. Iš 
Lietuvos - taip pat. Tai kodėl, 
ponai Operos teatro vado-
vai, tokią savaitę vadinate 
Lietuvos baleto 85-mečiui 
skirta savaite? Vadinkite ją 
tikruoju vardu - Rusų baleto 
savaite Lietuvoje. Dar viena. 
Visi pastebime, kad Baleto 
trupės vadovės T. Sedunovos 
(?) pastangomis Lietuvą vis 
labiau myli baleto artistai iš 
Rusijos, Baltarusijos. Kitiems 
vietos nėra. Kartą per penkmetį 
scenoje pasirodo koks Igor 
Yebra iš Ispanijos - ir visiems 
gerai? Tampame Rusijos tea-
trų filialu?

O aš, naivuolė, įsivaizdavau, 
kad pažymint Lietuvos baleto 
85-metį bus prisimintos visos 
Lietuvos baleto žvaigždės, ku-
riomis mes, Lietuva, pelnytai 
didžiavomės ir didžiuojamės. 
Ir tuos, kurių nebėra su mumis, 
ir tuos, kurie gyvena tarp mūsų: 
Aliodija Ruzgaitė, Leokadija 

Aškelevičiūtė ,  Vytautas 
Kudžma, Vytautas Brazdylis, 
Loreta Bartusevičiūtė, Nelė 
Beredina, Petras Skirmantas, 
Eglė Špokaitė, Nerijus Juška, 
Rūta Jezerskytė. Tuos, kurie 
ne iš gero gyvenimo paliko 
Lietuvą ir šoka kitur: Mindaugas 
Baužys, Jurgita Dronina, kurie 
džiugina kitų šalių baleto ger-
bėjų akis ir širdis.

Lietuvos baleto 85-mečio 
proga Operos ir baleto teatro 
scenoje bent vieną ar du vakarus 
turėjo karaliauti Lietuvos baleto 
atstovai. Tarp jų galėjo būti 
vienas kitas svečias iš kitų šalių, 
tame tarpe ir Rusijos. Jie savo 
dalyvavimu neabejotinai būtų 
papuošę, praturtinę tuos vaka-
rus. Lietuvos teatro scenoje bent 
šia iškilia proga turėjo pasirodyti 
ir kitų šalių teatruose šokantys 
Lietuvos baleto solistai.

Jei nėra pinigų, pasakykite: 
ne vien Romanovas Lietuvoje 
pajėgus surengti baleto gala 
koncertus! Nerašau kitų pa-
vyzdžių, bet jų apstu. Rusijos 
kultūros, įskaitant ir popkultūrą, 
invazijos apraiškų apstu, toji 
banga tokia didelė, kad kai kam 
tai jau tampa norma, savaime 
suprantamu dalyku. Būtinai 
paklausiu to mūsų kultūros 
ministro: kodėl jis tai toleruoja? 
Viskas gerai? Kaip pagerbsite, 
Ministre, mūsų, Lietuvos baleto 
žmones Lietuvosbaleto 85-me-
čio proga, jei sceną atiduodate 
rusų šokėjams?

Apdovanosite valstybės ap-
dovanojimais, surengsite priė-
mimą? Kaip, kada, kur?

Laima Andrikienė, EP narė
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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 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

S P O R T A S

$250,000

Vilnius, rugsėjo 23 d. 
„Sunku būtų suskaičiuo-
ti Jūsų iškovotas pergales, 
pasiektus rekordus, gautus 
apdovanojimus. Jūs įrodėte, 
kad žmogaus galimybės yra 
didžiulės. Lietuva maža, 
bet jos žmonės stiprūs ir 
galingi. Didžiuojuosi, kad 
esate lietuvis ir kad garsina-
te mūsų šalies vardą. Kartu 
su visais sporto gerbėjais 
linkiu, kad visos pergalės 

PREZIDENTĖ SVEIKINA GALIŪNĄ  
Ž. SAVICKĄ, KETVIRTĄ KARTĄ  
TAPUSĮ PASAULIO ČEMPIONU

suteiktų Jūsų gyvenimui 
prasmę. Perduokite savo 
patirtį kitiems. Linkiu sė-
kmingos visuomeninės vei-
klos ir asmeninės laimės!” 
- rašoma Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės sveikinimo 
laiške Žydrūnui Savickui, 
Pietų Afrikos Respublikoje 
vykusiame pasaulio galiūnų 
čempionate iškovojusiam 
aukso medalį.

Prezidentės spaudos tarnyba

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Lietuvos krepšinio rinktinės nariams įteikė padėkos raštus, šie Lietuvos 
vadovei padovanojo krepšinio kamuolį su savo parašais.                                                             ELTA

LIETUVOS ŠVENTĖ

Sveikindama ir dėkodama 
Lietuvos krepšinio rinktinei už 
pasaulio krepšinio čempionate 
iškovotus bronzos medalius 
Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė rugsėjo 14 d. 
įteikė padėkos raštus.

Skambant M.Mikutavičiaus 
„Trims milijonams” į prezi-
dentūros Baltąją salę įžygiavo 
tamsiais kostiumais apsirengę 
krepšinio rinktinės aukštaū-
giai. Juos prezidentūros dar-
buotojai ir kelių krepšininkų 
žmonos pasitiko gausiais plo-
jimais.

„Premjeras, be jokios abe-
jonės, dalys pinigus. O aš 
darau tai, ką galiu daryti. Tai 
dabar padėkosiu jums”, – sakė 
prezidentė, teikdama padėkos 
raštus krepšinio rinktinės na-
riams.

Noriu padėkoti ir pa-
sveikinti visus mus, nes tai 
šventė mums visiems, – sakė 
D.Grybauskaitė. 

Padėkos raštai buvo įteikti 
krepšininkams, treneriams, 
gydytojams, masažuotojams ir 
rinktinės talismanu laikomam 
Juozui Petkevičiui-Juozukui, 
kuris oficialiai vadinamas 
techniniu vadybininku.

Prezidentė priminė, kad 
yra apsisprendusi rinktinės 
nariams įteikti valstybės apdo-
vanojimus, tačiau dėl techni-

nių priežasčių apdovanojimai 
bus įteikti tik spalio 1 dieną. 
Dėkodama D.Grybauskaitė 
akcentavo, kad krepšinis 
moko tautą vienybės, o rink-
tinė parodė, jog lietuviai gali 
būti vieningi.

„Krepšinis Lietuvai – tai 
simbolis komandinio žaidimo, 
tai simbolis, kad kartu valstybė 
ir jos žmonės gali daug pasiek-
ti. Šie metai yra jubiliejiniai, 
Žalgirio mūšio metai. Jūs, 
vyrai, parodėte, kad net jaunoji 
karta esate kovotojai. Kad jūsų 
kraujyje, kaip ir mūsų visų, yra 
drąsos, yra galimybių ir pasi-
ryžimo bei jėgos”, – kalbėjo 
D.Grybauskaitė.

Taip pat prezidentė pa-
sidžiaugė, kad dėl Lietuvos 
rinktinės pasiekimų Lietuvos 
vardas „vėl grįžta į pasaulį”.

„Jūs buvote tie žmonės, 
kurie sugebėjo suvienyti vals-
tybę. Suvienyti bent laikinai. 
Tuo metu, kai valstybė tikrai 
nėra susivienijusi, išsibars-
čiusi. Kad jūs jauni, dar nesu-
gadinti, turintys vilties ir noro 
mylėti Lietuvą ir už ją kovoti, 
esate ir būsite mūsų jaunajai 
kartai ir mums visiems tas 
pavyzdys, kuris įkvėps ir bus 
artimas”, – kalbėjo Lietuvos 
vadovė.

Lietuvos rinktinės vy-
riausiasis treneris Kęstutis 

Kemzūra trumpoje kalboje 
teigė, kad vargas krepšinio 
aikštelėje jau atsipirko.

„Noriu padėkoti visos ko-
mandos vardu už tą palaikymą. 
Manau, kad ta energija, tos 
kančios, su kuriomis vyrai 
žaidė, tas prakaitas ir viskas, 
ką mes perėjome, atsipirko. 
Mes esame laimingi, kad 
galėjome padaryti tai, ką pa-
darėme. Mes esame laimin-
gi, kad galėjome suvienyti, 
tebūnie kelioms dienoms 
ar kelioms savaitėms, mūsų 
tautą. Tikime, kad mūsų tauta 
pasinaudos tuo”, – prezidentū-
roje kalbėjo K.Kemzūra.

Jis linkėjo visiems sekti 
krepšininkų pavyzdžiu ir būti 
vieningiems, siekti bendro 
tikslo. „Aš didžiuojuosi jais, 
jie iš tikrųjų padarė stebuklą”, 
– teigė treneris.

Lietuvos krepšinio rinkti-
nės nariai prezidentei įteikė 
krepšinio kamuolį su visų 
parašais.                       15min.lt


