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Ryga, (ELTA). Lietuvos jaunių (iki 19 metų) vaikinų krepšinio rink tinė Latvijoje vykusio pasaulio pirmenybių baigiamosiose rungtynėse liepos 10 dieną, sekmadienį, 
85:67 nu galėjo Serbijos krepšininkus ir pir mą kartą šalies istorijoje iškovojo planetos jaunių pirmenybių aukso medalius. Kazio Maksvyčio treniruojamoje Lietuvos 
komandoje nesulaiko mas buvo jos kapitonas Jonas Valančiūnas. Lietuvos rinktinės kapitonas išrinktas naudingiausiu pirmenybių žaidėju. Pasaulio pirmenybių bron zos 
medalius iškovojo Rusijos rink tinė.

Vilnius ,  l iepos 21 d. 
(ELTA). Lietuvos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė teigia, kad 
įtariamojo Sausio 13-osios by-
loje Michail Golovatov sulai-
kymo ir paleidimo incidentas 
turi būti svarstomas europiniu 
lygmeniu, kad panašūs atvejai 
nepasikartotų ateityje.

„Šis incidentas turi būti 
svarstomas europiniu lygme-
niu būtent todėl, kad nepasi-
kartotų galimybė įtariamiems 
nusikaltimais prieš žmonišku-
mą asmenims ir toliau keliauti 
po Europos Sąjungos šalis”, 
- žurnalistams sakė Lietuvos 
vadovė.

To k i ą  p o z i c i j ą  D . 
Grybauskaitė išsakė Europos 
Komisijai kol kas atsisakant 
Europos Sąjungos (ES) teisės 
požiūriu vertinti Lietuvos 
kaltinimus Austrijai dėl ga-
limų pažeidimų ekstradicijos 
procedūroje, kai Vienoje 
buvo sulaikytas ir nė parai ne-
praėjus paleistas buvęs KGB 
specialiojo dalinio vadovas 
M.Golovatov.

„Šį klausimą dvišaliu lygiu 
sprendžia Lietuva ir Austrija. 
Komisija daugiau komentarų 

INCIDENTAS TURI būTI SVARSTOMAS EUROPINIU 
LYgIU, KAD NEPASIKARTOTŲ

neturi”, - teigė eurokomisarės 
atstovas Matthew Newman,

Anksčiau eurokomisarė 
V.Reding tiesiog konstatavo, 
kad Austrija galėjo netaikyti 
Europos arešto įsakymo, nes 
ji yra padariusi išlygą jo ne-
naudoti nusikaltimams, pada-
rytiems iki 2002 metų.

Paklausta, ar M.Golovatov 
incidentas gali privesti prie 
diplomatinių santykių su 
Austrija nutraukimo, prezi-
dentė D.Grybauskaitė buvo 
kategoriška: „Aš nenorėčiau 
spekuliuoti ir juokauti tokiais 
klausimais. Tokius pasiūlymus 
vadinčiau diplomatine isterija. 
To solidi ir ori valstybė sau 
neturi leisti, netgi diskutuoti 
tokiais klausimais”.

Vertindama Užsienio rei-
kalų ministerijos sprendimą 
įteikti Rusijai notą dėl Lietuvą 
menkinančio šios šalies amba-
sadoriaus Austrijoje pasisaky-
mo, ji tokį žingsni pavadino 
standartine ir teisinga diplo-
matine reakcija.

Liepos  14  d .  Vienos 
oro uoste buvo sulaikytas 
M.Golovatov, kuris vadovavo 
būriui 1991 metų sausio 13-

ąją šturmavusiam beginklių 
žmonių saugomą Vilniaus 
televizijos bokštą. Jis Vienoje 
trumpam buvo sulaikytas pa-
gal Lietuvos prokurorų išduotą 
Europos arešto įsakymą, tačiau 
netrukus jam leista vykti į 
Rusiją.

Tai sukėlė didelį Lietuvos 
nepasitenkinimą, kuriam 
pritarė Latvija ir Estija. Kai 
kurie politikai Lietuvoje ir 
Austrijoje teigė, kad tokią 
sulaikymo baigtį lėmė Rusijos 
spaudimas.

Vilnius, liepos 22 d. Nors 
„Alfa” būrys apeliuoja į 
Rusijos valdžią, kad ši im-
tųsi veiksmų dėl šio būrio 
veteranams išduotų Europos 
arešto įsakymų panaikinimo, 
Kremlius tokios galios netu-
ri, DELFI teigė Generalinės 
prokuratūros Baudžiamojo 
persekiojimo departamen-
to vyriausiasis prokuroras 
Simonas Slapšinskas.

Prokurorą  s t eb ina  i r 
Suomijos paskleista žinia, esą 
Austrijoje paleisto įtariamojo 
Michail Golovatov pavardė 
įrašyta ne taip, kaip jo pase.

Anot prokuroro, Rusija 
neturi jokių teisinių svertų, 
kuriais galėtų pasinaudo-
ti siekdama panaikinti M. 
Golovatov ir kitiems Sausio 
13-osios bylos įtariamiesiems 
išduotus Europos arešto įsa-
kymus. Taigi M. Golovatov 
ir dar 21 įtariamajam apsilan-
kymas bet kurioje Šengeno 
erdvės šalyje gali baigtis 
sulaikymu.

„Europos arešto įsakymai 
veikia Europos Sąjungos vals-
tybėse narėse, todėl šiuo atveju 
Rusijos Federacija neturi teisi-

RuSijA nEGALi GinčyTi  
SAuSio 13-oSioS byLoS TEiSėTumo

nių svertų daryti įtaką atšau-
kiant Generalinės prokuratūros 
išduotus Europos arešto įsaky-
mus”, - teigė S. Slapšinskas. 
Pasak jo, Generalinė prokura-
tūra kol kas turi duomenis tik 
apie vieną Šengeno erdvės šalį, 
kurioje lankėsi M. Golovatov 
– tai ta pati Austrija, kuri įta-
riamąjį paleido, sukeldama 
tarptautinį skandalą.

Suomija užsimena, kad 
galbūt buvęs „Alfa” būrio 
vadas lankėsi ir jos teritorijo-
je. Tačiau prokurorus stebina 
suomių pranešimai, esą į 
Šengeno sistemą įvestuose 
paieškos dokumentuose įta-
riamojo pavardė nesutapo 
su nurodyta jo pase. „Ar 
Suomijos teisėsaugos institu-
cijų informacinėje sistemoje 
buvo teisingai įrašyta paieš-
komo asmens pavardė – ko-
mentuoti negalime. Tačiau 
Generalinės prokuratūros 
išduotame Europos arešto 
įsakyme M. Golovatov nu-
rodomi asmens duomenys 
yra teisingi. Tai patvirtina šio 
asmens sulaikymas Austrijos 
Respublikoje”, - sakė S. 
Slapšinskas.

gORAN HADžIč 
ATSKRAIDINTAS  
į NYDERLANDUS

Roterdame liepos 22 d. 
nusileido lėktuvas, kuriuo į 
Jungtinių Tautų karo nusikalti-
mų teismą Hagoje atskraidintas 
buvęs Kroatijos serbų pajėgų 
vadas Goran Hadžič, pranešė 
šalies naujienų agentūra ANP. 
G.Hadžič buvo paskutinis bėg-
lys, ieškotas Tarptautinio tri-
bunolo buvusiai Jugoslavijai. 
Serbijos teisingumo ministrė 
S. Malovič pasirašė įsakymą, 
leidžiantį jį perduoti JT karo 
nusikaltimų teismui.        ELTA
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Leon E. Panetta, dešinėje, prisiekia sąžiningai vykdyti JAV Gynybos sekretoriaus pareigas.         AP

JAV Atstovų rūmų pirmininkas John A. Boehner, JAV prez. B. 
Obama ir kiti JAV Kongreso nariai beveik kasdien tariasi kaip sude-
rinti respublikonų ir demokratų pažiūras iki rugpjūčio 2 d., kai JAV 
Vyriausybė neteks teisės skolintis ir nebeturės pinigų.               AP

RUOŠIAMASI 
gALIMAM  

jAV NEMOKUMUI
Artėjant dienai, kai JAV 

valdžia turės apsispręsti, ar 
didinti šalies 14,3 trilijonų 
dolerių skolinimosi ribą, JAV 
Federalinis rezervų bankas ak-
tyviai ruošiasi galimam nemo-
kumui, liepos 21 d. sakė banko 
atstovas, informuoja Reuters.

Philadelphijos federali-
nio rezervų banko vadovas 
Charles Plosser teigė, jog 
JAV centrinis bankas kelis 
pastaruosius mėnesius artimai 
bendradarbiavo su JAV finansų 
departamentu ir sprendė, ko 
imtis, jei didžiausia pasaulio 
valstybė rugpjūčio 2 d. liks 
be pinigų.

„Ruošiamės galimiems 
netikėtumams, <...> vyksta 
aktyvus darbas”, – sakė Ch. 
Plosser. Jis teigė turįs nuo-
jautą, jog prezidentas Barack 
Obama ir Kongresas susitars 
padidinti skolą, kad būtų iš-
vengta finansinio nemokumo. 
Dėl nesutarimų šiuo klausimų 
kilo grėsmė, kad JAV finansų 
departamentas rugpjūtį liks be 
pinigų.

JAV finansų departamentas 
dar kartą pareiškė – nevalia nė 
svarstyti nemokumo galimy-
bės, o alternatyvos skolinimosi 
padidinimui nėra.

Ch. Plosser komentaras 
– išsamiausias iš iki šiol bu-
vusių JAV oficialių asmenų 
komentarų apie pasiruošimą 
nemokumui. „Rengiame ga-
limų veiksmų procedūras, 
Finansų departamentas ben-
dradarbiauja, – pasakojo Ch. 
Plosseris ir pridūrė, kad už-
duotis įgyvendinama. – Kaip 
Federalinis rezervų bankas 
išgrynins vyriausybės čekius, 
kurie bus tinkami, kurie ne-
tinkami? Daugybė žmonių 
planuoja, ką darytume, kaip 
darytume”, – sakė jis.

P r a ė j u s i ą  s a v a i t ę 
Federalinio rezervų banko 
vadovas Ben Bernanke įspėjo, 
kad nemokumas turėtų ka-
tastrofinių pasekmių finansų 
rinkoms. 

Rusijos gynybos ministras 
Anatolij Serdiukov ir JAV 
Gynybos sekretorius Leon 
Panetta aptarė tarptautinio 
saugumo bei Europos priešra-
ketinio skydo klausimus.

Rusijos gynybos ministeri-
ja pranešė, kad A. Serdiukovas 
telefono pokalbio metu pa-
kvietė L. Panettą atvykti į 
Maskvą.

Rusija ir NATO per vir-
šūnių susitikimą Lisabonoje 

RUSIjA IR jAV APTARĖ 
PRIEŠRAKETINIO SKYDO 

KLAUSIMUS
2010 metų lapkričio mėnesį 
susitarė bendradarbiauti ku-
riant Europos priešraketinės 
gynybos sistemą.

NATO reikalauja, kad būtų 
sudarytos dvi nepriklausomos 
sistemos, pasikeičiančios in-
formacija, o Rusija pirmenybę 
teikia bendrai sistemai. Rusija 
taip pat paprašė, kad būtų su-
teiktos garantijos, jog NATO 
branduolinė gynybos sistema 
nebus nukreipta prieš ją.   LRT

Britų kariškiai Afganistano 
Helmando provincijoje rengia-
si perduoti Laškargaho miesto 
kontrolę afganistaniečių sau-
gumo pajėgoms, praneša BBC.

NATO jau perdavė palyginti 
ramią Bamijano provinciją ir ry-
tuose esantį Miterlamo miestą. 
Tačiau, pasak korespondentų, 
išlaikyti stabilumą Laškargaho 
mieste bus didelis iššūkis vietos 
saugumo pajėgoms.

Atsakomybės už saugumą 
perdavimas yra kritinis žings-
nis prieš užsienio kariškių 
karinės operacijos pabaigą 
2014 metais.

NATO liepos 19 d. sau-
gumo pajėgoms perdavė 
Miterlamo miesto kontrolę 
– Lagmano provincijos sosti-

NATO AfgANISTANUI PERDUODA ATSAKOMYbę 
Už SAUgUMą

nę. Šis miestas yra laikomas 
saugia teritorija, tačiau buvo 
pranešimų apie ataką netoli 
Miterlamo miesto per saugu-
mo perdavimo ceremoniją.

Pagal Afganistano pre-
zidento Hamido Karzajaus 
kovo mėnesį paskelbtą planą, 
septynių teritorijų kontrolė 
turėtų būti perduota vietos 
saugumo pajėgoms. Dar yra 
likusios keturios teritorijos: 
Kabulo ir Pandžšero provinci-
jos bei Herato ir Mazari Šarifo 
miestai.

Apžvalgininkai mano, kad 
didžiausias iššūkis afganista-
niečių pajėgoms bus išlaikyti 
saugumą Laškargaho mieste, 
kur yra aktyvūs Talibano ko-
votojai.                             LRT

Austrijos užsienio reikalų ministro laiške Lietuva neįžvel-
gė atsakymų į esminius klausimus dėl Sausio 13-osios bylos 
įtariamojo paleidimo aplinkybių. Lietuvos Užsienio reikalų 
ministerija (URM) liepos 22 d. pranešė, kad išvakarėse Lietuvos 
ambasados Vienoje buvo įteiktas Austrijos užsienio reikalų mi-
nisterijos laiškas, adresuotas Baltijos valstybių užsienio reikalų 
ministrams. Šio laiško kopija siunčiama Europos teisingumo 
komisarei Viviane Reding bei visų kitų Europos Sąjungos šalių 
narių užsienio reikalų ministrams. „Lietuva dėkinga Austrijos 
kolegoms už pastangas, tačiau tenka apgailestauti, kad šiame 
laiške neišgirdome nieko nauja. Visi jame dėstomi teiginiai 
Lietuvai jau yra žinomi. Taip pat jau esame viešai išsakę, ko-
dėl šių teiginių Lietuva nelaiko argumentais”, – gautą laišką 
komentavo užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis. Jis 
pažymėjo, kad Lietuva ir toliau tikisi per įmanomai trumpą 
laiką sulaukti išsamaus Austrijos užsienio reikalų ministerijos 
atsakymo į jai pateiktą notą bei eurokomisarės atsakymą į trijų 
Baltijos valstybių kreipimąsi, kurie adresatams buvo įteikti 
liepos 18 dieną.

notoje Austrijos prašoma paaiškinti, vadovaujantis kokiais 
argumentais ir kodėl taip greitai priimtas sprendimas paleisti įta-
riamąjį Sausio 13-osios byloje Rusijos pilietį Michail Golovatov.

Giedrius Puodžiūnas nežino, kuriam laikui jis yra atšauktas 
konsultacijų. Atšauktasis ambasadorius M. Golovatovo paleidi-
mą vadino teisiniu klausimu ir vylėsi, kad jis neturės didesnės 
įtakos dvišaliams santykiams. Jis sako, kad tai priklausys nuo to, 
kaip greitai spręsis situacija. Jo atšaukimas buvo protestas prieš 
Austrijos greitą sprendimą paleisti įtariamąjį Sausio 13-osios 
byloje Michail Golovatov. „Tokiais atvejais nėra fiksuojamas 
klausimas. Tai yra reakcija į susidariusią situaciją, į mūsų ne-
pasitenkinimą tuo, kas įvyko. Tai priklausys nuo to, kaip greitai 
šitas klausimas spręsis ir mes gausime patenkinančių atsakymų”, 
– sakė G. Puodžiūnas žurnalistams per Lietuvos diplomatinių 
atstovybių vadovų susitikimą.

„man tai atrodo labiau nei apgailėtina, kad austrų tarnybos 
netgi neišnaudojo tarptautiniu arešto įsakymo ieškomo asmens 
sulaikymui taikomo termino ir remdamiesi nuoroda į formalias 
teisines priežastis jam leido išvykti”, – rašo Zalzburgo meras 
Heinz Schaden savo laiške, kurio kopiją pavyko gauti laikraščio 
Salzburger Nachrichten redakcijai. H. Schaden savo kolegai 
Vilniuje A. Zuokui adresuotame laiške atsiprašė už austrų tei-
sėsaugos elgesį paleidžiant M. Golovatov. 

Suteiktas pirmasis karininko laipsnis 45 Lietuvos karo 
akademijos absolventams bei 2 kariūnams, baigusiems JAV 
karinių jūrų pajėgų akademiją. „Šiandien Lietuvos kariuomenei 
išskirtinė diena – į kariuomenės gretas įsilieja net 47 karininkai. 
Tačiau ši diena ypač reikšminga jums, jaunieji leitenantai. Jums 
suteiktas pirmasis Lietuvos karininko laipsnis, taigi ir pirmoji 
jūsų tikrosios karo tarnybos diena. Tai ne tik jūsų pasirengi-
mo įvertinimas, bet ir didelis įpareigojimas bei atsakomybė. 
Prisiekėte tarnauti Tėvynei, Lietuvai, savo visą gyvenimą”, 
– sveikindama 18-osios absolventų laidos karius, įgijusius 
pirmąjį – leitenanto – karininko laipsnį, Simono Daukanto 
aikštėje sakė šalies vadovė D. Grybauskaitė. Nebuvo pamiršta 
ir tradicija pasveikinti geriausią metų absolventą. Šiemet juo 
tapo Rimgaudas Kutkaitis.

Lietuva pardavė atliekamus  Kioto taršos viene-
tus Liuksemburgui, Ispanijai ir privačioms Japonijos bei 
Šveicarijos kompanijoms. Bendra pasirašytų sutarčių vertė – 
476 mln. litų. Apie tai surengtoje spaudos konferencijoje žur-
nalistus informavo aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas. 
Lietuva teisę tarptautinėje rinkoje parduoti taršos vienetus įgijo 
tik pernai, kai sukūrė žaliąją investavimo sistemą. Pasaulinėje 
rinkoje iš viso yra apie 7 mlrd. taršos vienetų, o jų paklausa 
yra apie 2 mlrd.                                          LRT, ELTA, LR URM

Prezidentė suteikė pirmąjį - leitenanto - karininko laipsnį 45-iems 
Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademijos absolventams ir dviems 
kariūnams, šiemet baigusiems JAV karinių jūrų pajėgų akademiją. ELTA
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VĖL ATgIjO  
VALSTYbĖS DIENOS ŠVENTĖ

Liepos 6-tą dieną viso pasaulio lietuviai giedojo Lietuvos 
himną ir taip tęsė šią per Lietuvos tūkstantmečio šventę 2009 
metais prasidėjusią tradiciją.

Po šio patriotinio akto būdavo valstybiniai priėmimai 
Lietuvos Prezidentūroje, pradėti dar prezidento A. Brazausko. 
Valstybės diena – puiki proga apmąstyti savo tautos istoriją, 
dabartį ir kurti planus jos ateičiai.

Per dvi prezidento Valdo Adamkaus kadencijas šie priėmi-
mai buvo tapę Valstybės dieną vainikuojančiu šventės akcentu. 
Prie Prezidentūros susirinkdavo per du tūkstančius lietuvių ir 
užsienio svečių. Į priėmimą būdavo kviečiami valstybės apdo-
vanojimus gavę asmenys, savivaldybių atstovai, mokslo, meno 
bei kultūros darbuotojai, kariškiai, įvairių konfesijų dvasininkai, 
diplomatai, Seimo nariai, visuomenės veikėjai.

Panašūs valstybiniai priėmimai vyksta daugelyje pasaulio 
valstybių. Didžiojoje Britanijoje valstybės šventė yra karalienės 
gimtadienis, kuri visose ambasadose rengiama ne tikrąją jos 
gimimo dieną – balandžio 21-ąją, bet vasarą, kad visiems gy-
ventojams būtų patogiau švęsti. JAV tą dieną mini liepos 4-ąją, 
kitos valstybės, kai paskelbė savo nepriklausomybę.

Mindaugas, po Šventojo Sosto pranešimo, kai priėmė krikštą 
1251 metais, kad galėtų būti vainikuojamas karaliumi, tik po 
poros metų – 1253-čiais liepos 6-ąją, pasirinko patogų laiką, 
Valstybės dienai – Lietuvos karaliaus karūnacijai. Į Vakarų krikš-
čioniškąjį pasaulį vedusio Mindaugo karūnavimas simbolizuoja 
tautos vienybės ir krašto vakarietiškos orientacijos idėjas. Ši 
šventė suteikia nepaprastą progą Lietuvos visuomenei ir užsie-
nio lietuviams apmąstyti savo tautos istoriją – kuo gali padėti 
jai būti kartu ir varge, ir džiaugsme. Buvęs Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona, kalbėdamas New Yorke lietuviams, kvietė: 
„Telkitės vienybėn, užmirškite kas jus skiria. Riša lietuvius 
meilė – vaduokitės ja. Nėra gryčios be dūmų, bet nėra gryčios 
be langų, be durų, pro kur dūmai gali išeiti”.

Prezidentūroje šiemet nerengti Valstybės dienos šventės – 
daugeliui nesuprantamas įvykis. Nors ir taupant, nereikėjo atsi-
sakyti priėmimų Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga. 
Išeitį šiemet rado patys žmonės susibūrę istorinėje Vilniaus 
vietoje – Chodkevičių rūmuose. Žmonės jautė poreikį bendrauti 
ir švęsti valstybės šventę ir be valdžios palaiminimo. Valstybės 
dieną paminėti susirinkę žmonės, skirdami pinigų labdarai, 
solidarizavosi su ta dalimi tautos, kuri pasigenda supratimo ir 
paramos iš valdžios. Už surinktus pinigus Vilniaus universiteto 
Santariškių vaikų ligoninei jau nupirkta medicinos įranga. 

Kvietimas atvykti buvo išsiųstas ir prezidentei, bet atsakymo 
nesulaukta. „Man valstybės diena yra itin reikšminga. Mūsų 
tūkstantmetė istorija leidžia jaustis lygiems tarp lygių ne tik 
Europoje, bet ir visame pasaulyje”, – sveikindamas susirin-
kusius kalbėjo prez. V. Adamkus. Jis apgailestavo, kad kartais 
valdžia švaisto lėšas antraeiliams dalykams, bet nesugeba rasti 
pinigų deramai paminėti Lietuvos valstybingumo šventės. „Jei 
valstybė nesugeba suburti visuomenės veikėjų, tokias spragas 
užpildo piliečiai.”

Lygiai 9 val. vak., susirinkę Chodkevičių rūmuose kartu su 
viso pasaulio lietuviais sugiedojo Lietuvos himną. 

S. Tūbėnas

Dabar net ir moderniausios 
statybos be medienos neapsei-
na. Siekiant išvengti medienos 
puvimo, ji apdorojama įvai-
riais antiseptikais. Pagrindiniai 
medienos puvimo sukėlėjai 
yra medieną ardantieji grybai. 
Kaip ir visi kiti grybai, jie 
yra gyvi organizmai, kurie 
maitinasi, auga ir dauginasi. 
Grybai yra žemesnieji augalai, 
neturintys chlorofilo, todėl jie 
negali gamintis organinių me-
džiagų patys, jie parazituoja. 
Taigi, norint pasistatydinti 
saugų būstą, būtina parinkti 
bei atitinkamai paruošti staty-
bines medžiagas. 

Tautos būstas yra jos ne-
priklausoma valstybė. Tiek 
pirmoji, Vasario 16-osios 
Lietuvos Respublika, tiek an-
troji, Kovo 11-osios Lietuvos 
Respublika kūrėsi ir atsikūrė 
po ilgalaikių okupacijų be su-
siformavusios pilietinės visuo-
menės, be valstybės kūrimui ir 
tvirtinimui reikalingų paruoštų 
vadovų. Tautos būsto statybai 
teko naudotis esamomis „staty-
binėmis medžiagomis”, o jos, 
deja, turėjo įsišaknijusį svetimą 
užkratą, patamsiuose parazi-
tuojantį grybą. Komunistinis 
grybas Lietuvoje, kuriam buvo 
pavaldžios sovietinio saugumo 
struktūros (KGB), tik pakeitė 
pavadinimą iš LKP į LDDP, 
tarsi dėl to puvinio grybas 
būtų galėjęs tapti rudmėse. 
Tačiau turinys esmingai ir ne-
galėjo pasikeisti. Todėl per du 
dešimtmečius tautai tinkamas 
būstas ne tik nepastatytas, 
bet jį graužia įveistas para-
zitinis grybas. Apstu ženklų, 
rodančių, kad bolševikiniai 
revanšistai, maskuodami savo 
nusikalstamą veiklą, kalba tik 
apie atskirų enkavedistų neva 
savivalę, o sovietinę santvarką 
reabilituoja, yra ir tokių, kurie 
atvirai ją liaupsina.

Marksistinio bolševizmo 
teoretikas Georgij Plechanov 

PATAMSIUOSE PARAzITUOjANTIS gRYbAS
(1856–1918) teigė, kad 15 
procentų anuometinės visuo-
menės žmonių netiks kurti 
marksistinį socializmą ir ko-
munizmą. Stalinas šį orientyrą 
„patikslino” – reikia sunaikinti 
20 procentų žmonių, prieš tai 
juos vergišku darbu panaudo-
jus socializmo ir komunizmo 
statybai. Tai buvo slepiama 
nuo tiesioginių naikinimo vyk-
dytojų, tačiau pastarieji žinojo, 
net kaliniams prasitardavo: 
„Jūsų, 40 milijonų, yra nurašy-
ti, todėl dirbkite žinodami, kad 
jūs kuriate šviesią ateitį savo 
ainiams.” (Atitikmuo – pamo-
kymas Romos vergams: „Jūs 
vergai, tačiau didžiuokitės, kad 
jūs – romėnai”). Tikroji nusi-
kaltėlė, naikinimo užsakovė 
buvo SSRS Komunistų partija, 
o ČK, GPU, NKVD, NKGB, 
MVD, MGB, KGB – užsa-
kyto nusikaltimo vykdytojai. 
Lietuvoje SSRS Komunistų 
partijos padalinys LKP veikė 
pagal Kremliaus nuostatas, 
jai buvo pavaldžios, jai at-
skaitingos valstybės saugumo 
struktūros. 

Kai po ilgai trukusio LKP 
parankinių kagėbistų, bildukų, 
informatorių, patikimų asme-
nų liustracijos savanoriško 
prisipažinimo ir jų įslaptinimo 
buvo nuspręsta neprisipaži-
nusiuosius išviešinti, ne tik 
pastarieji, bet ir buvusi jų šei-
mininkė pradėjo spurdėti. jau 
įvairiais būdais priekabiau-
jama prie Lietuvos gyvento-
jų genocido ir rezistencijos 
tyrimo centro, spaudoje pasi-
rodė niekuo nepagrįsti išpuo-
liai prieš Centrą ir konkrečiai 
prieš jo darbuotoją Ričardą 
Čekutį. Ydingas Liustracijos 
įstatymas netapo „grybą” nai-
kinančiu antiseptiku. Labai 
panašu, kad teturėjome libe-
ralės Dalios Kuodytės globo-
jamą liustracijos regimybę, 
tikrosios liustracijos sabotažą. 
Genocido aukoms buvo nu-

mestas tarsi apgraužtas kaulas 
ydingas Liustracijos įstatymas, 
– dorokitės su žemiausiais 
LKP parankiniais. Sabotažui 
prilygsta ir kiti sovietinį pavel-
dą tausojantys reiškiniai.

Antai, nors laisvės kovų 
aukas įamžinantį paminklą 
Lukiškių aikštėje Vilniuje po 
ilgai trukusio Vilniaus savi-
valdybės neveiklumo perėmė 
Vyriausybė, tačiau projektas 
ir jo realizavimas vėl, regis, 
užstrigo; laukiama, kol miesto 
savivaldybė paruoš ir realizuos 
aikštės sutvarkymo projektą 
(požeminiai garažai ir kito-
kie, nežinia kam tarnaujantys 
pertvarkymai). Vilkinimas – 
akivaizdus!

Negana, kad sovietinių 
laikų teisėjai išliko savo pos-
tuose, pačiame Vilniaus centre 
(Gedimino pr. 40) nuo caro 
laikų buvusiuose okupantų 
represinių struktūrų rūmuose, 
kur pagal Seimo nutarimą turi 
įsikurti Rezistencijos ir ge-
nocido informacijos centras, 
tebešeimininkauja teismai, 
nors teismams Vilniuje specia-
liai pastatydinti erdvūs rūmai 
(Laisvės prospekte 79A). 

Kas gali paneigti, kad 
Vytauto Pociūno,  Eglės 
Kusaitės, Šarūno Paberaliaus 
rezonansines bylas tvarko ne 
lojalūs Lietuvai, o pataikau-
jantys Maskvai ar veikiantys 
pagal jos užsakymus mūsų 
Valstybės saugumo departa-
mentas ir Prokuratūra? 

Patamsiuose ir viešai pa-
razituojančio sovietinio gry-
bo visų lygių valstybinėse 
institucijose, žiniasklaidoje, 
visuomeninėse organizacijo-
se apstu, visko neišvardinsi. 
Antiseptiką parazituojančiam 
sovietiniam grybui – šliaužian-
čiai resovietizacijai – turės su-
rasti tautos būsto šeimininkė, 
o, tapusi euroatlantinių struk-
tūrinių nare, – ir su jų talka. 

Algimantas Zolubas

PRAncūzijojE 
GRiAunAmoS čiGonų 

GyvEnviETėS
Paryžius, liepos 20 d. 

(ELTA). Nurodžius atitin-
kamoms žinyboms,  pr ie 
Paryžiaus vėl likviduota či-
gonų stovykla. Nugriauta 
apie 60 barakų, pranešė pre-
fektūra.

Praėjusią vasarą preziden-
tas Nicolas Sarkozy nurodė 
išsiųsti iš Prancūzijos nelega-
liai čia gyvenančius čigonus. 
Tačiau ši priemonė nebuvo 
veiksminga, nes dauguma 
šeimų vėl greitai grįžo į šalį.

Anot kritikų, tokios poli-
tikos padarinys yra tai, kad 
čigonų gyvenimas tapo dar 
sunkesnis. Jie neretai turi 
labai greitai palikti savo 
stovyklas ir persikelti į kitas, 
perpildytas gyvenvietes.

viena, liepos 21 d. (ELTA).  
Austrijos prezidentas Heinz 
Fischer pareiškė nemanąs, 
kad Michail Golovatov palei-
dimas pakenks „ilgalaikiams 
santykiams su Lietuva”. Anot 
jo, Lietuva įsitikins, kad 
Austrija jokių piktų ketinimų 
ar ketinimų ką nors nuslėpti 
Michail Golovatov atveju 
neturėjo.

Liepos 21 d. laikraščiuose 
„Vorarlberger Nachrichten” ir 
„Tiroler Tageszeitung” pasiro-
džiusiame interviu H. Fischer 
pabrėžė, kad jį asmeniškai 
domina ši tema, nes jis pats 
po 1991 metų įvykių lankėsi 
Vilniuje. Jis čia Willy Brandt 
pavedimu vadovavo stebėtojų 
delegacijai ir todėl suprantąs, 
kad „tai Lietuvai buvo labai 
dramatiška situacija”.

Dauguma Austrijos pilie-
čių mano, kad M. Golovatov 
paleidimas buvo politiškai 
nepateis inamas.  Tai  pa-
aiškėjo vienam didžiausių 
Austrijos laikraščių „Die 
Presse” paklausus gyventojų, 
ar Austrija turėtų atsiprašyti 
Lietuvos.

Kad M. Golovatov pa-
leidimas buvo politiškai ne-
pateisinamas, manė 3,294 
skaitytojai arba 72 proc. 
apklaustųjų. Dar 14 proc. 
arba 617 skaitytojų teigė, jog 
poelgis buvo neteisingas, bet 
atsiprašymas esą nebūtinas. 
Austrijos institucijų elgesį 
gynė tik 638 skaitytojai arba 
14 proc. visų apklaustų-
jų – šie žmonės teigia, jog 
Austrija buvo teisi ir įstaty-
mai turi galioti.

NEMANO, KAD PAKENKS SANTYKIAMS
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Esu įskaudinta Austrijos pa-
reigūnų veiksmų ir sprendimo 
nepaisyti Europos arešto įsaky-
mo reikalavimų. Paleistas aukš-
tas KGB pareigūnas michail 
Golovatov, vadovavęs žudikų 
grupei „Alfa”, atsakingai už tai-
kių Lietuvos gynėjų žūtį 1991 
metų naktį iš sausio 12-osios į 
sausio 13-ąją. Nepabijosiu pa-
sakyti, kad šis asmuo Lietuvai 
reiškia tą patį, ką Srebrenicos 
aukų artimiesiems Ratko 
Mladič arba amerikiečiams - 
Osama bin Laden.

Esu nusivylusi ir kaip 
Sąjūdžio narė steigėja, ir kaip 
tuometinė leidinio „Šiaurės 
Atėnai” bendradarbė, savo 
kailiu patyrusi, ką reiškia, kai 
Spaudos rūmai su visa spaus-
tuve ir net popieriaus atsargo-
mis okupuoti. Vakar Austrijos 
ambasadai, galbūt pamiršusiai 
istoriją, įteikiau pora „Šiaurės 
Atėnų” numerių iš to tragiško 
1991 metų sausio. Abiejuose 
rašoma apie mūsų tautos ir 
laisvės gynėjų laidotuves.

Taip pat esu įžeista kaip 
ilgametė Seimo Europos rei-
kalų komiteto narė ir nuoširdi 
Europos Sąjungos idėjos puo-
selėtoja. Aš tikiu Europa, man 
ji nėra tik žaidimas, skirtas nai-
vuoliams. Komitetas ne kartą 
svarstė daugybę įvairių ES įsta-
tymų - Europos arešto įsakymą 
taip pat. Akivaizdu, jog buvo 
šiukščiai ir grubiai pažeistas 
reikalavimas dėl ekstradicijos: 
pagal taisykles ir veikiančias 
konvencijas Austrija neturėjo 
paleisti M.Golovatov kur kas 
ilgiau ir, svarbiausia, suteikti 
galimybę Lietuvos pareigū-
nams jį apklausti.

Šio asmens paleidimas (juo 
labiau naktį sušaukiant teis-
mo posėdį), perša mintį, jog 
Austrijos valdžia nėra laisva 
nuo trečiųjų valstybių įtakos. 
Ji aiškiai pasidavė spaudimui, 
o gal dar daugiau - šiame ginče 
paprasčiausiai palaiko mūsų 
buvusio okupanto - Sovietų 
Sąjungos – pusę?

Esu įskaudinta kaip asmuo, 
nuoširdžiai gerbęs ir gerbiantis 
didžiojo austro, paskutinio iš-
tremtojo kaizerio sūnaus, Otto 
von Habsburgo atminimą. Kaip 
tik tą dieną, kai nutiko visa ši 
bjauri ir daug klausimų kelianti 
istorija, Vienoje vyko jo laido-
tuvės. Otto von Habsburgas 
buvo ištikimas ir nepailstan-
tis laisvės siekiančių tautų 
draugas, rėmęs visus laisvės 
siekiančius žmones (taip pat ir 
čečėnus), nuosekliai kovojęs su 
visais totalitariniais režimais, 
pirmiausia - hitleriniu ir stalini-
niu. Tai buvo politikas, raginęs 
austrus sukilti prieš Hitlerį 
(deja, palaikymo nesulaukęs) 

Prezidentas V.Adamkus Valstybės dieną visus paragino nepamiršti tūkstantmetės Lietuvos istorijos. lrytas.lt

SOVIETŲ AgENTAI VIENOjE 
PALIKO gALINgUS čIUPTUVUS

Vilija Aleknaitė Abramikienė,  
TS-LKD frakcijos Seime narė

ir atsisakęs pasiūlymo užimti 
Ispanijos karaliaus sostą, nes 
pasiūlymą pateikė diktatorius 
Franko. Liūdna, kad kaip tik 
šio garbaus žmogaus ir iškilaus 
politiko Austrija ilgai neįsilei-
do į savo šalies teritoriją (taip 
aistringai gynė Respubliką nuo 
teisėto sosto paveldėtojo?), o jo 
laidotuvių išvakarėse nusispjo-
vė ir į mūsų Respubliką, savo 
veiksmais, atrodo, solidarizuo-
damasi su mūsų buvusiais pa-
vergėjais. Otto von Habsburgas 
turėjo apsiversti karste.

Austrijos pareigūnai ne 
tik įskaudino Lietuvą, ne tik 
pažemino iš SSRS okupacijos 
išsilaisvinusių tautų orumą, 
bet pažemino ir diskreditavo 
patys save. Mąstant plačiau, 
kyla daug pagrįstų klausimų, 
pavyzdžiui, – ar tik dėl austrų 
užsispyrimo, ar dar dėl kokių 
nors nežinomų priežasčių Otto 
von Habsburgas taip ilgai ne-
gavo savo Tėvynės – Austrijos 
– pilietybės; kodėl personalinis 
draudimas Habsburgų šeimos 
nariams demokratine tvarka 
būti renkamiems į Austrijos 
valdžios struktūras panaikin-
tas tik šių metų birželį, prieš 
pat otto mirtį?

Anksčiau neteikiau didelės 
reikšmės šiems Austrijos vi-
daus politikos faktams, bet po 
Michail Golovatov paleidimo, 
viskas vėl iškilo prieš akis. Ar 
tik nebus taip, kad pasitraukda-
ma iš Austrijos sovietų valdžia 
paliko savo galingus čiuptu-
vus? Visuotinai žinoma, jog 
sovietų agentai po II Pasaulinio 
karo Austrijoje rasdavo gali-
mybių veikti ir regzti savas 
intrigas. Ar ne čia slypi tikroji 
nuolatinio Austrijos politinio 
„drungnumo” priežastis? Ar 
ne todėl jų laikinasis reikalų 
patikėtinis mums bando išaiš-
kinti „1991 metais Austrijoje 
galiojusių įstatymų” specifiką?

Abejonių nekyla, jog šiais 
laikais gamtinių dujų faktorius 
veikia ne blogiau už visus KGB 
ar kariuomenę. Juoba, kad ir 
dujas tebekontroliuoja tie patys 
veikėjai.

Manau, kad klausimas dėl 
vidinių Austrijos, o taip pat ir 
visos ES priklausomybių šian-
dien kyla ne vienai valstybei. 
Tai - kur kas rimčiau nei tik 
Lietuvos ir Austrijos reikalas.

Europa privalo suprasti, kad 
krizė yra ne vien ekonominė ar 
finansinė, bet ir moralinė, ver-
tybinė. Ji badyte bado akis. Jei 
ji nebus įveikta, deja, Europos 
Sąjungos ateitis žinoma iš 
anksto – ją tiesiog išsidalins, 
suraižę dujų vamzdynų rėžiais. 
Sunaikinus pamatus, viskas 
grius. Be abejonės, realpoli-
tik yra klastingi spąstai ES. 

Šįkart glaustai apžvelgsi-
me, ką Lietuvai ypač rūpimu 
klausimu nuo liepos 18 iki 
liepos 19 d. popietės aptarė 
Austrijos žiniasklaida. Daug 
kas jau žinoma ir girdėta, bet 
kai kas gal dar ne, ir kiekvienu 
atveju verta viską tiksliai susu-
muoti, nes į Vakarų žiniasklai-
dos dėmesio centrą Lietuva 
patenka retai.

„Tarp Vienos ir Vilniaus – 
ledynmetis: tai, kad Austrijos 
pareigūnai paleido vieną areš-
to pagrindu ieškomą Rusijos 
KGB karininką, sukėlė sunkią 
diplomatijos krizę”. Jau liepos 
18 d. rytą taip rašė Vienos 
dienraštis Presse.

Panašiai, įskaitant „ledyn-
mečio” termino pavartojimą, 
atsiliepė ir kiti Austrijos lai-
kraščiai. Reikia pažymėti, kad 
visi pranešimai – pakankamai 
objektyvūs, dalykiški, nepa-
laikantys tik vienos kurios 
pusės, o pateikiantys abiejų 
pusių argumentus, tik gal ne 
per giliai bandantys išaiškinti 
tikrąją tiesą.

Minėtas Austrijos sostinės 
dienraštis straipsniui uždėjo 
tokią antraštę: „KGB skan-
dalas: Lietuva atšaukė savo 
pasiuntinį iš Vienos”. Vėliau 
straipsnyje paaiškinta, kad 
turėta omenyje: „atšaukė kon-
sultacijų”, ir pridurta, jog „tuo 
Vilnius imasi antros pagal aš-
trumą diplomatinės sankcijos. 
Aštriausioji būtų diplomatinio 
pasiuntinio atšaukimas neribo-
tam laikui”.

Po minėtos antraštės įvykio 
esmė išdėstoma trimis saki-
niais riebiu šriftu: „Austrija 

bENT jAU AUSTRIjOS žINIASKLAIDA 
NETARNAUjA RUSIjOS žUDIKAMS

Mykolas Drunga

paleido „kruvinosios Vilniaus 
nakties” komendantą. Lietuva 
netveria iš pykčio. Vienas ko-
mentatorius apie Austriją rašo: 
„Apsidergusi šalis”.

Toliau aiškinama, jog 
„Lietuvos premjeras Andrius 
Kubilius jau savaitgalį pri-
kišo Vienai „europietiškojo 
solidarumo nepaisymą”. Be to, 
Austrijos laikyseną pasmerkė 
ir Lietuvos prezidentė bei bu-
vusi Europos komisarė Dalia 
Grybauskaitė. Ji Vienos įstaigų 
elgesį pavadino „politiškai 
nepateisinamu veiksmu”.

Tada dienraštis Presse po 
antrašte „Kruvinosios nakties 
komendantas” pateikia įvykio 
„priešistorę”. Rašoma, kad 
buvęs sovietinės slaptosios 
tarnybos „KGB” karininkas 
Michail K. Lietuvoje kaltina-
mas karo nusikaltimais. (Beje, 
Austrijoje ir kitose šalyse 
įprasta dar nenuteistų asmenų 
pavardes žymėti tik inicialais, 
šiuo atveju pažymėtas ne tas 
inicialas, vėliau Presse ir kiti 
laikraščiai ta klaidelę ištaisė, 
K. pakeista į G.)

Kaltinamajam prikišama, 
jog kaip specialiojo būrio 
„Alfa” komendantui jam ten-
ka pagrindinė atsakomybė už 
„kruvinąją Vilniaus naktį”, 
per kurią 1991 m. sausio 13-
ąją aplink Lietuvos sostinės 
televizijos bokštą nužudyta 
14 žmonių.

Liepos 14 d. jis pagaliau 
buvo suimtas ir būtent Vienos 
Švechato oro uoste. Tačiau 
tuoj po to šis Afganistano vete-
ranas buvo vėl paleistas – ir tai 
„grynai teisiniais sumetimais”, 

kaip teigė užsienio reikalų 
ministerija. Arešto orderyje 
pateiktos žinios iš Lietuvos 
buvusios „per miglotos”.

„Lietuvoje šis paleidimas 
sukėlė pasipiktinimo ban-
gą. Kritikos pareiškė ne tik 
premjeras, bet ir politologas 
bei komentatorius Vladimiras 
Laučius (kai kurie laikraščiai 
jį pavadino „politologu ir 
provokatoriumi”). Jis vie-
name portalo delfi.lt liepos 
17 d. komentare Austriją pa-
vadino „apsidergusia maža 
šalele”. Tada laikraštis Presse 
V. Laučiaus komentaro dalį 
išverčia taip:

„Kas gi neatsimena, kaip 
buvęs Prancūzijos diplomatą 
Izraelį pavadino „maža, ap-
sidergusia šalimi”. Tai buvo 
paniekos verti ir neteisingi 
žodžiai. Bet jei šiandien kas 
taip apibūdintų Austriją, tai 
nebūtų nei per daug paniekos 
verta, nei neteisinga. Po šitos 
kiaulystės tai net būtų pakan-
kamai taiklu”.

Ši V. Laučiaus pastaba ap-
skriejo beveik visą Austrijos 
žiniasklaidą, o kitas Vienos 
laikraštis Standard tą patį lie-
pos 18 d. išspausdino su juo 
interviu, kuriame paklausė: 
„Kodėl Jūs Austriją pavadi-
note apsidergusia šalimi”, o 
V. Laučius to lyg ir išsigynė, 
sakydamas:

„Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad to visai nesakiau. Tai ru-
siška žiniasklaidos priemonė, 
Komersant.ru, parašė, kad po-
nas Laučius taip Austriją pa-
vadino. Tai, vadinasi, melas. 
Buvo toks prancūzų diplo-
matas, kuris Izraelį pavadino 
maža, apsidergusia šalimi. O 
aš tik rašiau, kad būtų mažiau 
baisu taip pavadinti Austriją 
– po to, kas įvyko. Tai buvo 
alegorija, ne mano asmeninė 
nuomonė. Norėjau tuo pasa-
kyti, kad šitaip būtų galima 
išreikšti pateisinamą lietuvių 
tautos pasipiktinimą”.

Kadangi visą dienraš-
čio Standard  pokalbį su 
V. Laučiumi jau išsivertęs 

(nukelta į 11 psl.)
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ANTANAS TEKORIUS (1893-1976)
Matininkas, Lingėnų kaimas, Telšių rajonas

APDOVANOTAS žūVANčIŲjŲ gELbĖjIMO KRYžIUMI (1993)

ryžosi paprastai ir žaismingai 
išspręsti sudėtingą problemą 
- perdažė architektui plaukus. 
Vėliau Antanas Tekorius įtaisė 
savo naująjį draugą sodininku 
pas ūkininką Lingėnų kai-
me. Dirbdamas linų fabrike, 
Tekorius iš fabriko atveždavo 
medžiagos, kad J. Peras galėtų 
ją keisti į maistą.

Antanas Tekorius, devy-
nių amatų meistras, baigęs 
geodezijos mokslus, dirbo 
matininku, gerai nusimanė 
apie sodininkystę, tvarkė savo 
ūkelį, imdavosi ir juvelyrikos. 
Geranoriškas ir šviesus žmo-
gus, jis niekam neatsisakydavo 
padėti, jeigu kas kreipdavosi, 
tačiau ir principingas buvo.

Vieną vakarą pro duris 
nepasibeldęs įvirto įkaušęs 
vyriškis, jam iš kišenės kyšo-
jo kažkas susukta į skudurą. 

Antanas Tekorius, Plungė 
(1935)

Išvyniodamas savo ryšulėlį, 
svečias numetė ant grindų 
sūrį ir pažėrė ant stalo krūvelę 
kažkokių smulkių daikčiukų. 
„Padaryk tu man žiedų, noriu 
sprukti į Vokietiją, juk bol-
ševikas ir vėl ateis”, - įžūliai 
pareiškė žmogysta. Antanas 
pasibaisėjo. Jis jau buvo matęs 
žydų žudynes Plungėje, visam 
gyvenimui į jo atmintį įsirėžė 
vaizdas, kaip budeliai dalijosi 
kruvinus drabužius. O štai da-
bar jam ant stalo pažėrė krūvą 
su Šaknimis išrautų auksinių 
dantų. Tuo metu į gryčią įėjusi 
Tekorienė sušuko: „Išeik, pra-
keiktasis budeli, dink iš akių!”. 
Antanas teištarė: „Išgama!”. 
Nuo tol Antanas Tekorius 
nebetaisė žiedų, nes gal ir jie 
buvo nulupti nuo kankinių 
pirštų.

Nenutrūko draugystė ir po-

kario metais. Antanas Tekorius 
buvo pirmasis, kuriam Goldą 
Perienė pranešė liūdną žinią 
apie savo vyro Jokūbo Pero 
mirtį.

„Prisimenu tamsius okupa-
cijos laikus, kai žmonės buvo 
sužvėrėję, o tie, kurie liko 
žmonėmis, iš baimės bijoda-
vo rodyti tikrąjį savo veidą ir 
laikydavosi nuošaliai, - rašė 
G. Perienė. - Ir štai tais laikais 
Jūs, beveik nepažindamas 
mūsų šeimos, vien iš meilės 
artimam pasiėmėte mano vyrą 
ir sūnų, kurie paliko be pas-
togės, ir jiems tebuvo viena 
išeitis - grįžti į getą, tai yra į 
mirties nasrus, ir nusivežėte į 
kaimą pas save, kur juos glo-
bojote ir rūpinotės jais iki pat 
išvadavimo.

Esu netikinti, bet esu tikra, 
kad gamta Jums bus gailestin-
ga, kaip ir Jūs buvote mūsų 
šeimai, kad gy vensite ilgus, 
ilgus metus, susilaukdamas 
džiaugsmo iš vaikų ir anū-
kų. Amžinai dėkinga Goldą 
Perienė.”

Iš leidinio „Gyvybę ir duoną 
nešančios rankos”.

traukinio palydovas šnairavo 
į juodaakį, tamsaus gymio 
architektą ir kaip Antanui teko 
nuraminti budrų tarnautoją 
degtinės buteliu. Kaip juodu 
susidraugavo toje kelionėje ir 

(...) Man labai gaila, kad aš 
savo straipsnyje „Jų negalima 
užmiršti” neaprašiau plačiai 
Tamstos didvyriškumo ir kilnu-
mo, o tik paminėjau pavardę ir 
vardą. Aš galvojau, kad ir vy-
ras parašys atskirą straipsnį, 
bet jis nespėjo. Goldą.

Deja, nebespėjo ir Goldą 
Perienė. Kitaip būtų parašiusi, 
kaip jos draugė Lidija buvo 
atbėgusi pas Antaną Tekorių, 
savo svainį, ir paprašė, kad pa-
dėtų gelbėti iš geto Perų šeimą. 
Kaip Antanas, ilgai nesvarstęs, 
puolė veikti, kaip jam pavyko 
papirkti gestapo karininką ir 
išlaisvinti Kauno vyriausią-
jį architektą Jokūbą Perą ir 
jo vyresnįjį sūnų Joramą... 
Kaip nelengva buvo įsodinti 
Perą su sūnumi į traukinį, o 
juk reikėjo išgabenti atokiau 
nuo Kauno. Kaip pakeliui 

Seimo pirmininkė Irena 
Degutienė, susitikusi su 
Lietuvos diplomatinių atsto-
vybių vadovais, susirinkusiais 
į metinį susitikimą Vilniuje, 
pristatė jiems Seimo pozi-
cijas svarbiausiais Lietuvos 
užsienio ir saugumo politikos 
klausimais.

Seimo pirmininkė atkreipė 
dėmesį, kad toks susitiki-
mas - pirmasis po ilgokos 
pertraukos, ir išreiškė viltį, 
kad prieš kurį laiką nutrūkusi 
ambasadorių ir Seimo vadovų 
ir atstovų susitikimų tradicija 
bus tęsiama.

„Seimas nėra tik valdžios 
institucija, kurios Užsienio 
reikalų komitetas tik pritaria 
ambasadorių kandidatūroms. 
Šis pritarimas nėra vien for-
malus, nes Seimas, kaip insti-
tucija, prisiima atsakomybę, o 
kartu turi ir galimybę dalintis 
savo idėjomis užsienio ir sau-
gumo politikos srityje, siūlyti 
rekomendacijas užsienio po-
litikos vykdytojams”, - sakė 
I. Degutienė.

Seimo pirmininkė infor-
mavo ambasadorius apie savo 
ir Seimo veiksmus reaguojant 
į pastarųjų dienų aktualiją 
- Austrijos veiksmus palei-
džiant Sausio 13-osios bylos 
įtariamąjį - ir atkreipė dėmesį, 
kad tai nėra vien tik dvišalių 
santykių problema. Ji pabrė-
žė, kad Sausio 13-oji nėra 
politinė byla, kaip tą bando 
pateikti Rusijos ir Baltarusijos 
valdžios atstovai ir ką panei-
gė Europos Žmogaus Teisių 
Teismas. „Užvakar parašiau 

SAuSio 13-oSioS byLA nėRA 
PoLiTinė

laiškus Europos Parlamento 
pirmininkui ir Austrijos abie-
jų rūmų parlamentų pirmi-
ninkams. Tačiau tai nėra tik 
Lietuvos ir Austrijos san-
tykių klausimas, tai visos 
Europos Sąjungos reikalas. 
Todėl norėčiau prašyti, kad 
Jūs kuo greičiau paaiškintu-
mėme Europos valstybėms, 
pačios Austrijos piliečiams, 
ką mums reiškia Sausio 13-oji. 
Labai svarbu, kad Jūs Lietuvos 
argumentus visom priemonėm 
ir būdais toliau skleistumėte 
Jūsų reziduojamose valsty-
bėse. Turime pabrėžti, kad 
Sausio 13-osios byla nėra 
politinė, kaip tą bando pa-
teikti Rusijos ir Baltarusijos 
propaganda. Todėl prašau 
Jūsų nuolat akcentuoti, kad 
tokius Rusijos ir Baltarusijos 
argumentus 2008 m. vasa-
rio 19 d. paneigė Europos 
Žmogaus Teisių Teismas 
Kuolelio, Bartoševičiaus ir 
Burokevičiaus prieš Lietuvą 
byloje, todėl Europa turi vado-
vautis ne Rusijos ir Baltarusijos 
motyvais, o Europos Žmogaus 
Teisių Teismo sprendimu. 
Nuoširdžiai tikiu, kad šis inci-
dentas bus tinkamai įvertintas 
ES valstybėse narėse ir ES 
institucijose, o išmoktos pa-
mokos prisidės prie ES vals-
tybių tarpusavio pasitikėjimo 
stiprinimo, o ne jo skaldymo”, 
- sakė I. Degutienė.

Kalbėdama apie Lietuvos 
vietą ir vaidmenį Europos 
Sąjungoje, Seimo pirmininkė 
pabrėžė, kad privalome neleis-
ti, jog Lietuvos balsą nustelbtų 

didžiųjų valstybių interesai. 
„Neturime leisti, kad Lietuvos 
ir kitų mažų valstybių balsą 
nustelbtų didžiųjų šalių inte-
resai”, - sakė I. Degutienė ir 
paragino ambasadorius ieškoti 
glaudesnių ryšių su parlamen-
tarais tų valstybių, kuriose jie 
dirba.

Ji pabrėžė, kad geru pavyz-
džiu gali būti aktyvus Lietuvos 
bendradarbiavimas su Šiaurės 
šalimis.

„Šioje srityje Seimas vi-
sada siekia efektyviai išnau-
doti esančių parlamentinio 
bendradarbiavimo platfor-
mų - NB8 parlamentų pir-
mininkų, Užsienio reikalų 
komitetų pirmininkų susitiki-
mus. Nacionalinio saugumo 
ir gynybos komiteto iniciatyva 
pradėtas Baltijos valstybių 
parlamentų gynybos komitetų 
bendradarbiavimas sėkmingai 
vystomas jau septintus me-
tus, prie reguliarių susitikimų 
šiemet pirmą kartą prisijun-
gė kaimyninės Lenkijos ir 
Švedijos parlamentarai”, - 
sakė I. Degutienė.

Kalbėdama apie energetinį 
saugumą Seimo pirmininkė 
pažymėjo, kad Seimas pasta-
rojoje sesijoje priėmė keletą 
reikšmingų sprendimų šioje 
srityje. „Tikimės, jog Seimo 
priimtas Gamtinių dujų įsta-
tymas, kuriame įtvirtintos ES 
Trečiojo paketo nuostatos, pa-
dės mums išeiti iš šio „uždaro 
rato”. Seimas šį pavasarį taip 
pat išreiškė tvirtą poziciją dėl 
dviejų Lietuvos kaimyninė-
se valstybėse įgyvendinamų 
branduolinių projektų. Prieš 
kurį laiką buvo priimta rezo-
liucija „Dėl atominių jėgainių 
kaimynystėje”, kurioje Seimas 

pareikalavo, kad Baltarusija ir 
Rusijos Federacija laikytųsi 
visų tarptautinės teisės aktų 
nuostatų, iš esmės atsakytų į 
visus Lietuvos keliamus klau-
simus dėl atominių elektrinių 
projektų, inicijuotų viešus 
svarstymus Lietuvoje ir dvi-
šales konsultacijas”, - sakė I. 
Degutienė.

„Santykius su Lenkija turi-
me išlaikyti strateginės partne-
rystės lygmenyje. Jie turi būti 
grindžiami bendru regiono 
problemų suvokimu ir tų pro-
blemų sprendimu. Strateginės 
partnerystės ryšių su Lenkija 
stiprinimas turi remtis formu-
le: strateginės bendradarbiavi-
mo sritys turėtų būti atskirtos 
nuo einamųjų dvišalių santy-
kių problemų. Negalime pa-
siduoti bandymams dirbtinai 
aštrinti kasdieninius klausimus 
ir turime neleisti, kad Lietuvos 
vidaus dialogas su tautinėmis 
bendruomenėmis priklausytų 
nuo dvišalių santykių su viena 
ar kita valstybe. Visus klausi-
mus galima spręsti kalbantis 
ir girdint vieni kitus”, - sakė I. 
Degutienė.

Seimo pirmininkė pažymė-
jo, kad Lietuva privalo atsakyti 
ir į svarbius klausimus narys-
tės NATO srityje.

„NATO ir jos sutarties 
5 straipsnis išlieka esminiu 
Lietuvos saugumo garantu. 
Tačiau narystė NATO turi būti 
užpildyta konkrečiu turiniu. 
Reikia pripažinti, kad visa-
vertė narystė Aljanse sunkokai 
dera su Lietuvos išlaidomis 
nacionalinei gynybai. Todėl 
jau šį rudenį Seime turėtų 
prasidėti diskusijos ir dėl ga-
limo parlamentinių partijų 
susitarimo gynybos politikos 

srityje”, - sakė I. Degutienė.
Kitas svarbus iššūkis 

Lietuvai bus artėjantis pirmi-
ninkavimas Europos Sąjungos 
Tarybai.

„Per artimiausią pusmetį 
būtina pasiekti visų politi-
nių partijų sutarimo, kad ir 
po 2012 metais vyksiančių 
Lietuvos Seimo rinkimų būtų 
užtikrintas visų Lietuvos įsi-
pareigojimų Europos Sąjungai 
ir Lietuvos Europos politi-
kos tęstinumas”, - pabrėžė I. 
Degutienė.

Galiausiai Seimo pirmi-
ninkė atkreipė dėmesį, kad šie 
metai yra išskirtiniai istorinės 
atminties aspektu, nes mini-
me ne tik skaudžias istorines 
sukaktis, bet ir diplomatinių 
santykių atnaujinimo ar už-
mezgimo dvidešimtmečius. 
„Šiais metais Seimas skyrė 
ypatingą dėmesį istorinės 
atminties politikai. Minėjome 
Sausio 13-osios dvidešimtą-
sias metines, tremčių ir 1941 
metų sukilimo septyniasde-
šimtmetį, netrukus minėsime 
Medininkų žudynių dvide-
šimtmetį. Norėčiau pakviesti 
Lietuvos atstovybes aktyviau 
dalyvauti minint Lietuvai 
svarbias datas ir kartu paska-
tinti lietuvių bendruomenes 
užsienyje imti veiklos šioje 
srityje. Jeigu aktyviau ir ko-
ordinuotai vykdysime šią vei-
klą, galbūt Vakaruose daugiau 
niekam nekils klausimų, ką 
Lietuvai reiškia tokios datos 
kaip Sausio 13-oji. Tai - mūsų 
gyvoji istorija, apie kurią tu-
rime kalbėti ne tik Lietuvoje, 
bet ir visoje Europoje, vi-
same pasaulyje”, - ragino I. 
Degutienė. 

ELTA
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Ypač pradžioje man buvo 
sunku priprasti prie tokio ben-
dravimo, kai sunku atskirti, 
kas tikra, o kas prisitaikymas 
prie santykių, kuriuose trūksta 
skaidrumo. Ilgainiui supratau, 
jog tai gyvenimo totalitariz-
mo sąlygomis vaisiai, kelio 
iš priespaudos atkarpa, kurią 
tenka nueiti.

Nors šiandien pašaukimų 
Vilniaus arkivyskupijoje, kaip 
ir visoje Lietuvoje, gerokai 
sumažėjo, o ir pačioje semi-
narijoje šiandien dėstytojų jau 
netgi daugiau nei seminaristų, 
tačiau aš į seminarijos nueitą 
kelią ir į jos ateitį žvelgiu 
viltingai.

vienas iš svarbiausių kie-
kvienos, kad ir kur ji būtų 
įsikūrusi, seminarijos už-
davinių – atrasti deramą 
pusiausvyrą tarp teologinio, 
pastoracinio ir bendražmo-
giško ugdymo, kaip paruošti 
jaunus žmones būti tikrais 
žmonių žvejais?

Pamenu, kai dar mokiausi 
Paryžiaus seminarijoje, buvo 
išleista tokia sociologinė kny-
ga, pavadinta „Prancūzija – 
misijų kraštas”. Ji sukėlė labai 

PAžINKIME LIETUVOS KARDINOLą
„MANE KUNIgYSTEI RENgĖ SKAUTŲ 

TARNYSTĖ žMONĖMS”
Kalbino Andrius Navickas ir kun. Kęstutis Dvareckas, 
bernardinai.lt

IX.

didelį rezonansą, kaip ir popie-
žiaus Jono Pauliaus II žodžiai 
pirmos kelionės į Prancūziją 
metu: Prancūzija, kodėl ap-
leidai savo krikšto pažadus?

Kai gyvenau Prancūzijoje, 
iš tiesų jaučiau, kad gyvenu 
misijų krašte. Negalima saky-
ti, jog čia žmonės nepažinojo 
Bažnyčios. Katalikų tradi-
cija daugelį amžių formavo 
Prancūzijos kultūrą, tačiau 
kartu vis daugėjo žmonių, 
kurie atvirai priešiški viskam, 
kas susiję su religija. Vienas iš 
kunigų darbininkų kadaise man 
pasiguodė, jog 20 metų dar-
bavosi kartu su darbininkais, 
tačiau toli gražu ne su visais 
net ir po to laiko galėjo pradė-
ti kalbą, susijusią su religija. 
Žmonės priimdavo pagalbą, 
bendraudavo, tačiau vos tik 
kalba pasisukdavo apie reli-
giją, tarsi nukrisdavo geležinė 
uždanga.

Prancūzijoje yra tikrai daug 
žmonių, kurie priešiški religijai 
ir yra pasiryžę su ja kovoti. 
Lietuvoje situacija gerokai ski-
riasi. Čia kovotojų su religija 
skaičius daug kartų mažesnis, 
čia tikrai nejaučiu priešiškumo 

tikėjimui. Kita vertus, galima 
kalbėti apie didžiulį susveti-
mėjimą Bažnyčios tradicijos 
atžvilgiu, nes ji dešimtmečiais 
nebebuvo ta aplinka, kurioje 
vaikas užauga, kuria persi-
smelkia nuo pirmųjų žingsnių.

Atvažiavęs  ganytojo 
misijai į Lietuvą, atradau, 
viena vertus, komunistinės 
sistemos nualintą visuome-
nę – kaip jūros vanduo per 
atoslūgį pasitraukia ir palie-
ka visokiausio šlamšto. Kita 
vertus, atradau norą geriau 
pažinti tikėjimą, prasmės alkį. 
Yra daug žmonių, kurie turi 
visokiausių stereotipų apie 
Bažnyčią, net keikia ją, tačiau 
tuokiantis, gimus vaikui ar 
mirus artimam žmogui bėga į 
bažnyčią ir nori patarnavimų. 
Tai rodo, kad sieloje išliko 
ieškojimo, atvirumo dvasia. 
Vakarų Europoje to, mano 

galva, likę mažiau. Tačiau ten 
daugiau apaštaliniu uolumu 
pasižyminčių katalikų šeimų ir 
mažų bendruomenių ir daugiau 
veržlumo. Lietuvoje žmonės 
dažniau ieško kunigų, o ne 
kunigai žmonių.

Aš sakau Vilniaus semina-
ristams, kad galėsiu tvirtinti, 
jog seminarija gyva, tik tada, 
kai dalis seminaristų sakys: aš 
noriu važiuoti į misijas, noriu 
visiems skelbti Evangeliją. 
Misijos nebūtinai turi būti už 
Lietuvos ribų, gali būti ir čia, 
tačiau svarbiausia nuostata: 
aktyvus sielų ieškojimas.

Skaitome apie kunigus 
Sibire – yra ne viena istorija, 
kai kunigai, po tremties termi-
no vėl grįždavo į tolimą kraštą 
evangelizuoti ir tarnauti žmo-
nėms. Visi sako – kaip gražu ir 
gerai, tačiau kai reikia atrasti 
kunigą, kuris sutiktų važiuoti į 

misijas ne Lietuvoje ar į kokią 
sudėtingą parapiją, staiga ma-
tau, kad daugelio ryžtas blėsta, 
prasideda atsikalbinėjimai.

Būtent misionieriškos 
ugnelės šiandienėje Lietuvoje 
pasigendu. Gražu, kai žmonės 
stato kryžius praeities atmi-
nimui, bet svarbu Evangeliją 
skelbti šiandien, o ne vien gy-
venti atminimais, kaip kažkada 
ji buvo skelbiama.

Aišku, labai trūksta inteli-
gentijos, kurios didžioji dalis 
buvo sunaikinta sovietmečiu ar 
buvo priversta pasitraukti į už-
sienį. Tokios asmenybės kaip 
Antanas maceina kadaise 
labai daug davė Lietuvos ka-
talikams, tokio inteligentijos 
indėlio trūksta ir šiandien.

Nūdienos Lietuvoje mums 
labiausiai trūksta liudytojų, o 
ne mokytojų. Pasak Pauliaus 
VI: „Pasaulis klausosi mo-
kytojų, jei jie kartu yra ir 
liudytojai.” Mums reikia to-
kių tikybos mokytojų, kurie 
uždegtų vaikus tikėjimu, o ne 
vien perteiktų religines žinias, 
mums reikia liudytojų – tiek 
kunigų, tiek pasauliečių.

Taigi, kai kalbame apie 
seminaristus, apie kunigus, 
svarbu, kad jie gerai išmanytų 
Bažnyčios mokymą, tačiau 
svarbiausia, kad jie visada pri-
simintų, jog yra Jėzaus siųsti 
žmonių žvejai ir turi atkakliai 
ieškoti kelių į žmonių širdį.

(bus daugiau)

„Nuo skautystės man išliko gyvas tarnystės stokojantiems troški-
mas”, – A.J.Bačkis.

Lietuvoje, birželio 26 d. vyko pasitarimas su Šiaulių miesto meru, kuris džiaugėsi Šiaulių unuiversiteto 
užmegstais ryšiais su Kent State Universitetu. Iš kairės: Šiaulių universiteto rektorius Vidas Lauruška, 
LR Garbės generalinė konsulė Ingrida Bublienė, Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas, prof. dr. 
Stasys Tumėnas.                                                                                                      Savivaldybės JB nuotr.

maskva, liepos 21 d. (del-
fi.lt). Buvęs grupės „Alfa” 
būrio vadas, TSRS KGB at-
sargos pulkininkas Michail 
Golovatov, kuris praėjusią 
savaitę buvo sulaikytas Vienos 
oro uoste, išskirtiniame inter-
viu RIA Novosti papasakojo 
apie savo sulaikymo ir grąžini-
mo į Maskvą aplinkybes.

Pulkininkas dar kartą pri-
siminė apie 1991 m. sausio 
mėn. įvykius prie Vilniaus 
televizijos bokšto.

Siūlome skaitytojams inter-
viu ištraukas.

– Ar sulaikymo vienoje 
metu Austrijos teisėsaugos 
struktūrų atstovai su jumis 
elgėsi korektiškai, ar jūsų 
neįžeidinėjo?

– Jie elgėsi visiškai korek-
tiškai. Net lojaliai, bet visas 
procedūras, kurios numatytos 
ES (pabrėžiu, ne Lietuvos) rei-
kalavimu, jie privalo vykdyti, 
tai jie ir darė.

– Papasakokite, kaip ko-
kia buvo įvykių eiga nuo to 
momento, kai jūs įsėdote į 
lėktuvą ir išskridote į vieną? 

– Primenu, kad liepos 14 
d. įsigijau bilietą į Austrijos 
oro linijų lėktuvą, kurio nu-
meris 602, ir kuris skrido iš 

AuSTRijA PALEiDo  
KGb PAREiGūną, vADovAvuSį 
SAuSio 13-oSioS žuDynėmS

Domodedovo į Vieną. Po 
to ketinau vykti į Ramsau 
miestą. Ten vyko slidininkų, 
biatlonininkų ir dvikovininkų 
susitikimas. Aš esu Maskvos 
slidinėjimo federacijos prezi-
dentas ir Rusijos slidinėjimo 
federacijos viceprezidentas. Iš 
Domodedeovo išskridome lai-
ku. Po dviejų su puse valandos 
nusileidome Vienoje, ir aš su 
kuprine ėjau iki pasų kontro-
lės punkto. Kontrolės punkte 
sėdėjo pasienio tarnybos pa-
reigūnė, kuri pažiūrėjo į mo-
nitorių, atidėjo mano pasą ir 
paprašė truputį palaukti. Ji pri-
ėjo prie kito pareigūno, grįžo 
ir pasakė, kad patikrins mano 
vizą. Mano viza daugkartinė. 
Po to priėjo policijos pareigū-
nai ir paprašė manęs eiti kartu 
su jais. 16:30 mes atėjome į 
policijos nuovadą oro uosto 
teritorijoje. Policininkas 5–7 
min. tikrino duomenis savo 
kompiuteryje, po to manęs pa-
klausė: „Tu vilniuje buvai?” 
Atsakiau, kad buvau vieną 
kartą, prieš 20 metų. čia jau 
aš viską supratau. Paprašiau 
policininkų Rusijos konsulato 
telefono, kuriuo prisiskambinti 
nepavyko, tada pareikalavau 
iškviesti „Aerofloto” atstovus.

(...) Prisiskambinau amba-
sados saugumo pareigūnui, ku-
ris į oro uostą atvyko po pus-
valandžio, kartu su ambasados 
konsulinio skyriaus atstovu. 
Po pokalbio su policininkais 
vokiečių ir anglų kalba tapo 
aišku, kad reikalas rimtas ir 
neapsieis be Rusijos amba-
sadorius Austrijoje Sergej 
nečajev įsikišimo.

Susiskambinome su am-
basadoriumi, jis atvažiavo 
per 2–3 val. Jis pasirūpino, 
kad per atitinkamas Vidaus 
reikalų ministerijos tarnybas, 
Išorės žvalgybos tarnybos ir 
Rusijos Federalinės saugumo 
tarnybos adresu būtų išsiųsti 
šifruoti pranešimai apie tai, 
kas įvyko. Viskas užtruko iki 
vidurnakčio.

– Ar negalvojote, kad 
Rusija šioje nepaprastoje 
situacijoje jus paliks likimo 
valiai?

– Ne! Iš Rusijos ambasa-
doriaus ir saugumo pareigūno 
veiksmų supratau, kad ne tik 
nepaliks, bet net neleis suim-
ti. Su mūsų saugumo pareigū-
nu visą tą laiką išsėdėjome ant 
vienos lentos. (...)
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MIELI LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠČIO 
SKAITYTOJAI

„Vilties” draugijos valdyba, „Dirvos” leidėja, šiais metais, su dideliu pasitikėjimu 
pradėjo vienuoliktąją „Dirvos” loteriją, kad sutelktų lėšų dabarties ir ateities „Dirvos” 
leidybos išlaidoms padengti. Loterija baigsis 2011. 11. 1. trijų piniginių laimėjimų 
traukimu. Iki šios dienos atsakymai į mūsų išsiuntinėtus loterijos bilietus nėra džiugi-
nantys, atsargūs. Per pastaruosius vienuolika metų, atsilyginimu už bilietus ir pridėtų 
aukų nepakako mūsų įsipareigojimams įvykdyti ar sudaryti pakankamas finansines 
atsargas. Tačiau mes visada tikėjome mūsų skaitytojų dosnumu. Tikime juo ir šį kartą. 
Mums reikia dramatiškai didesnės finansinės paramos, ne tik skaičiais, bet ir sumomis. 
Visi mes esame slegiami ekonominės krizės – vieni daugiau, kiti mažiau, bet kai kurie 
jos visai nejunta.

Malonėkite neatidėliojant atsiųsti už išparduotus bilietus ir šios svarbios pareigos 
neužmiršti, taip parodant savo nedvejojančią paramą „Dirvai”. Praeityje „Dirvoje” jau 
buvo rašyta, kad „Dirvos” leidėja Vilties draugija yra atleidžiama nuo federalinių mo-
kesčių (Nr. 34-0745990). Tai įgalina rėmėjus savo aukas, palikimus, bei kitą finansinę 
paramą „Dirvai” nurašyti nuo federalinių pajamų mokesčių. Kviečiame Jus šia lengvata 
pasinaudoti. Tai išeis tik į gerą ir Jums ir „Dirvai”.

„Vilties” draugijos valdyba

Almis Gerardas Udrys (dešinėje), Master of Public Policy, užbaigęs finansų bei sveikatos patarėjo 
darbą Californijos Atstovų Rūmų respublikonų sąjungai, šiuo metu dirba San Diego miesto mero 
patarėjo darbą.

C H I C A g O ,  I L

čikagoje liepos 17 d. šv. 
Mišių metu Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčio-
je, Marquette Parke, buvo 
paminėtas mūsų, lakūnų 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydis į Lietuvą. 
Pamaldose dalyvavo Šaulių 
organizacijos nariai su vėlia-
vomis. Kun. Jaunius Kelpšas 
pamokslo metu priminė lakū-
nų žygio prasmę ir jų meilę 
savo tėvų kraštui. Parapijos 
choras savo giesmėmis daug 
prisidėjo prie minėjimo iškil-
mingumo.

Lietuvių operos 55-ojo 
sezono spektaklis įvyks rug-
pjūčio 28 d, 3 val. po pie-
tų, Morton aukštesniosios 
mokyklos salėje, 2423 S. 
Austin Blvd., Cicero, IL. 
Spektaklio metu bus atlikta 
Franz Lehar operetė „Grafas 
Liuksemburgas”. Daugiau 
informacijos galima sužinoti 
paskambinus šiuo telefonu: 
630-833-1893. 

A m e r i k o s  L i e t u v i ų 
Tautinės sąjungos Čikagos 
skyriaus rengiama gegu-
žinė rugpjūčio 21 d. įvyks 
Ateitininkių namų ąžuo lyne. 

Grojant Stasei Jagminienei bus 
galima pašokti ir padainuoti. 
Veiks laimėjimų šulinys, bus 
galima papietauti ir atsigai-
vinti viso kiais gerimais ir 
pasimatyti su ilgiau nematytais 
bičiuliais.

jaunimo centro valdyba 
Čikagoje praneša, kad tradi-
cinė ir kasmetinė lėšų telkimo 
vakarienė įvyks gruodžio 4 
d. didžiojoje salėje. Valdyba 
prašo kitas organizacijas da-
lyvauti šioje vakarienėje ir 
tą dieną susilaikyti nuo savo 
renginių ir padėti išlaikyti 
Jaunimo centrą.

šiluvos atlaidai Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje prasidės 
rugsėjo 4 d. ir tęsis iki rugsėjo 
11 dienos. Savaitės dienomis 
šv. Mišios bus aukojamos l0 
val. ryto. Sekmadienį, rugsėjo 
11 d., visi lietuviai prašomi 
dalyvauti atlaidų užbaigime ir 
procesijoje.

birželio 25 dieną, įvyko 
golfo varžybos Pasaulio lietu-
vių centrui (toliau – Centras) 
paremti. Golfo varžybų pasise-
kimas priklausė ne tik nuo gero 
organizavimo, bet ypač – nuo 
gero oro. 

Lie tuvos  ambasadoje 
Vašingtone liepos 12 dieną 
pristatyta pirmoji patvirtinta 
JAV įmonių verslo misija 
Lietuvoje, kuria bus siekiama 
stiprinti ir plėtoti komerci-
nius JAV ir Lietuvos įmonių 
ryšius , JAV pristatyti verslo 
plėtros galimybes Lietuvoje 
bei pritraukti JAV investuo-
tojus į sparčiai augančias 
Lietuvos pramonės ir paslau-
gų sritis.

Verslo misija Lietuvoje 
vyks rugsėjo 25-27 dienomis. 
Misijai pasirinktos sritys – 
informacinės technologijos, 
klientų aptarnavimo centrai, 
saulės elementų, biomasės ir 
bioplastikų gamyba.

M i s i j o s  p r i s t a t y -
me Vašingtone dalyvavo 
Lietuvos ūkio viceminis-

valstybės (Lietuvos kara-
liaus Mindaugo karūnavimo) 
dieną, liepos 6-ąją, JAV lietu-
viai būrėsi giedoti „Tautiškos 
giesmės” Čikagoje vykusiuose 
renginiuose, kurių metu taip 
pat vyko viktorinos, skambėjo 
lietuviškos dainos, surengta 
filmo peržiūra.

Lietuvos generalinis kon-
sulatas Čikagoje, JAV lietuvių 
bendruomenės Lemonto apy-
linkė bei Šiaurės Amerikos 
lietuvių studentų sąjunga subū-
rė tautiečius Pasaulio lietuvių 
centro sodelyje, kur apie du 
šimtus Čikagos lietuvių sugie-
dojo Lietuvos himną.

Susirinkusius pasveikino 
Lietuvos generalinė konsulė 
Čikagoje Skaistė Aniulienė. 
Ji taip pat perskaitė Lietuvos 
užsienio reikalų ministro 
Audroniaus Ažubalio sveikini-
mo laišką lietuvių bendruome-
nėms, kurį tautiečiai palydėjo 
plojimais.

Jau trečius metus him-
nas buvo giedamas ir netoli 
Čikagos esančiame restorane 

VALSTYbĖS DIENA čIKAgOjE

„Kunigaikščių užeiga”. Ten 
svečiams koncertavo muzi-
kantai Algimantas ir Ligita 
Barniškiai, buvo rodomas 
filmas „Lietuvos krepšinis 
1920-2004”, čia taip pat vyko 
viktorina.

Jūrų šaulių kuopai iškil-
mingai įnešus Lietuvos ir JAV 
vėliavas, susirinkusieji buvo 
pakviesti sugiedoti „Tautišką 
giesmę”.

Šiais metais prie akcijos 
prisijungė ir Michigano vals-
tijos lietuviai. Lietuvos gar-
bės konsulas Detroite Algis 
Zaparackas tautiečius himną 
giedoti pakvietė Dievo apvaiz-
dos kultūros centre. Į kvietimą 
atsiliepę jaunimo stovyklos 
„Dainava” dalyviai „Tautišką 
giesmę” giedojo kartu su visa 
Lietuva. Akcija „Tautiška 
giesmė aplink pasaulį - už 
Lietuvą!” taip pat buvo rengia-
ma ir kituose JAV miestuose, 
gausus būrys tautiečių susi-
rinko Vašingtone ir Niujorke.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje inf.

tras Giedrius Kadziauskas, 
Lietuvos ambasados lai-
kinasis reikalų patikėtinis  
Simonas Šatūnas, JAV vals-
tybės sekretorės specialioji 
įgaliotinė komercijai ir vers-
lui Lorraine Hariton, būsimos 
misijos organizacinio komi-
teto vadovai, projekto partne-
riai, JAV informacinių tech-
nologijų, energetikos įmonių 
ir asocijuotų verslo struktūrų 
atstovai, verslo konsultacinių 
įmonių ekspertai.

G. Kadziauskas poten-
cialiems misijos dalyviams 
pristatė Lietuvos verslo ir 
investicinę aplinką bei di-
džiuosius Lietuvos vyriau-
sybės vykdomus projektus 
energetikos ir infrastruktūros 
srityse.

„Lietuva – dinamiška ir 

perspektyvi šalis, kurioje 
verta investuoti ir dirbti“, – 
sakė ūkio viceministras.

Jam pritarė ir JAV valsty-
bės sekretorės specialioji įga-
liotinė komercijai ir verslui, 
pasak kurios, Lietuva ir JAV 
turi dideles bendradarbiavi-
mo galimybes energetikos, 
verslo ir investicijų srityse, 
ką savo vizito Lietuvoje metu 
akcentavo ir valstybės sekre-
torė Hillary Clinton. 

Laikinasis reikalų pati-
kėtinis S.Šatūnas atkreipė 
dėmesį, kad verslo misija 
vyks netrukus po Lietuvoje 
vyksiančio Europos vyrų 
krepšinio pirmenybių, todėl 
jos dalyviai gali tikėtis ne-
išblėsusių gerų emocijų ir 
energijos.

LR ambasados Vašingtone inf.

VAŠINgTONE PRISTATYTA RENgIAMA  
jAV įMONIŲ VERSLO MISIjA LIETUVOjE
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Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis 
liepos 20 dieną padėkojo Latvijos ir Estijos užsienio reikalų 
ministrams Girtui Valdžiui Kristovskiui ir Urmui Paetui už 
tvirtą ir greitą kaimyninių valstybių paramą Lietuvos pozicijai 
dėl Austrijos valdžios sprendimo paleisti pagal Europos arešto 
įsakymą sulaikytą įtariamąjį Sausio 13-sios byloje.

„Turime kartu pasinaudoti galimybe parodyti Europos 
bendruomenei mūsų tvirtą pasiryžimą remtis teisingumo 
principais, teisės viršenybe ir solidarumu vykdant išsamų šio 
atvejo tyrimą ir įvertinimą atitinkamose Europos institucijo-
se”, – rašome A.Ažubalio laiške Latvijos ir Estijos kolegoms. 
Lietuvos diplomatijos vadovas taip pat pažymėjo, kad svarbu 
tęsti pastangas labiau supažindinti Europos Sąjungos šalių 
visuomenes su komunistinių režimų įvykdytais karo nusikal-
timais ir nusikaltimais žmogiškumui. „Asmenys, dalyvavę 
šiuose nusikaltimuose, negali išvengti bausmės – senatis karo 
nusikaltimams ir nusikaltimams žmogiškumui netaikoma”, – 
teigė A.Ažubalis.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos užsienio reikalų ministrai 
liepos 19 dieną išsiuntė kreipimąsi į Europos komisarę teisin-
gumo, pagrindinių teisių ir pilietybės reikalams Viviane Reding 
ir ES šalių užsienio reikalų ministrus, kuriame reiškiamas su-
sirūpinimas Austrijos institucijų sprendimo paleisti įtariamąjį 
Rusijos pilietį Michail Golovatov skubotumu. Lietuva įteikė 
notą Rusijai, kuria reiškiamas susirūpinimas dėl Rusijos už-
sienio reikalų ministerijos oficialiame tinklalapyje paskelbto 
didžiosios kaimynės ambasadoriaus Austrijoje interviu, kuriuo 
Lietuvos išduotą Europos arešto įsakymą Michail Golovatov 
vadino „išgalvotu”. Notoje taip pat prašoma paaiškinimo dėl 
galimo Rusijos poveikio Austrijos oficialiomis institucijoms 
dėl M. Golovatov paleidimo.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis 
liepos 22 dieną padėkojo Čekijos užsienio reikalų ministrui 
Karel Schwarzenberg už laiku pareikštą tvirtą Čekijos paramą 
Lietuvos pozicijai dėl Austrijos valdžios sprendimo paleisti 
pagal Europos arešto įsakymą sulaikytą įtariamąjį Sausio 13-
sios byloje.

Lietuvos uR viceministras Evaldas Ignatavičius liepos 
20 dieną susitiko su Rusijos ambasadoriumi Lietuvoje 
vladimiru čchikvadze, kuriam buvo įteikta Lietuvos 
užsienio reikalų ministerijos nota. Joje reiškiamas susirū-
pinimas dėl Rusijos užsienio reikalų ministerijos oficialiame 
tinklalapyje paskelbtų tikrovės neatitinkančių ir įžeidžiančių 
teiginių. Jie yra susiję su Austrijoje sulaikyto įtariamojo by-
loje dėl 1991 metų sausio 13-osios įvykių Lietuvoje Rusijos 
piliečio Michail Golovatov paleidimu ir kitomis šių įvykių 
aplinkybėmis. Notoje taip pat prašoma paaiškinimo dėl galimo 
Rusijos poveikio Austrijos oficialioms institucijoms dėl minėto 
įtariamojo paleidimo.

Susitikimo metu Lietuvos užsienio reikalų viceministras 
išreiškė apgailestavimą, kad nepaisant daugkartinių Lietuvos 
kreipimųsi į kompetentingas Rusijos institucijas su teisinės 
pagalbos prašymais dėl 1991 metų sausio 13-osios įvykių 
Lietuvoje, Rusija iki šiol vengia bendradarbiauti šiais klau-
simais, taip pažeisdama savo tarptautinius įsipareigojimus.

Liepos 19 d. Europos saugumo ir bendradarbiavimo or-
ganizacijos (ESBO) pirmininkas, Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Audronius Ažubalis pasveikino Serbijos valdžios 
institucijas suėmus Goran Hadžič, paskutinį nuo teisėsaugos 
besislapsčiusį ir Hagoje posėdžiaujančio Jungtinių Tautų karo 
nusikaltimų tribunolo ieškotą nusikaltėlį.

Austrijos atsakyme į Latvijos notą dėl buvusio KGB 
karininko skubaus paleidimo pateikti silpni argumentai, liepos 
22 d. pareiškė Latvijos gynybos ministras Artis Pabrikas, šiuo 
metu einantis ir užsienio reikalų ministro pareigas. Detaliau 
atsakymą ketina analizuoti Latvijos teisingumo ministerija ir 
Generalinė prokuratūra.

Lietuvai politinį solidarumą išreiškė ir šiuo metu Europos 
Sąjungai pirmininkaujanti Lenkija. Atsakingieji už Sausio 
13-osios įvykius privalo būti teisiami, pareiškė jos pareigūnai. 
„Mes esame pasiryžę organizuoti Austrijos ir Lietuvos teisin-
gumo ministrų susitikimą”, - rašoma Lenkijos užsienio reikalų 
ministerijos pranešime, kurį cituoja Die Presse. Lenkijos 
pareigūnai pažymėjo, kad klausimai, susiję su Europos arešto 
įsakymu, priklauso Europos Komisijos jurisdikcijai. Lenkijos 
užsienio reikalų ministerijos įsitikinimu, „už tragiškus 1991 
metų sausio 13-osios įvykius atsakingi asmenys turi gauti 
pelnytą bausmę”. Taip Lenkija sureagavo į tai, kad, praėjus 
vos parai po sulaikymo, Austrijoje buvo paleistas įtariamasis 
Sausio 13-osios byloje Michail Golovatov.

vilniuje liepos 20-22 die-
nomis vyko Užsienio reikalų 
ministerijos organizuojamas 
Lietuvos diplomatinių atsto-
vybių vadovų metinis susitiki-
mas, kuriame buvo diskutuoja-
ma apie diplomatinės tarnybos 
iššūkius, tikslus bei vaidmenį 
formuojant Lietuvos užsienio 
politiką.

Liepos 20 dieną Lietuvos 
diplomatiniai atstovai su-
sitiko su prezidente Dalia 
Grybauskaite, strateginiais 
finansų, energetikos ir susisie-
kimo klausimais diskutavo su 
Vyriausybės nariais.

Tą pačią dieną po pietų 
Užsienio reikalų ministerijoje 
vykusioje sesijoje Lietuvos 
užsienio reikalų ministras 
Audronius Ažubalis skaitė 
pranešimą apie Lietuvos diplo-

Lietuvos Seimo pirmininkė Irena Degutienė liepos 21 d. po pasitarimo su Lietuvos Respublikos 
diplomatinių atstovybių vadovais, susirinkusiais į metinį pasitarimą Vilniuje.                       www.lrs.lt

LIETUVOS DIPLOMATŲ METINIS PASITARIMAS
matinės tarnybos principus ir 
vyko diskusija šia tema.

Vėliau vakare ambasado-
riai lankėsi Valdovų rūmuose 
ir dalyvavo sesijoje apie kul-
tūrinę diplomatiją.

Liepos 20 dieną suvažiavi-
mo dalyviai taip pat apsilankė 
Genocido aukų muziejuje ir 
pagerbė 1941 metų birželio 
trėmimų aukas.

Liepos 21 dieną Lietuvos 
diplomatiniai atstovai su-
sitiko su Seimo pirmininke 
Irena Degutiene ir Užsienio 
reikalų, Europos reikalų bei 
Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komitetų nariais.

Vėliau užsienio reikalų 
ministerijoje buvo diskutuo-
jama apie Lietuvos pasiren-
gimą pirmininkauti Europos 
Sąjungos Tarybai, konsulinės 

veiklos aktualijas ir perspek-
tyvas, iššūkius diplomatinei 
tarnybai.

Liepos 22 diena buvo skirta 
diskusijoms apie diplomatinės 
tarnybos įtaką ekonomikai per 
tiesioginių užsienio investicijų 
pritraukimą ir bendradarbiavi-
mą su verslu. Taip pat buvo ap-
tartos diplomatinių atstovybių 
galimybės ir svarba skatinant 
eksportą ir turizmą. Ši sesija 
vyko Visuomenės harmoni-
zavimo parke Vazgaikiemio 
kaime Prienų rajone.

Lietuva šiuo metu turi 38 
ambasadorius, 6 diplomatinių 
atstovybių laikinuosius reika-
lų patikėtinius, 9 atstovybių 
prie tarptautinių organizacijų 
vadovus, 8 konsulinių įstaigų 
vadovus ir 1 specialiosios 
misijos vadovą.          LR URM

2011 m. liepos 18 d. dėl Austrijos sprendimo paleisti į laisvę Sausio 
13-osios byloje įtariamą buvusį KGB karininką, būrio „Alfa” 
vadą Michail Golovatov ir atsižvelgdamas į visuomenėje kilusį 
pasipiktinimą, Lietuvos Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmi-
ninkas Emanuelis Zingeris sukvietė neeilinį komiteto posėdį. Jis 
netgi pareiškė, kad Lietuva gali svarstyti diplomatinių santykių su 
Austrija nutraukimo galimybę. Tačiau opozicinių socialdemokratų 
ir „tvarkiečių” pasipriešinimas gerokai sušvelnino Seimo pozici-
ją – iš Užsienio reikalų komiteto pareiškimo dingo punktai apie 
diplomatinį Vilniaus boikotą Vienai.

Londonas, liepos 19 d. 
(ELTA). Istorija dėl įtariamojo 
Sausio 13-osios byloje Michail 
Golovatov greito paleidimo po-
sovietiniame regione sustiprins 
Kremliui draugiškos Austrijos 
įvaizdį, mano The Economis 
žurnalistas Edvard Lucas.

The Economist tinklaraš-
čių skiltyje E. Lucas vardina 
ir daugiau aplinkybių, dėl ko 
Austrija laikyta prorusiška. 
Tai diskretiški ir lankstūs 
bankai, nesugebėjimas apsau-
goti pabėgėlio čečėno Umaro 
Israilovo, kuris samdomų 
žudikų buvo nušautas vidury 
dienos Vienos gatvėje.

Kiti, anot britų apžvalgi-
ninko, gali klausti, ar vienos 
Lietuvos veikimas užsienio 
politikoje nesumenkino jos 
galimybių sėkmingai sukelti 
triukšmą Europos institucijose 
dėl viso šito reikalo.

Britų apžvalgininkas taip 
pat „įkando” Lietuvos užsienio 
reikalų ministerijos tinklapio 
turinio sudarinėtojams, pava-
dindamas interneto svetainę 

AUSTRIjOS DRAUgIŠKUMAS RUSIjAI
„gana nenaudinga”, o joje pa-
teiktą pranešimą – nuobodžiu, 
tačiau žavėjosi EU Observer 
pranešimu, kur cituojamas 
Lietuvos užsienio reikalų mi-

nistras Audronius Ažubalis, 
lyginantis M. Golovatov su 
Bosnijos serbų karo nusikalti-
mais įtariamu Radko Mladič. 
Ir E. Lucas nuomonę išreiš-
kiantis straipsnis pavadintas 
„Lietuvos Mladičius”.



9. DIRVA . 2011 m. liepos 26 d. . 
K U L T ūR A

Lietuvos Skaitytojus suža-
vėjęs žurnalistės ir menotyrinin-
kės Kristinos Sabaliauskaitės 
istorinis romanas „Silva rerum” 
persikelia į Vilniaus gatves.

Nuo liepos 15 dienos di-
džiulio populiarumo Lietuvoje 
sulaukusio romano gerbėjai 
gali leistis į ekskursiją po Vilnių 
knygos herojų, gyvenusių XVII 
amžiuje, keliais.

Pristatomoji ekskursija, 
sutraukusi būrį smalsuolių, 
surengta pliaupiant lietui.

„Romano finalinėje scenoje 
taip pat lyja, taigi visiškai įsijau-
sime į veiksmą”, – žvalino ro-
mano autorė K.Sabaliauskaitė, 
šįkart tapusi gide.

Intrigos, tikrais įvykiais 
paremti pasakojimai, meno ir 
istorijos dvelksmas šiandienos 
Vilniuje – tai kitoks miestas, 
kurį pajus ekskursijos dalyviai.

„Tai tarsi meilės laiškas 
Vilniui, tam sudėtingam, žiau-
riam ir be galo gražiam miestui.

Ernes tas  Hemingway 
Paryžių vadino „The Movable 
Feast” – „švente, kuri visada 
su tavimi”.

Aš Vilnių vadinu „The 
Movable Angst” – „nerimu, 
ilgesiu, kuris visada su tavi-
mi”, – taip savo romaną ir jo 
motyvais parengtą ekskursiją 
pristatė K.Sabaliauskaitė.

Ekskursijos maršrute pa-
rinktos devynios vietos, susi-
pynusios su romane aprašytos 
garsios šeimos gyvenimu ir 
atskleidžiančios miesto istoriją.

Miesto vaizdai – kitokie
Arkikatedra, Universiteto 

biblioteka ir Didysis kiemas, 
Pilies, Stiklių gatvės, bernar-
dinų vienuolynas ir Šv.Mykolo 
bažnyčia, miesto gynybinė sie-
na ir bastėja – tik kelios vietos, 
kuriose plėtojamas romano 
veiksmas ir kurias įkandin jo 
herojų aplanko ekskursijos 
dalyviai.

„Jei reikėtų pasirinkti vieną 
vietą, kur galėčiau būti perkelta 

MEILĖS LAIŠKAS VILNIUI

laiko mašina, tai būtų Vilniaus 
katedra, nes ją sunkiausia 
rekonstruoti”, – prisipažino 
K.Sabaliauskaitė, kuriai rašant 
romaną reikėjo daug ką atkurti.

Ji priminė, kad XVII a. 
viduryje Katedra ir aplinki-
niai kvartalai atrodė kitaip nei 
dabar.

„Katedra buvo barokinė, 
Valdovų rūmai jau sugriau-
ti, gatvėje šalia Neries vei-
kė patrankų liejyklos, ginklų 
kalyklos, ten šeimininkavo 
kareiviai.

O iš kvartalo kairiau prieš 
Katedrą sklido puvėsių tvai-
kas – ten buvo pelkynai ir 
prostitučių rajonas”, – tokį tuo-
mečio Vilniaus vaizdą nupiešė 
rašytoja.

A p r a š i n ė d a m a  s c e -
nas Vilniaus universiteto 
Didžiajame kieme autorė taip 
pat turėjo suvokti, kad veiks-
mas vyksta ne prieš gražųjį 
dabartinį Šv.Jonų bažnyčios 
fasadą, bet priešais gotikinę 
bažnyčią, kuri apkalta pasto-
liais, lopoma po karo, o virš 
visko tvyro vėjo atnešamas žu-
vies kvapas iš netoliese esančio 
žuvų turgaus.

Ir studijavo, ir studentavo
Romane aprašytą siurre-

alistinę studentų procesijos 
sceną pūgoje ekskursijos da-
lyviai turėjo progą prisiminti 
Vilniaus universiteto biblio-
tekos P.Smuglevičiaus salėje, 
kurioje saugomi senieji leidi-
niai, tarp jų – ir universitetui 
dovanotas LDK pakanclerio 
Kazimiero Leono Sapiegos 
knygų rinkinys.

Vienos knygos iliustracija, 
vaizduojanti studentų procesiją, 
taip sužavėjo K.Sabaliauskaitę, 
bibliotekoje praleidusią ne vie-
ną valandą, kad piešinys virto 
spalvingu romano epizodu.

„Negalėjau praleisti progos 
aprašyti studentų procesijos, 
juolab kad studentai buvo labai 
svarbus tuometės Vilniaus ben-

druomenės elementas. Kartais 
netgi baisus.

Jie ne tik studijavo, bet ir 
audringai studentavo. To meto 
dokumentuose išlikę daug 
informacijos apie muštynes, 
netgi virsdavusias riaušėmis, 
paleistuvavimą, šlaistymąsi ga-
tvėmis. Norėdamas tai sutram-
dyti miesto magistratas buvo 
paskelbęs daug draudimų”, 
– pasakojo K.Sabaliauskaitė.

Nuo vienuolyno – prie 
bohemos

„Gerai, kad gyvename ne 
XVII amžiuje, antraip čia būtų 
pavojinga vaikščioti”, – įspė-
jo ekskursijos vadovė einant 
S.Skapo gatve.

Mat tuo metu šioje gatvėje 
buvo studentų bendrabučiai – 
bursos, iš kurių pro langus ant 
praeivių kartais pasipildavo 
akmenų kruša.

Romano heroję Uršulę au-
torė apgyvendino bernardinų 
vienuolyne, prie kurio stabte-
lėję ekskursijos dalyviai suži-
no daug detalių apie tuometį 
vienuolynų gyvenimą, juolab 
pati K.Sabaliauskaitė savo 
akimis matė ir refektoriumą, ir 
motinėlės kabinetą, ir buvusias 
celes – kai pastatas dar stovėjo 
apleistas, buvo ten pašniukš-
tinėti.

O Stiklių gatvėje, kur bohe-
miškai gyveno knygos herojus 
Jonas Kirdėjus Birontas, eks-
kursantų laukia kitokie vaizdai. 
Lova su baldakimu, kortos, 
kaukolė, vynas – tipiškas ba-
rokinis interjeras, meistriškai 
nutapytas K.Sabaliauskaitės 
romano puslapiuose.

Smalsumą kurstė 
baziliskas

„Silva rerum” maršrutas 
baigiasi prie Vilniaus gynybi-
nės sienos istorija apie mistinę 
būtybę baziliską – pusiau gaidį, 
pusiau driežą, kuris žudė žvilgs-
niu. Pasak K.Sabaliauskaitės, 
tai – labai renesansinis padaras, 

simbolizuojantis gaivalą.
„O kur baziliskas gyveno?” 

– tarsi vaikai smalsavo ekskur-
sijos dalyviai.

Pasirodo, arba budelio 
name šalia gynybinės sienos, 
arba bastėjos rūsiuose.

„Rengdami šias ekskur-
sijas siekiame parodyti tą se-
nojo Vilniaus veidą, kurio 
nematome kasdien eidami pro 
šalį. Manau, kad ši ekskursija, 
ypač įdomi knygos gerbėjams, 
paskatins visuomenės domė-
jimąsi miesto istorija, kultūra 
ir menu.

Milda Augulytė, lrytas.lt

Pirmąją ekskursiją po Vilnių romane „Silva rerum” aprašytomis vietomis vedė jo autorė 
K.Sabaliauskaitė (viduryje).                                                                                                 www.lrytas.lt

Vilhelmo Čepinskio vado-
vaujamas kamerinis orkestras 
„Camerata Klaipėda” pakeitė 
vardą ir atvertė naują kūrybos 
puslapį - jau Vilniuje. 2004-ai-
siais žinomo smuikininko 
V.Čepinskio suburtas kelioli-
kos jaunų stygininkų ansamblis 
nuo šiol vadinsis „Camerata 
Palatina Vilnensis” - Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės val-
dovų rūmų orkestru. Šią savaitę 
šis orkestras ir jo vadovas su-
rengė Valdovų rūmų didžiojoje 
renesansinėje menėje inaugu-
racinį koncertą, kuriame griežė 
Antonio Vivaldi ir Vidmanto 
Bartulio kūrinius. Sostinės pu-
blika svetingai sutiko buvusį 
uostamiesčio ansamblį.

Jau nuo XVI amžiaus 
Lietuvos didžiųjų kunigaikščių 
rūmuose muzika buvo neatsieja-
ma švenčių ir kasdienybės dalis. 
Čia gyvavo iškilių menininkų 
vadovaujamos kapelos, buvo 
rengiami koncertai ir statomi 
muzikiniai spektakliai.

V.Čepinskio vadovaujamas 
orkestras „Camerata Palatina 
Vilnensis” bandys atkurti LDK 
Valdovų rūmuose senąsias tra-
dicijas. „Man patiko ši idėja. 
Valdovų rūmų erdvės puikiai 
tinka koncertams. Jos įkve-
pia imtis muzikos, kokios iki 
šiol negrojome, - pripažino 
V.Čepinskis. - Dar nebuvome 
nukeliavę iki renesanso, nors 
baroko muzikos esame atlikę 
daug”.

KLAiPėDoS ATSTumTą AnSAmbLį  
PRiGLAuDė vALDovų RūmAi

savaip, sulaukiame savo inter-
pretacijomis pačių geriausių 
atsiliepimų, - teigė Vilhelmas. 
- Aišku, dabar bus proga labiau 
pasirausti praeityje. Kai rūmai 
bus pastatyti, tikiuosi, koncer-
tuosime juose dažnai”.

Smuikininkas neslėpė, kad 
kol kas jo vadovaujamą orkestrą 
su Valdovų rūmais tesieja pava-
dinimas - veiklos kontūrai išryš-
kėsią ateityje. „Mums reikėjo 
kažko imtis, kad kolektyvas 
neužgestų, - aiškino vadovas. 
- „Camerata” kontraktas su 
Klaipėda jau prieš pusantrų 
metų nutrūkęs, o bendraminčiai 
nori tęsti veiklą - iki šiol nebu-
vome jos nutraukę, koncertavo-
me senuoju vardu.

Tai, kad „Camerata” artistai 
iki šiol neišsiskirstė, - fenome-
nalu. Tai įrodo, kad net šiais 
laikais ne viskas matuojama pi-
nigais. Kaip galima neišsaugoti 
tokio orkestro?”

V.Čepinskis spėjo, kad ne 
tik krizė kalta dėl „Camerata 
Klaipėda” bėdų: „Daliai kolegų 
Klaipėdoje mes buvome įsibro-
vėliai”.

Jau „Camerata” atsiradimas 
uostamiestyje sukėlė kai kurių 
klaipėdiškių nepasitenkinimą 
ir net priešiškumą. Jis neišnyko 
orkestrui sėkmingai vykdant ar 
netgi viršijant savo įsipareigoji-
mus miestui. „Camerata” suren-
gė daugiau kaip 200 koncertų 
garsindama uostamiesčio vardą 
Lietuvoje ir užsienyje, išleido 

Muziko V. Čepinskio vadovaujamas kamerinis orkestras susidūrė 
su sunkiais išbandymais.

kompaktinių diskų. Tačiau sun-
kmečiu Klaipėda neatnaujino 
sutarties su veržliu ansambliu. 
„Man atrodo, orkestrų Lietuvoje 
niekada nebus perdaug, - įsitiki-
nęs V.Čepinskis. - Tokiai mažai 
šaliai svarbiausia - rūpintis savo 
kultūra, kitaip ji bus pasmerkta 
išnykti”. Tačiau realybė kitokia - 
Vilhelmo suburtas, pripažinimo 
sulaukęs orkestras jau pusantrų 
metų gyvas tik jo artistų entu-
ziazmu. „Mane džiugina tai, 
kad „Camerata” kolektyvas 
groja iš idėjos. Tačiau amžinai 
tuo gyvi nebūsime, - pripažino 
V.Čepinskis. - Kol kas neturime 
net minčių, iš kur galėtume 
gauti pinigų orkestrui - tik naują 
pavadinimą ir vieną Valdovų 
rūmuose sugrotą koncertą”.

Asta Andrikonytė, www.lrytas.lt

Tačiau maestro patikino ne-
ketinąs apsiriboti senąja muzika 
- tai reikalautų ilgų studijų metų. 
„Mes jaučiame senąjį stilių 
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Maskvoje - nauja politinė 
intriga. Premjeras Vla dimir 
Putin jau viešai kuria naują 
darinį - Ru sijos liaudies frontą. 
Bet ar tokiai iniciatyvai prita ria 
prezidentas D.Medvedev? Ir 
kam to prireikė?

Apie sumanymą įkurti 
Rusijos liaudies frontą V.Putin 
prabi lo gegužės 6 dieną regi-
oninėje partijos „Vieningoji 
Rus i j a ”  kon  f e r enc i j o j e 
Volgograd.

„Tikiuosi, kad tokia struktū-
ra paskatins reikalingų idėjų 
įgyvendinimą ir naujų žmonių 
atsiradimą įvairiose valdžios 
struktūrose, taip pat - ir Valsty-
bės Dūmoje, per rinkimus 
šie met gruodį”, - sakė V.Putin.

T a č i a u  d a u g e l i u i 
apžvalginin kų pasirodė, 
kad Rusijos prezi dentas 
D.Medvedev šaltokai sutiko 
šią idėją.

Šalies vadovas apsiribojo 
pareiškimu, kad Ru sijos liau-
dies fronto įkūrimą galima pa-
aiškinti rinkimų tech nologijų 
požiūriu ir jis atitinka įstaty-
mus. Kartu jis sakė, kad ir kitos 
partijos gali kurti pa našius 
susivienijimus.

Tuo tarpu premjero kriti-
kai mano, kad nauja politinė 
idėja yra mėginimas sustab-
dyti „Vieningosios Rusijos” 
populiaru mo mažėjimą prieš 
metų pabai goje vyksiančius 
parlamento rinkimus.

Tačiau tai, ko gero, ne 
vienin telis Kremliaus projek-
tas.

Padėtis šalyje 
dramatiška?

Rusijos socialinio vysty-
mosi institutas, kuris ne be 
pagrindo siejamas su prezi-
dentu D.Medvedev, neseniai 
paskelbė ana litinį pranešimą, 
kuriame kons tatuojama, kad 
V.Putin kursas atvedė šalį į 
visišką aklavietę.

Todėl Rusijai esą būtina 
sku biai atkurti demokratinį 
valdy mą arba jos laukia eko-
nominis žemės drebėjimas ir 
politiniai cunamiai.

Va l d ž i o s  p a r t i j o s 
„Vieningoji Rusija” ekspertų 
grupė paren gė ir socialinio-
ekonominio vys tymosi sce-
narijų. Jame siūloma skubiai 
demokratizuoti politi nius ša-
lies institutus, taip pat atkurti 
gubernatorių rinkimus ir ži-
niasklaidos laisves.

„Politinio pliuralizmo 
užgniau žimo rezultatas tas, 
kad visuo menėje plinta na-
cionalistinės ir populistinės 
protestų nuotaikos”, - perspė-
ja partiniai ekspertai. Ir paga-
liau Rusijos strategi nių planų 
rengimo centras, kaž kada su-
kurtas pirmajai prezi dentinei 
Vladimir Putin prog ramai 
parašyti, pareiškė: „Sa vo 
piliečių akyse dabartinė val 

Kai turtuolis Michail Prochorov (d.) pareiškė, jog yra pasirengęs užimti Rusijos ministro pirmininko 
postą, tai prez. D. Medvedev pasikvietė jį ir paprašė papasakoti, kaip jis įsivaizduoja Rusijos ateitį. Reuters

NEbE „VIENINgOjI RUSIjA”, bET RUSIjOS LIAUDIES fRONTAS

džia praranda legitimumą.”
Esą jei tokia tendencija 

išsilai kys 10-15 mėnesių, 
Rusijos lau kia politinė krizė, 
kuri gali pra nokti buvusią 
paskutinio XX amžiaus dešim-
tmečio pabaigoje. Faktiškai tai 
perspėjimas apie galimą per-
versmą - kaip Tuni se, Egipte 
ar Libijoje.

Beje, strateginių planų ren-
gimo centro analitikai tvirti-
na, kad Rusijos valdžia gali 
pralai mėti ne tik dabartinius 
parla mento, bet ir būsimus 
preziden to rinkimus. Esą 
D.Medvedev dabar atrodo „tie-
siog neišrenkamas”, o V.Putin 
rusams jau nusibodo. O tai esą 
reiškia, jog Rusijai reikia „ko 
nors trečio”.

Nieko nedaryti 
nebegalima

„Šių tyrėjų įžvalgos, ži-
noma, pamalonina. Mat libe-
ralioji vi suomenės dalis būtų 
laiminga, jei valdančiosios 
partijos reitin gai realiai kristų 
iki visiško jos ignoravimo, o 
liaudies pasiti kėjimas dabar-
tiniais valdovais artėtų prie 
nulio. Bet...” - taip progno-
zes komentavo radijo sto ties 
„Echo Moskvy” apžvalgi-
ninkas Anton Orech.

Iš tikrųjų Kremliaus padėtis 
ne tokia jau ir katastrofiška. 
Tie sa, sociologiniai duomenys 
bylo ja, jog krinta pasitikėji-
mas fak tiškai visais, esančiais 
viršuje.

Nuo 2009 m. gegužės iki 
da bar pasitikėjimas prezidentu 
D.Medvedev nuo 58 proc. nu-
krito iki 49, ministru pirminin-
ku V.Putin - nuo 71 iki 56 
proc, o „Vieningosios Rusijos” 
reitin gas - nuo 56 iki 45 proc.

Nepasitikėjimas, priešingai, 
didėja: per tą patį laikotarpį ne-
pasitikėjimas D.Medvedev pa-
kilo nuo 12 iki 17 proc, V.Putin 
- nuo 9 iki 16 proc.

Bet Rusijoje nėra kam pasi-
naudoti šia tendencija, nėra 
rim tos, autoritetą žmonių aky-
se turinčios opozicijos.

Šia tema tyrimus atlikęs ne-
priklausomas institutas „Leva-
dacentr” išaiškino, kad net ak-

tyviausius Rusijos opozicionie-
rius - pasaulio šachmatų čem-
pioną Gari Kasparov, buvusį 
premjerą Michail Kasjanov 
ir buvusį vicepremjerą Boris 
Nemcov iš viso žino tik 59-76 
proc. gyventojų.

Tiesa, jiems simpatizuo-
ja dau giau kaip 20 proc. 
apklaustų jų. Tai - ne taip jau 
mažai žmo nėms, kuriuos už-
drausta rody ti per televiziją - 
pagrindinę elektorato poveikio 
priemonę. Bet ir nedaug.

Nepaisant to, dabar šalį val-
dantis tandemas rimtai susirū-
pinęs neramumais visuomenė-
je, kai tuo pat metu valdžios 
par tijos „Vieningoji Rusija” 
autori tetas krinta.

Susirūpinimas  
dėl rinkimų

Analitikai jau pranašau-
ja, kad jau per artimiausius 
rinkinius į Valstybės Dūmą 
šį rudenį val džios partija gali 
patirti pralai mėjimą.

Jau per kovą vykusius regio-
ninius rinkinius „Vieningoji 
Ru sija” nesugebėjo surinkti net 
50 proc. balsų 7 šalies regio-
nuose iš 12, kur vyko rinkimai. 
Toliau bus dar blogiau.

Būtent dėl to valdžios 
korido riuose nuspręsta imtis 
veiksmų.

Tačiau pirmiausia užsimota 
sukurti net nejau minėtą Rusi-
jos liaudies frontą, atsvarą 
„Vie ningajai Rusijai” - opozi-
cinę partiją, kuri vis dėlto būtų 
val doma iš Kremliaus.

Gerai informuota žurnalistė 
Julija Latynina tvirtina, kad šio 
projekto autorius buvo pagrin-
dinis Kremliaus ideologas, 
pre zidento administracijos va-
dovo pavaduotojas Vladislav 
Surkov.

„Pasakojama, nors už tai 
gal vos nededu, kad žmogus, 
kuris Rusijoje atsakingas už 
ideologi ją, atėjo pas V.Putin 
ir pasakė, kad per kitus rinki-
mus į Vals tybės Dūmą partija 
„Vieningoji Rusija” gaus 70 
proc. balsų.

Tačiau daugiau rinkimų 
ne bus, nes iki kadencijos pa-
baigos ši Valstybės Dūma 

neišsilaikys - bus nušluota kaip 
Libijoje.

Kyla klausimas - ką daryti? 
Reikia burti naują partiją. Ko-
dėl šis žmogus tai pasakė?

Viena vertus, norėdamas 
pel nyti taškų dėl šios par-
tijos su kūrimo. Ir, žinoma, 
turėti atsar ginį variantą, jeigu 
Rusijoje tik rai kas nors atsitik-
tų”, - kalbė jo J.Latynina.

„Teisingas reikalas” partiją 
nu sprendė gaivinti Kremlius, 
jos vadu numatęs pirmąjį vice-
premjerą Igor Šuvalov. 44 me tų 
iš verslo atėjęs teisininkas su-
spėjo padirbėti ir vyriausybė je, 
ir V.Putin padėjėju šiam bū nant 
prezidentu.

Aktyviai padedamai Krem-
liaus ir vadovaujamai I.Šuval 
partijai „Teisingas reikalas” 
atsivertų kelias į žiniasklaidą, 
įskaitant valstybinę televiziją.

Taip liberalių pažiūrų 
rinkė jams būtų pasiūlyta iliu-
zija, jog politinėje erdvėje 
atsirado „sa va partija” - ir dar 
turinti ne menkų lobistinių 
galimybių.

Planuojama, kad visa tai 
leis tų per rudenį vyksiančius 
par lamento rinkimus partijai 
„Tei singas reikalas” ne tik su-
rinkti būtinus 7 proc. balsų, kad 
patek tų į Valstybės Dūmą, bet 
galbūt net nustumti iš antro-
sios vietos Rusijos komunistų 
partiją.

Tiesa, kol kas projek-
to įgyven dinimas netikėtai 
įstrigo: kan didatas į vadovus 
I.Suvalov kategoriškai atsi-
sakė iš valdi ninkų pereiti į 
politikus.

K r e m l i a u s  p o l i t i n i ų 
technolo gijų specialistai da-
bar užsiėmę naujos kandida-
tūros paieško mis. Sąrašuose 
- finansų mi nistras Aleksej 
Kudrin ir prezidento padėjė-
jas ekonomi kos klausimais 
Arkadij Dvorkovič. Tiesa, 
jie taip pat akty viai prieši-
nasi. Nepaisant to, Kremlius 
kupi nas ryžto sukurti savąją 
„dvipartinę sistemą”. Ji lai-
duos visai de mokratišką, bet 
visada Kremliui garantuotą 
daugumą.

Aleksandras Procenka, lrytas.lt

UbAgŲ KARALIUS 
SUVILIOjO 

TURTINgąją NAŠLę
A r t i m i a u s i u o s e  r i n -

kimuose į Seimą netrūks 
naujų politinių partijų pa-
vadinimų. Viena tokių – 
Atkurtos Lietuvos preziden-
to sąjunga. Ją kuria buvęs 
Seimo, Kauno miesto sa-
vivaldybės tarybos narys, 
Kauno meras ir taksistas, 
„ubagų karalius” vytautas 
šustauskas. Partijos vairą 
jis ketina perleisti velionio 
prezidento Algirdo Mykolo 
Brazausko našlei – Kristinai 
brazauskienei, kuri sutiko 
tapti Atkurtos Lietuvos pre-
zidento sąjungos nare.

„Naujos partijos nekuria-
me, tiesiog keičiame pavadi-
nimą – vietoje Lietuvos lais-
vės sąjungos, kurią įkūriau, 
bus Atkurtos Lietuvos pre-
zidento sąjunga”, – 15min.lt 
sakė V.Šustauskas.

Užimti vado posto atnau-
jintoje partijoje V.Šustauskas 
neketina. Į šią vietą žadama 
siūlyti tik vieną kandidatą – 
K.Brazauskienę, kuri, anot 
kauniečio, jau sutiko tapti 
V.Šustausko bendražyge.

Užtenka jau man (vadovo 
posto). 25 metus atidaviau 
politikai, buvau vadas. Dabar 
liksiu nuošaly.

„Teko ilgai ją įkalbinė-
ti, bet galiausiai sutiko”, 
– lakoniškai apie derybas 
su K.Brazauskiene sakė 
V.Šus t auskas .  J i s  t v i r -
tino tikintis šia politike: 
„Nemanau, kad kas nors 
geriau už K.Brazauskienę 
galėtų tęsti A.M.Brazausko 
darbus. Be to, tai bus proga 
jai pasakyti tiesą ir paneig-
ti melą, kurį per televiziją 
skleidžia žurnalistai”.

Ar K.Brazauskienė taps 
naujosios partijos vadove, 
paaiškės po steigiamojo par-
tijos suvažiavimo, kuris nu-
matytas rugpjūčio pradžioje. 
Jame ketinama patvirtinti 
ir naujus partijos įstatus, 
tikslus.

„Vienas ir svarbiausias jų 
– kad Vyriausybė nors kartą 
atsisuktų į žmogų. Paprastą, 
kuris jau neatsimena, kada 
valgė mėsos, nuskriaustą ir 
nežinantį, ką daryti, nes jo 
dukra išvyko į užsienį ir dirba 
prostitute. Tokie bus mūsų 
rinkėjai, jiems ir atstovau-
sime”, – sakė V.Šustauskas.

Pasak jo, į atnaujintą par-
tiją ketina pereiti visi 1,515 
Lietuvos laisvės sąjungos 
nariai, taip pat jau sulaukta 
skambučių iš kitų Lietuvos 
miestų – žmonės esą domisi 
galimybe prisijungti prie 
naujo V.Šustausko judėjimo.

Priminsime, kad Lietuvos 
savivaldos rinkimuose Lie-
tuvos laisvės sąjungai nepa-
vyko patekti į Kauno miesto 
savivaldybės tarybą.         LRT
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„DIRVAI” 
AUKOjO

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

D.Januta, Oakland, CA ..........130
G.Kenter, Danbury, CT .........123
K.Navakauskas,
 Coventry, RI ..........................100
I.Vileniskis, Wayland, MA ....100
S.Simoliūnas, Detroit, MI .......80
R.Bužėnas, Henderson, NV ....78
I.Kriaučeliūnienė,
Burr Ridge, IL ..........................78
J.Raibys, Ventura, CA ..............78
D.Gatautienė, Clev. Hts., OH ..54
A.Banys, Bloomfield Hills, MI 52
G.Stankūnienė, Cos Cob, CT ..52
B.Kasakaitis, Oak Lawn, IL ....50
V.Mažeika, Park Ridge, IL ......50
K.Tautvydas, Greenbank, WA .50
K.Civinskas, Brecksville, OH .48
A.Tiškus, Chesterfield, MO .....48
M.Mikonis, 
Richmond Hts, OH.................45
K.Tirva, Glenview, IL ..............45
G.Taoras, Dover, NH ...............40
A.Stempužienė, S.Euclid, OH .32
A.Bimbiris, Boise, ID ..............30
J.Miglinas, Chicago, IL ...........30
M.Ambrose, New Market, MD 28
R.Sakienė, Oceanside, CA ......28
R.Sutton, Strafford, NH ...........28
A.Tumas, Simi Valley, CA ......28
A.Zenkus, Webster, MA ..........28

RuGSėjo 3-4 dienomis, šALFASS Golfo turnyras, 
Ellsworth Meadows GC, Hudson, Ohio. Dėl informacijos –  
Al Nagevičius (330) 721-2424.

RENgINIŲ KALENDORIUS

R.Baika, Salem, NH ................25
G.Bartkus, Mansfield, OH .......25
D.Geldienė, 
Whitmore Lake, MI .................25
A.Kavaliūnas, Culver, IN ........25
V.Momkus, Chicago, IL ..........25
E.Sluder, Centennial, CO ........25
A.Valavičius, Chicago, IL .......25
H.Gontar, St. Louis, MO .........23
J.Šulaitis, St. Petersburg, FL ...22
B.Taoras, Findlay, OH .............22
I.Čekanauskienė,
Westlake Village, CA ...............20
S.Cibas, Lynbrock, NY ............20
R.Gricius, Agoura Hills, CA ...20
O.Daugirdienė, Burr Ridge, IL 20
A.Pintsch, W.Milford, NJ ........20
A.Baliūnienė, Cleveland, OH .18
L.Izbickas, Cotuit, MA ............15
V.Zdanys, W.Hartford, CT ......15
A.Žolynas, Escondito, CA .......15
B.Bačanskas, Baltimore, MD ..10
R.Kronas, Willowbrook, IL .....10
V.Miškinis, Richmond Hts, OH 10
L.Senutienė, Brockton, MA ....10
V.Plečkaitis, 
Richmond Hts., OH .................10
A.Venckūnas, 
Santa Monica, CA....................10
R.Zavodny, Maple Hts., OH....10
W.Židžiūnas, Bethlehem, PA ...10
R.Žiedonis,
Willoughby Hills, OH .............10
G.Dragūnas, Philadelphia, PA ...8

P.Paulauskas, Chicago, IL .........8
R.Selenis, Livonia, MI ..............8
A.Skridulis, Daytona Bch., FL ..8
B.Žemaitis, Wilmington, IL ......8
L.Dubray, Kalamazoo, MI ........7
A.Andrašiūnas, 
Chesterland, OH .......................5
V.Butkus, Euclid, OH ................5
J.Lopatauskas,
Santa Monica, CA......................5
D.Puškorienė,
Willoughby Hills, OH ...............5
D.Bartkus, Beverly Shores, IN ..3
A.Grushnys, Wichita, KS ..........3
B.Kozica, Daytona Bch, FL ......3
I.Jansonas, Osterville, MA ........3
R.Rudaitis, Lemont, IL ..............3
A.Rudis, Monee, IL ...................3
D.Sodeika, Torrance, CA ...........3
J.Balas, Peninsula, OH ..............2
J.Genys, Lanham, MD ..............2
J.Kalvaitis, Chicago, IL .............2
V.Matas, Pepper Pike, OH .........2
A.Marchertas, Orland Pk., IL ....2
P.Morkūnas, Naples, FL ............2
M.Pažemėnas,
Rancho Palos Verde, CA ...........2
V.Rociūnas, Independence, OH 2
K.Šiupinytė-Hill, 
Concord TWP, OH  ...................2
V.Šliupas, Burlingame, CA .......2

persispausdino portalas delfi.
lt, čia jo nebekartosime.

Kita vertus, visi laikraščiai 
išspausdino ir Austrijos užsie-
nio reikalų ministro Michael 
Spindelegger pasiaiškinimą. 
Po antrašte „Mūsų teisės ins-
titucijos yra nepriklausomos” 
dienraštis Presse rašė, kad 
„nepaisant kritikos iš Lietuvos, 
Austrijos užsienio reikalų mi-
nistrui M. Spindelegger ši byla 
bent teisiniu požiūriu baigta: 
„Mes esame teisinė valstybė, 
tai aišku, su nepriklausoma 
justicija, kuri priima savo 
nuosprendžius. Į tai reikia 
atsižvelgti”.

O Lietuva pražiūrėjo termi-
ną pakartotinai pateikti „labai 
konkrečius duomenis. Po to 
ir todėl valstybės prokuratūra 
nutarė nepateikti suėmimo 
įsakymo”.

Pasak M. Spindelegger, 
reikėjo konkrečių įkalčių, jog 
šitais nusikaltimais įtariamas 
tikrai juos padarė – taip arba 
ne. Tam buvo duoti du terminai 
tai įrodyti, tačiau rezultatai 
nebuvo pakankamai konkretūs 
dėl šį asmenį liečiančių įvykių.

Iš Rusijos pusės jo asme-
niškai niekas nekontaktavo, 
– sakė M. Spindelegger. Jeigu 
minėti rezultatai būtų buvę ki-
tokie, „būtume turėję Rusijos 
administracijai pagrįsti tai, jog 
įgyvendinome arešto įsakymą. 
Tačiau galų gale tokį, o ne 
kitokį sprendimą priėmė nepri-
klausomi teisingumo organai”.

Toliau laikraštis liepos 18 
d. ryte paklausė, „ar šiandie-
niniame Europos Sąjungos 
užsienio reikalų ministrų 
susitikime M. Spindelegger 
su savo kolega Audroniumi 
Ažubaliu šį klausimą aptars. 
„Tik jeigu jis to norės. Mes 
jau tai paaiškinome. Galime 
tai mielai dar kartą padaryti”, 
– Vienos laikraščiui atsakė 
Austrijos užsienio reikalų 
ministras M. Spindelegger.

O Briuselyje, kur tas su-
sitikimas vyko, A. Ažubalį 
pasigavo kitas Austrijos lai-
kraštis Kurier. Jis Lietuvos 
užsienio reikalų ministro pa-
klausė: „Koks yra Jūsų prie-
kaištas?”. A. Ažubalis atsakė: 

„Nutarimas dėl paleidimo 
priimtas gerokai per skubiai. 
Mes pasigedome geravališko 
bendradarbiavimo. Mums 
tai panašus nusikaltėlis kaip 
Ratko Mladič.

Tada Kurier pažymėjo, jog 
„Austrijos žinybos teigia, kad 
trūko esminės informacijos”. 
O A. Ažubalis atsakė: „Mes 
žinome, kad šis vyras vado-
vavo būriams, kurie 1991 m. 
šturmavo televizijos bokštą. 
Tada buvo nužudyta 14 žmo-
nių ir tūkstančiai sužeistų, kai 
kurie jų kenčia dar ir šiandien. 
Mums tai atviros žaizdos.

„Ar šis poslinkis paveiks 
santykius su Austrija?” – klau-
sė laikraštis. „Sunku pasakyti. 
Šiuo metu jie ne patys geriausi. 
Asmeniškai aš labai nusivylęs. 
O visuomenė šokiruota”, – at-
sakė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras.  

Tas pats laikraštis Kurier 
kitame straipsnyje teigė, jog 
„Lietuva tvirtina patenki-
nusi visus reikalavimus dėl 
arešto ir niekada iš Austrijos 
negavusi oficialaus pareiški-
mo dėl papildomai reikalin-
gų žinių. Užtat Lietuva dabar 
kreipsis į Europos teisinio 
bendradarbiavimo instituciją 
„Eurojust” ir į Europos parla-
mentą. Norima po iš Austrijos 
sulaukto „skambaus antausio” 
paklausti, „ar Europos Sąjungą 
vis dar sieja bendra teisingumo 
samprata, o gal skirtingoms 
Europos Sąjungos narėms 
galioja skirtingos teisinės tai-
syklės, kaip teigė parlamento 
pirmininkė Irena Degutienė”.

Austrijos spauda, įskai-
tant dienraštį Presse, pa-
skelbė ir tai, jog Austrijos 
žaliųjų partija reikalauja 
tyrimo. Jų atstovas teisės 
klausimais parlamente Albert 
Steinhauser pareikalavo iš-
samiai bylą nušviesti ir, be 
to, „išreiškė nuogąstavimą, 
jog, paleisdama Lietuvos 
kaip karo nusikaltėlį ieškomą 
poną G., Austrija „pakluso 
Rusijos šaukimui ir tapo jos 
parankine”. Tai būtų „mirti-
nas signalas”. Austrijai ne-
leistina „pagarsėti kaip tarp-
tautiškai ieškomų despotų ir 
karo nusikaltėlių persėdimo 
ir žaidimo aikštelė”.  

Labai išsamiai ir pakanka-

Buvusi JAV pirmoji po-
nia betty Ford mirė eidama 
94-uosius, pranešė kita buvusi 
pirmoji ponia - Nancy Reagan. 
B.Ford kovojo su krūties vė-
žiu, priklausomybe nuo vaistų 
ir alkoholizmu. Ji taip pat įkūrė 
Betty Ford kliniką Californijos 
mieste Palm Springs, kuris 
tapo su priklausomybės ligo-
mis kovojančių garsenybių 
prieglobsčiu. 38-ojo JAV pre-
zidento Geraldo Fordo našlė 
mirė liepos 8 d. Eisenhower 
medicinos centre Californijos 
miestelyje Rančo Miraže.

Pagerbdamas ją dabar-
tinis JAV vadovas Barack 
Obama pareiškė: „Per ilgą ir 
aktyvų gyvenimą Elizabeth 
Anne Ford išsiskyrė savo 
narsa ir užuojauta. Būdama 
mūsų šalies pirmąja ponia, ji 
buvo įtakinga moterų sveika-
tos ir moterų teisių gynėja.” 
„Palikusi Baltuosius rūmus, 
Betty Ford padėjo sumažinti 
socialinį nepakantumą, susiju-
sį su priklausomybės ligomis, 
taip pat įkvėpė tūkstančius 
ieškoti labai reikalingo gydy-
mo. Jos mirtis liūdina, tačiau 
žinome, kad organizacijos, 
tokios kaip Betty Ford centras, 
pagerbs jos palikimą, suteikda-
mos nesuskaitomai daugybei 
amerikiečių naujo gyvenimo 
viltį”, - pridūrė prezidentas. 
Tuo tarpu N.Reagan pareiškė: 
„Ji teikė įkvėpimą daugybei 
žmonių savo pastangomis 
šviesti moteris apie krūties 
vėžį, taip pat savo nuostabiu 
darbu Betty Ford Centre”.

CALIfORNIjOjE MIRĖ bUVUSI jAV PIRMOjI PONIA b. fORD

JAV prezidento Gerald Ford žmona Betty su lietuviukais Penktojoje 
tautinių šokių šventėje 1976 m. Čikagoje. 

mai objektyviai visą incidentą 
nušvietė ir Austrijos naciona-
linis transliuotojas – radijas ir 
televizija ORF. Pvz., jis pra-
nešė vieno eksperto nuomonę, 
jog „arešto įsakymą reikia 
įgyvendinti”.

W a l t e r  o b w e x e r , 
i n s b roo k  u n ivers i t e t o 
Europos teisės žinovas pa-
sakė štai ką dėl europietiš-
kojo arešto įsakymo: „jeigu 
ES šalis narė išduoda tokį 
arešto įsakymą, kuriam 

netgi yra specialus blan-
kas, kita šalis narė turi jį 
įvykdyti”.

Žodžiu, nuo savęs pridur-
sime, kad ir pačioje Austrijoje 
vyksta diskusijos klausimu, ar 
Viena gerai padarė, ir ar negali 
būti taip, jog Europos arešto 
įsakymų vykdymą Austrijoje 
kontroliuoja ar bent į jį kišasi 
Europos Sąjungai nepriklau-
santi Rusija.

Apžvalga skambėjo per Lietuvos 
radiją.

(Atkelta iš 4 psl.)
bENT jAU AUSTRIjOS...
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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

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

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

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

$250,000

Praėjusiais metais Turkijoje 
pasaulio bronzą Lietuvai nu-
kalę krepšininkai nebijo at-
sidurti šešėlyje, kai Kęstučio 
Kemzūros kariauna žygiuos 
naujų aukštumų Europos čem-
pionate link.

mantas Kalnietis Turkijoje 
buvo pagrindinis atakų organi-
zatorius ir demonstravo ko 
gero brandžiausią žaidimą per 
savo karjerą. Tačiau šiemet 
sugrįžo Šarūnas Jasikevičius.

Paulius jankūnas buvo 
vienas vadovaujančių baudos 
aikštelėje, tačiau šią vasarą jo 
pavardės krepšinio gerbėjai 
beveik nelinksniuoja. Juk grįžo 
Broliai ir Darius Songaila.

martynas Pocius į rinktinę 
įsiveržė kaip uraganas, bet ir 
jam teks taikstytis su Rimanto 
Kaukėno autoritetu.

Belaukiant vasaros dažnai 
buvo kartojamas klausimas: 
kokia šių metų rinktinė turėtų 
būti? Remtis bronzą iškovo-
jusia naująja laimėtojų karta 
ar pasikliauti sugrįžtančiais 
veteranais? Kaip niekad mar-
gas rinktinės kandidatų sąrašas 
atsakymą pateikė: K.Kemzūrai 
teks lipdyti naują darinį. 

„Tai nėra jų ar mūsų rinkti-
nė. Kai žaidi rinktinėje, nebe-
jauti, kad žaidi sau, kad žaidi 
už save. Čia niekas nesivaiko 
asmeninės statistikos”, – teigė 
M.Pocius, paklaustas, ar ne-
sibaimina atsidurti sugrįžusių 
žvaigždžių šešėlyje.

„Jokių problemų. Kam 
patinka dėmesys, jo gal ir 
reikia, man nepatinka, todėl 
man ir nereikia”, – nepasi-
metė P.Jankūnas, paklaustas, 
ar ne apmaudu, jog didesnio 
dėmesio šią vasarą sulaukia 
ne bronzinės rinktinės nariai, 
o naujokai ar sugrįžę veteranai.

„Tie žaidėjai, kurie sugrį-
žo, nieko neatims, tik pridės 
kažką. Trenerio laukia sunkus 
darbas atrinkti dvyliktuką, 
tačiau, kad ir ką jis pasirink-

bRONzINĖS RINKTINĖS NARIAI NEbIjO ATSIDURTI 
SUgRįžUSIŲ žVAIgžDžIŲ ŠEŠĖLYjE

tų, viskas, manau, išeis tik į 
naudą”, – antrino M.Kalnietis.

Ilgą laiką į Š.Jasikevičių 
M.Kalnietis žiūrėjo kaip į 
savotišką mokytoją, pavyzdį. 
Dabar tai žmogus, kuris su-
grįžta, kad atimtų iš jo pagrin-
dinio įžaidėjo vaidmenį.

„Nieko tokio. Turime pa-
miršti asmenines ambicijas. 
Mažiau ar daugiau prisidėsi, 
svarbu, kad komanda laimėtų. 
Jei laimėsime, visiems bus 
gerai.

Darbo visiems užteks, ir 
visi jį turime padaryti gerai. 
Jokios konkurencijos nejaučiu. 
Aš turėsiu savo uždavinius, jis 
(Š.Jasikevičius, – red. past.) 
turės savo. Man tai tiesiog 
dar viena proga pasimokyti 
iš tokio patyrusio žaidėjo”, – 
kalbėjo M.Kalnietis.

„2010 metai – praeitis. 
Konkurencija buvo ir bus, 
tai natūralu. Visi nori patekti 
į rinktinę. Šiemet suvažiavo 
geriausi žaidėjai, ir visi nori 
įrodyti, kad tinka šiai koman-
dai. Kiekvienas atiduodam 
100 proc. savęs ir žiūrėsim, 
kaip bus”, – kalbėjo taip pat 
pasaulio čempionato bronzą 
laimėjęs Renaldas Seibutis. 
Pasak jo, tik laikas parodys, 
ar iš skirtingų kartų atstovų 
sulipdyta rinktinė bus tokia 
vieninga, kaip praėjusiais 
metais. „Treneris akcentavo, 
kad turime siekti kuo geresnės 
darbinės atmosferos ir kad 
visi turime galvoti tik apie 
komandinį žaidimą. Laikas pa-
rodys, kaip bus. Kol kas jokios 
trinties komandoje nėra, todėl 
tikiuosi, kad viskas bus gerai.”

R.Seibutis kol kas nespė-
lioja, kokio vaidmens galėtų 
sulaukti šių metų rinktinėje. 
„Dar apie vaidmenį anksti 
kalbėti. Kiekvienas bandys 
parodyti, ką gali, padaryti 
maksimumą.”

„Pernai rinktinėje buvo 
daug mūsų kartos vaikinų, 

kartu žaidėme jaunimo rinkti-
nėse. Manau, po truputį kartų 
kaita vyksta”, – kiek drąsiau 
apie besikeičiančius vaidmenis 
rinktinėje prabilo P.Jankūnas.

Tiesa, ir jis pats nėra tikras 
dėl vietos šių metų dvyliktu-
ke. Žalgirietis pripažįsta, kad 
konkurencija tarp aukštaūgių 
šiemet kaip niekad didelė.

„Pažiūrėkite, kokie žmonės 
susirinko. Abejoju, ar kada 
nors tarp aukštaūgių rinktinėje 
buvo tokia konkurencija. Bet 
tai gerai. Ji leis pamatyti, ką 
kiekvienas aukštaūgis iš tiesų 
gali”, – kalbėjo P.Jankūnas.

Pernai Lietuvos rinktinė 
demonstravo greitą ir agresyvų 
krepšinį. K.Kemzūra nesle-
pia, kad tokį pat žaidimą nori 
matyti ir šiemet. M.Kalniečio 
įsitikinimu, tai įgyvendinti dėl 
padidėjusio rinktinės amžiaus 
vidurkio problemų nebus.

„Manau, problemų nebus. 
Jie nėra tokie veteranai, kad 
nepabėgtų ar kažko padaryti 
negalėtų. Prisitaikys. Visi 
turėsime prisitaikyti prie tre-
nerio taktinių planų”, – teigė 
M.Kalnietis.

2010 m. Turkijoje vykusio Pasaulio krepšinio čempionato bronzą laimėjusi Lietuvos rinktinė.  ELTA

Atlantoje, JAV vykstan-
čiame „ATP World Tour 
250” serijos turnyre„Atlanta 
Tennis Championships”, ku-
rio prizų fondą sudaro 531 
tūkst. JAV dolerių, antrą-
ją pergalę dvejetų varžy-
bose iškovojo Ričardas 
berankis  (ATP-115)  i r 
30-metis belgijos sportinin-
kas Xavier malisse (ATP-
40). Lietuvio ir belgo duetas 
liepos 21 d. rezultatu 6:1, 
7:6 (7:5) nugalėjo 26-erių 
indo Somdevo Devvarmano 
(ATP-68) ir 25-erių filipinie-
čio Treato Conrado Huey’aus 

R.bERANKIS – TENISO TURNYRO ATLANTOjE 
PUSfINALYjE

(ATP-800, ATP-81 vieta dve-
jetų reitinge) porą bei pateko 
į pusfinalį.

Už  an t r ą  pe rga lę  R . 
Berankiui ir X. Malisse atite-
ko po 90 ATP dvejetų reitingo 
taškų bei 8,370 JAV dolerių 
prizas.

Pusfinalyje Lietuvos ir 
Belgijos tenisininkų duetas 
susitiks su 28-erių amerikiečiu 
Alex Bogomolov jaunesniuoju 
(ATP-63) ir 23-ejų australu 
Matthew Ebden (ATP-139), 
kuriems buvo įskaityta pergalė 
prieš kovos atsisakiusius JAV 
sportininkus.                   ELTA


