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Prisimintina naujųjų laikų 
istorinė gruodžio 24 diena, 
nors ir nelyginamai nublanks-
tanti prieš didįjį senovės įvykį, 
kai persekiojamų pabėgėlių 
šeimoje, vargingoje asilo ir 
jaučio kūtelėje prie Betliejaus 
gimė kūdikis Jėzus.

O vis dėlto prieš dvidešimt 
metų gruodžio 24-ąją irgi 
šis tas įvyko. Gimė truputis 
tiesos ir teisingumo, ir mes, 
sąjūdininkai SSRS liaudies 
deputatai, vežėm tą žinią iš 
Maskvos į Lietuvą kaip geriau-
sią kalėdinę dovaną. Deputatų 
suvažiavimas balsavimu pa-
smerkė ir panaikino Stalino-
Hitlerio susitarimą, dažniau 
vadinamą signatarų Molotovo 
ir Ribbentropo vardais. Taip, 
tai įvyko prieš 20 metų.

A p l i n k  v i r ė  e u r o p i -
niai pokyčiai – Lenkijos ir 
Čekoslovakijos taikios revo-
liucijos, Baltijos kelias, išar-
dyta Berlyno siena, - o visų jų 
fone brendo unikalus politinis 
teisinis sprendimas Maskvoje.

Unikalus todėl, kad žlun-
ganti SSRS, vos porai metų 
belikus ligi galutinio iširimo, 
pasielgė... teisingai! Stalino-
Hitlerio 1939 m. sąmokslo 
dokumentai gavo tinkamą 
teisinį ir moralinį įvertinimą, 
buvo net formaliai panaikinti 
kaip beverčiai nuo pasirašymo 
momento.

Pats faktas, jog tokia išvada 
rengiama ir vasarą avansu jau 
paskelbta spaudos konferenci-
joje Maskvoje, galėjo paska-
tinti, kad ir Vokietija oficialiai 
šį tą pasakytų, atliktų senojo 
nusikaltimo apyskaitą.

Taip federalinis kancle-
ris Helmut Kohl, skaityda-
mas iškilmingą pranešimą 
Bundestage 1989 m. rugsėjo 
1 dieną, pripažino savo šalies 
kaltę ne vien Lenkijai, bet ir 
Baltijos valstybių atžvilgiu. 
Tarptautinės teisės sulaužymas 
buvęs ir tebesąs niekuo nepa-
teisinamas...

Pakto istorija nesibaigė 
tada, nesibaigė ji nė po dar 
dvidešimties metų. Sunykus 
Rusijos demokratijai ir at-
sigaunant senajai imperinei 
dvasiai, „prarastoji Pribaltika“ 
(tokia samprata) vis vargi-
no kažkieno sąmonę, trukdė 
Kremliaus vadovams imtis 
vidaus reikalų. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS
KALĖDINĖ DOVANA IŠ MASKVOS

Galų gale, kadangi sunku 
išvengti pakto sąsajų su abie-
jų agresorių sąmokslu prieš 
kaimynus ir karo pradžia už-
puolant Lenkiją bei Suomiją, 
o tąsyk ir su Lenkijos karo 
belaisvių išžudymu Katynėje, 
Europai pereinant į faktų kalbą 
ir stalinistinei „išvadavimo“ 
mitologijai beviltiškai griū-
vant, naujasis Rusijos vado-
vas V.Putin pamėgino viešu 
skandalingu mostu perrašyti 
istoriją. Vokietijos – SSRS 
1939 m. sandėris buvęs nau-
dingas Rusijai, todėl geras 
dalykas! Tai jo pasisakymas 
2002 m. Bratislavoj. Rusijos 
– „išvaduotojos“ mitą ilgus 
dešimtmečius maitino ir 
Stalino koncepcija apie ats-
kirą „Tėvynės karą“ prieš 
Vokietiją, totaliai neigiant 
ir ignoruojant 1939-1941 m. 
laikotarpį, kai SSRS kariavo 
kaip Hitlerio sąjungininkė, 
nusikalstamu paktu su slap-
tais protokolais iš anksto 
pasidalinusi žemes (!) tarp 
abiejų šalių.

Atskirai švęsdama – viena 
diena vėliau – savo karo pa-
baigą, SSRS ir po to Rusija 
kaskart vis didžiavosi Europos 
tautų išvadavimu (ir nutylimu 
užvaldymu). Viršūnė turėjo 
būti pergalės paradas 2005 m. 
Maskvoje dalyvaujant pasau-
lio vadovams (tik Lietuvos 
ir Estijos prezidentai atsisakė 
veidmainiauti), bet savo žodį 
tarė Europos Parlamentas. Jo 
rezoliucija dėl Antrojo pasau-
linio karo pabaigos pagerbė 
visas aukas ir visus kovotojus 
prieš dvi didžiąsias Europos 
tironijas – Trečiąjį Reichą ir 
Sovietų Sąjungą; ji taip pat 
pažymėjo, kad vienoms tau-
toms 1945 m. gegužės 8-oji 
atnešė laisvę, o kitoms - naują 
vergiją. Sovietų „išvadavimo“ 
mitologija gavo mirtiną smūgį.

Taip vyko sovietų suklas-
totos istorijos atitaisymas 
europiečių sąmonėje, ir Stalino 
– Hitlerio paktas nuolat pri-
mindavo apie save kaip faktų 
istorijos argumentas, kurio 
negali atmesti jokie „interpre-
tavimai“ arba sukčiavimai.

Galų gale,  po įžymių 
Europos Parlamento 2008 m. 
ir ESBO 2009 m. rezoliuci-
jų apie vokiečių nacizmo ir 

TEGU 2010-AISIAIS METAIS JUS LYDI  
SVEIKATA, TĖVYNĖS MEILĖ IR TAIKA!

Mielieji Lietuvos žmonės,
Šį šventinį Kūčių vakarą esame su savo artimaisiais. Dalijamės viskuo, ką turime – ir du-

onos kąsniu, ir žmogiškąja šiluma. Vienas kitą palaikydami, stiprinamės viltimi ir tikėjimu. Su 
džiaugsmu ir viltimi žvelgiame į ateitį.

Daugeliui šie metai nebuvo lengvi. Netikėtas sunkmečio permainas lydėjo netektys ir 
neįgyvendintos svajonės. Tačiau būta ir sėkmės, ir laimėjimų, ir pasiektų tikslų. Niekas nenubraukė 
ir svajonių – ateitis atvira jų išsipildymui. 

Mes atradome naujų galimybių sunkumams įveikti. Tos galimybės – tai bičiuliška parama, 
savitarpio supratimas, kitoks kalbėjimas – nuoširdesnis, atviresnis, palaikantis. Reiklumas ne 
tik kitiems, bet ir sau. Noras mokytis, tobulėti ir siekti tikslo. Tai padeda ištverti sunkumus ir 
juos nugalėti. Prisiminkime istoriją – Lietuva išgyveno ir kur kas sunkesnių laikų. Jie padėdavo 
tautai dar labiau susitelkti.

Įvertinkime išbandymus kaip pamokas, naudingas ateičiai. Būkime vieningi – palaikykime 
vieni kitus, pasitikėkime, būkime kantrūs. Sutelkime visas savo jėgas, gabumus ir talentus. 
Kurkime Lietuvą drauge, tikėkime ja, dirbkime jos labui.

Linkiu visiems stiprybės ir sėkmės. Geros nuotaikos ir pasitikėjimo savo jėgomis. Stebuklų, 
kuriuos galime sukurti savo rankomis ir padovanoti vieni kitiems.

Tegu šventų Kalėdų dvasia suteikia Jums, mielieji Lietuvos žmonės, ramybės ir meilės, tegu 
ateinantys metai būna viltingi. 

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

Lietuvos Respublikos Prezidentė   Dalia Grybauskaitė

       Vilnius, 2009 m. gruodžio 24 d.

Džojos Borysaitės nuotr.

(Nukelta į 4 psl.)

Nuo sausio pusmetį ES 
pirmininkausiantis Madridas 
pareiškė sieksiantis, kad šalys 
narės prisiimtų įsipareigojimus 
reformuoti savo ekonomikas. 
Tai būtina norint įgyvendinti 
naują 10 metų strategiją, dėl 
kurios vyriausybės turėtų susi-
tarti kitais metais. Jos tikslas - 
pagerinti ES ekonomikos plėtrą 
ir konkurencingumą. Strategija, 
Europos Komisijos (EK) vadi-
nama „eu2020”, turi pakeisti 
Lisabonos strategiją, kurios 
programa nebuvo įgyvendinta 
ir baigiasi kitais metais.

Dėl Lisabonos strategijos 
vyriausybės susitarė 2000 me-
tais. Ji iki 2010 metų turėjo 
paversti Europą konkurencin-
giausia ir stipriausia pasaulyje 
žinių visuomene. Ekspertai 

EUROPOS SĄJUNGAI VADOVAUJA ISPANIJA
teigia, jog terminui pasibaigus 
du svarbiausi šios strategijos 
tikslai - kad įdarbinimas ES 
pasiektų 70 proc., o mokslo 
tyrimams ir plėtrai būtų skirta 3 
proc. Europos bendrojo vidaus 
produkto - nebus pasiekti.

Ispanijos užsienio reika-
lų ministras Miguel Angeli 
Moratinos sakė, jog Lisabonos 
strategijos didžiausias trū-
kumas buvo tas, kad nebuvo 
mechanizmo, įpareigojančio 
šalis vykdyti reformas. Per 
savo pirmininkavimo pusmetį 
Ispanija kaip tik ir sieks pa-
keisti tokią padėtį, kad naujoji 
strategija būtų įgyvendinta. ES 
vadovai tai aptars per viršūnių 
susitikimus vasario pradžioje 
ir kovo pabaigoje, o galutinį 
sprendimą priims birželį.

Ispanijos vyriausybė ti-
kėjosi, kad naujoji strategija 
bus pavadinta jos sostinės 
Madrido vardu, bet EK pirmi-
ninkas portugalas Jose Manuel 
Barroso pastaraisiais mėne-
siais plačiai naudoja „eu2020” 
etiketę, nors oficialus naujo-
sios strategijos pavadinimas 
dar nepatvirtintas.

Siekdama Lisabonos su-
tarties įgyvendinimo Ispanija 
tarsis, kad būtų padidintas 
Europos Parlamento (EP) 
narių skaičius. Birželį į EP 
buvo išrinkti 736 nariai, taip 
numato Nicos sutartis. Pagal 
Lisabonos sutartį parlamentarų 
turėtų būti 754. 4 iš 18 papildo-
mų parlamentarų, neretai vadi-
namų fantomais, bus renkami 
Ispanijoje.                          LŽ
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS JAV PREZIDENTO 
PAREIŠKIMAS

Barackas Obama pareiškė, 
kad jo administracija „nenu-
rims“, kol nebus surasti ir 
patraukti atsakomybėn visi 
lėktuvą susprogdinti mėginę 
asmenys.

Pirmą kartą viešai komen-
tuodamas gruodžio 25 d. in-
cidentą, B. Obama pranešė 
užsakęs du tyrimus – JAV te-
rorizmo duomenų bazės ir ke-
liaujančiųjų lėktuvais patikros 
peržiūra, informuoja BBC.

Bandymu susprogdinti 
lėktuvą kaltinamas nigerietis 
Umar Farouk Abdulmutallab 
turėjo JAV vizą ir jam buvo 
leista sėsti į lėktuvą, nors jis 
buvo įtrauktas į galimų tero-
ristų duomenų banką. Vėliau 
paaiškėjo, jog jis veikė pagal 
„Al Qaeda“ scenarijų.

Pasak B. Obamos, tik dėl 
„greitų ir herojiškų“ kelei-
vių ir lėktuvo įgulos narių 
veiksmų pavyko išvengti 
katastrofos. 23-ejų kaltinama-
sis, laikomas JAV Michigan 
valstijos kalėjime, buvo su-
laikytas, kai mėgino detonuoti 
iš itin sprogių medžiagų paga-
mintą sprogmenį, paslėptą po 
drabužiais.

U. F. Adbulmutallab kal-
tinamas mėginimu susprog-
dinti „Northwest Airlines“ 
lėktuvą „Airbus A330“, iš 
Amsterdamo į Detroitą skrai-
dinusį 300 keleivių. FTB 
pareigūnams jis teigė, jog 
Jemene yra daugiau tokių kaip 
jis, kurie netrukus smogs.

Kalbėdamas Havajų, ku-
riuose dabar atostogauja, 
karinėje bazėje, B. Obama 
sakė: „Mes nenurimsime, kol 
surasime visus su tuo susiju-
sius asmenis ir patrauksime 
juos atsakomybėn“. Anot jo, 
prezidento administracija 
jau ėmėsi veiksmų saugumui 
pagerinti – lėktuvuose skraido 
daugiau maršalų, sugriežtinta 
keleivių patikra.

Amerikos piliečiai nepasi-
duos baimei, tačiau pridūrė, 
jog jie turi būti budrūs. „Tie, 
kurie žudo nekaltus žmones, 
moteris ir vaikus, turi žinoti, 
jog Jungtinės Valstijos pada-
rys žymiai daugiau, ne tik su-
stiprins apsaugą. Naudosime 
visus mūsų galios elementus, 
kad sužlugdytumėme ir nu-
galėtumėme ekstremistus“, 
- teigė JAV vadovas.

Pasak JAV prezidento, 
turėta pakankamai informa-
cijos, jog būtų uždegta „rau-
dona šviesa“, užkirtusi kelią 
teroristui patekti į lėktuvą. 
„Tai buvo žmonių ir sistemos 
klaida, atskleidusi galimą ka-
tastrofišką saugumo spragą“, 
– gruodžio 29 d. apie nepavy-
kusį mėginimą susprogdinti 
iš Amsterdamo į Detroitą 
skrendantį lainerį kalbėjo JAV 
prez. Barack Obama.

Kai buvę priešai tampa draugais – Vokietijos kanclerė Angela 
Merkel ir Prancūzijos prezidentas Nicolas Sarkozy dažnai būna 
palankūs Rusijos planams.

Rusijai būtina kurti „puola-
mųjų ginklų sistemas“, kurios 
padėtų atsverti JAV priešrake-
tinę gynybą ir išlaikyti strate-
ginį balansą, pareiškė Vladimir 
Putin. Priešingu atveju, anot jo, 
JAV jausis „visiškai apsaugo-
tos“ ir galinčios daryti „ką tik 
nori“, teigė Rusijos premjeras. 
JAV 2009 m. atsisakė priešta-
ringai vertinamų planų įkurdin-
ti priešraketinės gynybos bazes 
Čekijoje ir Lenkijoje, tačiau 
teigė kursianti kitas gynybines 
sistemas. Pasak V. Putino, to-
kie planai kliudo susitarti dėl 
atominės ginkluotės mažinimo, 
praneša BBC.

Rusija ir JAV dar turi su-
sitarti dėl naujos Strateginės 
ginkluotės mažinimo sutarties, 
turinčios pakeisti START-1 
sutartį, kurios galiojimas bai-
gėsi gruodžio 5 dieną. Kol 
naujoji sutartis nepasirašyta, 
abi pusės sutarė laikytis seno-
joje įtvirtintų nuostatų. Liepą 
pasiektame bendrame sutarime 
numatoma, jog per septynerius 
metus po naujosios sutarties 
pasirašymo, abi šalys turimų 
branduolinių kovinių galvučių 
skaičių turi sumažinti iki 1,7 
tūkst. Nepaisant to, abi šalys 
vis dar turės pakankamai ginklų 
pasauliui sunaikinti.

„Norint išlaikyti balan-
są, turime kurti puolamųjų 
ginklų, o ne priešraketinės 
gynybos sistemas, kaip daro 
JAV“, - lankydamasis Rusijos 
Tolimuosiuose Rytuose pa-
reiškė V. Putin. „Priešraketinių 
gynybos ir puolamųjų ginklų 
sistemų keliamos problemos 
labai artimai susiję. Kurdami 
apsauginį skydą, mūsų JAV 
partneriai gali jaustis visiškai 
apsaugoti ir daryti ką tik nori, 
kas iškreiptų balansą“, – pri-

RUSIJA GINKLUOJASI PRIEŠ AMERIKĄ
dūrė Rusijos premjeras.

V. Putin nekomentavo, 
kokias puolamųjų ginklų siste-
mas Rusija ketina plėsti. Kiek 
anksčiau Rusijos prezidentas 
Dmitrij Medvedev pareiškė, 
jog nepaisant vykstančių nu-
siginklavimo derybų, Rusija 
toliau kurs naujas atomines 
raketas ir jų paleidėjus.

JAV prezidento Barack 
Obamos sprendimą atsisakyti 
priešraketinio skydo Vidurio 
Europoje planų V. Putin rugsėjį 
pavadino „teisingu ir drąsiu“. 
tačiau B. Obama pareiškė, jog 
Vašingtonas kurs naujas balis-
tinių raketų gynybos sistemas. 
Anot jo, sistemų reikia norint 
apsisaugoti nuo grėsmę ke-
liančių šalių, tokių kaip Iranas.

Maskva ilgai priešinosi 
ankstesniojo JAV prezidento 
George W. Bush planams 
priešraketinio skydo elemen-
tus įrengti Rusijos pašonėje, 
tvirtindama, jog tai kelia grės-
mę jos saugumui.              LRT

Lietuvos politologai prognozuoja, kad artėjantis naujas 
politinis sezonas Lietuvoje bus kiek ramesnis nei šiųmetis. 
Tačiau prezidentei Daliai Grybauskaitei, Seimui ir Vyriausybei 
iššūkių nemažės. Besibaigiantys metai buvo neramūs, gausūs 
politinių įvykių bei intrigų. LŽ kalbinti politologai mano, kad 
ir 2010-aisiais jų netrūks: valdančiajai koalicijai ir Vyriausybei 
teks kovoti dėl išlikimo, toliau stengtis tramdyti ekonomikos 
krizę ir mažinti gyventojų nepasitenkinimą.

Lietuvos Vyriausybės laukia įtempti metai. Tačiau prem-
jero Andriaus Kubiliaus ministrų kabinetas, politologo Tomo 
Janeliūno nuomone, turėtų atsilaikyti. Anot jo, opozicija toliau 
mėgins krautis politinius dividendus iš valdančiosios koalici-
jos nesėkmių, bet imti valdžios dar nesiryš. „Esant kritiniams 
momentams pati koalicija gali bandyti atnaujinti Vyriausybę, 
pakeisdama kai kuriuos jos narius”, - svarstė T.Janeliūnas.

Anot politologo Algio Krupavičiaus, Vyriausybės pasto-
vumą pirmiausia lems tai, ar valdantieji sugebės susitarti dėl 
bendradarbiavimo su Seimo frakcija „Viena Lietuva”. „Koalicija 
turi būti išplėsta”, - pažymėjo jis. Vyriausybės ir valdančiosios 
koalicijos ramybė daug priklausys ir nuo opozicijos veiks-
mų. Anot A.Krupavičiaus, jei ji bus pasyvi, neturės ambicijų 
suformuoti naują koaliciją, gyvenimas tekės panašia vaga. 
Politologas prognozavo, kad Vyriausybė bent jau artimiausiu 
metu nesubyrės.

Panašios nuomonės laikosi ir Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas 
Mindaugas Jurkynas. Anot jo, opozicijai kol kas nepalankus 
metas perimti valdžią. „Sudaryti alternatyvią Vyriausybę 
dabar, kai kainos šaus aukštyn, ir aukoti politinius taškus dėl 
būtinų politinių reformų, matyt, nelabai kas norėtų”, - tvirtino 
politologas.

Politologas Antanas Kulakauskas mano, kad įdėjus pastan-
gų įmanoma bent šiek tiek pagerinti Seimo įvaizdį. Tokias viltis 
jis sietų su I.Degutiene ir parlamento galimybėmis išnaudoti 
turimą potencialą. „Vyriausybė rengia didžiąją dalį sprendimų, 
dėl kurių balsuojama Seime. Parlamento intelektualinis poten-
cialas - patarėjai, padėjėjai - gali būti kvalifikuotas ekspertas 
ministrų kabineto parengtiems sprendimams įvertinti. To mūsų 
Seimas neatlieka”, - apgailestavo jis.

M.Jurkyno teigimu, Seimas gyvena įprastą rutininį gyveni-
mą: „Konstruktyvumo ar idealios vienybės ten tikėtis neverta.” 
Tačiau politologas pažymėjo, kad šiemet Seime priimta daug 
reikšmingų sprendimų. Jie daug kam nepatiko, nes gyventojai 
nepajuto jokio pagerėjimo.

Politologų nuomone, prezidentė D.Grybauskaitė jau „įsi-
važiavo” į šalies vadovės pareigas ir ėmėsi įgyvendinti savo 
programines nuostatas. Anot T.Janeliūno, pastarojo meto įvykiai 
rodo, kad prezidentė pasirinko gana radikalią veiklos kryptį: 
keičia nepatinkančius pareigūnus, bando kovoti su klaninėmis 
apraiškomis. A.Krupavičius pažymėjo, kad D.Grybauskaitė reiš-
kia paramą dabartinei Vyriausybei, tačiau nevengia ir kritikuoti 
tam tikrų nepopuliariausių bei skausmingiausių jos sprendimų. 
„Manau, tokia taktika išliks ir kitąmet. Prezidentės darbotvarkės 
didesnę dalį turėtų užimti užsienio politikos klausimai”, - sakė jis.

Neabejojama, kad augant kainoms ir mažėjant gyventojų 
pajamoms, socialinė padėtis krašte prastės. Anot T.Janeliūno, 
nemažo nepasitenkinimo protrūkio valdžia gali sulaukti pavasa-
rio pradžioje. „Kol kas nėra jokių požymių, kad Vyriausybė ar 
valdančioji koalicija galėtų nuraminti žmones”, - įsitikinęs jis.

Lietuvos prokurorai nustatė, kad už mokesčių mokėtojų 
pinigus prabangius automobilius nuomojantys Seimo nariai 
nuslėpė papildomas sutartis, leidžiančias automobilius įsigyti 
už likutinę vertę. Tokius įtarimus paskelbė Vilniaus apygar-
dos prokuratūra. Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras 
Ramutis Jancevičius gruodžio 24-ąją pasirašė ieškinį Vilniaus 
miesto 2-ajam apylinkės teismui. Ieškiniu prašoma pripažinti 
negaliojančiomis bendrovės „SEB lizingas” ir Seimo narės Astos 
Baukutės sudarytos sutarties dėl automobilio nuomos dalį ir 
transporto priemonės atpirkimo sutartį. R. Jancevičiaus teigimu, 
dalis Seimo narių yra sudarę analogiškas sutartis, leidžiančias 
pasibaigus nuomos laikotarpiui mašinas įsigyti už likutinę 
vertę. Prokurorai teisme ginčys ir kitų parlamentarų sudarytų 
nuomos sutarčių teisėtumą. Iš viso automobilius nuomojasi 91 
parlamentaras.

Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus žmonai Almai 
Adamkienei praėjusią savaitę implantuotas širdies stimulia-
torius. Dėl to A. Adamkienė negalėjo dalyvauti gruodžio 26 
d. prezidentūroje surengtoje savo paramos ir labdaros fondo 
kalėdinėje šventėje. V. Adamkui praėjusią vasarą taip pat buvo 
implantuotas širdies stimuliatorius.                                LGĮTIC

Rusi jos  prez identas 
Dmitrij Medvedev išsiuntė 
naujametį sveikinimą JAV 
prezidentui Barack Obamai, 
kuriame palankiai vertina pa-
gerėjusius JAV ir Rusijos san-
tykius, gruodžio 30 d. informa-
vo Kremlius. „Peržvelgdami 
besibaigiančius metus, galime 
padėti pliusą prie Rusijos ir 
JAV bendradarbiavimo. Mes 
pagerinome dvišalius santy-
kius ir praplėtėme bendradar-
biavimą pasaulinėje arenoje“, 
– teigė D. Medvedev. „Labai 
svarbu, kad pasitikėjimas, 
atvirumas ir pasiruošimas at-
sižvelgti į kitų interesus tapo 
mūsų naujo bendradarbiavimo 
pagrindu“, – pridūrė Rusijos 
prezidentas.
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PASKIRTOS GROŽINĖS LITERATŪROS 
KONKURSO PREMIJOS

Amerikos Lietuvių Tautinės sąjungos skelbtasis lite-
ratūrinis konkursas, skirtas Lietuvos vardo pirmą kartą 
Kvedlinburgo analuose 1009 metais paminėjimui ir tūks-
tantmečio jubiliejui pagerbti, baigėsi 2009 m. birželio 30 d.

Konkurso tema buvo: Lietuvai tūkstantis metų! Temą 
lydėjo šis paaiškinimas: „Mes didžiuojamės tūkstančio metų 
istorija ir šimtmečiais kurta tautine kultūra”.

Konkurse dalyvavo lietuviai rašytojai, atsiuntę 25 kūrinius. 
Vertinimo komisiją sudarė rašytojai – Danutė Bindokienė, dr. 
Jonas Jasaitis, Petras Palilionis, Stasė Petersonienė, Vytautas 
Volertas. Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga šiam konkursui 
skyrė tris premijas: pirmajai 5,000 dol., antrajai 3,000 dol. ir 
trečiajai 2,000 dolerių.

Komisijos sprendimas balsų dauguma įvyko 2009 m. 
gruodžio mėn. 22 d. „Dirvos” redakcijos patalpose Čikagoje. 
Raštu pasisakė dr. Jonas Jasaitis ir Petras Palilionis iš Lietuvos 
ir Vytautas Volertas iš New Jersey valstijos Amerikoje, o 
žodžiu Danutė Bindokienė ir Stasė Petersonienė iš Čikagos. 
Liudininkais be balsavimo teisės dalyvavo Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pirmininkas Petras Buchas ir „Dirvos” 
redaktorius Vytautas Radžius.

Pirmoji premija paskirta slapyvardžiu Vaclovui Petrukui 
už kūrinį „Tamsėjančios giesmės”. Antroji premija skirta 
Vienišosios slapyvardžiu už „Amžinasis keleivis iš Abraomas 
iš Kulvos”. Trečioji premija paskirta Upės Svalios slapyvar-
džiu pasirašiusiai už „Liepų medaus nebus”.

Laureatai bus paskelbti minint Kovo 11-osios – Lietuvos 
valstybės atkūrimo dvidešimties metų šventėje. Jos metu 
paminėsime „Dirvos” laikraščio 95-erių metų ir Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos veiklos 60 metų sukaktis. Šventės 
meninę programą atliks „Dainavos” ansamblio vyrai daini-
ninkai, Dariaus Polikaičio vadovaujami. Šventės programos 
vedėja bus Dalia Sokienė, o šventės komitetui pirmininkauja 
Jūratė Variakojienė. Iškilmingoji šventė įvyks šių metų kovo 
21 d. Jaunimo centro salėje, Čikagoje.

Pirmą kartą Jono Čiuberkio redaguojama „Dirva” buvo 
paskelbusi romano konkursą. Gauta berods 12 romanų. 
Premijuotas rašytojos Alės Rūtos romanas „Keliasi į kairę”. 
Tai vienas stipriųjų ir išliekančių mūsų literatūros kūrinių. 
Kai 1959 m. redaktoriumi tapo Vytautas Gedgaudas, jis ap-
sisprendė, kad „Dirva” skelbtų novelės konkursus. Atsirado 
novelės konkursų mecenatas Simas Kašelionis. Kai „Dirva” 
minėjo 75 metų sukaktį 1990 metais, buvo paskelbtas jau 
28-asis novelės konkursas. Šeši konkursai buvo nesėkmingi 
– Vertinimo komisijos nerado premijuotinų kūrinių. Po kelias 
„Dirvos” premijas yra laimėję šie rašytojai: Vytautas Alantas 
net penkias, Jurgis Gliauda – tris, Birutė Pūkelevičiūtė – dvi, 
A. Mironas dvi pirmas ir vieną II-ąją premiją, po vieną premiją 
gavo A. Balašaitienė, R. Spalis, P. Orintaitė, M. Tūbelytė, V. 
V. Ūselienė, D. Mackialienė ir A. Dundzila.

„Dirva” – tautinės minties laikraštis, tai ir mūsų tautinės 
kultūros dalelė, kurią šiuo metu leidžia „Vilties” draugija (pir-
mininkas Algirdas Matulionis) glaudžiai bendradarbiaudama 
su Amerikos Lietuvių Tautine sąjunga.                S. Tūbėnas

Konstitucinis Teismas 
(KT) išaiškins aštuonias savo 
ankstesnes nuostatas dėl ga-
limybių mažinti atlyginimus, 
pensijas ir kitas socialines 
išmokas valstybėje susidarius 
sunkiai ekonominei ir finansi-
nei padėčiai. Su tokiu prašymu 
į KT gruodžio 3 d. apsisprendė 
kreiptis Seimas.

Už tokį Seimo nario so-
c i a l d e m o k r a t o  Vy t e n i o 
Andriukaičio pateiktą nutari-
mo projektą, kurį savo parašais 
parėmė 60 parlamentarų, gruo-
džio 3 d. balsavo 54 Seimo na-
riai, prieš buvo 2, susilaikė 11 
Seimo narių. Ypatingos skubos 
tvarka priimti šį opozicijos ini-
cijuotą nutarimą pasiūlė Seimo 
Pirmininkė Irena Degutienė.

Seimo nutarime, be kita ko, 
prašoma išaiškinti, ar nuostata, 
kad valstybėje susidarius ypa-
tingai situacijai (ekonominei 
krizei, gaivalinei nelaimei ir 
kt.) “pensijų santykių teisinis 
reguliavimas gali būti kore-
guojamas, taip pat ir maži-
nant paskirtas bei mokamas 
pensijas tokiu mastu, kokiu 
būtina užtikrinti gyvybiškai 
svarbius visuomenės interesus, 
apsaugoti kitas konstitucines 
vertybes” reiškia, kad pensijų 
mažinimas turi būti proporcin-
gai derinamas su kitomis prie-
monėmis (mokesčių lengvatų 
taikymu, esamų darbo vietų 

LIETUVOS SEIMAS KREIPĖSI Į KONSTITUCINĮ TEISMĄ
išsaugojimu ir naujų kūrimu, 
investicijų į darbo vietas pri-
traukimu, darbo užmokesčio 
fondo nemažinimu ir kt.), kad 
nepažeistų gyvybiškai svarbių 
visuomenės interesų, apsaugo-
tų kitas konstitucines vertybes.

Taip pat klausiama, ar 
nuostata “net ir tokiais išim-
tiniais atvejais pensijos negali 
būti mažinamos pažeidžiant 
Konstitucijoje įtvirtintą as-
mens ir visuomenės intere-
sų pusiausvyrą; toks pensi-
jų sumažinimas turi atitikti 
konstitucinį proporcingumo 
principą” reiškia, kad pensijų 
mažinimas negali būti skir-
tingas atskiroms asmenų gru-
pėms, pensijų mažinimas turi 
būti proporcingas mokesčių 
dydžiams, darbo užmokesčio 
mažinimui ir negali būti tai-
komos vieną ar kitą visuome-
nės grupę diskriminuojančios 
priemonės.

Seimo nariai prašo iš-
aiškinti, ar įstatymų leidėjas 
kompensavimo mechanizmus 
privalo taikyti pasibaigus vals-
tybėje susidariusiai ypatingai 
situacijai ar ir šiai situacijai 
esant. Ar nuostata “tai, kaip 
asmuo, būdamas darbingas ir 
ekonomiškai aktyvus, prisidė-
jo prie valstybinio socialinio 
draudimo lėšų kaupimo, turi 
turėti reikšmės jo paties vals-
tybinio socialinio draudimo 

senatvės pensijos dydžiui; 
asmuo, kuris įmokomis dau-
giau nei kiti prisidėjo prie 
valstybinio socialinio draudi-
mo lėšų kaupimo, turi turėti 
apčiuopiamą naudą” turi būti 
taikoma tik tada, kai valstybėje 
yra normali padėtis, ar šios 
nuostatos turi būti paisoma 
ir tada, kai valstybėje dėl iš 
esmės pablogėjusios ekono-
minės ir finansinės būklės ar 
kitų ypatingų situacijų tenka 
laikinai ir proporcingai mažin-
ti valstybinio socialinio drau-
dimo senatvės pensijos dydį.

Taip pat ar nuostata, kad 
dėl ypatingų aplinkybių vals-
tybėje pritrūkus lėšų “įstatymų 
leidėjas gali pakeisti teisinį 
reguliavimą, pagal kurį nu-
statyti atlyginimai įvairiems 
asmenims, ir įtvirtinti tiems 
asmenims mažiau palankų atly-
ginimų teisinį reguliavimą, jei 
tai būtina siekiant užtikrinti gy-
vybiškai svarbius visuomenės 
ir valstybės interesus, apsaugoti 
kitas konstitucines vertybes” 
turi būti taikoma paisant pro-
porcingumo principo reikalavi-
mų, tuo pačiu derinant tai ir su 
proporcingu pensijų ir kitų so-
cialinių išmokų mažinimu, nes 
nuo darbo užmokesčio dydžio 
priklauso ir įmokų į Valstybinio 
socialinio draudimo fondą dy-
dis, ar tokio derinimo galima 
nepaisyti.                       LGĮTIC

Vilnius, gruodžio 28 d. 
(LRT). „Aš remiuosi par-
lamentinės komisijos išva-
domis. Kokiomis žiniomis 
remiasi ponas Ušackas, ne-
žinau“, - taip į užsienio rei-
kalų ministro interpretacijas 
apie tyrimo dėl slapto CŽV 
kalėjimo išvadas atkirto pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė. 
Tuo metu komentuodama 
Dainiaus Dabašinsko, buvusio 
aukšto saugumo pareigūno, 
o šiuo metu dirbančio amba-
sadoje Kijeve, ateitį ji teigė, 
kad sprendimą šiuo atveju 
turi priimti ministras. „Jei 
ponas Ušackas geriau žino 
už komisiją ir taip rimtai yra 
įsigilinęs, aš jam nuoširdžiai 
linkiu asmeninės sėkmės“, - su 
ironijos gaidele balse žurnalis-
tams teigė valstybės vadovė.

Tačiau spręst i ,  ar  D. 
Dabašinskui, kurio pavardė 
minima Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
(NSGK) išvadose, dera likti 
diplomatinėje tarnyboje, esą 
priklauso ne prezidentei, o 
užsienio reikalų ministrui: 
„Tai yra vienas iš žemesnio di-
plomatinio rango pareigūnų.“

Po parlamentinio tyrimo 
praėjusią savaitę NSGK pa-
skelbė, kad Lietuvoje buvo 
įrengtos patalpos slaptam JAV 
Centrinės žvalgybos valdybos 

„JEI V.UŠACKAS APIE CŽV KALĖJIMĄ ŽINO 
GERIAU, LINKIU JAM SĖKMĖS”

(CŽV) sulaikymo centrui, o 
amerikiečių orlaiviai skraidė į 
mūsų šalį, tačiau ar buvo atve-
žami sulaikyti asmenys, nenu-
statyta. Aukščiausi pareigūnai 
apie tai nebuvo informuojami 
arba informuojami paviršuti-
niškai.

Parlamentarai pasiūlė pro-
kurorams ištirti, ar buvę saugu-
mo vadovai Mečys Laurinkus 
ir Arvydas Pocius bei buvęs 
VSD generalinio direktoriaus 
pavaduotojas D. Dabašinskas 
nepiktnaudžiavo tarnybine pa-
dėtimi ir neviršijo įgaliojimų.

Savo ruožtu ministras 
Vygaudas Ušackas pareiškė 
svarbiausia žinia pasauliui 
laikantis tai, kad nebuvo nu-
statyta, jog į Lietuvą buvo 
atvežami terorizmu įtariami 
asmenys. „Išvadose kalbama 
apie prielaidas, tačiau man 
svarbiausia išvada, ir svarbiau-
sia žinia pasauliui, kad nėra 
faktų ir informacijos, kurie 
patvirtintų, kad Lietuvoje buvo 
CŽV kalėjimas“, - teigė jis.

Pasak NSGK pirmininko 
Arvydo Anušausko, jo ir mi-
nistro interpretacijos išsiskyrė. 
Jo nuomone, paskelbus tyrimo 
išvadas užimti kategorišką 
poziciją ir sakyti, kad kalėjimo 
nebuvo, negalima: „Šiuo atve-
ju kiekvienas turi teisę į savo 
interpretaciją ir kaip sustatyti 

akcentus. Kadangi tyrimai 
buvo daryti kitose šalyse, buvo 
Amerikos žiniasklaidoje in-
formacijos, kuri leidžia daryti 
prielaidas, kad esant tokioms 
galimybėms visa tai galėjo būti 
panaudota tos tardymo progra-
mos rėmuose. Mes nustatėme 
aplinkybes, kurios su pasaulio 
žiniasklaidos pranešimais ko 
gero sutampa: taip iš dalies 
galima konstatuoti, kad mes 
patvirtinome tą galimo egzis-
tavimo faktą.“

Lietuvos premjeras A. 
Kubilius pabrėžia niekada 
nekaltinęs JAV Centrinės 
žvalgybos valdybos (CŽV) 
naudojus „sovietinius meto-
dus“. Šie Premjero kaltinimai 
skirti tik Lietuvos valsty-
bės saugumo departamento 
(VSD) veikimui apibūdinti 
CŽV kalėjimo kontekste. 
Premjeras atkreipia dėmesį, 
jog amerikiečių dienraščio 
The New York Times teiginiai, 
esą jis apkaltino CŽV „so-
vietinių metodų“ naudojimu, 
neatitinka tikrovės. Iš tikrųjų 
Premjeras minėjo „sovietinius 
metodus“, kai kalbėjo apie 
Lietuvos VSD veikimą ku-
riant CŽV sulaikymo centrus 
Lietuvos teritorijoje ir apie 
tai, kad ši veikla galimai pa-
žeidžia žvalgybą ir finansinę 
apskaitą reglamentuojančius 
įstatymus.                        LRT
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sovietų komunizmo nusikal-
timus, nustatant bendrą aukų 
minėjimo dieną rugpjūčio 
23-iąją (tai “Pakto” diena), 
Rusijos viršūnėse kažkas at-
sitiko. Tą pačią dieną, kai 
Rusijos Dūmoje deržavininkai 
dar sykį reikalavo atšaukti 
pakto pasmerkimą, panaikinti 
Liaudies deputatų suvažia-
vimo rezoliuciją, V.Putin jau 
vyko į Lenkiją su naujais tei-
giniais rankovėje.

Kas ką išgirdo nauja? Taip, 
karas prasidėjo 1939 m. rug-
sėjo pirmąją, o ne tada, kai 
Vokietija užpuolė sąjungininkę 
SSRS.

Taip, paktas amoralus, ir 
„mūsų šalies parlamentas“ 
yra apie tai pasakęs. ( Visi pa-
galvojo apie Dūmą, kur nieko 
panašaus nerasi, o Putinas mat 
pasinaudojo SSRS liaudies 
deputatų suvažiavimo rezo-
liucija, nors ligi tol ignoravo, 
peikė ir menkino).

Taip, „suprantame lenkų 
jausmus“ dėl Katynės. Po to, 
kai Rusijos prokurorai atsisa-
kinėjo toliau tirti ir leisti lenkų 
tyrėjams pažvelgti į dokumen-
tus, mat senatis, mat nebuvę 
karo nusikaltimo, nes „SSRS 
tuo metu dar nekariavo“ (!),  
- V.Putinas pavartojo teisingą 
žodį: “ten ilsisi tūkstančiai 
lenkų karo belaisvių”. (Iš kur 
būtų karo belaisviai, jeigu 
SSRS-Lenkija nekariavo?)

Todėl „mes turime kartu 
prisiminti to nusikaltimo au-
kas“. Taip, SSRS vadų nusi-
kaltimas. Ir viskas, daugiau nė 
žodžio apie nusikaltėlius prieš 
žmoniškumą ir jų atsakomybę, 
mat 1920 m.

Lenkijoje mirė daug so-
vietų karo belaisvių, prieš tai 
įsiveržusių net iki Varšuvos. 
Tartum ne šiltinė, o lenkai 
būtų juos iššaudę naganais į 
pakaušį. V.Putin pasisakymai 
Lenkijoje buvo pilni prieš-
taravimų ir demagogijos, 
kai kada net akibrokštų. Paktą 
jis palygino su razina, kurią 
mėgėjai „krapšto iš supeliju-
sios bandelės“, ir kvietė, kad 
visos Europos šalys apgailes-
tautų savo sutartis su Hitlerio 
Vokietija.

Tartum Hitlerio-Stalino 
paktas – tik vienas iš daugelio 
panašių. Iš tikrųjų jis unikalus: 
iš anksto susitarta, kad bet 
kurį pasipriešinimą vienai (t.y. 
Lenkiją puolančiai Vokietijai) 
naikins abi sąjungininkės, iš 
anksto susiplanavusios kaimy-
nių sąskaita sau naudingus „te-
ritorinius politinius pokyčius“.

Tai karo sutartis, Lietuvos 
Sąjūdis ją taip kvalifikavo 
jau 1988 metais didžiajame 
paminėjime Vingio parke. Ir 
iš lėto, iš lėto teisybė kalasi net 
po Kremliaus mūrus bei melus.

Stalino garbinimai ir stali-
nizmo nusikaltimų smerkimai 

parodė politinę įvairovę net 
autoritarinėje, „vieningo mąs-
tymo“ dabartinėje Rusijoje.

Prezidento D. Medvedev 
pasisakymai – kita gaida ir 
kitais akcentais negu V.Putin 
linija – būtų svarbi atskira 
tema, kurią derėtų išsamiai 
analizuoti, nors D. Medvedev 
bemaž niekas nepalaikė, ir 
šeimininkas galų gale jau 
tarė žodį: nusikaltimai ne to-
kie svarbūs, kaip pasiekimai. 
(Arkivyskupas Ilarijonas ir 
prezidentas Medvedev mėgino 
sakyti, kad Stalino nusikaltimų 
negalima niekuo pateisinti).

Tu o  t a r p u  –  p a u z ė . 
Mokiniams toliau brukama 
į galvas, kad Stalinas – didis 
nugalėtojas, dešimčių milijo-
nų gyvybių sąskaita palikęs 
valstybę didesnę, negu gavo 
po Lenino. Ne žmonių gyvy-
bės ir nelaimės, o žemių plėtra 
tokiai Rusijai tebelieka svar-
biausia valdovo vertinamoji 
nuostata. Iš čia ir V. Putino 
misija, kitąsyk visai atvirai 
paskelbta – surinkti žemes 
atgal. Bet yra dar vienas ne-
mirštančio pakto aspektas, tai 
Vokietija. Anuomet ir dabar.

Įvairiuose pakto prisimini-
muose bei svarstymuose, kurių 
nueinančiais 2009-aisiais kaip 
ir nestigo, iškildavo ir paly-
ginimas su antrojo signataro 
likimu bei požiūriais. Vokiečių 
kolegos paabejodavo, ar reikia 
jų šaliai imti pavyzdį iš buvu-
sios SSRS ir aukščiausiuoju 
parlamentiniu lygmeniu atlikti 
sąžinės apyskaitą. Kiti prisi-
mindavo, kad Helmut Kohl yra 
kažką pareiškęs. Pažvelkime, 
kaip yra iš tikrųjų.

Federalinis kancleris kalbė-
jo iškilmingame Bundestago 
posėdyje 1989 metų rugsėjo 
1 dieną, savaitę po „Baltijos 
kelio“:

„Federacinė Vyriausybė 
yra ne kartą pareiškusi, kad 
1939 m. sutartys neturi teisinės 
galios Vokietijos Federacinei 
Respublikai. Tai reiškė taip 
pat, kad mes iš paties pakto 
ir jo papildomų susitarimų 
neišvedame jokių pateisinimų 
po to sekusiems Vokietijos 
valstybės ir Sovietų Sąjungos 
įvykdytiems tarptautinės tei-
sės pažeidimams. Hitlerio-
Stalino paktas buvo ciniškas 
dviejų diktatūrų susižaidimo 
produktas. Viena jų žlugo 
visiems laikams savo pačios 
susikurtame pragare. Sovietų 
Sąjunga, 36 metams praėjus 
po Stalino mirties, stovi po 
„naujojo mąstymo“ ženklu 
skausmingo savikritiško pa-
sitikrinimo proceso vidury.“

Šiandien konstatuotume, 
kad Rusija, praėjus 56 metams 
po Stalino mirties, stovi atme-
tus net M. Gorbačiov „naująjį 
mąstymą“, be jokios skaus-
mingos savikritikos valdžioje 
ir visuomenėje ir nebe proceso 
viduryje, o gerokai pažengus 

atgal į stalinizmą.
Dėl pakto autorių, kurie 

vedė paties Stalino inicijuotas 
derybas per įgaliotus asmenis, 
federalinis kancleris neturėjo 
kur ir ko vinguriuoti. Tai 
„Hitlerio-Stalino paktas“, 
ir mes šio pavadinimo nepa-
mirškime.

Ciniškas dviejų diktatūrų 
sąmokslas pažeisti tarptautinę 
teisę kitų valstybių atžvil-
giu. Kremliaus atstovai SSRS 
liaudies deputatų suvažiavimo 
komisijoje visaip raitėsi, kad 
tik išvengus žodžių „tarptau-
tinė teisė“. H. Kohl, regis, 
nepasiskambino į Maskvą. 
Neatrodo, kad iš tų dviejų nu-
sikaltėliškų diktatūrų H. Kohl 
viena būtų geresnė, nors prasi-
dėjus tarpusavio kautynėms ir 
pasirinko vietą antihitlerinėje 
koalicijoje.

O  k a d  F e d e r a c i n ė 
Vyriausybė nesiremia 1939 
m. sutartimis ir neieško ten 
jokių pateisinimų Vokietijai 
ir Sovietų Sąjungai (to dar 
betrūktų!), tai čia kažko ir pri-
stinga. Ne vien ano pakto žo-
džiuose, bet ir vėlesniuose, ligi 
dabartinių, Sovietų Sąjungos 
tęsėjos Rusijos išvedžioji-
muose nėra jokių pateisinimų 
1939-1940 metų agresijoms.

Kad Rusijos komunistai 
sutinka pakto pasmerkimo 
20-metį garbindami Stalino 
genialumą itin gerai sutarus 
su Hitleriu, tai dar palūkėkim, 
kuo baigsis vado politinė mo-
ralinė byla Rusijoje, šiek tiek 
pasvaidyta valdžios viršūnėse. 
Stalinas žiūri ir šypsosi, juk 
pritaria naujiems paktams už 
kaimynų nugaros.

Bernardinai.lt

(Atkelta iš 1 psl.)
KALĖDINĖ DOVANA...

Kai žmogus numiršta, iš 
pradžių rengiamos šerme-
nys. Norėdamas tiksliau nu-
sakyti, kas tai yra, suradau šv. 
Pijaus X-ojo kunigų brolijos 

KAS SUGRIOVĖ SOVIETŲ 
SĄJUNGĄ?

Česlovas Iškauskas

salėje. Į jo rankas įdedamas 
rožančius. Karsto galvūgalyje 
turi kabėti kryžius, prie karsto 
turi degti žvakės. Vyksta šer-
menys – budėjimas prie numi-

respublikos.
Vi e n a s  i š  t r i j ų  p r i e 

SSRS karsto stovėjęs tuo-
metinis Baltarusijos lyde-
ris Stanislavas Šuškevičius, 
prieš trejus metus apsilankęs 
Lietuvoje, interviu laikraščiui 
„Kauno diena“ taip kalbėjo 
apie šiuos šermenis: „Tuomet 
Beloveže buvo priimtas vie-
nintelis protingas sprendimas, 
padėjęs neskausmingai, be 
kraujo praliejimo atsikratyti 
neefektyviu imperiniu dariniu, 
kurio reformavimas, kaip rodė 
aplinkybės, neduotų jokių tei-
giamų rezultatų. Tiesiog teko 
juo atsikratyti. Netgi jeigu 
tuomet Beloveže susitarimas 
dėl SSRS egzistavimo pabai-
gos nebūtų pasirašytas, jis vis 
tiek natūraliai būtų “prisirpęs” 
ir atsiradęs. Manau, gerai, kad 
būtent ten ir tuo metu ta sutar-
tis buvo pasirašyta. Tai padėjo 
išvengti gausybės problemų, 
galimų įvairių konfliktų ir 
netgi pilietinio karo“.

S.Šuškevičius, vėliau tapęs 
įnirtingu A.Lukašenkos dik-
tatūros kritiku, neteisus, kad 
nebuvo konfliktų po SSRS 
laidotuvių: juk ar iš džiaugs-
mo, ar iš sielvarto po jų vyks-
tančiose vaišėse dažnai kyla 
nesutarimai ar net mušty-
nės... Pavyzdžiui, 1993-ųjų 
spalį neramumai Maskvoje, 
kai B.Jelcinas įsakė atideng-
ti ugnį į jam nepaklususios 
Aukščiausiosios Tarybos pas-
tatą, vos neperaugo į pilietinį 
karą.

Bet geriau pasvarstyki-
me, kas kaltas, gal tiksliau – 
kieno nuopelnas, kad SSRS 
žlugo?

Sąrašas gali būti ilgas. 
Įvairūs šaltiniai pateikia ilgą 
įvykių, politikos veikėjų, vals-
tybių vadovų pavardžių virti-
nę. Pradėkime nuo Michailo 
Gorbačiovo, ko gero, svar-
biausio Sovietų Sąjungos žlu-
gimo iniciatoriaus, atėjimo į 
valdžią 1985 m.

1986 m. gruodžio 16 d. 
vyksta neramumai Alma Atoje, 
kuriuos sukėlė kazachams ne-
pageidautino Maskvos staty-
tinio atvykimas. Įsiliepsnoja 
Kalnų Karabacho konfliktas 
tarp azerbaidžaniečių ir armė-
nų. Tatarstanas pareiškia savo 
pretenzijas į ekonominį suve-
renitetą. Vyksta rusų ir totorių 
susidūrimas Kryme. Sovietinė 
armija panaudojama Tbilisyje, 
Baku, o netrukus – ir Vilniuje. 
1990-ųjų sausį Nachičevanės 
autonominė respublika refe-
rendume pareiškė norą išeiti 

Rusijos pirmasis prezidentas Boris Jelcin.                                 AP

Lietuvoje interneto svetainę 
(www.fsspx.lt), kurioje taip 
aprašomas šermenų organi-
zavimas: „Velionis pašarvoja-
mas namuose arba šarvojimo 

rėlio iki išnešimo laidotuvėms, 
paprastai per visą naktį. Atėjus 
į šermenis, atsiklaupiama, 
sukalbami poteriai, giedamos 
giesmės, pareiškiama užuo-
jauta velionio artimiesiems. 
Paprastai laidojama trečią 
dieną po mirties...“ Kur šia 
alegorija lenkiu?

Kone visą 1991-ųjų gruodį 
Rytų imperijos platybėse taip 
pat vyko šermenys: laidojo 
SSRS. Velionis – milžinas 
molinėmis kojomis – buvo 
pašarvotas gūdžioje Belovežo 
girioje, Viskulių kaime, kur 
dažnai pamedžioti ir palėbauti 
apsistodavo vietos nomenkla-
tūra, aukšti partiniai pareigū-
nai iš Maskvos bei kaimyninių 
respublikų. Taigi, čia prieš 18 
metų, 1991-ųjų gruodžio 8 d., 
buvo pasirašytas susitarimas, 
kuriame konstatuotas Sovietų 
Sąjungos suirimas ir skel-
biama apie Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugos (NVS) 
– regioninio buvusių sovie-
tinių respublikų susivieniji-
mo – sukūrimą. Kitaip dar 
Minsko susitarimu vadinamą 
dokumentą pasirašė tuome-
čiai Baltarusijos, Rusijos ir 
Ukrainos vadovai Stanislavas 
Šuškevičius, Borisas Jelcinas 
ir  Leonidas Kravčiukas. 
Susitarimas trijų valstybių 
parlamentuose ratifikuotas 
gruodžio 10–12 d. Tai buvo 
vienas steigiamųjų NVS do-
kumentų, jį papildė 1991 m. 
gruodžio 21 d. pasirašytas 
Alma Atos protokolas: prie 
Sandraugos prisijungė dar 
aštuonios buvusios sovietinės (Nukelta į 8 psl.)
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Brangūs Broliai Kunigai, 
mieli Tikintieji,

Adventas mus išveda ke-
lionėn, kuri padeda pasiruošti 
susitikimui su Įsikūnijusiu 
Dievu. Noriu šią kelionę pra-
dėti drauge su jumis apmąs-
tydamas Dievo-Vaiko slėpinį. 
Kviesdamas jus visus mels-
ti Viešpatį, kad Jis saugotų 
žmonių vaikus nuo nelaimių 
ir papiktinimų. Kodėl Dievas 
pasirinko Įsikūnijimą moters 
įsčiose ir gimimą kūdikiu? 
Nieko nėra trapesnio ir ty-
resnio už mažą vaikelį, kurį 
galima sūpuoti, nešioti, kal-
binti. Kūdikiui reikia globos 
ir pagalbos. Jam reikia švelnių 
rankų – vystančių, maitinan-
čių, glaudžiančių. Jam reikia 
šeimos, pastogės ir meilės.

Dievas, ateidamas į šį pa-
saulį Kūdikiu, patiki save 
žmogaus rūpesčiui. Jis at-
siduria prie mūsų taip arti, 
kaip kūdikis prie motinos 
krūtinės. Žemiškoji Jėzaus 
šeima, Marija ir Juozapas, 
meile įveikė visus patirtus 
išbandymus ir apsupo die-
viškąjį Vaiką savo globa. Jie 
stokojo nuolatinės pastogės ir 
daugybės dalykų, kurie įprasti 
šiandien auginančioms vaikus 
šeimoms, tačiau turėjo tvirtą 
tikėjimą, tyrą, nesuinteresuotą, 
atsiduodančią meilę ir ja augi-
no Dievą-Vaiką.

Dabar iš visų pusių girdė-
ti dejonės, kad trūksta pinigų, 
kad sunku išlaikyti vaikus. O 
ar kada mūsų žmogui buvo 
lengva? Karo baisybės, poka-
rio trėmimai, gimtųjų namų 
nusavinimai, sovietmečio prie-
varta ir nepritekliai sunkia 
našta gulė ant šeimų. Tačiau 
vaikas visuomet buvo didžiau-
sias tėvų turtas ir laimė, pati-
riama tik dėl šventos pareigos 
jį išsaugoti ir užauginti.

Kodėl šiandien girdime 
tiek daug baisių dalykų? Į 
šiukšlynus išmetami naujagi-
miai, savo tėvų mušami, žalo-
jami ir prievartaujami vaikai, 
iškrypėlių užgaidoms parda-
vinėjami mažamečiai, besiski-
riančiųjų tarpusavio kovoms 
panaudojamos jų atžalos. Joks 
žvėris taip nesielgia su savo 
mažyliais, kaip kartais daro 
žmogus. Kas atsitiko, kad 
išsitrynė prigimtiniai dėsniai 
ir protu nesuvokiamas žiauru-
mas bei palaidumas atsigręžė 
prieš silpniausius? Turiu tik 
vieną atsakymą – kai žmogus 
netiki, kad yra Dievo kūrinys, 
sukurtas iš meilės ir meilei, 
jis praranda savo žmogiškąjį 
tapatumą. Paneigus Kūrėjo 
teisę, įsigali nuodėmės vergija.

Kas papiktintų vieną iš šitų 
mažutėlių, kurie mane tiki, tam 

APMĄSTYKIME DIEVO-VAIKO 
SLĖPINĮ

Kardinolas Audrys Juozas BAČKIS,
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

būtų geriau, kad asilo sukamų 
girnų akmuo būtų užkabin-
tas jam ant kaklo ir jis būtų 
paskandintas jūros gelmėje. 
(Mt 18, 6), – sako Kristus. Tai 
retas atvejis, kai Evangelijoje 
įvardyta ne tik nuodėmė, bet ir 
nusidėjėlio laukiantis pomir-
tinis atpildas, kurio rūstumą 
vargiai perteikia net palygini-
mas su sunkiausiomis žmonių 
bausmėmis. Šiais skaudžiais 
žodžiais Jėzus kreipiasi į mus, 
Jo Bažnyčios narius. Deja, 
papiktinimai nesvetimi nė 
tiems, kurie gautais šventimais 
ir dvasinėmis pareigomis pa-
šaukti pas Jį vesti mažutėlius. 
Nuoširdžiai atgailaukime ir 
melskime, kad nuodėmė ne-
pražudytų šių žmonių sielų.

Kreipiuosi į šeimas, į tė-
vus ir motinas. Jūsų atsa-
komybė – nelengva, tačiau 
Viešpats jums patikėjo vaiką 
kaip dovaną, sukurtą pagal 
Dievo panašumą. Pirmiausia 
vaikui reikia jūsų, o tik paskui 
naujo drabužio ar geresnio 
maisto. Saugokite vaikus, skir-
kite jiems laiko, pasikalbėkite 
su jais, padėkite pažinti Dievą, 
išmokykite skirti gėrį nuo 
blogio ir teisingai pasirinkti. 
Atminkite, kad šeima yra at-
sakinga už vaiko auklėjimą, 
ir jokie demokratijos bei tole-
rancijos šūkiais pridengti įsta-
tymai negali jūsų supriešinti 
su prigimtiniu Dievo įdiegtu 
sąžinės įstatymu, kuriuo va-
dovautis privalo kiekvienas 
žmogus.

Ypatingai prašau senelių 
globoti ir saugoti savo anū-
kus. Pakalbinkite ne tik sa-
vuosius, bet ir kaimynų vaikus, 
padėkite jiems surasti gražių, 
dorų užsiėmimų. Melskitės 
už vaikus ir tuos, kurie juos 
augina, kad visi drauge apsi-
saugotume nuo pikto.

Dideli tėvų pagalbininkai 
yra auklėtojai ir mokytojai. 
Palaimintasis Jurgis Matulaitis 
labai gražiai apie juos rašė. 
Savo jaunystės aušroje vaikai 
galvoja tik per jus, jūsų akimis 
žiūri, jūsų ausimis klauso, net 
per jus gyvena. Jie tiki tai, ką 
jūs tikite, myli tai, ką jūs myli-
te, nekenčia tai, ko jūs neken-
čiate. Dažnai mokytojai atstoja 
vaikams tėvus, kurių šie yra 
netekę arba kurie juos aplei-
džia. Tegul nesukausto jūsų 
širdies šalčiu nepritekliai ir 
asmeniniai sunkumai. Dievas 
dosnus tiems, kurie netaupo 
savosios meilės ir gerumo.

Jūs visi tikėjimu esate Dievo 
vaikai Kristuje Jėzuje (Gal 3, 
26), – sako šv. Paulius. Noriu 
paraginti Bažnyčios narius, 
ypač Brolius Kunigus. visi 
esame atsakingi už kiekvieną 

vaikelį, kuris Krikštu ateina į 
bendruomenę. Globokite vai-
kus, venkite bet ko, kas gali 
sužeisti jautrią mažylio ir jau-
nuolio širdį. Jūsų kalbos, juo-
kavimai, elgesys neturi virsti 
nuodais, kurie įsiskverbia į 
besistiepiančią sielą. Jauskite 
pareigą sudrausti tuos, kurie 
skriaudžia vaikus ar nedorai 
prie jų elgiasi. Girtaujantys 
ir smurtaujantys tėvai, pik-
tavaliai, kurie iškrypėliškai 
ieško nekalto vaiko artumo, 
narkotikus ir alkoholį siūlantys 
nusikaltėliai privalo sulaukti 
mūsų visų bendro pasiprieši-
nimo, apsaugančio mažuosius 
nuo nelaimių.

Kreipiuosi  į  Brolius 
Kunigus prašydamas kurti prie 
parapijų vaikų dienos centrus, 
pakviesti dorus pedagogus, 
katechetus, kad jie telktų gra-
žią, sveiką bendruomenę vaikų 
saugumui ir laimei. Esame 
Dievo šeima, todėl kiekvienas 
žmogus yra mums brolis ir 
sesuo. Esame sukurti gyventi ir 
darbuotis drauge, vienas kitam 
padėti ir vienas kitą globoti. 
Žiūrėkite, kokia meile mus ap-
dovanojo Tėvas. Mes vadinamės 
Dievo vaikai ir esame! (1 Jn 3, 
1), – sako šv. apaštalas Jonas. 
Nelaukime gailestingumo dar-
bams vienkartinės prieššven-

Vilniuje yra vieta, kur jau 
17 metų gyvenimo ar žmonių 
nuskriausti vargšai kasdien 
gauna dubenėlį šiltos sriubos, 
sulaukia jautraus žodžio ar šil-
tų kojinių. Čia Kalėdos ateina 
kasdien, o šilta sriuba ir jautrus 
žodis gydo net sielas.

Labdaros valgykloje 
„Betanija“ kiekvieną rytą 
šurmuliuoja nemenkas būrys 
žmonių: sriubos, dėmesio ir 
bendravimo ištroškę varguo-
liai išsiskirsto tik pavakariais, 
o kitą rytą vėl sąžiningai tarsi 
į darbą skuba į valgyklą.

Pirmadienį po Kalėdų 
„Betanijoje“ besimaitinančių 
varguolių laukė ne tik šventiniai 
pietūs, bet ir Jo Eminencijos 
kardinolo Audrio Juozo Bačkio 

palaiminimas. Kartu pasimel-
dęs A. J. Bačkis su varguoliais 
sėdo prie vieno stalo.

Kardinolas su nuolatiniais 
valgyklos lankytojais vaišinosi 
ryžių koše, keptomis vištų 
šlaunelėmis, duona, arbata, 
vaisiais, keksiukais. Tai buvo 
šventiniai pietūs, paprastai 
varguolių maistas – skurdes-
nis. Kasdien pietums sunkiai 
besiverčiantieji gauna sočios 
sriubos, antrąjį patiekalą, vai-
sių. Maistą labdaros valgyklai 
aukoja vienas prekybos tin-
klas, „Maisto bankas“, priva-
tūs asmenys.

„Kasdien mes pamai-
tiname apie 500 žmonių, 
skaičiuojame tik tuos, kurie 
turi „Carito“ dalijamus talo-
nus. Žinoma, neatstumiame 
ir talonų neturinčiųjų, to-
dėl sriubos valgytojų būna 
dar keliais šimtais daugiau. 
Nutįsta eilės alkanų žmonių, 
bet nė vienas iš čia neišeina 
nepavalgęs“, – bernardinams.
lt pasakojo „Betanijos“ vadovė 
Ona Miknevičienė.

L a b d a r o s  v a l g y k l a 
„Betanija“ prieš 17 metų buvo 
įkurta kardinolo A. J. Bačkio 
iniciatyva.

ŠVENTINIAI KARDINOLO PIETŪS SU VILNIAUS 
VARGUOLIAIS

tinės progos. Pasiryžkime jau 
dabar padaryti ką nors tokio, kas 
išliktų visus metus.

Laukdami Kalėdų šventės, 
kuri mums apreiškia begalinę 
Dievo Meilę, atėjusią ir pa-
silikusią tarp mūsų, atvira ir 
tyra širdimi artinkimės prie 
šio Šaltinio, idant apsčiai Jos 
gautume. Gal šiais metais 
mūsų kalėdinės dovanėlės bus 
kuklesnės, gal šventinis stalas 
– ne toks gausus, tačiau ne-
pristikime meilės, kuri neper-
kama pinigais ir neuždirbama 
viršvalandžiais – ji pasidaugi-
na, kai yra dovanojama veltui.

Dievas-Vaikas tepripildo 
mūsų visų širdis atjauta, ge-
rumu, gailestingumu ir troški-
mu mylėti. Apgaubkime šia 
meile kiekvieną žmogų, o 
ypatingai – kiekvieną vaikelį 
– ir savo šeimos, ir svetimus 
mažuosius, nes visi jie trokšta 
būti laimingais ir turi užaugti 
dorais. Tuomet Kalėdų naktį 
galėsime nuoširdžiai užtrauk-
ti drauge su Dievo angelais. 
Garbė Dievui aukštybėse, o 
žemėje ramybė geros valios 
žmonėms. Zenekos nuotraukos
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Ji išreikštų visų Lietuvos 
mokslininkų valią (Mokslų 
akademija savo esme nebe-
tiko demokratinio mokslo 
Nepriklausomoje valstybėje 
plėtojimo sampratai), būtų 
mokslo politikos kūrėja, moks-
lo visuomenės gynėja ir ats-
tovė, kad nariais į ją būtų 
renkami tik visų mokslininkų 
slaptais rinkimais (o neskiria-
mi valdžios kaip jau dabar, 
arba, kaip MA, kurioje esami 
nariai pasirenka dažniausiai į 
numirusiųjų vietą, naujus, kaip 
kokiome viduramžių batsiuvių 
ceche). 

Bet jei valdžiai reikia tik 
savo valios vykdytojų, tarnų, 
nesuprantama, kam tada be-
reikalingas dar toks gausus 
mokslo reikalams padalinys 
ir pačioje Švietimo ir mokslo 
ministerijoje? Tačiau tiek iš 
minėtojo Įstatymo, tiek iš kai 
kurių kitų valdžios dokumen-
tų atrodo, kad mokslo pažan-
gą ir lemia tik jį valdančiųjų 
biurokratų gausa, naujų galių 
suteikimas klapčiukams. Bet 
jau šiandieną mokslą valdan-

TAUTOS ATSKYRIMAS NUO 
MOKSLO: KAM NAUDINGAS?

Dr. Algimantas Liekis

V.
čiose įstaigose jų jau dirba 
apie 3 kartus daugiau, negu 
sovietmetyje, nors pačių 
mokslininkų apie porą kartų 
mažiau, negu paskutiniais 
sovietinės okupacijos metais. 
Bet, nepaisant to, numaty-
ta ir toliau gausinti klerkų 
Mokslo taryboje, įsteigti ir 
naują Akademinės etikos 
ir procedūrų kontrolie-
riaus kontorą. Beje, ir ta 
kontora pagal Įstatymą irgi 
tik valdančiųjų įnagis. „... 
Kontrolierių 5 metų kaden-
cijai skiria Seimas Lietuvos 
mokslo tarybos teikimu...”- 
nurodoma Mokslo ir studijų 
įstatymo 18 str. Steigiant 
naujas institucijas, lyg už-
mirštamos, paliekamos be 
pareigų ir atsakomybės savo 
maitintojui – valstybei se-
nosios. Pagal Įstatymo 66 
str. išeitų, kad, pavyzdžiui, 
nors Mokslų akademija „ yra 
valstybės biudžetinė įstaiga”, 
bet gali užsiimti tuo ką pati 
nori, nes tik „veikia pagal 
savo statutą”. Lyg kokių paš-
to ženkliukų kolekcionierių 

organizacija.
b) nors Mokslo ir stu-

dijų įstatyme neapibrėžia-
ma „mokslo” sąvoka, bet 
„Mokslo ir studijų princi-
puose” (Įstatymo 3 str. 6 da-
lis) nurodoma, kad Lietuvos 
mokslas privalo orientuo-
tis į „tarptautinius kokybės 
standartus”. Bet juk nėra 
labiau paniekinančio moks-
lininko kaip ir kito kūrėjo 
įvertinimo, kaip pasakyti, 
kad jo darbai „standartiniai”. 
„Standartiniais” turi būti ga-
minami šaukštai, batai ir kiti 
daiktai, bet mokslas – tai 
naujas iki tol nežinotas spren-
dimas, nauja teorija ar pan. 
Jeigu „standartinis” – tai jau 
ne mokslas, kaip ir kitose kū-
rybos srityse (kam reikalingas 
ir rašytojas „kepantis” stan-
dartinius romanus ir pan.). 
Sveikintinos tik būtų buvu-
sios Įstatymo tėvų pastangos, 
jeigu jie būtų jame akcentavę 
mokslininkams gauti „stan-
dartinį” atlygį, tokį, koks 
yra Vokietijoje, Anglijoje ar 
JAV – apie 10 kartų didesnį, 
lyginant su dabar mokslo dar-
buotojų gaunamu Lietuvoje; 
c) SSRS okupacijos metus 
primena ir Įstatymo reika-
lavimas „dalyvauti tarptau-
tinėje ir Europos mokslinių 

tyrimų erdvėje”, nepateikiant 
paaiškinimų ką tai reiškia? 
Sovietinės okupacijos me-
tais buvo dažnai kartojama: 
„vieninga SSRS”, „vieninga 
SSRS mokslo sistema” „vie-
ninga tarybinė liaudis” ir 
pan., kad privertus atsisakyti 
ir bet kokių tautinių savitumų 
išsaugojimo, siekiant grei-
čiau surusinti. Bet iš tikro 
„Vieningos tyrimų erdvės” ir 
negali būti ten, kur rimtai už-
siimama kūryba – kūryba, tai 
individualumas. Kitas atvejis 
- tai dalyvauti tarptautinio 
masto, ypač didelės apim-
ties darbuose, kaip kosmoso, 
energetikos tyrimuose. Bet ir 
kolonializmo laikais daugelis 
Afrikos, Azijos šalių dalyvau-
davo „vieningoje tyrimų” ir 
gamybos erdvėje, bet kadangi 
iš anglų, prancūzų, ameri-
kiečių gaudavo spręsti tik 
atskirus klausimėlius, gaminti 
pagal metropolijoje parengtus 
projektus, nors ir modernią 
produkciją, praktiškai tas da-
lyvavimas „vieningoje erdvė-
je” beveik nieko neprisidėjo 
prie buvusių kolonijinių tautų 
mokslinio potencialo sukūri-
mo. Kažką panašaus paste-
bima ir šiandieną Lietuvoje: 
nebeliko buvusių gan žinomų 
pasaulyje mokslo mokyklų 

ir tyrimų krypčių, o susi-
formuojant naujų nematyti. 
Tad ir Įstatymo nuoroda apie 
„vieningos erdvės” kūrimą jei 
ir tinka, tai tik kokiai federa-
cinei ar utilitarinei valstybei, 
kokia buvo SSRS ar koloni-
alizmo laikais D. Britanija. 
Bet ne nepriklausomoms vals-
tybėms ar lygiapartneryste 
grindžiamai jų sąjungai, kokia 
ir turėtų būti ES. 

Beje, atrodo, nemažai 
daliai mūsų valdančiųjų vals-
tybės savarankiškumo išlai-
kymas visai nesvarbus, bent 
jau sprendžiant pagal tai, kad 
sutiko su bet kokiomis sąly-
gomis (jų tarpe ir Ignalinos 
atominės elektrinės uždary-
mo), kad būtų priimti į ES; 
spartuoliškai prieš porą metų 
organizuotas ir referendumas 
dėl pritarimo vadinamajai 
Lisabonos sutarčiai, kurią 
įgyvendinus faktiškai ES tap-
tų federacinė valstybė, daug 
kuo panaši į buvusiąją SSRS, 
tik kad vietoje „viskam va-
dovaujančios SSKP”, nu-
matytas „viskam nurodantis 
dievas Kapitalas”. Buvo jai 
pritarta, nors ir pati valdžia 
dar nežinojo jos esmės, nors 
ir šiandieną ji tebesvarstoma 
kai kuriose ES valstybėse.

(Bus daugiau)

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei nusprendus re-
organizuoti Tautinių ma-
žumų ir išeivijos departa-
mentą (TMID) ir panaikinti 
Lietuvių grįžimo į Tėvynę 
informacinį centrą, Užsienio 
reikalų ministerija (URM) 
nuo 2010 m. sausio 1 dienos 
perima ryšių su užsienio lie-
tuviais palaikymo funkcijas.

U R M  p r a d ė s  v e i k t i 
Užsienio lietuvių departa-
mentas, kuris rūpinsis ry-
šiais su užsienio lietuvių 
bendruomenėmis, neforma-
liuoju lituanistiniu švietimu 
užsienyje. Naujasis ministe-
rijos padalinys sieks skatinti 
užsienio lietuvių tapatybės 
išsaugojimą, lietuvių kalbos, 
istorijos ir tradicijų išlaikymą 
užsienyje, naujųjų lietuvių 
išeivijos organizacijų kūri-
mąsi. 

Ministerija taip pat ska-
tins specializuotų lietuvių 
diasporos socialinių tinklų 
plėtrą, konsultuos užsienio 
lietuvius grįžimo į Tėvynę 
bei integracijos į Lietuvos 
politinį, ekonominį, socialinį 
ir kultūrinį gyvenimą klau-
simais.

URM taip pat pavesta pa-
rengti ir išvystyti Globalios 
Lietuvos strategiją, kuri nu-
matys konkrečias priemo-
nes, padėsiančias aktyviau 
įtraukti užsienio lietuvius 
į Lietuvos valstybės politi-

URM PERIMA RYŠIŲ SU UŽSIENIO 
LIETUVIAIS PALAIKYMO FUNKCIJAS 

nį, ekonominį, kultūrinį ir 
visuomeninį gyvenimą bei 
palaikyti ryšius su Tėvyne. 

Užsienio lietuvių departa-
mentui vadovaus į diploma-
tinę tarnybą sugrįžęs buvęs 
TMID generalinis direkto-
rius Arvydas Daunoravičius. 
Departamente dirbs diplomatai 
ir dalis buvusių TMID dar-
buotojų.

Planuojama, kad departa-
mentas reguliariai inicijuos 
išeivijos tyrimus, kuriais 
bus siekiama nustatyti užsie-
nio lietuvių poreikius. Bus 
kaupiama, analizuojama ir 
sisteminama informacija apie 
užsienio lietuvių bendruo-
menių ir organizacijų veiklą, 
teikiama pagalba parenkant 
specialistus ir organizuojant 
metodinę paramą užsienio 
lietuvių neformaliojo litua-
nistinio švietimo įstaigoms. 

Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2009 m. bir-
želio 10 dienos nutarimu 
panaikinus TMID, užsienio 
lietuvių reikalų koordina-
vimo funkcijos perduotos 
Užsienio reikalų ministerijai, 
tautinių mažumų klausimų 
koordinavimas - Kultūros 
ministerijai, užsienio lietuvių 
ir tautinių mažumų švietimo 
reikalai - Švietimo ir mokslo 
ministerijai.

URM Informacijos ir viešųjų 
ryšių departamentas, Spaudos ir 
viešųjų ryšių skyrius
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KVIEČIAME  
Į ŠVENTĘ

A m e r i k o s  L i e t u v i ų 
Tautinė Sąjunga kviečia vi-
sus rengtis dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūri-
mo – Kovo 11-osios šventėje 
Čikagoje, kuri įvyks 2010 m. 
kovo 21 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Šventės 
metu bus minimas „Dirvos” 
laikraščio 95 metų jubiliejus, 
Tautinės sąjungos 60 metų 
veiklos sukaktis, grožinės 
literatūros konkurso laureatų 
paskelbimas ir premijų įteiki-
mas. Daugiau sužinoti  šiuo 
metu galima paskambinus 
šiais telefonais: 708-422-6514 
ir 773-585-8649.

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

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

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

S T .  P E T E R S B U R G ,  F L

Golfo žaidynės
2010 m. kovo mėn. 4-8 

dienomis Lietuvos garbės 
konsulas St. Petersburge 
Algimantas Karnavičius ruo-
šia jau dešimtąsias metines 
“Florida Lithuanian Open” 
golfo žaidynes. Žaidynių pel-
nas skiriamas The Lithuanian 
Kaimas “Countryside” Fund.

Golfo žaidynės vyks St. 
Petersburg Country Club, St. 
Petersburge, FL, 2010 m. kovo 
mėn. 8 d.

Kultūros popietė
Sausio mėn. 20 d., tre-

čiadienį, 3 val. p.p. Lietuvių 
klubo kultūros būrelis rengia 
poeto Kazio Bradūno pami-
nėjimą. Paskaitą skaitys prof. 
Bronius Vaškelis, o būrelio na-
riai skaitys poeto eilėraščius. 
Pabendravimas prie vaišių. 
Kviečiame visus atsilankyti.

„Lietuvių žinios”, Nr.402.

„Dirvos” laikraščio mecenatas Domas Adomaitis kalba svečiams 
savo šimtmečio šventėje praėjusią vasarą. Šalia prelatas kun. Ignas 
Urbonas, ką tik atšventęs savo 99-erių metų sukaktį Lemonte, IL.  
                                                                          Zigmo Degučio nuotr.

Korp! Neo-Lithuania  
Vyriausioji Valdyba

nuoširdžiai sveikina  
visus korporantus-es bei jų šeimas  
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga.

Linkime geros sveikatos, puikios nuotaikos ir  
asmeninės sėkmės jūsų gyvenime. Linkime,  
kad Korporacija Lietuvoje augtų ir stiprėtų.
Vivat, crescat, floreat Korp! Neo-Lithuania!

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba
Eduardas Modestas

Daiva Meilienė
Algis Augaitis

Vita Girdvainienė
Vaclovas Mažeika

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Vygaudas Ušackas 
gruodžio 27 dieną lankėsi 
Sovetske (Tilžėje), kur susiti-
ko su lietuvių bendruomene.

Vizito Karaliaučiaus sri-
tyje metu ministras dalyvavo 
Šv. Mišiose Romos katalikų 
Kristaus prisikėlimo bažnyčio-
je Sovetske (Tilžėje), bendra-
vo su lietuvių bendruomene, 
Lietuvių kultūros draugijos 
„Birutė“ nariais, Kaliningrado 
srities lietuvių kalbos mokyto-
jų asociacijos atstovais.

V.Ušackas „Birutės“ drau-
gijos būstinėje atidarė Vydūno 
darbų ekspoziciją, kurią suda-
ro knygos ir nuotraukų iš jo 
gyvenimo reprodukcijos.

Sovetske (Tilžėje) kartu 
su ministru lankėsi Europos 
Parlamento narė Radvilė 
Morkūnaitė, Tautinių mažumų 
ir išeivijos departamento prie 
Lietuvos Vyriausybės direkto-
rius Arvydas Daunoravičius.

Karaliaučiaus srityje šiuo 
metu gyvena apie 18 tūkst. 
lietuvių.                       LR URM

SUSITIKIMAS SU TILŽĖS 
LIETUVIAIS

Nepavykus grįžti į Lietuvą, 
svetur gyvenantys tautiečiai 
stengiasi susiburti ir švęsti 
„lietuviškai“: puošti eglutę, 
laužti kalėdaitį (jei tik pavyksta 
gauti) bei Kalėdų rytą dalyvauti 
pamaldose. Kita vertus, jie pri-
pažįsta, kad jei nebūni apsuptas 
lietuvių, šventės dažnai pasi-
miršta. „Nejučiomis bandau 
save įtikinti, jog Kalėdos nėra 
jau tokios ir svarbios, kad tai 
tik dar viena diena, kad dar bus 
daug tų Kalėdų“, – lrt.lt teigė 
užsienyje gyvenanti lietuvė.

Kaip teigė Didžiojoje 
Britanijoje besimokantis 
Audrūnas Gruslys, jis nežino 
nė vieno, kuris nebūtų grįžęs 
namo per šventes. Pasak jo, 
situacija nepasikeitė ir dabar.

„Studentų atostogos D. 
Britanijoje visuomet yra per 
Kalėdas. Bent jau aš asme-
niškai nežinau nė vieno žmo-
gaus, kuris nebūtų grįžęs į 
Lietuvą. Lygiai tas pat ir su šv. 
Velykomis. Dar nesu nei jų, 
nei Kūčių, nei Kalėdų sutikęs 
D. Britanijoje, nors studijuoju 
jau ketvirtus metus“, – laiške 
rašė Kembridžo universiteto 
studentas.

Jam antrino ir Dublino 
(Airija) lietuvių bendruomenės 
pirmininkė Rasa Raižienė, kuri 
teigė, kad dauguma lietuvių šei-
mų jau nuo ankstyvo pavasario 
dairosi bilietų į Lietuvą. Šeštus 
metus Airijoje gyvenanti mo-
teris svetur jas šventė tik vieną 
kartą. Ji pridūrė, kad nepavykus 
grįžti švenčių sutikti į Lietuvą, 
dažnai svetur atvyksta giminės.

Bendruomenėje nepamirš-
tama ir religija, ir tautiškumas

Monsinjoras Visvaldas 

ŠVENTĖS SVETUR –  
KARTAIS NET VERTINGESNĖS

Kulbokas, šiuo metu apaštalau-
jantis Maskvoje, teigė manan-
tis, kad svetur sutiktos Kalėdas 
lietuviams tampa vertingesnės: 
daugiau dėmesio yra skiriama 
ir nacionalinei, ir religinei šios 
šventės pusei.

Ta i  pa tv i r t i no  i r  D . 
Britanijoje studijuojanti Giedrė 
Motuzaitė. Pasak jos, „lie-
tuviškos“ Kalėdos bent jau 
Kembridžo universitete turi 
daug stipresnį tautinį atspalvį: 
iškeliama trispalvė, giedama 
tautiška giesmė.    

„Universiteto aplinkoje ši 
šventė yra ypatingai sureikš-
minama. Paprastai rengiame 
iškilmingą vakarienę savo kole-
gijose su visais Kembridžo uni-
versiteto lietuviais. Atsinešame 
Lietuvos vėliavą, giedame him-
ną. Tokios aplinkos sukūrimas 
tikrai išskiria mus iš kitų“, – tei-
gė beveik dešimtmetį užsienyje 
gyvenanti lietuvė.

Tai, kad Kalėdos švenčia-
mos ten, kur buriasi lietuvių 
bendruomenė, patvirtina ir 
Dublino lietuvių bendruome-
nės pirmininkė R. Raižienė. 
Anot jos, nepaisant blogo lie-
tuvių vertinimo, išeiviai saugo 
savo tradicijas ir papročius.  

„Netgi sukūrę šeimas su 
kitų tautybių žmonėmis sten-
giamės išsaugoti mūsų kultūrą 
ir papročius. Turime lituanis-
tines savaitgalines mokyklas, 
[...] turime tvirtą Airijos lietu-
vių bendruomenę, kuri nuolat 
organizuoja įvairius susibūri-
mus, turim savo kunigą Egidijų 
Arnašių [...]. Kalėdų rytą po 
lietuviškų mišių šalia bažnyčios 
esančiame kambarėlyje susėda-
me prie Kalėdinio stalo“, – lrt.

lt teigė R. Raižienė.

Pamato tikrąją Kalėdų 
vertę

Kita vertus, svetur išvy-
kę lietuviai pripažįsta, kad 
šventes, jei jos sutinkamos ne 
bendruomenėje, dažnai užsi-
miršta. „Turiu prisipažinti, kad 
kitas šventes, ne nacionalines, 
švenčiu būdama užsienyje tik 
tuomet, jei esu apsupta lietuvių, 
bet jei ne, jos dažnai užsimirš-
ta“, – lrt.lt pripažino Giedrė 
Motuzaitė.

Ieva Marščionkaitė, šiais 
Kalėdas pirmąkart sutiksianti 
ne Lietuvoje, pridūrė, kad net ir 
išlaikius lietuviškas tradicijas, 
Kalėdos svetur – ne Kalėdos.

„Galbūt todėl, kad svar-
biausia Kalėdų tradicija yra 
buvimas su artimais žmonėmis, 
bendravimas. O švenčiant už-
sienyje net jei ant stalo pasidėsi 
tokius pat patiekalus, kokių 
būtum pasigaminęs Lietuvoje, 
jei papuoši eglutę ir uždegsi 
žvakę ant stalo, Kalėdos vis 
tiek nebus tokios pat nuosta-
bios“, – teigė I. Marščionkaitė.

K a l ė d o s ,  p a s a k  I . 
Marščionkaitės, iki šiol buvusi 
stebuklinga šventė, tačiau, kai 
tenka jas sutikti užsienyje, 
bandoma įtikinti, kad iš tiesų 
taip nėra.

„Anksčiau labai mėgau ir 
laukdavau Kalėdų. Man tai 
buvo stebuklingas metas, bet 
dabar pati nejučiomis bandau 
save įtikinti, jog Kalėdos nėra 
jau tokios ir svarbios, kad tai 
tik dar viena diena, kad dar bus 
daug tų Kalėdų“, – laiške lrt.
lt rašė D. Britanijoje besimo-
kanti lietuvė.

Ji pridūrė, kad tokiomis 

situacijomis supranti ir pradedi 
vertinti dalykus, kurie galbūt 
gyvenant Lietuvoje atrodo 
„normalūs ir per mažai įverti-
nami“. „Atrodė, normalu, jog 
tave supa tavo šeima. Tik iš-
važiavęs svetur supranti, jog 
nesugebėjai džiaugtis tuo, ką 
turėjai. Tik praradęs, pajauti, 
kiek daug turėjai“, – teigė I. 
Marščionkaitė.

Grįžtančių mažiau
Lyginant su pernai ar užper-

nai šįmet pastebimai mažesni 
grįžtančiųjų srautai.

„Šiais metais ne taip, kaip 
pernai ir užpernai, kuomet iš 
Londono būdavo ir po du rei-
sus per dieną. Tiesa, tuo metu 
skridome į Vilnių, o dabar tik 
į Rygą. Šiais metais keleivių 
srautas sumažėjęs, tad rengti 
papildomų reisų nematome po-
reikio. Iš Londono mūsų lėktu-
vai skrenda kasdien, iš Dublino 
– keturis kartus per savaitę. 
Žinoma, emigrantai šventėms 
grįžta, Lietuva jiems brangi. 
Tačiau srautas ne toks didelis“, 
– 15min.lt citavo„airBaltic“ 
atstovę Rositą Sakalauskaitę. 
Ji pasakojo, kad šventiniu lai-
kotarpiu lėktuvai grįš pilni ar 
apie 90 proc. užpildyti.

Tarptautinio Vilniaus oro 
uosto komunikacijos sky-
riaus viršininkė Gabrielė 
Vasiliauskaitė pastebėjo, kad 
daugiausia keleivių, atvy-
kusių šventiniu laikotarpiu, 
aptarnauta 2007-aisiais, o 
paskui keleivių srautai ėmė 
mažėti. Pavyzdžiui, 2007 
m. gruodį iš Dublino grįžo 9 
tūkst. keleivių, o pernai – tik 
apie 6,5 tūkst.

Juozapas Paškauskas, LRT
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iš SSRS. Skelbiamos Baltijos 
šalių ir kitų buvusių sovietinių 
respublikų nepriklausomybės 
deklaracijos. 1991-ųjų rugpjū-
čio pučas Maskvoje. 1991-ųjų 
gruodį ukrainiečiai referendume 
balsuoja už nepriklausomybę. 
Tą patį mėnesį pasirašomas ir 
ratifikuojamas Belovežo susi-
tarimas. Gruodžio 25 d. atsi-
statydina „perestroikos“ tėvas 
M.Gorbačiovas. Gruodžio 31-
ąją SSRS nustoja egzistavusi, 
nors jos likvidavimo teisinės 
procedūros dar tęsis ilgai.

Kas dar? Rengiant SSRS 
laidotuves, be abejo, minima 
Lenkijos profesinė sąjunga 
„Solidarnosc“, demaskavusi 
supuvusią komunistinę siste-
mą. Italų „Corriere della Sera“ 
rašo, kad SSRS griūtis prasidėjo 
sulig profsąjungos susikūrimu 
1980-ųjų rugsėjį ir išskiria jos 
įkūrėjo Lecho Walęsos bei 
lenkų kilmės popiežiaus Jono 
Pauliaus II (Karolio Vojtylos) 
nuopelnus. Jeigu užgriebtume 
dar ankstesnius įvykius, reiktų 
paminėti sovietinius pogromus 
Vengrijoje ir Čekoslovakijoje, 
kurie įkalė pirmąsias vinis į 
SSRS karstą. Žinoma, politi-
kos veikėjų sąraše pirmasis yra 
M.Gorbačiovas, kuris po to ne 
kartą apgailestavo dėl imperijos 
žlugimo. Savotišku santvarkos 

duobkasiu kai kas vadina ir 
Leonidą Brežnevą, kuriam šią 
gruodžio 19 d. būtų sukakę 103 
m. Beje, 1958 m. kaip SSKP 
politbiuro narys, atsakingas už 
gynybinę ir karinę pramonę, 
N.Chruščiovo buvo atsiųstas 
į Vilnių ir net buvo užkopęs į 
Gedimino kalną. Kalbama, kad 
tais ekonominio atšilimo laikais 
aukštas partinis svečias šią pilį 
pavadino „lietuvių pasididžia-
vimu“...

Jei jau prisiminėme tokių 
veikėjų vizitus, tai nepamirš-
tamas buvo ir M.Gorbačiovo 
atvykimas į Vilnių 1990-
ųjų sausio 11-14 d., likus 
vos dviems mėnesiams iki 
Nepriklausomybės paskelbimo 
ir metams iki tragiškų Sausio 
įvykių. Bet ne dėl pirmojo ir 
paskutiniojo SSRS prezidento 
(juo jis buvo išrinktas kovą) 
viešnagės tai primenu, o dėl 
jos metu įvykusio akibrokšto. 
Tuomet šilto ir šalto patyręs 
„Kuro aparatūros“ gamyklos 
darbininkas Zenius Lisauskas 
tiesiai šviesiai svečiui išrėžė, ką 
jis manąs apie SSRS ir lietuvių 
siekį tapti nepriklausomais. 
Neseniai, spalio 11-ąją, deja, mi-
rusį Z.Lisauską taip pat galima 
įrašyti į SSRS griovėjus.

K a s  d a r ?  Ž i n o m a , 
A.Sacharovas, kurio mirties 
20-metį pažymėjome gruodžio 
14 d., V.Landsbergis, kuris 
iki šiol perspėja dėl bandymų 
reanimuoti Sovietų Sąjungą, 
netgi buvęs JAV prezidentas 
R.Reaganas, pirmas prabi-
lęs apie „blogio imperiją“... 
Bendrais bruožais SSRS šer-
menis padėjo surengti Šaltasis 
karas, sovietų pralaimėtas karas 
Afganistane, Berlyno sienos 
griūtis, užsitęsusi stagnacija, 
nuolatiniai nepritekliai, ekono-
minis nuosmukis, dar vadina-
mas „šlapios dešros“ sindromu, 
iš Vakarų sklindantys sotaus 
gyvenimo apžavai... Be abejo, 
lietuviškasis Sąjūdis, kitų kraš-
tų Liaudies frontai.

Tegul sprendžia kiekvie-
nas. Ir tegul paklausia savęs: 
ar dalyvavau šiose istorinėse 
šermenyse? Ar ilgiuosi SSRS?

Nes štai skaitau Latvijos 
rusakalbę interneto svetainę 
„Rilsoa“ („Rygos stilius“), kuri 
lieja krokodilo ašaras, savo 
skaitytojus graudindama nuos-
tabaus, daugiainternacionali-
nio, taikaus, visko pertekusio 
gyvenimo Sovietų Sąjungoje 
trelėmis. Daug ką jos pavilioja, 
kaip tą Odisėją sirenų balsai. 
Todėl A.Sacharovo fondo pir-
mininkas, žymus rusų žmo-
gaus teisių gynėjas Sergėjus 
Kovaliovas, išklausęs prezi-
dento D.Medvedevo kalbą apie 
modernizuojamą Rusiją, pareiš-
kė: „Sakoma, kad mes jau ne 
Sovietų Sąjungoje. Man atrodo, 
mes gyvename modernizuotoje 
SSRS, kai, siekiant nuolankumo 
ir paklusnumo, dar naudojami 
GULAG‘ai...“    www.iskauskas.lt

Paties tikriausio Kalėdinio stebuklo ir našių, prasmingų, kūrybingų Naujųjų Metų!
Žilvinas Bieliauskas, Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centras

(Atkelta iš 4 psl.)
KAS SUGRIOVĖ...

Paryžiaus flirtas su Maskva 
plečia takoskyrą tarp senųjų ir 
naujųjų Europos Sąjungos (ES) 
narių bei kelia įtampą Baltijos 
regione. Dar prieš įsigaliojant 
Lisabonos sutarčiai ilgus de-
šimtmečius neutralumo principo 
besilaikiusi Švedija pasirinko 
barikadų pusę – parlamento 
paskelbtoje Solidarumo de-
klaracijoje pareiškė, kad teiks 
pagalbą į bėdą patekusioms 
kaimynėms. Ši deklaracija nėra 
teisiškai įpareigojanti, tačiau ji 
atspindi esminį pokytį Švedijos 
saugumo politikoje.

Gruodžio pradžioje įsi-
galiojusi naująja Europos 
Sąjungos konstitucija vadina-
ma Lisabonos sutartis skelbia ir 
Solidarumo sąlygą, kuri narėms 
užtikrina visokeriopą, taip pat 
ir karinę, pagalbą ekologinės 
nelaimės, teroro akto ar žmo-
gaus sukeltos katastrofos atveju. 
„Visomis ES dispozicijai suteik-
tomis priemonėmis“, – sakoma 
Solidarumo sąlygoje.

Rusų sąjungininkai 
Paryžiuje

Kol kaimynės skelbia savi-
tarpio pagalbos principus, savo 
karines ambicijas vis sunkiau 
slepia Maskva, skelbianti, jog 
turi teisę Baltijos jūros du-
gnu planuojamą tiesti dujotiekį 
„Nordstream“ saugoti karine 
jėga. Rusijos ambicijos rado 
sąjungininkų ir Prancūzijos 
sostinėje Paryžiuje.

L a p k r i č i o  p a b a i g o -
je Kremlius paskelbė, kad iš 
Prancūzijos ketina įsigyti mo-
derniausią šios šalies karinį 
„Mistral“ tipo laivą. Prancūzijos 
karinio laivyno pasididžiavimu 
vadinamas „Mistral“ lapkričio 
23–27 dienomis stovėjo išmetęs 
inkarą Sankt Peterburgo uoste.

Tuo metu Paryžiuje Rusijos 
premjeras Vladimir Putin kartu 
su Prancūzijos kolega Francois 
Fillon kartu pirmininkavo 
Prancūzijos ir Rusijos strategi-
nės partnerystės seminarui.

Paryžiuje paklaustas, kurioje 

BALTIJOS JŪROJE KYLA KARINĖ TEMPERATŪRA
jūroje bus dislokuotas „Mistral“, 
jei sandoris vis dėlto įvyks, 
V.Putinas buvo kategoriškas: 
„Ten, kur mums pasirodys rei-
kalinga.“

„Mistral“, be sraigtaspar-
nių ir kitos karinės technikos, 
kaina – nuo 500 milijonų eurų. 
Partnerystės seminaro „rė-
muose“ veltui laiko nešvais-
tė ir Prancūzijos energetikos 
kompanijos, išreiškusios norą 
dalyvauti Rusijos dujų gigan-
tės „Gazprom“ projektuose. 
Gelbėjimo planą Rusijos auto-
mobilių gamintojui „AvtoVaz“ 
ir užsakymų garantijas sau tuo 
pat metu pasiūlė ir Prancūzijos 
„Renault“.

Kam ruošiasi Maskva?
„Prabilta jėgos kalba. 

Tikriausiai būtų galima klaus-
ti, kam ruošiasi Rusija?“ – 
nevienareikšmiškai klausia 
„Atgimimo“ kalbinti Švedijos 
ekspertai. Pasak jų, dar nega-
lima sakyti, kad padėtis prie 
Baltijos jūros įtempta, tačiau 
temperatūra kyla. Prancūzų 
flirtas su rusais tik didina ta-
koskyrą tarp Europos Sąjungos 
narių – Rytų ir Vidurio Europos. 
Tuo tarpu Baltijos valstybės, 
Lenkija ir Šiaurės šalys atsiduria 
įtampos zonoje.

„Nuo 2004–ųjų, kai Lietuva, 
Latvija ir Estija tapo NATO 
narėmis, įtampos regione kaip 
ir nebeliko. Klausimas buvo 
išspręstas. Tačiau dabar Baltijos 
jūra pamažu vėl virsta sudėtin-
gų diskusijų vieta“, – kalbėjo 
ekspertai.

Planai įsigyti „Mistral“ 
klasės karinį laivą jau negali 
būti vertinami kaip gynybiniai. 
„Mistral“ naudojamas operaci-
jose, kurių tikslas – puolimas, 
išsilaipinimas priešų terito-
rijoje. „Mistral“ gali gabenti 
900 kareivių ir 70 transporto 
priemonių, tarp jų – 13 tankų, 
16 karinių sraigtasparnių ir 4 
išsilaipinimo keltus. Toks laivas 
per trumpą laiką gali veiks-
mingai į krantą išlaipinti karinį 

dalinį, kurio veiksmus parems 
tankai. Pasak Švedijos apžval-
gininko Bo Pelln, nerimą kelia 
signalas, kad Rusija planuoja 
apsirūpinti puolamąja technika. 
„Atkreipkite dėmesį, prieš kurį 
laiką Kaliningrade vykusiuose 
kariniuose manevruose „Zapad“ 
vyko būtent išsilaipinimo atvi-
rame krante mokymai. Tokio 
pobūdžio kariniais veiksmais 
Rusija siunčia tikrai grėsmin-
gą žinią savo kaimynams“, – 
tvirtino dienraštyje „Svenska 
Dagbladet“ B.Pellnas.

Veidmainiai prancūzai
Pasak B.Pelln, padėtį 

Baltijos jūros regione lemia 
trys veiksniai. Pirmuoju ap-
žvalgininkas vadina Jungtinių 
Amerikos Valstijų nenorą ir 
nesugebėjimą įtvirtinti savo 
interesų Šiaurės Europoje. Kol 
amerikiečių kariuomenė iš pas-
kutiniųjų gina savo pozicijas 
Irake bei Afganistane, saugumo 
klausimai Europoje – tikrai ne 
karščiausių prioritetų sąraše.

Antruoju B.Pelln įvardija 
Rusijos norą susigrąžinti įtaką 
pasaulio politikos arenoje.

Trečiąjį veiksnį lemia pirmie-
ji du. Vokietijos ir Prancūzijos 
vis didesnė priklausomybė nuo 
rusiškos naftos ir dujų kelia rim-
tą interesų konfliktą ES. Pasak 
B.Pellnas, tokioje situacijoje 
visiškai suprantamas Lenkijos 
ir Baltijos valstybių nerimas 
bei siekis turėti aiškias JAV 
garantijas ir NATO gynybos 
planus. „Tokiomis aplinkybėmis 
Prancūzijos karinis sandoris su 
Rusija – tikras dūris į nugarą 
partneriams, – įsitikinęs B.Pelln. 
– Jei sandoris dėl karinės tech-
nikos įvyks, bus akivaizdu, 
kad Paryžiui nerūpi, kokią ka-
rinę įtampą jo veiksmai kelia 
Baltijos jūroje ir į kokią keblią 
padėtį Paryžius stumia savo 
sąjungininkus NATO ir ES.”

Šiuo atveju ypač svarbu, 
kokios laikysenos dėl prancū-
zų karinio sandorio laikysis 
Vokietija. „Jei bus pasirinkta 

tylėjimo pozicija, tai reikš labai 
niūrą žinią Lenkijai ir Baltijos 
šalims. Nuslėpti, kad dujos ir 
ekonominė nauda svarbiau nei 
kaimynių saugumas, bus neįma-
noma”, – konstatuoja B.Pellnas.

Moka tik žvanginti 
ginklais

„Apžvalgininkas B.Pelln 
kartais pelnytai vadinamas per-
nelyg dideliu rusofobu, tačiau 
jo keliami klausimai tikrai ver-
ti dėmesio”, – „Atgimimui” 
kalbėjo švedų ekspertai. Jų 
nuomone, Rusijos noras vėl 
atsistoti į didžiųjų valstybių 
tarpą akivaizdus. Tuo tarpu savo 
oficialios pozicijos dėl „Mistral” 
pirkimo neišsakė nei JAV, nei ki-
tos sąjungininkės NATO. „Kita 
vertus, sunku įsivaizduoti, kad 
Maskva ryžtųsi vartoti karinę 
jėgą Baltijos šalyse. Tam nėra 
jokių prielaidų. Tačiau ekono-
minis spaudimas per dujas ir 
naftą visiškai realus ir būtent 
jam būtina rasti atsvarą”, – įsi-
tikinę ekspertai.

Kartu Švedijos ekspertai 
dėl saugumo skylių negaili 
kritikos ir Baltijos valstybėms. 
Esą Vilniaus, Rygos ir Talino 
neveiksmingas bendradarbiavi-
mas karinėje srityje, ant išlikimo 
ribos balansuojantis Gynybos 
koledžas ir kitos iniciatyvos 
kaip ir visiškas nesugebėjimas 
vieningai ginti savo ekonominių 
interesų negali būti pateisina-
mas vien sunkmečiu.

Vytautė Šmaižytė, „Atgimimas“
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PIRMYN I KOVĄ
Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė, 
Ir kas už ateitį kovos! 
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus!

Už mūsų žemę numylėtą, 
Už bočių-milžinų kapus, 
Už brangų vardą paveldėtą, 
Kursai garsus pasauly bus, 
Palaimink, Viešpatie galingas, 
Lietuvių pastangas teisingas.
Pirmyn gi, vyrai, už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Ją bočių bočiai amžiais gynė, 
Už ją ir jų vaikai kovos! 
Pastiprink, didis Dieve, mus 
Atremti priešo puolimus.

Kur senas miestas Gedimino,
Kur eina Nemunas platus,
Kur mūsų Vytį priešai žino,
Kas drįs užpulti tuos kraštus?
Palaimink, Viešpatie galingas,
Atremti audras pragaištingas!

„Pavasario balsai”, XVII laida

Maironio lietuvių literatū-
ros muziejus išleido pirmą-
ją kompaktinę plokštelę „Iš 
Maironio rinkinio“. Joje – ne 
tik Maironio meno kolekcija, 
rankraščiai. Plokštelėje įra-
šytas muziejininkų sukurtas 
filmas „Mūsų Maironis“ atve-
ria duris į aštuonis autentiškus 
poeto kambarius, sodą.

Pasak Maironio lietuvių 
literatūros muziejaus darbuo-
tojų, Jonas Mačiulis mėgo 
fotografuotis, todėl daug svar-
bių gyvenimo akimirkų liko 
nuotraukose. Jose – artimųjų, 
giminių, mokslo bei studijų 
draugų, profesorių, dvasinin-
kų, kultūros ir visuomenės 
veikėjų, bičiulių šeimų, pa-
žįstamų vyrų, taipogi moterų 
atvaizdai.

Kompaktinėje plokštelėje 
išskirta keletas teminių nuo-
traukų grupių: „Tėvai, seserys, 
giminės. Tėviškė“, „Mokslo, 
studijų, darbo metai. Kaunas. 
Peterburgas“, „Sugrįžus į 
Lietuvą. Maironio namai“, 
„Maironio mūzos“, „Maironis 
– Kauno dvasinės semina-
rijos rektorius“, „Maironis 
– Lietuvos universiteto pro-
fesorius“, „Maironis – visuo-
menės veikėjas“, „Maironio 
laisvalaikis ir kelionės“.

Kaip atrodė garsusis tau-
tos dainius, galima pama-
tyti ne tik nuotraukose, bet 
ir meno kolekcijoje esan-
čiuose portretuose. Maironį 
yra įamžinę J. Mioduševskis 
(1904), J. Janulis (1924, 
1927), S. Romerienė (1924), 
E. Janulaitienė (1931). O 1928 
m. J. Zikaras sukūrė bronzinį 
jo bareljefą.

Kompaktinės plokštelės 
skyrius „Meno kūriniai“ bei 
filmas pristato Maironio na-
muose sukauptą meno ko-
lekciją. Dalį jos Maironis 
parsivežė iš Peterburgo, ku-
riame studijuodamas, o vėliau 
profesoriaudamas praleido 
devyniolika metų.

Savo namų interjerui puošti 
poetas buvo įsigijęs ar gavęs 
dovanų žinomų dailininkų, 
skulptorių darbų. Maironio 
surinktoje meno kolekcijo-
je galima išskirti religinę, 

KOMPAKTINĖJE PLOKŠTELĖJE –  
MAIRONIO PALIKIMAS

istorinę bei tautinę temas. 
Šalia didžiųjų drobių kopi-
jų – ispanų dailininko B. E. 
Muriljo „Šventosios šeimos“, 
italų tapytojo P. Veronezės 
„Puotos pas Levį“, J. Mateikos 
„Žalgirio mūšio“, nežino-
mo XVII amžiaus autoriaus 
Vytauto Didžiojo portreto – 
Maironio bute galima matyti 
K. Šimonio paveikslus „Seną 
pilį“ (1918), „Vaikus su gė-
lėmis“, „Mergaitę gėlėse“, 
„Saulės dukrytę“ (1924), I. 
Šlapelio „Auksinį rudenį“ ir 
kt. Vienas seniausių Maironio 
turėtų lietuvių menininkų kū-
rinių – skulptoriaus bei akva-
relisto K. Sklėriaus 1899 m. 
sukurtas bareljefas „Antanas 
Strazdas“.

Rankraštynas – labai svarbi 
Maironio archyvo dalis. Jį 
sudaro kūrybiniai rankraščiai, 
pamokslai, paskaitos, proginių 
kalbų tekstai, įvairūs užrašai. 
Rašyta lietuvių, lotynų bei 
lenkų kalbomis. Poetas rašė į 
atskirus sąsiuvinius, lapus, net 
knygose galima rasti įrašytų 
posmų, autorinių taisymų bei 
redagavimų.

Išlikę Maironio parengtų 
spaudai rankraščių: drama 
„Didysis Vytautas – kara-
lius“, libretas „Nelaimingos 
Dangutės vestuvės“, pa-
saulinės literatūros trumpas 
vadovėlis, lyrikos knygos 
„Pavasario balsai“ paskutinė 
autorinė redakcija (1927 m.) 
– šis eksponatas pripažintas 
regioninės reikšmės dokumen-
tinio paveldo objektu ir įtrauk-
tas į UNESCO programos 

„Pasaulio atmintis“ Lietuvos 
nacionalinį registrą, registra-
cijos Nr. 34. Kompaktinėje 
plokštelėje taip pat galima rasti 
Maironio sakytų pamokslų ir 
kalbų.

Skyriuje „Knygos“ pri-
statomos Maironio knygos, 
išleistos autoriui esant gyvam, 
išskirtinę vertę turintys pir-
mieji jų leidimai. Yra išlikusių 
knygų, kuriose Maironis įrašė 
dedikacijas ir padovanojo bi-
čiuliams, žinomiems to meto 
žmonėms. Maironio knygose 
galima rasti poeto ranka įra-
šytų posmų, teksto taisymų bei 
redagavimų.

Paskutiniajame skyriuje 
„Memorialinė biblioteka“ mu-
ziejininkai kviečia į Maironio 
skaitytų knygų pasaulį.

Projekto „Kompaktinė 
plokštelė „Iš Maironio rin-
k i n i o “  a u t o r ė s  A l d o n a 
R us eck a i t ė  i r  Ramin t a 
Antanaitienė. Kūrybinė grupė: 
Virginija Pačėsaitė, Dainius 
Svobonas, Jūratė Zalubaitė, 
Inga Zamulskienė.            LRT

TAUTOS DAINIUS
Maironio asmenyje kryžia-

vosi keletas būdingų kontrastų. 
Buvo ne bajoras, o gimė dva-
re ir atrodė dvariškas, netgi 
didikiškas. Buvo žemaitis, o 
raštuose ir gyvenime šito ne-
prisiminė ir nemėgo, kad kiti 
pri mintų, Ketino būti matema-
tiku ir pradėjo šiuos moks lus 
studijuoti Kievo universitete, 
o pagaliau tapo ku nigu teolo-
gu – moralistu. Tikėjosi tapti 
vyskupu, nes vyskupais pa-

Maironis
Sausio mėnesį Lyric Opera of Chicago (20 N. Vacker, 

Chicago, IL 60606) vyks 6 Puccini operos „Tosca” spektakliai, 
kuriuose išgirsime garsiąją Violetą Urmana. Spektakliai vyks: 
sausio 10 d., sekmadienį, 2 val. p. p.; sausio 15 d., penktadienį, 
7:30 val. v.; sausio 19 d., antradienį, 7:30 val. v.; sausio 22 d., 
penktadienį, 2 val. p. p.; sausio 25 d., pirmadienį, 7:30 val. v.; 
sausio 29 d., penktadienį, 7:30 val. v.

„Tosca, kuri suvirpino mūšų širdis”, - taip apie Violetos 
Urmana atlikimą rašė Los Angeles Times dar 2005 m. 
Cavaradossi vaidmenyje girdėsime te norą Marco Berti, Scarpia 
- baritoną Lucio Galio. Opera bus atliekama italų kalba su 
angliškais subtitrais. Bilietus galima įsigyti tinklalapyje www.
lyricopera.org. Bilietų kaina prasideda nuo 33 dol. Tel. pasi-
teiravimui: 312-332-2244.

The New York Times, 
London Times rašo: ji dainuoja 
pagrindines partijas La Scalos, 
Covent Garden, Metropolitan, 
Austrijos, Vokietijos Ispanijos 
operų teatruose. Neseniai su te-
noru Placido Domingo pasirodė 
jos įdainuotos operų ištrau-
kos su Vienos Filharmonijos 
orkestru. Išleido Deutche 
Gramaphone CD.

Vilniuje, Katedros aikštėje įrengta kalėdinė prakartėlė, per 
Kalėdas nukentėjusi nuo chuliganiškai besielgiančių asmenų, 
išardoma nesulaukus Trijų Karalių šventės, su apgailestavimu 
gruodžio 29 d. pranešė Vilniaus arkivyskupijos kurija.

Kūčių vakarą Vilniaus arkivyskupo metropolito Audrio 
Juozo Bačkio pašventinta pagrindinė miesto prakartėlė svar-
biausioje sostinės aikštėje ankstesniais metais džiugindavo 
vaikus ir suaugusius visą Kalėdų švenčių laikotarpį iki Trijų 
Karalių, sausio 6-osios. “Deja, šiemet miesto valdžia, taupy-

dama lėšas, atsisakė skirti 
apsaugos darbuotojus, todėl 
jau per kelias pirmąsias die-
nas prakartėlė nukentėjo nuo 
chuliganiškai besielgiančių as-
menų. Nepasiteisino pažadai, 
kad tvarkai užtikrinti pakaks 
vaizdo kamerų – paaiškėjo, 
kad pačiame Vilniaus centre, 
po Vidaus reikalų ministerijos 
langais, vandalų siautėjimas 
nėra užkardomas: buvo aplau-
žytos figūros, ištepti ir suplė-
šyti drabužiai bei gyvulėliai”, 
- rašoma kurijos pranešime.

“Kadangi prakartėlė yra 
ne vien pasižmonėjimo, bet ir 
maldos vieta, todėl apgailė-
tina jos būklė įžeidžia tikin-
čiųjų jausmus, o Arkikatedros 
parapija ir arkivyskupijos 
kurija neturi galimybių pa-
skirti ar pasamdyti deramai 
pasirengusių apsaugos funk-
cijoms žmonių, teko priimti 
nelengvą sprendimą pra-
kartėlę išardyti”, pažymima 
pranešime.                 LGĮTIC

VIOLETA URMANA – ČIKAGOJE!

Violeta Urmana                                                               openpr.com

rinkdavo buvusius Petrapilio 
akademijos vicerektorius ir 
seminarijų rektorius, ir juo ne-
tapo dėl lenkų intrigų. Gavęs 
vyskupiškas insignijas kaip 
prelatas, tur būt, protesto žen-
klui, niekad jų nevarto jo.

Niekur, jokioj mokykloj 
nesimokė lietuviško raš to, o 
pasidarė didžiausias lietuvių 
rašytojas. Buvo va dinamas 
tautos dainium, lietuvių poetų 
karalium, o tautai atgavus 
laisvę jaunesniųjų poetų buvo 
nuvai nikuotas ir užmarštin 
skandinamas. Dabar jis vėl ka-
raliauja Lietuvoje ir išeivijoje.

Buvo mažakalbis iš pri-
gimties, o poezijoje gražbylys. 
Iš pažiūros nedrąsus, o rašė 
kurstomąją poezi ją draudžia-
muoju spaudos metu, skelbė 
tautos prisikė limą pavergime 
ir, tapęs rektoriumi (1908), 
išvijo lenkiškumo likučius iš 
seminarijos, rašo Stasys Yla 
„Vardai ir veidai”, 277 psl.
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FOR RENT
EUCLID 200th Street unit for rent – 
Downstairs, 1 bedroom, living room,  

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

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

Sausio 9-17 dienomis ren-
giama teatro šventė „Atverk 
teatro duris” suteiks progos 
nemokamai pamatyti spek-
taklius ir koncertus apie 6 
tūkstančiams žmonių neišga-
lintiems įsigyti bilietų į kultūros 
renginius.

Projektas aprėps daugelį ša-
lies regionų – teatrų ir koncertų 
salių durys svetingai atsivers 
septyniuose miestuose – pro-
jektui susibūrė 11 Lietuvos 
teatrų ir kultūros įstaigų. 
Pirmąkart Lietuvoje vyksiantį 
projektą „Atverk teatro duris” 
inicijuoja didžiausias Lietuvos 
kultūros ir sporto mecenatas 
Vladimiras Romanovas.

Ūkio banko investici-
nės grupės prezidentas V. 
Romanovas sako, kad daugiau 
kaip dešimt metų buvo rengia-
mas šventinis vakaras darbuo-
tojams, bet kilo idėja surengti 
galingesnį renginį. „Manau, 
kad žmogui padeda išlikti žmo-
gumi menas ir kultūra. Todėl 
suteiksime galimybę ateiti į 
teatrą visos šalies žmonėms, 
nesvarbu, kuriame mieste jie 
gyventų ir koks jų socialinis 
statusas. Sausio mėnesį visoje 
Lietuvoje įvyks didelė meno 
šventė. Tikiuosi, kad į kultūros 
renginius ateis tik tie žmonės, 
kurie tikrai nori meno”, - sako 
V. Romanovas.

Labdaros projekte „Atverk 
teatro duris” dalyvaus įvairių 
miestų teatrai, koncertinės įs-
taigos ir net Jūrų muziejus, ne 
vienus metus bendradarbiau-
jantys su Ūkio banku. Kultūros 

įstaigų atstovai sakė labai pa-
laiką šią akciją ir tikisi, kad ji 
bus pirmoji, bet ne paskutinė. 
Lietuvoje daug kalbama apie 
socialinę atskirtį, tačiau tylima 
apie kultūrinę atskirtį – iki šiol 
kultūros renginiai yra prieinami 
gana siauram Lietuvos žmonių 
ratui, o tai lemia ir finansinės 
šalies gyventojų galimybės, ir 
geografinė atskirtis, ir bendras 
suformuotas požiūris bei kultū-
rinė elgsena.

Projekte dalyvaujantis 
Kauno dramos teatras rodys 
spektaklį pagal Oscar Wilde 
pasaką „Žvaigždžių vaikas” 
visai šeimai – specialiai šiam 
spektakliui pasirinkti Girstučio 
kultūros rūmai, talpinantys 
apie 600 žiūrovų. „Visą spek-
taklį galime skirti socialiai 
remtiniems žmonėms – tarp jų 
tikrai labai daug inteligentijos, 
pensinio amžiaus žmonių, kurie 
šiandien labai norėdami patekti 
į spektaklį negali sau leisti 
mokėti 10 ar 12 litų už bilietą”, 
- sakė Kauno dramos teatro 
direktorius Egidijus Stancikas.

Lietuvos rusų dramos tea-
tras pakvies į naujausią savo 
spektaklį „Miegančioji gra-
žuolė”. Oskaro Koršunovo 
teatras Ūkio banko teatro are-
noje rodys pasaulį apkeliavusį 
spektaklį „Vasarvidžio nakties 
sapnas”.

Panevėžio Juozo Miltinio 
dramos teatras žiūrovus pa-
kvies į spektaklio „Kalifornijos 
viešbutis” premjerą. Šiaulių 
dramos teatras pavargusius 
nuo kasdienybės nudžiu-

gins komedija „Sriubinė”, o 
Marijampolės dramos teatras 
parodys spektaklį „Nusirengti 
nebūtina”. Alytaus miesto 
teatras žiūrovams dovanos 
spektaklį „Bandymų dienos” 
pagal Vinco Mykolaičio-Putino 
„Altorių šešėlių” pirmąją dalį.

Atsipalaiduoti viename pa-
traukliausių reginių – delfinų ir 
Kalifornijos jūrų liūtų pasiro-
dyme – pakvies Jūrų muziejus 
Klaipėdoje, kurio darbuotojai 
neabejoja, kad šie artistiški gy-
vūnai – irgi labai geri ir įtaigūs 
aktoriai.

Lietuvos pagrindinės kon-
certinės įstaigos taip pat pa-
rengė turiningas programas. 
Nacionalinė filharmonija sau-
sio 14 dieną pakvies į koncertą 
visai šeimai „Jaunieji talentai”, 
kuriame dalyvaus talentingos 
jaunosios solistės ir Lietuvos 
kamerinis orkestras.

Kauno valstybinė filhar-
monija sausio 9 dieną ren-
gia Kauno valstybinio choro, 
Kauno simfoninio orkestro ir 
solisčių koncertą. Klaipėdos 
valstybinis muzikinis teatras 
sausio 14 dieną kvies pasi-
klausyti gražiausių miuziklų 
melodijų vakare „Miuziklas, 
miuziklas”.                    LGĮTIC

Vytauto Didžiojo karo mu-
ziejus grąžino Kauno arkivys-
kupijai 35 Žemaičių vyskupų 
portretus, datuojamus XVIII 
a.-XX a. pradžia.

Grąžintąsias vertybes iš-
saugojo ir restauravo Vytauto 
Didžiojo karo muziejus. Tai 
dalis sovietinės valdžios užda-
ryto Bažnytinio meno muzie-
jaus rinkinio, 1958 m. pateku-
sio į tuometį Kauno valstybinį 
istorijos muziejų. Minėtosios 
vertybės 2009 m. įtrauktos į 
Kultūros vertybių registrą.

Portretai grąžinti Kauno ar-
kivyskupijai vykdant Katalikų 
Bažnyčios nuosavybės tei-
sės į kilnojamąsias kultūros 
vertybes atkūrimo įstatymu. 
Valstybė 2006-2009 me-
tais jau grąžino Katalikų 
Bažnyčiai 1878 vertybes, 
skelbia Kultūros ministerija.

Pirmosios žinios apie 
Žemaičių vyskupų portretų ko-
lekciją, pasak dailės istorikės 
Dalios Tarandaitės, siekia XVI 
amžių. Vyskupas Motiejus 
Valančius knygoje “Žemaičių 
vyskupystė” mini, kad vysku-
pas Vaclovas Virbickis (vys-
kupavęs 1534-1555 m.), ant 
mūro pamatų pastatydinęs me-
dinę Varnių katedros bažnyčią, 
jos sienas papuošė “portretais 
senų pranokėjų savo, Žemaičių 
vyskupų”. Varnių katedros 
1675 m. vizitacijos ataskaitoje 

Popiežiaus Benedikto XVI 
ir Rusijos prezidento Dimitrij 
Medvedev pasitarimo svar-
biausiu rezultatu laikomas 
sprendimas formaliai pradėti 
Šventojo Sosto ir Rusijos 
Federacijos diplomatinius 
santykius, kurie bus Rusijos 
ambasados ir apaštalinės nun-
ciatūros lygmeniu. Maskvoje 
buvo paskelbtas prezidento de-
kretas, kad buvęs prie Rusijos 
konsulatas prie Šventojo Sosto 
pakeliamas į ambasados rangą, 
o Vatikano atstovui Rusijoje 
nuncijaus rangas.

Vatikanas ir Rusija di-
plomatinius santykius pradėjo 
1990 m., kai Sovietų Sąjungos 
prez. M. Gorbačiovas lankėsi 
pas popiežių Joną Paulių II. 
Tačiau tų santykių plėtrai prie-
šinosi tuo metu Maskvos patri-
archas Aleksiejus II. Popiežius 
dar nekviečiamas apsilanky-
ti Maskvoje. Šis klausimas 
dar paliekamas Maskvos pa-
triarchato ir Vatikano Bei 
Rusijos Stačiatikių Bažnyčios 
ir Katalikų Bažnyčios santykių 
derinimo lygmeniui.

Rusijos prezidento vizi-
to metu Vatikane buvo pa-

skelbti statistiniai duomenys 
apie Katalikų bendruomenę 
Rusijoje. Katalikai ten sudaro 
maždaug 1 proc. iš 142 mln. 
Rusijos gyventojų. Katalikai 
daugumoje yra susitelkę azi-
jinėje teritorijoje. Ten dau-
giausia ne rusai, bet buvusių 
tremtinių – lenkų, vokiečių, 
lietuvių ir kitų tautybių žmo-
nės.

K a t a l i k ų  B a ž n y č i a 
Rusijoje padalyta į keturias 
diecezijas – Maskvos arki-
vyskupija metropolija ir tris 
sufraganines vyskupijas, ku-
riose veikia 400 parapijų. 
Sielovadoje dirba 336 kunigai, 
22 broliai vienuoliai, 375 sese-
rys vienuolės, grupės kateche-
tų ir pasauliečių misionierių. 
Sankt Peterburge veikianti 
kunigų seminarija dar negali 
pakankamai parengti kunigų, 
todėl dauguma ten kunigų yra 
užsieniečiai. Dešimtys parapi-
jų neturi kunigų ir yra adminis-
truojamos pasauliečių; kunigui 
tik retkarčiais atvykstant.

U k r a i n o s  K a t a l i k ų 
Bažnyčia Antrojo pasaulinio 
karo pabaigoje sovietų dikta-
toriaus Stalino įsakymu buvo 

VATIKANO IR RUSIJOS RYŠIAI įjungta į Maskvos stačiatykių 
patriarchatą. Todėl naujos pro-
blemos iškilo, kai popiežius 
Jonas Paulius II 2002 m. įstei-
gė naujas katalikų vyskupijas. 
Stačiatikių vadovybė apkaltino 
bandant patraukti rusus į ka-
talikybę. Tada valdžia nebeiš-
davė užsienio kunigams vizų.

Pastaruoju metu Maskvos 
katalikų vyskupas Paol Pecis 
teigia, kad Katalikų Bažnyčios 
santykiai su Maskvos pa-
triarchatu gerėja. Rugsėjo 
mėnesį Romoje lankėsi nau-
jojo Maskvos patriarcho 
Kirilo I atstovas arkivyskupas 
Hilarionas ir po pasitarimo su 
popiežiumi Benediktu XVI pa-
tvirtina, kad santykiai įžengė į 
naują etapą – galimas artimas 
bendravimas.

 Rusijos prezidento vizito 
metu popiežius jam padova-
nojo savo enciklikos „Caritas 
in Vertitate” vertimą į rusų 
kalbą. Prezidentas popiežiui 
padovanojo dar kardinolu 
esant jo raštų rinkinį rusų kal-
ba ir Stačiatikių Bažnyčios 
22 tomus. Tai pirmas kartas, 
kada Maskvos stačiatikių pa-
triarchtas išleido popiežiaus 
Benedikto XVI raštus atskiru 
leidiniu.                               VR

TEATRŲ IR KONCERTŲ SALIŲ DURYS 
SVETINGAI ATSIVERS VISOJE LIETUVOJE

Popiežius Benediktas XVI savo bibliotekoje priėmė Rusijos pre-
zidentą Dmitrij Medvedev.                                                         EP

ŽEMAIČIŲ VYSKUPŲ PORTRETAI GRĄŽINTI KAUNO 
ARKIVYSKUPIJAI

minimi ir katedroje buvę 27 
Žemaičių vyskupų portretai. 
1680 m. medinė Varnių sude-
gė. Gaisras buvęs toks didelis, 
kad lieka tik spėlioti, ar išliko 
bent vienas senasis portretas.

Vyskupas Kazimieras 
Pacas (1668-1695) pasta-
tydino mūrinę, iki šiol te-
bestovinčią Varnių bažny-
čią, kurią ir šiandien puošia 
Žemaičių vyskupų Merkelio 
Giedraičio, paties Kazimiero 
Paco, Antano Tiškevičiaus, 
S t e p o n o  G i e d r a i č i o  i r 
Motiejaus Valančiaus portre-
tai. Neatmetama galimybė, 
jog Žemaičių vyskupų portre-
tais baroko epochoje galėjo 
būti puošti ir vyskupų rūmai 
Alsėdžiuose. 

1864 m. Žemaičių vysku-
pijos centrą perkėlus iš Varnių 
į Kauną čia buvo pervežti 
Žemaičių vyskupų portretai 
ir pakabinti Žemaičių ku-
nigų seminarijos didžiojoje 
salėje. Seminarijos rektorato 
rūmų trečiajame aukšte įkūrus 
Bažnytinio meno muziejų į 
jo rinkinius buvo įtraukti ir 
minėtieji portretai.

1958  m.  pe rduodan t 
Bažnytinio meno muziejaus 
eksponatus Kauno valstybi-
niam istorijos muziejui (da-
bar Vytauto Didžiojo karo 
muziejus) buvo perduoti ir 35 
šiam rinkiniui priklausę por-
tretai. Septyni šiam rinkiniui 
priskirtini portretai (Martyno 
L u o k i e č i o ,  M i k a l o j a u s 
R a d v i l o s ,  S t a n i s l o v o 
N a t u r s k i o ,  A l e k s a n d r o 
Sapiegos, Kazimiero Paco, 
Jono Jeronimo Krišpino 
Kiršenšteino,  Juozapato 
Mykolo Karpio) ir šiandien 
saugomi Kauno tarpdiecezinė-
je kunigų seminarijoje. LGĮTIC
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DIRVAI
AUKOJO

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Garbė Jums, kad taip 
gražiai purenate ir prižiūrite 
„Dirvą”. Gaila, kad Lietuvoje 
jau beveik nebeliko tokių 
tautinių leidinių. Žinoma, 
derlių lemia ne tik dirva, bet 
ir kokios sėklos į ją suberia-
mos, lemia tie, kurie gyvena ir 
gyvens, lemia, kiek stiprus jų 
tikėjimas ir pasiryžimas dirbti 
savo Tautai, ginti ir stiprinti jos 
Nepriklausomybę, kiek ir kaip 
suvokia jos misiją istorijai ir 
pasauliui.

Mūsų Tauta ne kartą buvo 
atsidūrusi ant pražūties slenks-
čio ir Valstybė ne kartą prarasta 
ne dėl pralaimėjimų mūšių lau-
kuose, o dėl vadų trumparegiš-
kumo, dėl per didelio toleran-
tiškumo (o dažniausiai dėl abe-
jingumo savoms vertybėms), 

Washington, DC, gruo-
džio 21 d. (AFP) - JAV Senate 
pašalinta svarbi kliūtis pre-
zidento numatytai sveikatos 
apsaugos sistemos pertvar kai, 
kurią jis paskelbė pagrindiniu 
savo yidaus politikos uždavi-
niu ir kuri dabar veikiausiai 
bus patvirtinta, kaip siekia 
Barack Obama.

Po daug valandų trukusių 
aud ringų diskusijų visi 58 de-
mokratų se natoriai suvienijo jė-
gas su dviem ne priklausomais 
sąjungininkais ir per balsavimą 
užsitikrino lygiai 60 balsų, ku-
rių reikėjo užbaigti debatus dėl 
įstatymo projekto.

„Mūsų sveikatos apsaugos 
siste mos bėda yra tai, nuo ko 
kasdien miršta vis daugiau 
amerikiečių”, - sakė Senato 
demokratų daugumos vadovas 
Harry Reid baigiamojoje kal-
boje prieš balsavimą.

Visi 40 respublikonų sena-
torių balsavo prieš įstatymo 
projektą. Res publikonai pripa-
žino, kad šiuo metu jie neturi 
politinių galių užkirsti kelią 
planuojamai didelio masto 
pertvar kai, tačiau įspėjo de-
mokratus, kad už šiuos planus 
jiems teks sumokėti di delę 
politinę kainą ateinančių metų 
lapkritį vyksiančiuose kaden-
cijos vi durio rinkimuose.

Senate numatyti dar du 
proce dūriniai balsavimai, ku-
rie turi įvykti vienos die-
nos skirtumu, o ketvirta dienį, 
Kalėdų išvakarėse, sureng tas 
galutinis balsavimas dėl refor-
mos, kuri bus didžiausio masto 
svei katos apsaugos sistemos 
pertvarka per keturis dešim-
tmečius.

Labai neįprastas naktinis 

balsavimas Senate įvyko po 
visą dieną Ka pitolijuje vyku-
sių įnirtingų debatų, kurių da-
lyvių neatvėsino ir Washington 
savaitgalį užklupusi smarkiau-
sia per kelerius pastaruosius 
metus pūga.

Po sveikatos apsaugos sis-
temos pertvarkos sveikatos 
draudimu tu rėtų būti aprū-
pinti 31 mln. iš maž daug 36 
mln. šiuo metu jo neturinčių 
amerikiečių. Dauguma ame-
rikiečių turės įsigyti sveikatos 
draudimą, o mažas pajamas 
gaunančioms šeimos bus ski-
riamos lėšos, kad jos galėtų tai 
padaryti.

Demokratai sakė, kad pa-
rengto įstatymo projekto įgy-
vendinimas at sieis mažiau nei 
900 mlrd. JAV dole rių, kaip 
siekia B. Obama, ir nepadi dins 
biudžeto deficito. Jie rėmėsi 
ne partiniu principu sudarytos 
Kongreso biudžeto valdy-
bos išvadomis, kad pertvarka 
per ateinančius dešimt metų 
kainuos 871 mlrd. dolerių ir 
sumažins biudžeto deficitą 
maždaug 132 mlrd. dolerių.

Nors Amerika yra turtin-
giausia pasaulio valstybė, ji 
vienintelė pra moninė šalis, 
kuri neužtikrina svei katos 
priežiūros visiems piliečiams. 
Jungtinėse Valstijose vieno 
asmens sveikatos priežiūrai 
skiriama daugiau nei dvigubai 
lėšų nei Didžiojoje Britanijoje, 
Prancūzijoje ir Vokieti joje, ta-
čiau šalis vis tiek atsilieka nuo 
kitų valstybių pagal žmonių 
viduti nės gyvenimo trukmės ir 
kūdikių mirtingumo duomenis, 
nurodo Tarp tautinė ekonominio 
bendradarbia vimo ir plėtros 
organizaciją.
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A.Barzdukas, Falls Church, VA ..... 20
K.Bruožis, Cleveland, OH .............. 20
N.Juškėnas, Clev. Hts., OH ............ 20
V.Matulis, Stuart, FL ....................... 20
M.Pažemėnas, 
Rancho Palos Verd., CA ................. 20
V.Shimkus, Dalton, PA ................... 20
T.Sperauskas, Glen Cove, NY ........ 20
A.Bivainis, Edinburg, TX ............... 10
G.Gedvilienė, Willoughby, OH ...... 10
G.Karsokas, Cleveland, OH ........... 10
N.Kent, St. Pete. Bch., FL .............. 10
F.Klimaitis, Cleveland, OH ............ 10
B.Navickas, Lemont, IL ................. 10
V.Taraška, Wickliffe, OH ................ 10
H.Valaitis, Old Saybrook, CT ......... 10
D.Jakas, Blue Bell, PA .................... 10
P.Matas, Mentor, OH ........................ 5
N.Palubinskas, Cleveland, OH ......... 5

LAIŠKAS

Prezidentui V.Matulioniui, Red. V.Radžiui
Gerbiami ir brangūs dirviečiai,

padlaižiavimo svetimiesiems, 
susitaikėliškumo, savanaudiš-
kumo  ir rūpinimosi tik jau 
iškilusių problemų sprendimu, 
neįžvelgiant pasekmių ateičiai 
ir susitaikant su aukos, kanki-
nės, su istorijos stebėtojos, o ne 
jos kūrėjos vaidmeniu. Tauta ir 
Valstybė yra pasmerkta išny-
kimui, prisiimanti tik istorijos 
stebėtojos, aukos misiją.

Brangūs Dirviečiai, Šv. 
Kalėdų ir Naujų metų proga 
linkiu Jums ištvermės ir to-
liau leidžiant taip kiekvienam 
Lietuviui reikalingą „Dirvą”, 
rūpinantis lietuvybės ir ne-
priklausomos Lietuvos amži-
numu.  

Būkte laimingi JŪS ir 
JŪSŲ artimieji.

Doc. Algimantas Liekis

SVEIKATOS SISTEMOS PERTVARKA

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

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

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

2009 m. gruodžio 30 d. – 2010 
m. vasario 27 d., Huttenfelde, 
Vokietijos lietuvių bendruome-
nės Nepriklausomybės minėji-
mo metu, bus atidaryta Europos 
lietuvių kultūros centro (ELKC) 
rengiama paroda “Aš esu čia”. 
Parodoje bus demonstruojami 
Europoje gyvenančių lietuvių 
darbai, atspindintys jų gyvenimą 
užsienyje. Tokio pobūdžio paro-
da siekiama vizualizuoti tautie-
čių veiklą jos nepagražinant ir 
nenumenkinant, leidžiant apie ją 
papasakoti patiems individams. 
Kas mes tokie esame, kokie mes 
ir ką veikiame už Lietuvos ribų? 
Ar mums čia gera, ar radome 
žadėtąjį geresnį gyvenimą? O 
galbūt abejojame savo sprendi-
mu, galbūt norime grįžti atga-
lios, nesuleidome svetur savo 

LR Užsienio reikalų mi-
nistras Vygaudas Ušackas 
gruodžio 31 dieną Užsienio 
reikalų ministerijos garbės 
ženklu „Lietuvos tūkstan-
tmečio žvaigždė“ už ypatin-
gą asmeninį indėlį atkuriant 
nepriklausomos Lietuvos di-
plomatinę tarnybą, įtvirtinant 
Lietuvos valstybingumą ir 
garsinant jos vardą apdova-
nojo Atkuriamojo Seimo pir-
mininką, Europos Parlamento 
narį Vytautą Landsbergį ir 
prezidentą Algirdą Mykolą 
Brazauską.

Teikdamas apdovanoji-
mus, ministras pažymėjo, kad 
šiandien, paskutinę Lietuvos 
vardo tūkstantmečio minėjimo 
metų dieną ir dviejų svarbių 
metų sandūroje, kai Lietuvos 
tūkstantmetį keičia atkurtos 
nepriklausomos Lietuvos dvi-
dešimtmetis, yra pagerbiami 
du ypač Lietuvai nusipelnę 
asmenys.

Ministras pažymėjo, kad 
V.Landsbergio ir A.Brazausko 
vadovavimo metu buvo pa-
siekti Lietuvai svarbūs diplo-
matiniai laimėjimai: tarptau-
tinis pripažinimas, svetimos 
kariuomenės išvedimas, su-
tarčių dėl Lietuvos valsty-
binės sienos nustatymo su 
kaimyninėmis valstybėmis 

LR Užsienio reikalų ministras V.Ušackas, buv. Lietuvos preziden-
tas A.Brazauskas, Europarlamento narys prof. V.Landsbergis po 
„Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“ žymens įteikimo. LR URM nuotr.

„LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO 
ŽVAIGŽDE“ APDOVANOTI  

VYTAUTAS LANDSBERGIS IR  
ALGIRDAS BRAZAUSKAS

pasirašymas, draugiškų san-
tykių su Lenkija užmezgimas 
ir įtvirtinimas, istorinės tiesos 
pripažinimas ir santykių su 
pasaulio žydų bendruomene 
ir Izraeliu normalizavimas, 
Baltijos valstybių chartijos su 
JAV pasirašymas, nutiesęs ke-
lią mūsų šalies narystei NATO 
ir šalies modernizavimas, pa-
sirengimas narystei Europos 
Sąjungoje.

„Likimas Lietuvai buvo 
dosnus, kad prie Lietuvos 
sugrįžimo į pasaulį ir diplo-
matinės tarnybos sutvirtinimo 
vairo stovėjo tokie žmonės. 
Laikas bėga greitai. Šie jūsų 
laimėjimai daug kam iš čia 
esančių jaunosios diplomatų 
kartos atstovų gali pasirodyti 
ar jau atrodo savaime supran-
tami. Tačiau, kai birželio mė-
nesį Lietuvos „Tūkstantmečio 
žvaigžde“ už nuopelnus 
Lietuvos diplomatijai apdo-
vanojome prezidentą Valdą 
Adamkų, sakiau, kad niekas 
iš niekur neatsiranda. Lietuvos 
laimėjimams reikėjo vizijos, 
ryžto, drąsos, sumanumo ir pa-
siaukojimo. Visa tai įkūnijote 
jūs“, – sakė V.Ušackas.

Apdovanojimo ceremoni-
joje buvę Lietuvos vadovai 
prisiminė, kaip ir kokiomis 
aplinkybėmis buvo atkuriama 

valstybė ir Lietuvos diploma-
tinė tarnyba.

V. L a n d s b e r g i u i  i r 
A.Brazauskui įteikiami du 
paskutiniai garbės ženklai 
„Lietuvos tūkstantmečio 
žvaigždė“.

Šis apdovanojimas yra tei-
kiamas nuo 2007 metų. Garbės 
ženklu „Lietuvos tūkstantme-
čio žvaigždė“ yra apdovano-
jami Lietuvos ir užsienio vals-
tybių piliečiai už ypatingus 
nuopelnus garsinant Lietuvos 
vardą, puoselėjant ir plėtojant 
tarpvalstybinius santykius, 
taip pat už ypatingus nuopel-
nus valstybės tarnyboje. Iš 
viso garbės ženklu apdovanoti 
134 asmenys ir organizacijos.

SKELBIAMAS KONKURSAS EUROPOS LIETUVIŲ 
FOTOGRAFIJŲ PARODAI “Aš esu čia”

šaknų?… Parodoje kiekvienas 
lankytojas ras atsakymus į šiuos 
klausimus – per vaizdus ir jų 
sukeliamas emocijas.

Norėdamas realizuoti šį 
projektą, Europos lietuvių kul-
tūros centras rengia konkursą 
ir ragina jame dalyvauti visus, 
profesionaliai ar mėgėjiškai 
užsiimančius fotografija lietu-
vius, gyvenančius Europoje 
už Lietuvos ribų. Laukiamos 
nuotraukos, kuriose būtų už-
fiksuotas individas savo kas-
dienybės ar darbo kontekste, 
nusakančiame žmogaus buvimo 
užsienyje priežastį – ar tai būtų 
“au pair” programa globojamų 
vaikų kambarys, ar raudonuo-
jantis skinamų braškių laukas, 
ar sužadėtinis, dėl kurio palikote 
Lietuvą… Parodos pirmame 

plane figūruoja ne tiek fotogra-
fas, o fotografuojamas asmuo. 
Su nuotrauka taip pat atsiųskite 
matomo žmogaus aprašymą – 
trumpą biografiją, nuotraukoje 
matomo konteksto apibūdinimą.

Skaitmeninės nuotraukos 
turi būti geros kokybės ir aukš-
tos rezoliucijos. Norintys daly-
vauti konkurse prašomi geros 
kokybės skaitmeninę nuotrauką 
su aprašymu atsiųsti ne vė-
liau kaip 2010 m. vasario 5 d. 
Plačiau apie konkurso nuostatas 
galite skaityti www.elkc.org

2009 m. vasario mėnesį 
Rennhofo pilyje, Vokietijoje, 
buvo oficialiai atidaryta ELKC 
fotogalerija, nusidriekianti per 
tris pilies laiptinės aukštus. 
Fotogalerijoje šiuo metu de-
monstruojami žymių Lietuvos 
fotomenininkų darbai.

ELKC inf.
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P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter
Buy any 4 tires and receive a. P.S. Tire hat!

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

S P O R T A S

D a r  v i e n ą  p e r g a l ę 
Nacionalinėje krepšinio aso-
ciacijoje (NBA) iškovojo 
Cleveland „Cavaliers“ ko-
manda. Ji išvykoje gruodžio 
30 d. 95:84 (23:26, 33:25, 
19:23, 20:10) įveikė Atlantos 
„Hawks“ krepšininkus.

Lemiamą spurtą šiame 
mače „Cavaliers“ surengė 
paskutiniame kėlinyje. Po trijų 
ketvirčių komandas teskyrė 

PALYPĖJO „CAVALIERS“ REKORDŲ KNYGOJE
taškas (75:74), bet paskutinį 
kėlinį svečiai pradėjo spurtu 
10:2 ir skirtumas tapo dvižen-
klis – 85:74.

Likus žaisti 54 sekundes 
Jamal Crawford buvo suma-
žinęs „Hawks“ atsilikimą iki 
5 taškų (84:89), bet netrukus 
po tritaškį smeigė Žydrūnas 
Ilgauskas bei Delont West ir 
abejonių, kas laimės, nebeliko.

Ž. Ilgauskas aikštelėje pra-

Cleveland „Cavaliers” krepšinio komandos žaidėjas Žydrūnas Ilgauskas.                                  NBA

leido 20 minučių, per kurias 
pelnė 15 taškų (5/6 dvitaškių, 
1/2 tritaškių, 2/2 baudų), atko-
vojo 5 kamuolius bei 4 kartus 
prasižengė.

Po šių rungtynių lietuvis 
savo pavardę įsirašė į klubo 
istoriją. Pagal pelnytus taš-
kus per karjerą Cleveland 
Ilgauskas užima antrąją vietą. 
Per savo karjerą Ilgauskas jau 
yra pelnęs 10,400 taškų.   LRT

Lietuvos tenisininkas 
Ričardas Berankis gruo-
džio 28 d. paskelbtoje naujoje 
Teniso profesionalų asociaci-
jos (ATP) vertinimų lentelėje 
iš 322-osios vietos pakilo į 
320-ąją. 19-metis lietuvis turi 
131 tašką.

18-metis Laurynas Grigelis 

R. BERANKIS PASAULIO VERTINIME – 320-AS, 
L. STANČIŪTĖ – 250-A

(45 tšk.) iš 578-osios vietos 
pakilo į 577-ąją, o 17-metis 
Dovydas Šakinis (12 tšk.) iš 
875-osios pozicijos pakilo į 
873-iąją.

Visi trys Lietuvos teni-
sininkai užima aukščiausias 
vietas per savo karjeras.

Vertinime pirmauja 28-erių 
metų šveicaras Roger Federer 
(10550 tšk.). Antrąją vietą 
užima 23-ejų metų ispanas 
Rafael Nadali (9205 tšk.), o 
trečiąją – 22-ejų metų serbas 
Novak Djokovič (8310 tšk.).

Iš viso klasifikuota 1812 

tenisininkų.
Lietuvos tenisininkė Lina 

Stančiūtė paskelbtoje Moterų 
teniso asociacijos (WTA) rei-
tingų lentelėje iš 251-osios 
vietos pakilo į 250-ąją.

23-ejų metų lietuvė turi 
201 tašką.

Pasaulio reitinge pirmau-
ja 28-erių metų amerikietė 
Serena Williams (9075 tšk.). 
Antrąją vietą užima 23-ejų 
metų rusė Dinara Safina (7800 
tšk.), o trečiąją – kita Rusijos 
atstovė, 24-erių metų Svetlana 
Kuznecova (6141 tšk.).

Iš viso klasifikuotos 1144 
tenisininkės.

NBA čempionate gruodžio 
27 d. New Orlean „Hornets“ 
su Dariumi Songaila svečiuo-
se 85:96 nusileido Čikagos 
„Bulls“ krepšininkams. D. 
Songaila per 28 min. pelnė 
6 taškus (dvitaškiai 3/10), 
atkovojo 3 kamuolius, atliko 

PRALAIMĖJO ČIKAGOJE
rezultatyvų perdavimą, blo-
kavo 1 metimą, prasižengė 4 
kartus ir sykį suklydo.

„Hornets“ Vakarų kon-
ferencijoje užima dešimtąją 
vietą, o „Bulls“ ekipa Rytų 
konferencijoje žengia aštun-
ta.                                   LRT


