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Lietuvos Respublikos Seimo nariai, kurie buvo išrinkti 1920 metais, prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę 1921-ųjų metų Vasario 16-osios šventės metu, Kaune.

EL. LAIŠKAI APIE LAIMĖTą žALIOSIOS KORTELĖS 
LOTERIją - KLASTOTĖ

Įprastinės ginkluotės siste-
ma, dėl kurios yra diskutuoja-
ma, netrukdo NATO gynybos 
planavimui, yra įsitikinusi JAV 
valstybės sekretorės padėjėja 
ginkluotės kontrolei ir priežiū-
rai Rose Gottemoeller.

„Aš asmeniškai nema-
tau, kad tai galėtų trukdyti. 
Nemanau, kad tai galėtų būti 
derybų rezultatas”, - atsakė R. 
Gottemoeller, paklausta, ar de-
rantis dėl įprastinės ginkluotės 
Europoje sutarties atnaujinimo 
vadinamasis flangų režimas gali 
kaip nors neigiamai paveikti 
NATO gynybos planavimą.

Krašto apsaugos ministrė 
Rasa Juknevičienė savo ko-
mentare yra pareiškusi, kad 
jungiantis prie tokios sutarties 
reikia užtikrinti, kad ji neap-
sunkintų kolektyvinės gyny-
bos įsipareigojimų įgyvendi-
nimo bei kad būtų išsaugotas 
principas, jog užsienio šalių 
pajėgos gali būti kitoje šalyje 
tik su priimančiosios šalies 

įPRASTINĖS gINKLUOTĖS SUTARTIS NETRUKDYTŲ 
NATO gYNYbOS PLANAVIMUI

sutikimu.
„Šiuo metu yra prasidė-

jusios derybos siekiant išeiti 
iš šios aklavietės ir surasti 
visoms šalims priimtiną įpras-
tinės ginkluotės Europoje kon-
trolės mechanizmą. Lietuva, 
kaip NATO narė, dalyvauja 
šiose diskusijose ir yra viešai 
deklaravusi apie savo pasiren-
gimą tapti naujos Įprastinės 
ginkluotės Europoje sutarties 
nare”, - rašoma ministrės 
komentare, spausdintame po 
Miuncheno konferencijos.

Įprastinės ginkluotės 
Europoje sutartis buvo pa-
sirašyta 1990-aisiais. Ja buvo 
nustatyti vienodi abiem blo-
kams apribojimai penkiose 
svarbiausiose puolamosios 
ginkluotės kategorijose: tankų, 
šarvuočių, artilerijos, naikin-
tuvų ir kovos sraigtasparnių.

Įgyvendindamos šią sutartį, 
NATO ir buvusio Varšuvos 
pakto šalys sunaikino apie 
50 tūkst. ginkluotės vienetų. 

Lietuva ir kitos Baltijos šalys, 
kurios derybų metu paskelbė 
nepriklausomybę ir vadavosi 
iš Sovietų sąjungos, negalėjo 
dalyvauti sutartyje nei NATO, 
nei Varšuvos pakto pusėje. 
Todėl jos netapo šios sutarties 
dalimi. Praėjus pusmečiui po 
dokumento pasirašymo, jį 
teko keisti, nes Prahoje buvo 
oficialiai nutrauktas Varšuvos 
pakto egzistavimas. O 1997 
metais dalis buvusio Varšuvos 
pakto šalių buvo pakviestos 
tapti NATO narėmis.

1999 metais Stambule pa-
sirašyta Adaptuotoji įprastinės 
ginkluotės Europoje sutartis, 
kurioje puolamosios ginkluotės 
apribojimai nustatyti kiekvienai 
sutarties šaliai atskirai. Tačiau 
ji iki šiol neįsigaliojo. Vakarų 
šalys atsisakė ją ratifikuo-
ti tol, kol Rusija neįvykdys 
Stambule prisiimtų įsiparei-
gojimų išvesti savo karines pa-
jėgas iš Gruzijos ir Moldovos.

      ELTA

Lietuvos vadovė pabrėžė, 
jog Lietuva ir Latvija yra ne tik 
kaimynės, bet ir strateginės par-
tnerės, kurių bendradarbiavimo 
svarba vis stiprėja.

„Džiaugiuosi, kad mūsų 
valstybių santykiai išlieka labai 
geri. Tai simbolinis vizitas, ro-
dantis, kad bendradarbiavimas 
yra labai svarbus abiem vals-
tybėms. Mūsų tautos yra viena 
kitai artimos savo mąstysena, 
kultūra, kalba. Mūsų ekonomi-
niai interesai taip pat yra labai 
artimi. Su Latvijos Prezidentu 
kalbėjomės ir apie bendradar-
biavimą ES rėmuose, kai reikia 
daugeliu klausimu derinti savo 
pozicijas bei palaikyti vieni 
kitus, ir apie karinį bendra-
darbiavimą NATO“, – sakė 
Prezidentė D. Grybauskaitė.

Komentuodama planus sta-
tyti suskystintų dujų termina-
lus, valstybės vadovė pabrėžė, 
jog abu projektai neprieštarauja 
vienas kitam, jei tik padės su-
kurti dujų rinką ir užtikrinti jos 
funkcionavimą.

Lietuvos vadovės teigimu, 
tokie projektai kaip Lietuvoje 
ketinama statyti Visagino at-
ominė elektrinė yra svarbūs 
visam Baltijos regionui. Pasak 
Prezidentės, Lietuvoje yra tam 
tinkama bazė.

„Mūsų energetikos strategi-
joje įrašyta, kad Lietuva išlieka 
mišrios energetikos šalimi, taip 
pat ir atominės energetikos. 
Pagrindinis mūsų siekis yra 

LiEtuVoS iR LatVijoS ViEnybė 
išLiEka StipRi

elektros rinkos konkurencin-
gumo sukūrimas“, – kalbėjo 
Prezidentė.

Lietuvos ir Latvijos vadovai 
taip pat aptarė bendradarbia-
vimo stiprinimą įgyvendi-
nant Europos Vadovų Tarybos 
sprendimus sukurti integruotą 
ES energetikos rinką, suta-
rė bendromis jėgomis siekti 
paramos svarbiems regiono 
energetikos ir transporto pro-
jektams derybose dėl naujosios 
ES finansinės perspektyvos bei 
skatinti glaudesnį Baltijos ir 
Šiaurės šalių dialogą.

Už asmeninį indėlį plėtojant 
Lietuvos ir Latvijos valsty-
binius santykius ir gerinant 
abiejų šalių politinį, kultūri-
nį, ekonominį ir visuomeninį 
bendradarbiavimą valstybių 
vadovai apsikeitė aukščiausiais 
valstybiniais apdovanojimais.

Prezidentas V. Zatleras ap-
dovanojo Lietuvos vadovę 
Pirmojo laipsnio Trijų žvaigž-
džių ordinu su grandine. 
Prezidentė D. Grybauskaitė 
Latvijos vadovui įteikė Lie-
tuvos valstybinį apdovanoji-
mą – Vytauto Didžiojo ordiną 
su aukso grandine. L. Zatlerei 
įteiktas Vytauto Didžiojo ordi-
no Didysis Kryžius.

Va l s t y b i n i o  v i z i t o  į 
Lietuvą vasario 10 d.  Latvijos 
Prezidentas Valdis Zatleras su 
žmona Lilita Zatlere atvyko 
Prezidentės D. Grybauskaitės 
kvietimu.                         ELTA

Bet kokie elektroniniai 
laiškai apie imigracinių vizų 
arba taip vadinamą žalios 
kortelės loteriją yra klastotė, 
teigia Jungtinių Valstijų am-
basada Lietuvoje.

Diplomatinė atstovybė in-
formacijos elektroniniu paštu 
apie tai sako nesiunčianti. Pasak 
ambasados, to taip pat nedaro 
JAV Valstybės departamentas ar 
Konsulinių reikalų biuras.

Paraiškas dėl 2012 metų 
imigracinių vizų loterijos buvo 
galima teikti 2010 spalio 5 
- lapkričio 3 dienomis JAV 
Valstybės departamento tinkla-
lapyje. Kiekvienam pareiškė-
jui, užpildžiusiam anketą, buvo 
suteiktas patvirtinimo numeris.

Laimėtojai nėra informuo-
jami nei paprastu laišku, nei 
elektroniniu paštu. Loterijos 
dalyviai galės pasitikrinti savo 

paraiškų statusą nuo 2011 ge-
gužės 1 dieną apsilankę inter-
netinėje svetainėje http://www.
dvlottery.state.gov ir įvedę savo 
paraiškos patvirtinimo numerį.

Be to, ambasada įspėja, jog 
jokios kitos organizacijos ar 
privačios kompanijos neturi 
teisės informuoti imigracinių 
vizų loterijos dalyvių apie 
laimėjimus arba apie tolimes-
nius veiksmus imigracinėms 
vizoms gauti. 

JAV Ambasados Lietuvoje inf.
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Washington, D.C. va-
sario 7 d. JAV sekmadienį 
paminėtos 100-osios buvusio 
prezidento Ronald Reagan 
gimimo metinės. Ta proga 
buvo surengta keletas oficialių 
atminimo renginių, be kita 
ko - prie 2004-aisiais miru-
sio eksprezidento kapo Pietų 
Californijoje.

Vis dar labai populiarus 
R. Reagan palaidotas savo 
prezidentinės bibliotekos te-
ritorijoje Simi Valley. Čia 
susirinko buvę jo bendražygiai 
ir draugai. Buvusio prezidento 
našlė Nancy Reagan sušuko: 
„Su gimtadieniu, Roni!“

R.Reagano garbei buvo 
iššauta 21 saliuto salvė. Buvęs 
jo štabo vadovas ir buvęs 
valstybės sekretorius James 
Baker pabrėžė, kad „jo dėka 
mes didžiuojamės būdami 
amerikiečiai“.

B u v ę s  a k t o r i u s  i r 
Californijos gubernatorius 
vadovavo JAV 1981-1989 
metais. Jis mirė 2004-ųjų bir-
želio 5-ąją sulaukęs 93 metų. 
R. Reagan dešimt metų sirgo 

Keturiasdešimtojo JAV prezidento Ronald Reagan šimtasis gimtadienis, dalyvaujant 1,500 dignitorių 
buvo paminėtas jo vardo bibliotekoje vasario 6 d. Į minėjimo iškilmes eina jo žmona Nancy ir lydi 
buvęs Valstybės sekretorius James A. Baker III (viduryje palydovų).                                               GI

PAMINĖTOS R. REAgAN gIMIMO METINĖS
Alzhaimerio liga.

Remiantis apklausomis, 
kas trečias JAV pilietis laiko R. 
Reagan istoriškai reikšmingu 
prezidentu.

Atvėrė galimybę 
Lietuvos 

nepriklausomybei
Lietuva yra dėkinga bu-

vusiam JAV prezidentui 
Ronaldui Reaganui, kurio 
nepalenkiamas pasipriešini-
mas „blogio imperijai“ atvėrė 
galimybę lietuviams atkovoti 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Tokius Lietuvos užsienio 
reikalų ministro Audroniaus 
Ažubalio žodžius perdavė 
Lietuvos ambasadorius JAV 
Žygimantas Pavilionis buvu-
sio JAV prezidento R. Reagan 
100-ųjų gimimo metinių mi-
nėjime vasario 5-6 dienomis 
Californijos valstijoje, Simi 
slėnyje įkurtoje prezidento 
bibliotekoje ir muziejuje.

„R.Reagan labai daug 
prisidėjo prie Šaltojo karo 
pabaigos ir komunizmo žlu-
gimo. Jis pakeitė XX amžiaus 

istorijos tėkmę“, - teigia 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministras.

Pasak Lietuvos ambasado-
riaus JAV, dėl R. Reagan vyk-
dytos principingos politikos 
Sovietų Sąjungos atžvilgiu 
Lietuvai ir kitoms pavergtoms 
tautoms atsirado galimybė 
išsikovoti laisvę, todėl neat-
sitiktinai buvęs JAV vadovas 
drauge su buvusiu Islandijos 
užsienio reikalų ministru Jon 
Baldwin Hannibalsson 1996 
metais Vilniaus miesto tarybos 
buvo paskelbti pirmaisiais 
Lietuvos sostinės garbės pi-
liečiais.

Dalyvauti 40-ojo JAV pre-
zidento 100-ųjų gimimo me-
tinių minėjime Ž. Pavilionį 
pakvietė R. Reagan fondas.

Anot Užsienio reikalų mi-
nisterijos pranešimo, renginyje 
dalyvavo R. Reagan žmona 
Nancy, sūnus Michael, arti-
miausi politikos bendražygiai, 
JAV Kongreso ir adminis-
tracijos nariai, diplomatai, 
kariškiai, kino, meno ir sporto 
pasaulio įžymybės.          LRT

Vokietijos kanclerė Angela Merkel ir Prancūzijos prez. Nicalas 
Sarkozy, pasitarimuose su 27 Europos valstybių vadovais bandė 
įsiūlyti jų paruoštą Berlyne planą kaip sustiprinti eurą valiutą, 
nepaisint ekonominės krizės.                                               Reuters

galiojantį Pastovumo ir augi-
mo paktą, siekdami užkirsti 
kelią naujoms skolų krizėms 
ateityje.

Kaip skelbiama oficialio-
je programoje, ES viršūnių 
susitikimas skirtas energe-
tikos ir inovacijų politikos 
problemoms, tačiau rinka 
laukia iš susitikimo sprendimų 
arba bent jau pareiškimų dėl 
Europos finansinio pastovumo 
fondo (EFSF) didinimo ir jo 
įgaliojimų išplėtimo, taip pat 
pasiūlymų dėl situacijos euro 
zonoje nustatymo.

Europos Komisijos pirmi-
ninkas Jose Manuel Barroso 
sausio viduryje pasiūlė ES va-
dovams į viršūnių susitikimo 
darbotvarkę įtraukti klausimą 

N.SARKOzY IR A.MERKEL PARENgĖ 
PASIūLYMUS, KAIP SUSTIPRINTI ES

Prancūzijos prezidentas 
Nicolas Sarkozy ir Vokietijos 
kanclerė Angela Merkel pa-
teikė viršūnių susitikimo, 
prasidėjusio vasario 4 d. 
Briuselyje, dalyviams pa-
siūlymus dėl ekonomikos 
valdymo mechanizmų stipri-

nimo euro zonos šalyse, pra-
nešė agentūrai RIA Novosti 
Europos diplomatijos šal-
tinis.

Pasak jo, kalbama apie 
vadinamąjį „konkurencingu-
mo paktą”. Europos vadovai 
anksčiau jau sutarė reformuoti 

dėl EFSF didinimo. Jis paste-
bėjo, kad šiuo klausimu vyks-
ta konsultacijos, tačiau vis 
dėlto punktas dėl „gelbėjimo 
fondo” į darbotvarkę taip ir 
nebuvo įtrauktas. Pastebėtina, 
kad EK, kai kurių ES šalių va-
dai, taip pat Europos centrinis 
bankas (ECB) remia EFSF 
didinimo idėją.

Rinka laukia ir detalių apie 
nuolatinio euro zonos finansi-
nio pastovumo mechanizmo 
darbo planą, šis mechanizmas 
turėtų pakeisti laikinąjį me-
chanizmą 2013 metais. Tačiau 
Europos Komisija, šiuo metu 
atsakinga už pasiūlymų dėl 
nuolatinio mechanizmo rengi-
mą, planuoja juos pateikti ne 
anksčiau kaip pavasarį.

Egipto prezidentas 
atsistatydino

Egipto prezidentas Hosni 
Mubarak atsistatydino - apie 
tai per Egipto televiziją pra-
nešė šalies viceprezidentas 
Omar Suleiman, skelbia BBC. 
„Atsižvelgdamas į sunkias 
aplinkybes, kuriose atsidūrė 
šalis, prezidentas Mohammed 
Hosni Mubarak nusprendė pasi-
traukti iš respublikos preziden-
to posto ir pavedė Ginkluotųjų 
pajėgų aukščiausiajai tarybai 
valdyti valstybės reikalus”, - 
sakė O.Suleiman trumpame, 
per televiziją transliuotame pa-
reiškime vasario 11 d. Naujiena 
apie prezidento pasitraukimą 
ir revoliucijos pergalę sukėlė 
neregėtą džiaugsmo pliūpsnį. 

prieš 20 metų vasario 9-tąją Lietuvoje vyko visuotinė 
apklausa – plebiscitas. buvo klausiama: norite ar ne, kad 
Lietuva būtų nepriklausoma demokratinė respublika. 
Lietuvos gyventojai pasisakė už nepriklausomą valstybę.

j. Marcinkevičius – nebe reanimacijoje. Poetas perkeltas iš 
Greitosios pagalbos universitetinės ligoninės reanimacijos į ne-
urologijos su smegenų kraujotakos sutrikimais skyrių. Skyriaus 
vedėjas Augenijus Vilimas patvirtino, kad poetas paguldytas pas 
juos, tačiau kokia šiuo metu yra jo būklė, komentuoti atsisakė. 
Justinas Marcinkevičius sunkią galvos smegenų traumą ir kaklo 
slankstelio lūžį per nelaimingą atsitikimą patyrė gruodžio 7-ąją 
savo namų laiptinėje.

premjeras andrius kubilius antrąkart tapo seneliu. 
Ketvirtadienį Premjero sūnus Andrius ir marti Živilė sulaukė an-
trojo vaikelio jų šeimoje. Gimė 4.6 kilogramo svorio berniukas. 
Naujagimį tėveliai pavadino Vyčiu. Pirmajai jaunųjų Kubilių atžalai 
ir pirmajai premjero anūkėlei Elzei šį pavasarį sukaks dveji metukai.

tyrimą, ar statant Valdovų rūmus nebuvo iššvaistytos 
lėšos, atliekančių prokurorų teigimu, statybų ekspertizė kainuos 
iki poros milijonų litų. Tyrėjai tikina tokių lėšų neturintys, todėl 
dar svarstantys, iš kur juos gauti ir ar apskritai siūlyti teismui 
skirti statybinę ekspertizę, nors ir pripažįsta, kad ji būtų labai 
naudinga. Seimo Antikorupcijos komisijos specialios darbo gru-
pės galimoms korupcijos apraiškoms teisėsaugos institucijose 
tirti posėdyje nagrinėta, kaip vykdomas ikiteisminis tyrimas 
dėl Valstybės kontrolės pateiktos medžiagos, kad daugiau kaip 
dešimtmetį vykusiose Valdovų rūmų statybose galėjo būti iš-
švaistytas didelės vertės valstybės turtas.

Lietuvos medikai pirmieji Baltijos šalyse atliko modernią 
operaciją dviem ligoniams, kurie ištisą parą buvo varginami 
smarkių ir vaistais neišgydomų viso kūno traukulių. Dėl jų 
sergantieji negalėdavo likti vieni. Tačiau modernią, bet brangią 
operaciją valstybė per metus išgalės kompensuoti tik keliems 
žmonėms. Sekdami Vakarų Europos ir Skandinavijos pavyzdžiu, 
Lietuvos medikai ryžosi pirmieji Baltijos šalyse tokius traukulių 
kamuojamus žmones operuoti. Pirmiesiems dviem pacientams 
įsodintos pora šimtų gramų sveriančios pompos, iš kurių per 
į stuburą nuvestą kateterį tiekiami vaistai. Moderni operacija 
kainuoja maždaug 45 tūkstančius litų. Dar po 2–5 tūkstančius 
litų kasmet kainuoja pompą papildantys vaistai. Apie jų pasibai-
gimą į kūną implantuotas įrenginys praneša tam tikru signalu.

„prisikėlėlių“ vadas parlamentaras Arūnas Valinskas jau 
ėmė purenti dirvą rinkimams į kitos kadencijos Seimą.

Politiniu chuliganu neretai pavadinamas A. Valinskas nori 
toliau likti didžiojoje politikoje - ne tik telkti savo partiją į 
kitus Seimo rinkimus, bet ir pakovoti vienmandatėje Šilutės-
Pagėgių apygardoje, kurią savo tėvonija laiko ne vienas veikėjas. 
„Prisikėlėlių“ deleguoto Arūno Gelūno vadovaujama Kultūros 
ministerija jau palaimino riebų biudžeto kąsnį kai kuriems 
objektams Pagėgiuose statyti. Lietuvos ryto šaltinių duomeni-
mis, tai – vietos rinkėjų viliotiniui besirengiančio A. Valinsko 
pastangų vaisius.                                         LRT, ELTA, URM, LRV
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bE VALSTYbĖS  
TAUTA NĖRA LAISVA

Lietuvos valstybės nepriklausomybės paskelbimas, 
įvykdytas Lietuvos Tarybos Vilniuje 1918 m. vasario 
mėnesį buvo aktas, apsvarstytas dar vokiečių okupacijos 
metu, atstatyti valstybę be jokio ryšio su kitomis tautomis. 
Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės ir visur pasaulyje gy-
venančių lietuvių tautinė šventė, išreiškia visas lietuvių 
pastangas už tautos laisvę ir valstybinę nepriklausomybę. 
Lietuvos Taryba, vienintelė to meto lietuvių tautos su-
verenumo reiškėja, skelbė pasauliui ne naują Lietuvos 
valstybės įkūrimą, bet jos atstatymą.

Lietuvos Taryba rėmėsi į lietuvių sąmonėje niekada 
nepražuvusias valstybingumo tradicijas, siekiančias sep-
tynis amžius iki pirmojo jos karaliaus Mindaugo. Vasario 
16-osios aktas ir jo dvasia žymi Antano Strazdelio poezijoje, 
vyskupo M.Valančiaus veikloje, „Aušros” pasirodyme, 
Maironio eilėse ir kai V.Kudirkos „Varpo” dūžiai „Kelkite, 
kelkite” suskambėjo. Lietuvišką tautinę sąmonę jau nešė 
iš kaimo atėjusi ir mokslus baigusi inteligentija.

Rusijoje 1905 metais kilusi revoliucija žymiai atsiliepė 
ir Lietuvoje. Tada pirmą kartą buvo viešai Didžiajame 
Vilniaus Seime pareikštas reikalavimas Lietuvai autono-
mijos. Būdinga, kad ir Čikagoje 1914 m. rugsėjo 21-22 
dienomis lietuvių suvažiavime reikalauta Lietuvai auto-
nomijos – Didžiajai Lietuvai ir Mažajai Prūsų-Lietuvai.

Gerai žinoma, kad be savo valstybės tauta negali būti 
laisva. Valstybė ir yra ta organizacija, kuri įgalina tautą 
laisvai gyventi ir kurti tautinę kultūrą. Istorinė patirtis 
liudija, kad tos tautos, kurios nesukūrė savo valstybės, 
išnyko, kaip prūsai ir lybiai, arba buvo nustelbtos didžiųjų 
tautų. Kaip visi žmonės turi teisę į laisvę, taip visos tautos 
turi teisę laisvai gyventi. Tauta yra tikrovė, kuri remiasi 
žmogaus prigimtimi.

Šių dienų peršamas kosmopolitizmas yra pagrįstas 
tautų išnykimu, norint sudaryti didžiųjų valstybių sąjungą, 
siekiant vieningos žmonijos įgyvendinimo. Globalizacija 
užlieja ir Lietuvą. Kosmopolitai tvirtina, kad tautiškumas 
įžeidžia kitataučius, kad nereikia tautiškumo iškelti, bet 
tai veda į tautos pražūtį.

Užaugo jau nepriklausomos Lietuvos karta, regis, laikas 
būtų domėtis idėjomis, kurios stiprina meilę savo kraštui. 
Deja, girdime, kad praėjus dvidešimčiai metų, kai tapome 
laisvi nuo svetimos valstybės valios, nesirūpinama jaunimo 
tautiniu auklėjimu, apie tautiškumą net nekalbama moky-
klose, kaip kad būdavo pirmosios nepriklausomybės laikais. 
Nemaža jaunimo sako: man tėvynė ten, kur gera gyventi, 
kur gerai moka. Bet ką jaunimas daro, kad tėvynėje būtų 
geriau? „Privalu neleisti sąžinėms užmigti”, primena prof. 
dr. J. Girnius savo veikale „Tauta ir tautinė ištikimybė”.

Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios aktai sujungė mus, 
tikime, kad jaunieji tėvynėje likę išlaikys Lietuvą ateities 
kartoms ir pasirūpins tautos išlikimu. Mūsų idealas – laisva 
tauta nepriklausomoje valstybėje.

S. Tūbėnas

„Mylėjome” proletariato 
vadą Leniną, o jis, paaiškėjo, 
– niekšas ir vokiečių agentas. 
Taip teigia Igoris Buničius 
knygoje „Partijos auksas”.  
Labai mylėjom draugą Staliną‚ 
gyvam paminklus statėme, 
tiesa, visus vėliau nakčia nu-
griovėme. Mylėjom ir savus 
kraštiečius F.Dzeržinskį, V. 
Mickevičių-Kapsuką. O kaip 
mylėjom draugą A.Sniečkų, 
naują prestižinį miestą pastatė-
me, juk jis su draugais lietuvių 
tautai parvežė Stalino saulę, su 
okupantu uoliai vykdė lietuvių 
tautos genocidą, asmeniš-
kai sankcionavo trėmimus 
ir Lietuvos partizanų mirties 
nuosprendžius. Nekentėm 
A.Smetonos, poetų Aisčio, 
B.Brazdžionio, nes partija 
liepė.

Bet ir nepriklausomoje 
Lietuvoje Mokslų akademi-
joje iškilmingai paminėjome 
A.Sniečkaus šimtąsias gi-
mimo metines. Mylėjome ir 
tebemylime A. M. Brazauską. 
Jam dar esant gyvam jo vardu 
pavadinta Kaišiadorių viduri-
nė mokykla. Vardu žmogaus, 
kuris nenorėjo nepriklauso-
mybės, pritarė M.Gorbačiov 
planams įvesti Lietuvoje „pre-
zidentinį valdymą” („Paleidus 
parlamentą, būtina kokia nors 
valdymo forma. Tegu ir pre-
zidentinė. Respubliką reikia 
gelbėti.”, E. Ganusauskas 
„Penktoji kolona”, 123 psl.), 
1990 m. kovo 12 d. sakė, kad 
„Lietuvių tauta nesidžiaugia 
tokiu nelogišku sprendimu...” 
(V. Landsbergis „Lūžis prie 
Baltijos”, 160 psl.), nenorėjo 
okupacinės kariuomenės iš-
vedimo. Blokados metu statėsi 
vilas, ašarodamas, kad baigiasi 
Maskvos teikiamos gėrybės. 

AR RINKĖjAI PRAREgĖS?
Tapęs prezidentu puolė doroti 
konkurentus - atšaukė Stasį 
Lozoraitį iš JAV ambasados 
(o kai kas jį grįžusį Lietuvon 
ir kiaušiniene pavaišino).  

1995-05-20 prezidentas 
A.M. Brazauskas su ministru 
pirmininku A. Šleževičiumi 
pasirašė Lietuvai labai nenau-
dingą sutartį su latviais dėl 
jūros sienos nustatymo (o tos 
teritorijos gelmėse yra juodojo 
aukso – naftos). Įdomu tai, kad 
šią sutartį pasirašė ne Rygoje, 
ne Vilniuje, o Maišiagaloje, 
medžioklės metu. Mes ir šian-
dien neturime suderintos jūrų 
sienos su latviais sutarties.

A. Šleževičiui valdant, 
Naujosios sąjungos pirmi-
ninkui prokurorui Artūrui 
Paulauskui prižiūrint, vyko 
kolūkių turto ir gamyklų 
prichvatizacija, bankų griū-
tis. Kaip grybų po lietaus 
pridygo milijonierių, kurių 
rankose atsidūrė spauda, ma-
sinės informavimo priemonės, 
teisėtvarka.

1991-01-07 maisto pro-
duktų kainų pakėlimas vi-
dutiniškai 3.2 karto, o pirmo 
būtinumo – net 5-7 kartus – 
premjerės K. D. Prunskienės 
ir jos pavaduotojų A. M. 
Brazausko ir R. Ozolo darbas. 
Nepaisant to, kad Parlamentas 
vyriausybei draudė kelti kai-
nas. Tai kodėl pakėlė? Tai 
buvo sudedamoji perversmo 
dalis - jei būtų pavykęs sau-
sio 8 d. „Jedinstvos” smogi-
kų puolimas prieš Lietuvos 
Parlamentą, būtų neprireikę 
tankų, o okupantas sakytų: 
liaudis sukilo ir nuvertė neken-
čiamą vyriausybę... 

Per Sausio įvykius, anot 
Vytauto Landsbergio, „kai 
kurie „Draugystės” viešbutyje 

pasislėpę gulėjo po lova...”.
A. M. Brazauskui mirus, 

buvę bendražygiai (komunis-
tai, iš vienintelės teisingiausios 
ir neklystančios Lenino parti-
jos mutavę į LDDP ir galiau-
siai pasikrikštiję socialdemo-
kratais) stengiasi Kaišiadorių 
r., jo „tėvonijoje” įamžinti jo 
vardą pervadinant seniausias 
miestelių gatves, parkus ar 
net pakeičiant patį Kaišiadorių 
miesto pavadinimą. Jo vardu 
pavadinta salė Seime (tiesa, 
pasiūlymui kitą salę pava-
dinti Vytauto Landsbergio 
vardu paprieštaravo pats V. 
Landsbergis).

Įtakojami rusiškų pinigų 
pamirštam istoriją, balsuojam 
už naują „tvarkos darytoją” V. 
Šustauską, Naujosios sąjungos 
pirmininką A. Paulauską, už R. 
Pakso „Tvarką ir teisingumą”, 
kuri dengiasi tautine atribu-
tika, bet vadovaujasi Rusijos 
„Almakso” konsultacijomis, 
„aiškiaregės” L.Lolašvili pra-
našystėmis, J.Borisovo nuro-
dymais. Išrenkam į Europos 
parlamentą milijonierių V. 
Uspaskichą,  nors jis nuslė-
pė nuosavos Darbo partijos 
mokesčius, o susidomėjus tei-
sėsaugai pasislėpė Maskvoje, 
buvo ieškomas „Interpolo”. 
Bet, pasirodo, milijonieriams 
įstatymai negalioja, o rinkė-
jams nepakanka išprusimo 
suprasti, kad po pavadini-
mais „Tvarka ir teisingumas”, 
„Darbo” nėra nei teisingumo, 
nei tvarkos, nei darbo...

O lietuviai rinkėjai tikrai 
bus pamaloninti pinigais ir 
pažadais, nereikės ir tankų, nes 
rinkėjų valia sugrįšim į Rusijos 
glėbį, kur buvome ne kartą ir 
esame laukiami.

Vytautas Markevičius

Europos Sąjungos šalių va-
dovai vasario 5 d. ES viršūnių 
susitikime pritarė gruodžio 
31 dieną ES užsienio reikalų 
ministrų priimtam sprendimui 
taikyti sankcijas kai kuriems 
Baltarusijos valdininkams.

Minėtu sprendimu numa-
tyta taikyti „ribojančias prie-
mones”: uždrausti aukšto ran-
go Baltarusijos pareigūnams 
vykti į Europos Sąjungos teri-

ES šaLių VaDoVai pRitaRė SankCijoMS  
baLtaRuSijoS VaLDininkaMS

toriją bei įšaldyti jų sąskaitas 
Europos bankuose.

„Europos Sąjunga prime-
na esanti tvirtai pasiryžusi 
stiprinti savo įsipareigojimus 
pilietinei Baltarusijos visuo-
menei”, - sakoma ES viršūnių 
susitikimo pareiškime.

Europos Vadovų Taryba 
patvirtino savo „kritinės pa-
dėties ryšių” politiką, pavyz-
džiui, Rytų partnerystės pro-

gramos ribose su sąlyga, jeigu 
Baltarusijoje bus gerbiami 
demokratijos, teisinės valstybės 
ir žmogaus teisių principai.

Baigiamajame ES viršūnių 
susitikimo dokumente pažymi-
ma, kad Užsienio reikalų minis-
trų taryba periodiškai iš naujo 
vertins padėtį Baltarusijoje ir, 
reikalui esant, numatys ir kitas 
konkrečias sankcijas bet kurios 
srityse.                                LRT

Europos Sąjungos (ES) ša-
lių vadovai pareikalavo greitų 
permainų Egipte. Šio proceso 
metu turi būti sudaryta vyriau-
sybė, kurią remtų dauguma 
gyventojų, sakoma vasario 
4 d. Briuselyje paskelbtame 
bendrame pareiškime. Apie 
prezidentą Hosni Mubarak 

aiškiai nebuvo užsiminta.
Susitikime ES šalių vado-

vai pasmerkė smurtą Egipte 
ir pareikalavo laisvų rinkimų.

ES užsienio reikalų minis-
trė Catherine Ashton, kurią 
kritikai kaltino lėta reakcija 
į krizę, netrukus ketina apsi-
lankyti Egipte ir Tunise bei 
pasiūlyti partnerystę. Pasak 
diplomatų, tai būtų priemonės, 
kurios padėtų abiem šalim at-
gaivinti ekonomiką ir išspręsti 
socialines problemas.     ELTA

ES VALSTYbĖS REIKALAUjA PERMAINŲ EgIPTERoMojE tRūkSta 
ViEšbučių

Tikimybė rasti kur apsistoti 
Romoje per popiežiaus Jono 
Pauliaus II paskelbimo pa-
laimintuoju iškilmes sparčiai 
mažėja, nes į iškilmes planuoja 
atvykti ne mažiau nei pustrečio 
milijono piligrimų, praneša The 
Telegraph.

Miesto viešbučiai naudojasi 
proga – kai kurie jų kambarius 
nuomoja už triskart didesnę 
kainą nei paprastai. Nakvynė 
kukliame dviejų žvaigždučių 

viešbutyje dabar kainuoja 700 
eurų, o kai kurie keturių žvaigž-
dučių viešbučiai paskelbė 1,760 
eurų kainą už nakvynę.      LRT
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Smegenų tarša, kitaip to 
nepaaiškinsi. Kadangi tarša 
dar vis paplitusi, o yra ir ją 
palaikančių, tad atvejis ne vie-
nintelis, tik štai dabar labiau 
pagarsintas. Tai paminklas - 
nežinia, ar ten palaidotiems, 
ar kitur, - bet žuvusiesiems 
už okupantų valdžią Lietuvoje 
prieš laisvės gynėjus.

Deja, užrašas Raseinių 
rajono Pilkanių kaime ne 
toks, o vėl perrašinėjantis 

Raseinių rajone atnaujintas 
paminklas, ant kurio yra užra-
šas „Amžina šlovė žuvusiems 
už tarybų valdžią kovoje prieš 
buržuazinius nacionalistus 
1941–1950”.

B e t y g a l o s  m i e s t e l i o 
Pilkalnio kapinėse esantis 
paminklas žuvusiems so-
vietų kariams, kurie naikino 
Lietuvos partizanus, neseniai 
buvo atnaujintas už Rusijos 
ambasados lėšas.

Buvęs rajono mero pa-
tarėjas, rajono tarybos na-
rys, krikščionis demokratas 
Antanas Vizbaras aiškino, kad 
paminklas restauruotas sava-
vališkai. Jo žiniomis, Rusijos 
ambasada viską derino su 
savivaldybės administracijos 
architektūros ir urbanistikos 
skyriaus vyriausiąja specialis-
te Gražina Pečkaitiene.

Buvęs rajono vadovas aiškina, kad paminklas restauruotas jam 
nežinant.                                                                        „Delfi” nuotr.

PAMINKLAS bUDELIAMS

Kad paminklas sutvarky-
tas savavališkai, patvirtino 
ir Kultūros paveldo departa-
mentas.

„Darbus jie atliko mums 
nežinant. Aišku, čia ne pasi-
teisinimas, nes mūsų pavel-
dosaugos specialistė vis tiek 
viską turėjo žinoti ir būti budri.

Situacija tokia – savival-
dybė tokių dalykų nelaimino. 
Mūsų pozicija yra priešinga, 
mes, kur galime, pastatome 
paminklus komunistų ir kola-
borantų aukoms atminti, pri-
mename, kad tai buvo genoci-
das”, – aiškino buvęs Raseinių 
rajono vadovas „tvarkietis” 
Petras Vežbavičius.

Praeitais metais, gruodžio 
mėnesį šis politikas buvo at-
statydintas, meru tapo liberalas 
Dainius Šadauskas. 

delfi.lt, lrytas.lt

iDEoLoGinė DiVERSija RaSEiniuoSE
istoriją, kaip kadaise reikėjo 
okupantams ir jų propagandai. 
Dabar - propagandistams iš 
Rusijos ambasados, kuri pi-
nigų negaili. Kas jos pinigus 
paėmė, visuomenei žinotina. 
Ir sąmatininkai, ir vykdyto-
jai, nesusvyravę, už ką jiems 
mokės tuos sidabrinius. Gal 
ir derintojai Raseinių rajono 
savivaldybėje paėmė už sun-
kų darbą - kokį nors parašėlį, 
verta būtų paklausti.

Manytina, ambasada tęs 
šio pobūdžio diversijas. Tokia 
dabartinės Rusijos vadovybės 
linija: neigti faktus, bukai 
kartoti stalinines formules, 
plūsti visus, kurie su jomis 
nesutinka. Jokios okupacijos 
nebuvo, tik tankų ir NKVD 
ekskursijos, o buržuazija 
visose šalyse - globalus liau-
dies priešas. Ten, „centre”, 
smegenys nepasikeitė. Kai 
Lietuvos administracijose 
dirba sovietizmo pažeisti 

žmonės, anie atras ir kaip 
šiuos paimti. Panaudoti kaip 
įrankius. Vienas pavyzdžių 
dabar aptarinėjamas. Būtų 
gera, kad jų negausėtų. Pilasi 
kitais būdais - antivalstybi-
niais portalais, bolševikėlio 
lyderio šmeižikiškais išpuo-
liais prieš Lietuvos karius 
„kare po karo” ir agresoriui 
šturmuojant televizijos bokš-
tą Sausio 13-ąją. Ar ir už tai 
sumoka ambasada, žinotume 
turėdami veiksnų Valstybės 
saugumo departamentą. Bet 
paminklus, jeigu jie reika-
lingi daugiau negu „LTSR” 
herbas ant tilto, reikia bent 
aprūpinti tiksliais užrašais. 
Ant Vilniaus tilto, pavyzdžiui, 
galėtų būti parašyta: „SSRS 
okupacinės kariuomenės ka-
riai. Sovietinio propagandinio 
meno pavyzdys, „Lietuvos 
valstiečiai, likę neišvežti, o 
apiplėšti ir suvaryti į kolū-
kius. Vaizduojama jų laimė 

Vytautas Landsbergis

toje padėtyje”. Ant arba gre-
ta atnaujinto stribų pamin-
klo prie Maironio gimtosios 
Betygalos, tai dabar viešai 
svarstome, derėtų tekstas: 
„Sovietų okupantų ir vietinių 
talkininkų, kovojusių priešo 
pusėje, atminčiai. Amžiną 
atilsį. Atnaujinta Raseinių 
savivaldybės tarnautojų rū-
pesčiu ir Rusijos ambasados 
lėšomis.”

Amžiną atilsį - jeigu ten 
palaidoti. Jei nepalaidoti - 
verčiau į Grūto parką. Nors 
stribai buvo NKVD struktū-
roje, o pats NKVD - kariuo-
menės padalinys, vadinti juos 
raudonarmiečiais, kaip dabar 
tūlame oficialiame komentare 
(„tarybiniai kariai”), yra tam 
tikras klaidinimas.

Dar viena detalė, jei kam 
rūpi istorija, būtų to sovietinio 
paminklo datos: 1941-1950. 
Antroji data savo prasme 
neaiški, nebent laikas jau po 
didžiausių trėmimų, per ku-
riuos vienas kitas enkavėdis-

tas bei „iš tarybinio aktyvo” 
ir žūdavo nuo miško brolių 
rankos. Stalinas gyveno dar 
trejus metus, tad jo kruvinoji 
epocha, kaip ir ginkluotasis 
Lietuvos pasipriešinimas, dar 
nebuvo pasibaigę. O 1941 
metai - tai pirmasis masinis 
trėmimas ir tokios raudo-
nojo teroro formos kaip bė-
gančių, prasidėjus karui ir 
sukilimui, raudonarmiečių 
ir enkavėdistų siautėjimai. 
„Buržuaziniai” partizanai 
aplink Telšius dar nebuvo su-
siorganizavę, kad išlaisvintų 
kalėjimą. Siaubinga kalinių 
lemtis Rainių miškelyje žino-
ma. Tačiau kitur sukilėliams 
pavykdavo atidaryti kalėji-
mus ir vyti lauk okupantų 
struktūras. Galėjo žūti ir en-
kavėdistų, kovojusių už savo 
valdžią, nors dažniausiai jie 
bėgo pirmi.

Šta i  ką  re ik tų  ž inot i 
Raseinių mokytojams, kai aiš-
kins vaikams apie paminklą.

Vytautas Landsbergis

Vakaruose mūsų kalbos 
apie komunizmo nusikal-
timus yra nesuprantamos, 
nes eiliniam švedui ar pran-
cūzui  komunis t inės  be i 
marksistinės idėjos reiškia 
gerovės valstybės pamatą. 
Taip vakariečių palankumą 
komunizmui ir stebėjimąsi 
Rytų europiečių neapykanta 
marksizmui aiškina istorikas 
Egidijus Aleksandravičius, 
kurio nuomone, jeigu nebūtų 
buvę Gulagų, Karlo Marxo 
„Komunistų partijos mani-
festą” ir mes skaitytume kaip 
žavią esė arba puikią utopiją.

„Vakaruose su komunisti-
nėmis vėliavomis ir K. Marxo 
idėjomis buvo siekiama gero-
vės valstybių. Čia, netolimoje 
Švedijoje, sunku būtų įrodyti, 
kad švedų pasiekta gerovė 
buvo galima be kairiojo jau-
trumo, be marksistinių idėjų, 
be dirbančiųjų solidarumo”, 
- konferencijoje apie komu-
nizmo nusikaltimus kalbėjo 
istorikas.

Vakarams mūsų 
neapykanta komunizmui 

nesuvokiama
E. Aleksandravičius teigia 

suprantąs, kad Vakarai apima 
labai skirtingas valstybes ir 
visuomenes, kurių santykis 
su komunizmu, nacizmu ar 
fašizmu yra labai įvairus – 
vienose už nacistinės vėliavos 
pademonstravimą galima sėsti 
į kalėjimą, kitose įmanoma 
nusipirkti Adolfo Hitlerio 
alaus ar įvairiausių nacistinių 
suvenyrų.

Tačiau vakariečiams ben-
dra tai, kad jie nejaučia mums 
įprastos neapykantos komu-
nizmui, marksizmui ar apskri-
tai kraštutinėms kairiosioms 
idėjoms.

MUMS KOMUNIzMAS – KANčIOS SINONIMAS, VAKARIEčIAMS – 
gEROVĖS VALSTYbĖS PRIELAIDA

Istoriko teigimu, tokiai 
padėčiai įtakos turėjo kelios 
aplinkybės, kurių viena ta, kad 
apsiginklavę K Marxo šūkiais 
vakariečiai kūrė ir puoselėjo 
gerovės valstybės pagrindus, 
žavėjosi „Komunistų partijos 
manifestu”.

„Jeigu mes nebūtume pa-
tyrę Gulagų, šitą tekstą būtų 
galima skaityti kaip labai ža-
vią esė, kuri atskleidžia vieną 
didžiausių utopijų, vieną iš 
gražiausių galimų darnios 
visuomenės pavyzdžių. K. 
Marxas neįsivaizdavo kas nu-
tiks su tomis idėjomis. Galbūt 
ir Frydrich Nietzsche neįsi-
vaizdavo, kas nutiks su jo idė-
jomis. Kitaip sakant, aš sutin-
ku su teiginiu, kad kai kalbama 
apie -izmus, labai sudėtinga 
juos kaltinti. Vakaruose su 
komunizmu jokios baisybės 
nebuvo susijusios”, - teigia E. 
Aleksandravičius.

Anot istoriko, jeigu pa-
kalbėtume su Pietų Amerikos 
atstovais, šie, kitaip nei mes, 
pasakotų ne apie komunistinių 
režimų nusikaltimus, o apie 
kraštutinių dešiniųjų chuntų 
vykdytas baisybes, tad šių 
šalių gyventojams kairiosios 
idėjos toli gražu nereiškia ko 
nors bjauraus ar nekenčiamo.

Dėl šios priežasties, pasak 
E. Aleksandravičiaus, mūsų 
pasakojimą Vakaruose suprasti 
ne taip paprasta, be to, mes 
dažnai plakame komunizmą, 
marksizmą, stalinizmą ir kitas 
kairiąsias idėjas į vieną vietą.

„Ne kartą minėtas britų 
istorikas Norman Davies yra 
pasakęs, kad bandyti pasa-
kyti, jog tas nusikaltėliškas 
stalinistinis režimas arba šita 
politinė orientacija yra viskas, 
kas apima komunizmą arba 

kairiąją idėją, tai tas pats kaip 
pasakyti, kad mormonai yra 
visi krikščionys”, - svarstė E. 
Aleksandravičius bei pridūrė, 
kad vakariečiams apskritai 
labiau suprantama, kai mes 
smerkiame stalinizmą, o ne 
komunizmą ar marksizmą.

Komunistinis 
solidarumas versus arijų 

išskirtinumas
Istorikas sako, kad Rytų 

Europa turi aiškiai įsisąmonin-
ti, jog Vakaruose komunizmo 
ir marksizmo idėjos nebuvo 
diskredituotos taip, kaip pas 
mus. Jis pasiūlė įsijausti į 
vakariečių kailį ir palyginti 
nacių mintis apie vokiečių arba 
arijų viršenybę bei kitų tautų 
menkumą su marksistinėmis 
žmonių solidarumo idėjomis ir 
iškart suvoksime, kodėl mūsų 
reikalavimai sulyginti nacių 
ir sovietų nusikaltimus yra 
priimami pečių gūžčiojimais.

„Jeigu mes palyginsime 
nacizmo, nacionalsocializmo 
idėjas apie išskirtinį vokiečių, 
arijų rasinį grynumą ir kad 
visi, kurie tam nepriklauso, 
turi būti naikinami arba tinka 
tik laukus arti, tai marksistinė 
idėja apie dirbančių žmonių 
solidarumą yra nelygintini 
dalykai. Tos idėjos dar ir šian-
dien yra gyvos. Iš šiandien 
mes turime jaudintis dėl dir-
bančiųjų žmonių padėties, ir 
šiandien neturėtume pritarti 
pašėlusios turto ir skurdo iš-
siskyrimui. Jeigu šitas idėjas 
priimi, tada sudėtinga kaltinti 
visą pasaulėžiūrą kaip tokią. 
Paprasčiau ir teisingiau yra 
kalbėti apie konkrečių šalių 
komunistinių režimų nusikal-
timus prieš žmoniją”, - aiškino 
E. Aleksandravičius.

(nukelta į 6 psl.)
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dvylika žmonių. Išskirtina yra 
tai, kad J. Stakauskas pats, nie-
ko neprašomas, pasiūlė šiems 
žmonėms pagalbą.

Apie nuolatinį, mirtiną 
pavojų tiek pačiam J. Sta- 
kauskui, tiek ir slepiamiems 
žmonėms byloja vien tai, 
kad virš kambario, kuriame 
buvo įrengta slėptuvė, dirbo 
hitlerininkai. Todėl slėptuvėje 
vyravo nuolatinė įtampa, ben-
draujama buvo pašnibždomis. 
Įtampą slėptuvėje didino ir 
tai, kad slepiami žydai, pasak 
M. Lisauskienės, nors ir buvo 
susitaikę su likimu, bet labai 
pergyveno dėl gelbėtojo J. 
Stakausko likimo. Pavojaus 
šaltinis buvo ir aplinkinių 
namų gyventojai, kurie sužino-
ję apie slepiamus žydus galėjo 
įskųsti juos hitlerininkams. 
Paskutiniais buvimo Vilniuje 
mėnesiais hitlerininkai skatino 
žydų įskundimą talonais ci-
garetėms, degtinei, kuo, deja, 
neretas susigundydavo. Kaip 
prisimena M. Li sauskienė, 
likus vos kelioms dienoms iki 
hitlerininkų pasitraukimo iš 
Vilniaus, slėptuvės gyventojas 
atsistojęs prie slėptuvės lango 
buvo pastebėtas netoliese 
buvusio žmogaus. Visiems 
slėptuvės gyventojams ir J. 
Stakauskui eilinį kartą iškilo 
mirtina grėsmė. Laimei, kad 
žmogus, pamatęs žydą prie 
slėptuvės lango, nesusigundė 
hitlerininkų siūlomomis ma-
lonėmis...

J. Stakauskas organizavo ir 
buvusio Vilniaus universiteto 
chemijos fakulteto vyr. dėsty-
tojo J.Žirnausko pabėgimą iš 
Vilniaus geto. Tik išėjus pro 
geto vartus, į darbą vedamam 
J. Žirnauskui buvo įteikti as-
mens dokumentai ir planelis, 
kaip nuvykti pasislėpti kaime. 
Ypatingų sunkumų sudarė ket-
verių metų mergaitės Anetos 
gelbėjimas, kuri buvo slepia-
ma patalpose Teatro gatvėje. 
Būdama maža ir judri sunkiai 
galėdavo paklusti atsargumo 
reikalavimams, tuo sukeldama 
didelį pavojų tiek sau, tiek 
gelbėtojui.

J.Stakauskas kaip įmany-

LiEtuViai, išGELbėję žyDų GyVybę
jUOzAS STAKAUSKAS, KUNIgAS (1900-1972)  

APDOVANOTAS PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIO ATMINIMO MEDALIU IR gARbĖS RAŠTU (1974) 
bEI žūVANčIŲjŲ gELbĖjIMO KRYžIUMI (1995)

damas rūpinosi gelbėjamųjų 
maitinimu, jų gera nuotaika. 
M. Li sauskienė prisimena, 
kokia laimė buvo, kai kartą 
gelbėtojas į slėptuvę atnešė gė-
lių, kurios buvo gyvybingumo, 
bet kartu ir situacijos tragizmo 
priminimas. Atėjęs į slėptuvę 
J. Stakauskas informuodavo 
ir apie situaciją fronte.

Ne visiems žmonėms, ku-
riems norėjo padėti J. Sta-
kauskas pavyko išgyventi. 
Vieną vakarą patekusi į archy-
vo patalpas senyva moteris, 
kitą rytą mirė. Išvežti jos 
kūną iš archyvo, neatkreipiant 
kaimynų ir hitlerininkų dėme-
sio nebuvo jokių galimybių. 
Todėl nuspręsta mirusiąją 
palaidoti archyve. Iš grindims 
skirtų lentų buvo sukaltas 
karstas. Archyvo patalpoje, 
koridoriaus pabaigoje reikėjo 
atitraukti labai sunkią spin-
tą, išplėšti grindų plyteles, 
iškasti duobę, išnešti žemes, 
užkasti karstą... Padaryti visa 
tai reikėjo, kad niekas nepa-
stebėtų. Visa tai per naktį J. 
Stakauskas padarė kartu su V. 
Žemaičiu.

Kokį gelbėtoją prisimeną 
jo išgelbėtieji, kokia tai buvo 
asmenybė?

JAV gyvenantis dailininkas 
S. Bakas, prisimena:

Ji (Marija Mikulska) ir 
Tėvas Stakauskas buvo nepa-

prastai drąsus žmonės, rizikuo-
dami savo gyvybe gelbėjo žy-
dus tamsiais nacių okupacijos 
metais. Kai kuriems pasisekė, 
kad tokie žmonės lemtingą 
akimirką atsidūrė šalia.

J. Žirnauskas rašė: „Juozas 
Stakauskas padėjo man išsi-
gelbėti nuo mirties hitlerinės 
okupacijos metais. Jis rūpinosi 
manimi ir slėpė 1943-1944 
metais... Būdamas nepaprastai 
aukštos dorovės ir didelio ku-
klumo žmogus, J. Stakauskas 
visa tai darė grynai humaniš-
kumo tikslais. Jis sakydavo: 
„Jeigu žmonės nekaltai perse-
kiojami, tai aš privalau jiems 
padėti”. Už savo heroizmą ir 
pasiaukojimą jis nelaukė jokio 
atlyginimo, ir jokio atlyginimo 
negavo.”

M. Lisauskienė prisimena, 
kad apie padėką už išgelbėjimą 
J. Stakauskui negalima buvo 
net ir užsiminti. Jis teigė, kad 
gelbėdamas nieko ypatingo 
nepadaręs. Vieno žmogaus 
pagalba kitam yra natūrali bū-
sena. Noras padėti kiekvienam 
kuriam galima buvo charakte-
ringa J. Stakauskui. Išgelbėjęs 
septyniolikai žmonių gyvybes, 
jis pergyveno, kad nepavyko 
išgelbėti dar daugiau. Ir neti-
kinčiam J. Sta kauskas, pasak 
M.Lisauskienės, buvo šventas 
žmogus.

Vienas dalykas buvo slėpti 

mirčiai pasmerktuosius kaime, 
tvarte ir visai kitas dalykas 
mieste, organizacijoje, kur 
ateina žmonės, vyksta judėji-
mas, yra vokiečiai ir dar nėra 
to žmogaus, kuris prašo gelbė-
ti. J. Stakauskas buvo vedamas 
ne konkretaus žmogaus prašy-
mo, o tiesiog poreikio gelbėti 
bet kokiom sąlygom.

P o k a r i o  m e t a i s 
J .Stakauskas  klebonavo 
Gelvonuose, Kazokiškėse, 
Žasliuose. Parašė penkiolika 
tomų istorinių veikalų, kurie 
liko rankraščiais. Mirė 1972 
metais Vilniuje, palaidotas 
Žasliuose. Palydėdamas pa-
skutinėn kelionėn kunigas Br. 
Bulika sakė:

„Jis rizikavo, kai kiti vis-
ko baisiai bijojo. Jis išliko ir 
pasirodė esąs tikras žmogus, 
kai daugelis buvo pavirtę 
tikrais ir plėšriais vilkais, kai 
kiti nematė jokios prošvaistės 
ir nebeturėjo jokių vilčių. Jis 
dalijosi su jais slapta atnešta 
duona, kai kiti dalijosi su-
šaudytų žmonių skudurais. 
Jis slėpė ir tylėjo, kai kiti 
plepėjo ir išdavinėjo. Jis tu-
rėjo atjaučiančią ir žmogišką 
širdį, turėjo žmogaus sąžinę, 
klausė savo sąžinės, o ne ant 
kiekvieno stulpo išlipdytų 
nedorų įstatymų.”

Iš leidinio „Gyvybę ir duoną 
nešančios rankos”.

1941 metais J. Stakauskas 
buvo Vilniaus valstybinio 
archyvo direktorius. Naciams 
okupavus Vilnių šiame ar-
chyve buvo kaupiamos pa-
grobtos knygos, do kumentai 
iš įvairių užkariautų miestų. 
Laikui bėgant tam reikėjo ir 
naujų patalpų. Kai okupacinė 
valdžia paliepė jas surasti, J. 
Stakauskas nusprendė, kad 
buvęs Benediktinių vienuo-
lynas Šv. Ignoto gatvėje pati 
tinkamiausia vieta ne tik kny-
goms, bet ir pas merktų mirčiai 
žmonių gelbėjimui:

Planas jiems padėti bren-
do pamažu. Ir kai okupantų 
valdžia pasiūlė grupę talki-
ninkų, ir kai paliepė pačiam 
susirasti archyvui patalpas... 
Nusprendžiau, kad buvęs vie-
nuolynas - pati tinkamiausia 
jų prieglobsčiui vieta. Bet 
mačiau, kad vienas nevaliosiu. 
Vladas (Žemaitis - R.St.) man 
buvo kaip lazda neregiui...

J. Stakauskas pasistengė, 
kad sudarant naujai archyvui 
surastų patalpų planą nebūtų 
pažymėtas vienas kambarys. 
Labai gerai užmaskavus ne-
didelę patalpą buvo paruošta 
vieta, kurioje galima buvo 
slėpti žmones. Sunaikinus 
Vilniaus getą, čia beveik me-
tus buvo slepiami žydai. Šios 
slėptuvės gyventojais buvo: 
gydytojas A. Libo su žmo-
na Vera, Grigorijus ir Leja 
Jašunskiai, dešimtmetis ber-
niukas Samuelis Bakas su 
mama, J. Jaffe su žmona Sofija 
ir seserimi Fira. Paskutine šios 
slėptuvės gyventoja, kurią 
1944 metų kovo mėnesį čia at-
vedė prof. K. Jab lonskis, tapo 
Miriam Rolnikaitė (dabartinė 
pavardė M. Lisauskienė). Iš 
viso, pasak paties gelbėtojo, 
šioje slėptuvėje buvo išgelbėta 

Juozas Stakauskas

Archyvo patalpos Šv. Ignoto gatvėje, kuriose buvo slepiami žmonės (1999).

losofijoje (1996–2009)” ir 
kalbininkas Vytautas Vanagas 
už darbų ciklą „Fundamentinė 
lietuvių literatūros tekstologija 
ir literatūros klasikos sklaida 
(1996–2009)”.

Dvi premijos fizinių moks-
lų srityje paskirtos Eugenijui 
Gaižauskui ir Gediminui 
Trinkūnui už darbų ciklą 
„Lazeriu stimuliuoti ultraspar-

PASKELbTI 2010 METŲ  
MOKSLO PREMIjŲ LAUREATAI

Lietuvos mokslų akademija 
paskelbė septynių mokslo pre-
mijų laureatus humanitarinių 
ir socialinių, fizinių, biomedi-
cinos ir technologijos mokslų 
srityse.

Humanitarinių ir socia-
linių mokslų srityje laurea-
tais tapo filosofas Arvydas 
Šliogeris už darbų ciklą 
„Negatyvumo problema fi-

tieji vyksmai: teoriniai mode-
liai ir prognozės (1995–2009)” 
bei Arūnui Ramanavičiui ir 
Almirai Ramanavičienei už 
darbų ciklą „Naujos techno-
logijos biologiškai aktyvių 
medžiagų nustatymui (1998–
2009)”.

Biomedicinos mokslų sri-
tyje laureatais tapo Limas 
Kupčinskas už darbų ciklą 

„Virškinimo sistemos li-
gos: mikrofloros ir geneti-
nių veiksnių reikšmė ligų 
etiopatogenezėje, nauji dia-
gnostikos ir gydymo aspek-
tai (1996–2009)” ir Vytautas 
Ruzgus, Žilvinas Liatukas 
bei Gvidonas Liutkevičius už 
darbų ciklą „Žieminių kviečių 
selekcijos modernizavimas 
ir konkurencingų, rinkos po-
reikius atitinkančių veislių 
kūrimas (1996–2009)”.

Technologi jos  moks-

lų srityje skirta viena pre-
mija, kurios laureatais tapo 
Ramutis Petras Bansevičius, 
Genadijus Kulvietis ir Piotras 
Vasiljevas už darbų ciklą 
„Pjezomechaninės sistemos: 
teorija ir taikymai (1996–
2009)”.

Valstybinių mokslo premi-
jų pavieniams mokslininkams 
ir jų kolektyvams dydis – 101 
tūkst. litų. Premijas laureatams 
numatoma įteikti kovo pra-
džioje.                             ELTA
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Jis teigė nedrįstąs kaltinti va-
kariečių už jų nesupratingumą, 
nes šiuo atveju susiduriame su 
aiškiu paradoksu – komunistinė 
ar marksistinė utopija, lyginant 
ją su nacių idėjomis, yra kur kas 
humaniškesnė, nors pavirto į 
labiau žudikišką režimą nei 
nacių. „Žodžiu, komunistinė 
ar marksistinė utopija lyginant 
su nacionalsocializmo idėjomis 
pati savaime nebuvo nusikals-
tama, bet jos įgyvendintojai 
sukūrė labiau nusikalstamą, 
labiau žudikišką režimą negu 
kad naciai sukūrė. Čia yra pa-
radoksas ir sunkenybė suprasti 
tuos dalykus Vakaruose”, - teigė 
istorikas.

jAV ir britai buvo sudarę 
sąjungą su SSRS

E. Aleksandravičius mini 
dar vieną aplinkybę, kuri lėmė, 
jog Vakaruose žmonės kur kas 
švelniau vertina komunizmą 
nei kraštutines dešiniąsias ide-
ologijas – ta aplinkybė susijusi 
su tuo, kad Antrojo pasaulinio 
karo metu amerikiečiai, britai ir 
prancūzai į sąjungininkus pasi-
rinko sovietus arba, jų nuomone, 
mažesnę blogybę.

„Ir tas pasirinkimas ver-
tė vyriausybes pakankamai 
stipriai ideologizuoti šį santy-
kį. Įsivaizduokite situaciją po 
Katynės įvykių: Lenkijos eg-
zilinė vyriausybė buvo Vakarų 
sąjungininkė, į savo tarpą są-
jungininkai priėmė ir sovietus, 
kurie išžudė sąjungininkų karo 
belaisvius. Šita aplinkybė vertė 
sąjungininkus pritildyti tam tik-
rus balsus, pritildyti antikomu-
nistinius kaltinimus, kurie jau 
tada turėjo būti aiškūs”, - svarstė 
jis. Pasak istoriko, negalima 
manyti, kad Vakaruos nebuvo 
žinoma arba nebuvo norima 
žinoti apie sovietų nusikalti-
mus, mat net okupuoti kraštai 
informaciją apie visas baisybes 
gaudavo Vakarų kanalais, tačiau 
vyravo tam tikras noras neeska-
luoti nusikaltimų arba daryti tai 
neagresyviai.

E. Aleksandravičius sako, 
jog apskritai gebėjimas pasakoti 
savo istorijos aštrumus yra tam 
tikras gebėjimas, kuris įgyjamas 
tik tiksliai supratus, kodėl kitas 
asmuo, kita tauta ar net ištisos 
tautos mąsto kitaip nei mes.

Istoriko tvirtinimu, šis ge-
bėjimas pravers ir kalbantis su 
anūkais, kurie, skirtingai nei 
sovietų laikais gyvenę žmonės, 
nebežino, kas ir kodėl vyko.

„Aš įtariu, kad jau dabar yra 
sudėtinga jaunajai kartai papa-
sakoti šitą nusikaltimų istoriją 
jiems suprantama ir priimtina 
forma. Negana nuteisti, negana 
pasmerkti, tai yra žymiai sudė-
tingesnė sąmonės ir kultūros 
būklė – supratimas ir gebėjimas 
papasakoti ne bet kaip”, - reziu-
mavo istorikas.

Eglė Samoškaitė, delfi.lt

Ši radijo laida savo trans-
liacijas pradėjo 1932 m. 
balandžio 11 d. ir kadangi 
buvo Velykų laikas, pavadino 
„Margučiu”. Tai buvo padaryta 
po ilgų svarstymų, kai Juozas 
Bačiūnas, atvažiavęs į Čikagą, 
nuvažiavo į Cicero mieste ra-
dijo stotį WHFC ir išnuomavo 
lietuviškai radijo valandėlei 13 
savaičių po 15 minučių kas-
dien, sumokėdamas iš anksto 
savais pinigais.

Kai Antanas Vanagaitis 
su savo bičiuliais – Juozu 
Olišausku ir Viktoru Dineika 
– išlipo Amerikos krante 1924 
m. birželio 24 d., jie čia rado 
mūsų išeiviją jau 70 metų 
gyvenančią. Pirmas lietuvis, 
manoma, atvykęs į šį kraštą 
1853 m. buvo Petras Svetelis, 
kaip rašo J. O. Širvydas savo 
„Biografijos bruožai” knygoje.

Jis čia rado gimusio jauni-
mo tautinį susipratimą gerokai 
apmirusį amerikonizmo katile. 
Čia gimę vaikai apie Lietuvą 
težinojo iš tėvų pasakojimų, 
kurie daugiausia buvo nei-
giami, nes, išvažiuodami iš 
tėvynės, paliko skurdžią ir 
tamsią. O naujos, atgimusios 
Lietuvos, jie nepažinojo. Tad 
buvo reikalingas tautinės są-
monės pažadinimas ir šiuo 
atveju darbo buvo marios, o 
darbininkų nedaug.

P r i e š  A .  Va n a g a i t į 
Amerikoje gilią vagą arė muzi-
kai Mikas Petrauskas ir Stasys 
Šimkus ir keli kiti visuomenės 
veikėjai, bet jie neturėjo dides-
nio pasisekimo. Jie neįstengė 
pažinti to meto Amerikos 
lietuvio, o A. Vanagaitis, pats 
būdamas iš kaimo kilęs, len-
gvai suprato lietuvio kaimiečio 
emigranto dvasią. Jis atsistojo 
prieš tą lietuvį žiūrovą, kaip 
savas prieš savą, kaip pažįsta-
mas prieš pažįstamą.

A. Vanagaitis Amerikoje 
apsigyveno Brooklyne. Ten 
gyveno vargonininkas, gaidų 
leidėjas Ksaveras Strumskis. 
Išgirdęs apie svečių atvykimą, 
užėjo pasikalbėti. Jis savo at-
siminimuose rašo: „Mažai ką 
galėjau sužinot. Nuo kalbos 
pradžios iki galo vien tik iš-
daigos ir juokai. Įspūdį padarė 
keistą. Iš jų išėjau galvoda-
mas, kai Amerikos lietuviai 
apie tai sužinos, jų veikimo 
neparems.” Buvo daugiau, 
kurie manė, kad iš jų užsimo-
jimų nieko gero nebus. Tačiau 
A. Vanagaičio grupė laikė 
save profesionaliais artistais 
ir jiems pasisekė.

A. Vanagaitis savo ar-
tistams dar neturėjo vardo, 
Brooklyne prie jų prisidėjo J. 
Dikinis. Po ilgų diskusijų nu-
tarė pasivadinti A. Vanagaičio 
pasiūlytu Dzimdzi-Drimdzi 
pavadinimu. Pirmasis jų pasi-
rodymas įvyko Bostone 1924 
m. rugsėjo 20 d. Vaidinimas 

MUMS KOMUNIzMAS...
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pasisekė – A. Vanagaičio tea-
tras pradėjo garsėti.

Tas pats K. Strumskis apie 
vaidinimą Brooklyne rašė: 
„Įeinu į salę, gi žiūriu, nė vie-
nos tuščios vietos... Prasideda 
vaidinimas. Vienas aktorius 
išeina į sceną ir praneša, kad 
vaidinimo nebus, nes akto-
riai neatvyko. Bet staiga A. 
Vanagaičio balsas tarpduryje, 
kad jis jau čia. Atsirado ir 
visi keturi aktoriai. Dėdė at-
važiavo... Publikos juokams 
nėra galo. Kur pasisuka A. 
Vanagaitis, ten juoko begaly-
bė. Antroje vakaro dalyje buvo 
dainos. A. Vanagaitis išsitrau-
kia į sceną pianiną. Visi kartu 
pradeda dainuoti: Atlek sakalė-
lis. Publika triukšmingai ploja, 
reikalauja kartoti. Juo daugiau 
dainavo, juo daugiau publika 
reikalavo. Tas jų pasirodymas 
atidarė vartus po visą Ameriką. 
Apie juos tada rašė visi buvę 
laikraščiai.” „Dirva” 1924 m. 
gruodžio 10 d. straipsnį pa-
vadino „Dzimdzi-Drimzdi tai 
puikus, linksmas ir naudingas 
vodevilis...” Per abu spek-
taklius Clevelande vaidino 
„Jovalą” ir „Laisvą Lietuvą”. 
Pilna salė žmonių, sako eitų 
ir trečią ir dešimtą kartą... 
Jie dainuoja Leiskit į tėvynę. 
Žmonės sako, kad jie į nie-
ką nemainytų tokio gražaus, 
sutartino dainavimo. Publika 
vis prašo daugiau ir daugiau 
dainų...”

„Dirva” apie antrą vaidini-
mo dalį – Laisva Lietuva tame 
straipsnyje tęsia toliau: „Šitą 
tautišką misteriją vaidinant 
mūsų išgamos piktinosi, nes 
joje keliama tėvynės mei-

lė ir kalbama apie Vilniaus 
atvadavimą. Būtų sunku tą 
vaizdą atpasakoti... Visas vaiz-
delis nudažytas jausmingo-
mis dainomis ir patriotinėmis 
kalbomis. Dineika vaizdavo 
Lietuvą su didele vėliava, J. 
Dikinis – šių dienų lietuvį 
kareivį, o Olšauskas – praeitų 
amžių Vaidilą, kuris pasakojo 
apie amžių Lietuvos didybę ir 
kėlė kareivio dvasią stoti už 
Lietuvą. Per visą šį vaidinimą 
A. Vanagaitis skambino pia-
ninu, o jų dainavimu nebuvo 
galima atsigėrėti. Vaizdas bai-
giasi paskambinant Lietuvos 
Himną ir artistai užtraukia 
paskutinį punktą – Tegu meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse. 
Žmonės ašarodami ploja..”

Panašiai rašė ir Čikagos 
spauda. Čia buvo ir priešin-
gų nuomonių, kuriems su A. 
Vanagaičio skelbiamu patri-
otizmu bei tėvynės meilės 
gaivinimu buvo nepakeliui, 
tačiau tie raudonai padažyti 
balsai nieko nenulėmė,” – rašė 
Vytautas Alantas straipsnyje 

apie A. Vanagaičio gyvenimą.
„Draugas” 1924 m. gruo-

džio 22 d. atspausdino en-
tuziastingą recenziją apie 
Dzimdzi-Drimzdi vodevilį. 
„Naujienų” laikraštis taip pat 
išgyrė jų spektaklį ir prašė dau-
giau tokių vakarų. „Jie žmonių 
psichologijos žinovai..., kai 
sudainuoja, tai verkti norisi 
atsiminus Lietuvą, bet nėra 
laiko ašarų nušluostyti, kai 
tuoj reikia kvatoti... Mes ne 
tik prašome, bet reikalaujame: 
duokite mus savo „Jovalą” 
kiek turite ir taip dažnai, kaip 
jūs norite – mes spėsime su-
gromuliuoti...”

„Varpas” 1924 m. gruodžio 
27 d. apie vaidinimą pirmą 
kartą Čikagoje šv. Jurgio pa-
rapijos salėje rašė – „nors tai 
buvo ketvirtadienio vakaras, 
susirinko darbininkų pilnutėlė 
salė ir visi išėjo susijaudinę. 
Iš tikro, šitie žmonės padarys 
tarp Amerikos lietuvių didelį 
patriotinį ir kultūrinį darbą.”

Panašių atsiliepimų – ma-
rios. Tautinė dvasia vyravo ir 
visose „Margučio” radijo lai-
dose. Tai buvo nepakartojamas 
mūsų išeivijoje atgimimas vi-
soje kultūrinėje veikloje. Buvo 
suprastas to meto daugelio lie-
tuvių išsilavinimas, pažiūros 
bei darbininkijos nuotaikos. A. 
Vanagaitis savo dienoraštyje 
1925 m. sausio 1 d. įrašė: „Visi 
nori mus matyt vaidinant. 
Sujudinome čikagiečius, jie 
džiaugiasi sulaukę mūsų, nes 
mes juos atlietuvinome.”

Ta lietuvinimo dvasia tę-
sėsi ir įsteigtame „Margučio” 
žurnale ir nuo 1932 metų ba-
landžio 11 dienos „Margučio” 
radijo laidose iki pat šių dienų 
– sausio 31 dieną paskutinės 
laidos. A. Vanagaitis ją vadino 
„Dienžodžiu”. Transliacijas 
pradėdavo prezidento A. 
Smetonos maršu. „Margučio” 
radijas pranešdavo, kas gimė, 
mirė, kada bus laidotuvės, 
informuodavo Lietuvos ir tarp-
tautines žinias, susirinkimus, 
gegužines, skambėdavo tauti-
nės dainos, lietuviška muzika, 
deklamacijos, paskaitėlės. 
Kas nebegalėjo skaityti lietu-
viško laikraščio, tam pakako 

Antanas Vanagaitis – „Margučio” radijo laidų ir „Margučio” žurna-
lo įkūrėjas.                                                          Iš LTSC foto archyvo

A. Vanagaitis tiek gyvu tiek rašytu žodžiu daug prisidėjo prie 
Dariaus ir Girėno paminklo pastatymo Chicagoje. Paminklą ati-
darant dalyvavo daugelis lietuvių visuomenes atstovų iš įvairių 
Amerikos miestų. Nuotraukoje matome atstovus stovinčius prie 
paminklo. Iš kaires į dešinę: J. Bra zauskas iš Clevelando, J. Tysliava 
iš Brooklyno, J. Rudelis iš Chicagos, A. Vanagaitis iš Chicagos, 
K. Karpius iš Clevelando, A. Olis iš Chicagos, D. Klinga iš New 
Yorko, V. Oliene iš Chicagos, J. Valaitis iš Brooklyno, Brazauskiene 
iš Clevelando, A. Trečiokas iš New Jersey ir R. VaSalle iš Chicagos. (nukelta į 7 psl.)
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„Margučio” radijo – buvo 
didžiulis patarnavimas. Ir 
šiandien, kai vyresnieji negali 
turėti interneto. „Margutis” 
buvo kasdieninio gyvenimo 
būtinybė.

Apie A. Vanagaiti galima 
rašyti dar daug puslapių, 
bet tai ne šio rašinio tikslas. 
Norėta priminti, ko neteko-
me, kokie lietuvybei didžios 
reikšmės darbai buvo atlikti.

A .  Vanaga ič iu i  s t a i -
ga mirus, tą veiklą tęsė L. 
Vanagaitienė, jai  padėjo 
B. Dirmeikis, A. Mackus. 
Tragiškoje automobilio ka-
tastrofoje, grįžtant iš radijo 
stoties, žuvo L. Vanagaitienė 
ir A. Mackus. Net 30 metų 
„Margučio” radijo laidas sė-
kmingai vedė Petras Petrutis, 
bet ir jį prispaudė finansinės 
bėdos. Transliacijų nebu-
vo visą mėnesį, kol Valdas 
Adamkus nesukvietė pasi-
tarimo 1995 m. rugpjūčio 
mėnesį, kuriame dalyvavo jis 
pats, Birutė Jasaitienė, Stasys 
Baras, Vytautas Radžius, 
Bronius Siliūnas, Leonas 
Narbutis ir Petras Petrutis. 
Buvo nutarta vėl tęsti radijo 
laidų transliavimą. Rugsėjo 
25 d. „Margutis” vėl buvo 
girdimas Leono Narbučio 
ir Dalios Sokienės balsais. 
Priimtas V. Radžiaus pasiūly-
mas radijo valandą pavadinti 
„Margutis II”.

Vykstant pertvarkymui, 
buvo sutikta maloni žinia, 
kad „Margučio II” studija gali 
įsikurti „Seklyčios” patalpo-

se. Kadangi perorganizuotas 
„Margutis II” buvo įregistruo-
tas kaip ne pelno siekianti or-
ganizacija ir vykdant valdžios 
reikalavimams, buvo sudaryta 
taryba ir valdyba. Pradžioje 
daug padėjo „Seklyčios” di-
rektorė Birutė Jasaitienė. 
Tačiau „Margučiui II” daugel 
metų sėkmingai vadovavo 
Marija Remienė, kuri ne tik 
buvo pirmininkė, bet ir iždi-
ninkė, sekretorė, visų reikalų 
vedėja ir atsiskaitymų su IRS 
paruošėja, nors buvo valdyba, 
kuri nieko jai nepadėjo, kaip ji 
pati išsireiškė spaudoje.

„Margučio II” laidas trum-
pai vedė Leonas Narbutis, 
Anatolijus Šlutas, Aldona 
Jurkutė, kiek ilgiau dirbo 
Rytis Januška, Tadas Dunčia, 
Andrius Mockapetris, dar 
ilgiau – Tadas Kubilius, o 

A. ir L. Vanagaičiai vasaroja Tabor Fermoje. Iš kairės: L. 
Vanagaitienė, A. Vanagaitis, Bačiūnienė, Bačiūno motina, J. 
Bačiūnas ir Stankūnienė.

(atkelta iš 6 psl.)
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ilgiausiai klausytojai gėrė-
josi radijo laidomis, kurias 
vedė Dalia Sokienė, Emilija 
Andriulytė, Miglė Tauragytė. 
Vėliau buvo įsijungęs ir 
Vytas Beleška. Dabar jau 
žmonės pasigenda vyskupo 
Hanso Dumpio religinio 
žodžio, transliuoto radijo 
valandoje.

Čikagos ir apylinkių lie-
tuviai jaučiasi nuskriausti, 
nebeturėdami „Margučio II” 
radijo laidų. Stebimės vi-
suomenės organizacijų ir 
fondų nejautrumu lietuviš-
kam reikalui. Dabar JAV 
Lietuvių Bendruomenei būtų 
didžiai prasminga veikla. Tad 
ir linkime JAV LB perimti 
„Margučio II” radijo trans-
liacijas.                            VR

(Panaudota: Vanagaitis, Vilties 
spaustuvė, 1954 m.)
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XI-sis metinis  
Lietuvių golfo turnyras

LR garbės konsulas va-
karinei Floridai Algimantas 
Karnavičius pranešė, kad 
2011 metų konsulato orga-
nizuojamas golfo turnyras 
St. Petersburge rengiamas 
kovo mėn. 3-7 d.d. Praeityje 
šio labdarai skiriamo rengi-
nio pelnas buvo siunčiamas 
Lietuvos kaimo vaikų fondui. 
Ankstyvesnieji turnyrai parė-
mė šią organizaciją 20,000 dol. 
auka. Šiais metais konsulas ir 
turnyro organizavimo talkinin-
kai, peržiūrėję gautą atsiųstą 
informaciją, pasirinko skirti 
turnyro pelną Vaiko vartai į 
mokslą organizacijai.

Norintieji turnyre dalyvau-
ti, prašomi kreiptis į konsulatą 
tel. 727-895-4811, taip pat 
e-paštu LTConsulFL@ba-
yprintonline.com. 

Kovo 11-oji klube
Kovo mėn. 6 d., sekma-

dienį, 2:30 val. p.p. Lietuvių 
klube bus paminėta Kovo 
11-toji. Minėjime kalbą pa-
sakys Lietuvos Respublikos 
ambasadorius Žygimantas 
Pavilionis, kuris tuo metu 
atvyksta į St. Petersburge am-
basados rengiamą generalinių 
ir garbės konsulų suvažiavimą. 
Visi kviečiami jau dabar pasi-
žymėti tą dieną kalendoriuje, 
dalyvauti minėjime ir susi-
pažinti su naujuoju Lietuvos 
ambasadoriumi.

Vasario 16-osios 
iškilmės

Šiais metais Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 
sukaktuves – Vasario 16-tą 
dieną – minėsime, kaip ir daž-
nai praeityje, dvi dienas.

Vasario 19 d., šeštadienį, 
5 val. p.p. Lietuvių klubo 
pagalbinis vienetas „Banga” 
rengia vakarienę-minėjimą su 
trumpa oficialia programa ir po 
jos muziko Arvydo Vilčinsko 
koncertas su skaidrėmis, dirb-
tinu sniegu, lazeriu, šviesų ir 
rūko efektais.

Vakarienės ir koncerto įėji-
mo auka 25.00 dol. iki vasario 
14 d., po vasario 14-tos – 
30.00 dol. Stalai po 10 vietų. 
Papildomai informacijai ir 
vietas užsakyti prašome skam-
binti Ramutei 727-687-1061 
arba Simonai 727-510-9077.

Vasario 20 d., sekmadienį, 
1:15 val. šv. Mišios už Lietuvą 
Šv. Vardo bažnyčioje, 1500 – 
58th St. South, Gulfport, FL. 
Po mišių, 2:30 val. Lietuvių 
klube pietūs ir klubo valdybos 
rengiamas iškilmingas nepri-
klausomybės atgavimo minė-
jimas.Meninę programą atliks 
„Saulutės” mokyklos mokiniai.

Abi dienas klubo mažojoje 
salėje rengiama Floridos meni-
ninkų paroda. Visi kviečiami 
gausiai abiejų dienų renginiuo-

se dalyvauti. 

Klubo įstatų pakeitimas
Nuolatinę Klubo bendrųjų 

nuostatų ir įstatų peržiūrėjimo 
komisiją sudaro dabartinė 
pirmininkė, vicepirmininkė ir 
visi buvę klubo pirmininkai, 
ir esamos valdybos pakviesti 
asmenys dr. Pranas Budininkas 
ir Juozas Šulaitis. Įstatai buvo 
surašyti 1960-1961 metais 
ir paskutinis peržiūrėjimas/
pakaitos buvo padarytos 1994 
metais.

Komisija, kuriai šiuo metu 
vadovauja Mečys Šilkaitis, 
posėdžiaudama, peržiūrėjo 
įstatus. Kai kurie paragrafai 
buvo pakeisti, panaikinti arba 
papildyti. Naujai paruoštas 
dokumentas buvo išsiuntinėtas 
visiems klubo nariams pagal 
turimus adresus arba įteiktas 
asmeniškai klube, prašant 
narius pareikšti savo pastabas 
raštu dėl pakeitimų iki 2010 m. 
gruodžio 5 d.

Specialiai sušauktame ne-
paprastame Klubo narių susi-
rinkime sausio mėn. 22 d., M. 
Šilkaitis pranešė, kad jokių 
pastabų negauta. Reikiamą 
kvorumą turinčiame susirin-
kime dalyvavusieji visi nariai 
balsavo už naujų Bendrųjų 
nuostatų ir įstatų pakeitimų 
priėmimą. Susilaikė 1.

Bendrieji nuostatai ir įsta-
tai bus išversti į anglų kalbą 
ir pateikti Floridos Valstijos 
įstaigoms užregistruoti. Klubo 
pirmininkė padėkojo komisi-
jos pirmininkui ir nariams už 
stropiai atliktą svarbų darbą.

Metinis klubo narių 
susirinkimas

Sausio 22 d., šeštadienį, 
tuojau po nuostatų ir įstatų 
keitimo vykusio susirinki-
mo, vyko metinis ataskaitinis 
Klubo narių susirinkimas, 
kurio metu 2010 metų val-
dybos, direktorių revizijos 
komisijos ir pagalbinių vienetų 
pareigūnai padarė pranešimus. 
Visų pranešimai prijungti prie 
susirinkimo protokolo. Klubo 
pirmininkė savo pranešime 
paminėjo, kad nuo 1975 m. 
sėkmingai veikęs ir puoselėjęs 
tautinio šokio meną pagalbinis 
vienetas – Tautinių šokių ve-
teranų grupė „Audra” baigė  
savo veiklą. Numatomas vie-
neto ilgametės veiklos, jo va-
dovų ir dalyvių paminėjimas.

Pirmininkė kalbėjo, kad 
Lietuvių klubo nuosavo pas-
tato išlaikymas ir priežiūra, 
vienintelio tokio Floridos lie-
tuvių telkiniuose, kuris įgalina 
buvusias ir dabartinę valdybą 
sėkmingai vykdyti įstatuose 
numatytą lietuvišką veiklą, 
užima valdybos darbuose 
svarbiausią vietą. Veik 50 metų 
turintis pastatas nuolat yra 
reikalingas remontų, kurie pa-
reikalauja didelių sumų. Klubo 
lėšoms bus ieškoma papildo-
mų pajamų išplečiant pastato 

reklamą į internetinę svetainę. 
Baigdama pirmininkė pasi-
džiaugė narių dosnumu stogo 
dengimo vajaus, kuris dar 
tebesitęsia, metu. Dėkojo už 
narių solidarumą ir lankymąsi 
valdybos ir pagalbinių viene-
tų renginiuose. Susirinkimo 
pabaigoje nariai galėjo pa-
reikšti savo mintis Klubo 
veiklos reikalais. „Bangos” 
atstovė Donata Koverienė 
pasiūlė savo pagalbą sudarant 
Lietuvių klubo internetinę sve-
tainę, kas buvo entuziastingai 
susirinkimo priimta. Nariai 
kalbėjo apie publikos neman-
dagų laikymąsi paskaitų arba 
scenoje vykstančių programų 
metu – garsų kalbėjimąsi tarp 
savęs. Atkreiptas dėmesys į  
sekmadieninių svečių, ypatin-
gai retai atsilankančių, drau-
gišką priėmimą, juos sodinant 
prie stalų. Pirmininkė padėko-
jo visiems Klubo pareigūnams 
kartu su ja ėjusiems pareigas 
2010 metais ir pakvietė visus 
dalyvius prie kavos vaišių.

Pareigūnų pristatymas
Sausio mėn. 23 d., klubo 

pirmininkė supažindino da-
lyvius su 2011 metų Klubo 

L E N K I j A

Lenkijos Punsko valsčiuje, 
kur gyvena didžiausia lietuvių 
bendruomenė, ketinama už-
daryti dvi lietuviškas kaimo 
mokyklas ir dar šiemet vieną 
lenkišką. Tokie sprendimai 
priimami dėl nepakankamo 
finansavimo tautinių mažumų 
švietimo įstaigoms, be to, kas-
met vis mažėja vaikų.

Vidugirių pagrindinėje 
mokykloje mokosi devyni 
lietuviai. Po pusantrų metų ji 
stovės tuščia, nors statyta vos 
prieš šešiolika metų.

Anot Punsko viršaičio 
Vytauto Liškausko, dėl lėšų 
stygiaus uždarius dvi lietuviš-
kas kaimo pagrindines moky-
klas, vaikai bus vežiojami į 
kitą – vienintelę neuždaromą 
lietuvišką kaimo mokyklą.

Punsko viršaitis tikina, kad 
Lenkija neskiria tiek lėšų tauti-
nių mažumų mokykloms, kiek 
reikia, šiuo atveju – priedo 
prie mokinių krepšelio, todėl 
trūkstamą sumą – daugiau nei 
1,5 mln. litų – tenka pridurti 
Punsko valsčiui. Lėšų ypač 
trūksta Punsko pagrindinei 
mokyklai ir gimnazijai.

„Čia yra visos valstybės po-

litika. Kalbama, kad Lenkijoje 
bus uždaryta 100 mokyklų. Aš 
matau, kaip Lietuvoje užlaiko-
mos kartais net mažesnės nei 
mūsų lenkiškos mokyklos ir 
tenai pinigų netrūksta“, – pa-
stebi V. Liškauskas.

„Tai skaudus dalykas. 
Galima kalbėti apie demo-
grafinę padėtį, ji nėra palanki, 
bet reikia ieškoti kažkokių 
logiškų sprendimų. Tačiau 
kyla klausimas ar vienintelis 
logiškas sprendimas yra viską 
uždaryti“, – kalbėjo Lenkijos 
lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkė Rena Gasperavičiūtė.

Baiminamasi, kad uždarius 
lietuviškas kaimo mokyklas, 
lietuvybę puoselėti bus vis 
sunkiau.

„Mes turime jau tokių pa-
vyzdžių: kur nebuvo lietuviškų 
mokyklų, ten tie lietuviški 
kaimai labai greitai nutrupėjo, 
greitai nutautėjo“, – tvirtina 
Navininkų pagrindinės mo-
kyklos direktorė Anastasija 
Sidarienė. Prognozuojama, 
kad po kelerių metų Punsko 
krašte veiks tik trys švietimo 
židiniai – Punsko pagrin-
dinė mokykla ir gimnazija, 
o Seinuose – tik lietuviška 
Žiburio gimnazija.     www.lrt.lt(nukelta į 11 psl.)
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Lietuvos ir Islandijos užsienio reikalų ministrai Audronius Ažubalis (deš.) ir Ossur Skarphedinsson 
po derybų spaudos konferencijoje.                                                                                                     ELTA

Vilnius ,  vasario 11 d. 
(ELTA). Lietuvos ir Islandijos 
užsienio reikalų ministrai 
Audronius Ažubalis ir Ossur 
S k a r p h e d i n s s o n  a p t a r ė 
Islandijos derybų dėl narys-
tės Europos Sąjungoje (ES) 
klausimus, Lietuvos pirmi-
ninkavimo Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo orga-
nizacijai (ESBO) principus, 
Šiaurės ir Baltijos šalių ben-
dradarbiavimo perspektyvas 
ir transatlantinių santykių 
stiprinimą.

Ministrai diskutavo kitais 
abiem šalims aktualiais dviša-
liais, užsienio politikos ir tarp-
tautinio saugumo klausimais.

„Lietuva ir toliau yra pa-

IŠSAKĖ PARAMą ISLANDIjOS NARYSTEI ES IR 
PASIūLĖ LIETUVOS PARAMą

sirengusi visokeriopai padėti 
Islandijai rengiantis narystei 
ES. Lietuva yra geras pavyz-
dys, parodantis ES narystės 
teikiamus privalumus”, - teigė 
A. Ažubalis penktadienio susi-
tikime su Islandijos užsienio 
reikalų ministru.

A .  A ž u b a l i s  i r  O . 
Skarphedinsson daug dėmesio 
skyrė ekonominiams klausi-
mams. Buvo aptartos inves-
ticijų galimybės Lietuvoje ir 
Islandijoje, dalijamasi finansų 
krizės sukeltų problemų spren-
dimo patirtimi.

Abu ministrai sutarė, kad 
glaudesnis Šiaurės Europos 
valstybių bendradarbiavimas, 
sąlygotas bendrų kultūros, 

istorijos ir vertybių panašumų 
ir paremtas ekonominiu ir 
moksliniu potencialu, leistų 
šiam regionui tapti vadovu ne 
tik Europos, bet ir pasaulio 
mastu.

Šiais metais minimas 
Lietuvos ir Islandijos diploma-
tinių santykių dvidešimtmetis.

Vilniuje šeštadienį, vasario 
12-ąją, prie pastato Islandijos 
g. 3/18 buvo atidengta memo-
rialinė lenta, skirta išreikšti 
padėką Islandijai, pirmajai 
1991 metų vasario 11 dieną 
pripažinusiai Lietuvos nepri-
klausomybę.

Diplomatinius santykius 
Lietuva ir Islandija užmezgė 
1991 metų rugpjūčio 26 dieną.

Baltarusijos politologas 
Vladimiras Podgolas teigia, 
kad kalbos apie Lietuvos pa-
ramą autoritarinio kaimyninės 
šalies prezidento Aleksandro 
Lukašenkos režimui neatitinka 
tikrovės.

„To nėra. Pasižiūrėkime į 
faktus. Lietuva labai aktyviai pa-
sisakė už sankcijas. Ir užsienio 
reikalų ministras, ir prezidentė 
šiuo atžvilgiu pasisakė viena-
reikšmiškai. Kai vyko svarsty-
mas, Lietuvos pozicija buvo ak-
tyvesnė nei Italijos, kuri prieši-
nosi, Portugalijos ar Ispanijos”, 
- interviu Baltarusijos Laisvės 
radijui sakė V.Podgolas.

„Dar daugiau - dabar 
Lietuva užima tokią poziciją, 
kad jei iškils klausimas apie 

KALbOS APIE LIETUVOS PARAMą 
A.LUKAŠENKAI NEATITINKA TIKROVĖS

ekonomines sankcijas, ji pir-
moji už jas nubalsuos, nors tai 
jai ir bus nenaudinga. Todėl 
kalbos, kad Lietuva kokiu nors 
būdu yra A.Lukašenkos advo-
katė, visiškai neatitinka tikro-
vės”, - kalbėjo politologas.

J is  re tor iškai  klausė, 
kur dažniausiai važiuoja 
Baltarusijos opozicijos atsto-
vai, norėdami išsakyti savo 
pozicijas.

„Jie važiuoja į Vilnių, 
nebuvo nė vieno atsisaky-
mo. Kas iš visų 27 ES šalių 
priėmė Europos humanita-
rinį universitetą? Lietuva. 
Iš esmės Lietuva yra tikroji 
Baltarusijos opozicijos bazė. 
Kai tik Baltarusijoje neišeina 
padaryti kokios nors akcijos, 
Lietuva iškart pasiūlo galimy-
bę ir niekada neprieštarauja”, 
- dėstė V.Podgolas.

Anto jo, Lietuva palaiky-
dama Baltarusijos opoziciją, 
rizikavo tranzitu, uostų apkro-
va, bendrais verslo projektais, 
todėl kaltinti ją A.Lukašenkos 
palaikymu yra nemoralu bei 
palanku Rusijai.

„Logika tokia: Lietuva blo-
ga, todėl kad D.Grybauskaitė 
kažką pasakė palaikydama 
A.Lukašenką. (...) O tada ir 

Kremlius bei Maskva ne tokia 
jau bloga. tai gudrus psi-
chologinis triukas - apipilti 
Lietuvą purvu ir taip pada-
ryti kremlių ir jo paramą 
represiniam baltarusijos 
režimui švaresne”, - kalbėjo 
Baltarusijos politologas.

Lie tuvos  prez identės 
Dalios Grybauskaitės pa-
sisakymą apie Baltarusiją 
Miuncheno saugumo konfe-
rencijoje kritiškai įvertino kai 
kurie Baltarusijos opozicijos 
politikai, kurių komentarus 
surinko Rusijos naujienų agen-
tūra „Interfax”.

Miunchene D.Grybauskaitė 
sakė, kad negalima diktuoti 
nei Baltarusijai, nei Egiptui, 
kokią sistemą ar vadovą ji turi 
išsirinkti. „Tai nenuginčijamas 
argumentas, bet neatsižvelgia-
ma į realijas. Mes neturime 
demokratijos, taigi ir sąlygų 
įgyvendinti liaudies demo-
kratiją. Jei ji politikė, turėtų 
apie tai žinoti”, - „Interfax” 
sakė Jungtinės piliečių partijos 
garbės pirmininkas Stanislavas 
Bogdanevičius.

Baltarusijos liberalų demo-
kratų partijos vadovas Sergejus 
Gaidukevičius „Interfax” 
sakė, kad D.Grybauskaitės 
elgesį lemia ekonominiai in-
teresai.

punske vasario 13 dieną Lietuvos valstybės atkūrimo 
dienos minėjime dalyvavęs Lietuvos užsienio reikalų minis-
terijos Užsienio lietuvių departamento direktorius arvydas 
Daunoravičius vietos lietuviams perdvė užsienio reikalų 
ministro audroniaus ažubalio sveikinimus Vasario 16-osios 
proga. „Per amžius puoselėta valstybingumo tradicija ir išorės 
jėgų nesugniuždytas laisvės troškimas lėmė, kad prieš 93-ejus 
metus atkūrėme savo valstybę. Šią laisvės idėją įprasminome 
semdamiesi stiprybės iš mūsų protėvių žygdarbių ir šimtametės 
istorijos gelmių, vedėme savo atgimusią valstybę patriotiškumo 
keliu. Tai tapo lietuviškos pasaulėjautos šerdimi ir gyvybingumo 
šaltiniu, lydėjusiais mus rezistencijos kovose, neleidusiais pasi-
duoti priespaudai ir atvedusiais į nepriklausomybę”, – rašoma 
Lietuvos diplomatijos vadovo sveikinime. A.Ažubalis Lenkijos 
lietuviams linki susitelkimo ir vienybės, ragina brandinti pilietiš-
kumą ir bendruomeniškumą, puoselėti lietuvių kalbą, papročius 
ir tradicijas. Minėjimas prasidėjo Vasario 16-ąjai skirtomis 
lietuviškomis mišiomis Punsko Švč. Mergelės Marijos ėmimo 
į dangų bažnyčioje. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minė-
jimą organizavo Punsko valsčius ir Punsko lietuvių kultūros 
centras. Punsko ir Seinų krašte gyvena apie 6 tūkst. lietuvių 
kilmės asmenų.

Daugiau kaip dešimt metų Lietuvoje vykdomi ir užsie-
nio tyrinėtojams menkai žinomi Lietuvos žydų istorijos ir 
Holokausto moksliniai tyrimai platesnei užsienio akademinei 
bendruomenei pristatyti Londone surengtoje tarptautinėje istori-
kų konferencijoje „Nėra paprastų istorijų” (No Simple Stories). 
Ją surengė Londono universiteto kolegija (University College 
London, UCL) ir Lietuvos istorijos institutas. Tarp konferencijos 
dalyvių buvo žinomi ir akademiniame pasaulyje vertinami Rytų 
Europos žydų istorijos ir Antrojo pasaulinio karo tyrinėtojai 
Antony Polonsky (JAV), Saulius Sužiedėlis (JAV), Joachimas 
Tauberis (Vokietija), Heinz-Dietrichas Löwe (Vokietija) ir kiti.

Renginyje dalyvavę istorikai pateikė koncentruotą tyrimų 
medžiagą apie nacių ir jų kolaborantų vykdytą Holokaustą 
Lietuvoje. Vasario 6-7 dienomis istorikai surengė tris praneši-
mų sesijas, kuriose pasidalijo įžvalgomis apie įvairių Lietuvos 
visuomenės grupių kultūrinę, ekonominę ir politinę sąveiką XIX 
a. pabaigoje ir XX a. pradžioje. Išsamiai buvo nušviestas neilgai 
trukęs žydų tautinės mažumos teisių pripažinimas ir antisemiti-
nių nuotaikų stiprėjimas XX a. ketvirtąjį dešimtmetį, Lietuvos 
pilietinės visuomenės irimas pirmosios sovietų okupacijos ir po 
jos sekusios nacių okupacijos akivaizdoje.

Vasario mėnesį pradėjo veikti nepriklausomo ir nekomer-
cinio interneto svetainių tinklo „EurActiv” lietuviška versija 
EurActiv.lt, kurioje skelbiamos naujausios ir aktualiausios ES ir 
Europos šalių naujienos, nuomonės, analizės, pateikiama aktuali 
informacija apie ES veiklos sritis.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis tin-
klalapio skaitytojams skirtame sveikinime pabrėžė, kad Lietuva 
tapo pirmąja Baltijos ir Šiaurės šalimi, kurios kalba pradėjo veikti 
„EurActiv” svetainė. „Tikiuosi, kad lietuviškas portalas suteiks 
puikias galimybes gauti aktualią informaciją apie kasdieninį poli-
tinį ES gyvenimą ir prisidės prie efektyvių visuomenės diskusijų 
Lietuvos narystės ES ir bendrijos ateities vizijos klausimais. Ne 
mažiau svarbu ir tai, kad „EurActiv” sudaro galimybę pristatyti 
Lietuvą kitoms šalims narėms”, – rašoma ministro sveikini-
me. Anot „EurActiv” įkūrėjo Kristoferio Leklerko, tinklalapis 
EurActiv.lt sieks, kad naujausios žinios ir analitinės žinias iš 
Briuselio taptų artimesnės Lietuvos piliečiams.

tinklas Euractiv.com nuo 2004 m. veikia dvylikoje 
Europos šalių: Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Lenkijoje, 
Ispanijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Slovakijoje, 
Turkijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje. Lietuvoje svetainę EurActiv.
lt administruoja viešoji įstaiga „Europos informacijos centras”, 
valdantis Lietuvoje devynis Europos informacijos centrus 
„Europe Direct”.

Lietuvos ambasada azerbaidžane Baku filharmonijoje 
vasario 10 dieną surengė pianistės Mūzos Rubackytės kon-
certą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. 
Vasario 16-osios progai skirtame renginyje M.Rubackytė 
atliko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Juozo Naujalio, 
Garos Garajevo, Ferenco Listo, Alfredo Šnitkės ir Volfgango 
Amadėjaus Mocarto kūrinius. Koncerto klausėsi Azerbaidžano 
parlamento ir vyriausybės nariai, diplomatai, įžymūs visuome-
nės veikėjai, Lietuvos Seimo Pirmininkė Irena Degutienė ir jos 
vadovaujama delegacija, lietuvių bendruomenės nariai. Tą patį 
vakarą Baku filharmonijoje atidaryta Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio gyvenimui ir kūrybai skirta paroda, kurią jau pirmą 
atidarymo dieną aplankė daugiau kaip 700 lankytojų.

Vasario 3 dieną, Europos 
Komisijos Prezidentinėje salėje 
Briuselyje (Belgija) rengiamas 
Vasario 16–osios - Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos 
minėjimas „Lietuviškoji tapa-
tybė“. Šventinį vakarą atida-
rė kultūros ministras Arūnas 
Gelūnas, renginį globojan-
tis Europos Komisijos narys 
Algirdas Šemeta ir Lietuvos 
nuolatinis atstovas ES amba-
sadorius Raimundas Karoblis.
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KULTūRA
„audra” šeštasis Oskaro Koršunovo spektaklis pagal W. 

Shakespeare’ą. Režisieriaus šekspyriadą sudaro „Vasarvidžio 
nakties sapnas”, „Įstabioji ir graudžioji Romeo ir Džiuljetos isto-
rija”, „Užsispyrėlės sutramdymas” (Paryžiuje), „Hamletas” (Sankt 
Peterburge). „Audra” bus rodoma Vengrijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, 
Rumunijoje ir Čekijoje. Toks yra O. Koršunovo pripažinimas tarp-
tautiniame teatre pasaulyje.

islandijos teatro gerbėjai Reikjavike į O. Koršunovo pastatytą 
„Audros” veikalo vaidinimą bilietus išpirko į septyniolika spekta-
klių. Islandijos sostinės meno vadovas Magnus Geiras Thordanson, 
pamatęs lietuvio režisuotą „Vasarvidžio nakties sapną”, pakvietė jį 
su „Audra” į sostinę pateikti spektaklius visuomenei.

šv. kristoforo kamerinio orkestro meno vadovas ir dirigentas 
Donatas Katkus dėl keturių šonkaulių lūžio turi gydytis namuose. 
Maestro staiga pasijuto kaip kūdikis, kuriuo reikia nuolat rūpintis, 
o suplanuoti koncertai neduoda ramybės. Nelaimė dirigentą ištiko 
gruodžio 23-čiosios vakarą Stiklių gatvėje, Vilniuje, kur vyko or-
kestro kalėdinis pobūvis. Jam pasibaigus jis lipo laiptais ir paslydo. 
„Buvo tamsu ir vėlu. Vienos laiptų pakopos aukštos, kitos žemos. 
Lipdamas žemyn aš negalėjau įsitverti į turėklus, nes nešiausi 
įteiktą dovanėlę. Paslydau ir pargriuvau. Angelas sargas mane 
apsaugojo ir ligoninėje. Juk galėjau dabar tysoti ištiktas komos ir 
teisintis Viešpačiui.”

totorės likimas – Lietuvoje. Auksinio balso konkurso 
„Triumfo arka” nugalėtoja Lilija Gubaidulina surinko 6,273 
žiūrovų-klausytojų balsus ir aplenkė tenorą Mindaugą Zimkų, 
kuris surinko 5,059 balsus. Puikiai valdomas balsas, sudėtingos 
arijos, nuoširdumas pelnė šiai solistei publikos ir vertinimo ko-
misijos palankumą. Baigiamajame pasirodyme ji atliko sudėtingą 
Normos ariją iš to paties pavadinimo Vincenzo Bellini operos. 
„Sąžiningai prisipažinsiu – nesitikėjau tokio triumfo. Nemaniau, 
kad lietuvių publika mane taip šiltai priims ir taip gausiai balsuos”, 
– negalėjo atsidžiaugti dainininkė. Ji dirba su pianiste Žaneta 
Noreikiene. Laimėjo 10-ties tūkstančių litų vertės „Bose” aparatū-
rą. „Didžiausias laimėjimas man – klausytojų pripažinimas. Jeigu 
pasiūlytų dainuoti Lietuvos operoje, mielai norėčiau prisidėti prie 
Lietuvos kultūrinio gyvenimo”.

Valstybinės kultūros ir meno 
premijos laureatas, operos dai-
nininkas Virgilijus Noreika 
teigia savo kūrybiniame kelyje 
pasiekęs tiek, kiek galėjęs, nors 
sovietmečiu jam nebuvo leista 
priimti pasiūlymų iš užsienio 
teatrų.

„Sąlygos buvo tokios, gi-
miau 20 metų per anksti. Kiek 
galėjau tose sąlygose, tai mak-
simaliai, daugiau nieko nebuvo 
galima padaryti”, - tvirtino 
V.Noreika, kuriam svarbiausia 
meno premija skirta už aukš-
čiausią vokalinį meistrišku-
mą ir neblėstantį talentą. Jis 
pripažino, kad sovietmečiu 
turėjęs pasiūlymų koncertuoti 
ir Izraelyje, ir JAV, tačiau jų 
priimti jam nebuvo leista. Vis 
dėlto operos solistas tvirtino 
esąs patenkintas savo darbu ir 
pasiektais rezultatais.

„Aš dainavau geriausio-
se scenose, su geriausiais or-
kestrais, puikiais dirigentais. 
Esu „bisavęs” operos spekta-
klių metu tokias arijas, kurių 
niekas „nebisuoja”, - kalbėjo 
V.Noreika. Jis tikino nesitikė-
jęs tapti Valstybinės premijos 
laureatu, nes jau kelis kartus 
nesėkmingai buvo jai prista-
tytas. Džiugią naujieną operos 
dainininkas tvirtino sužinojęs 
paskambinus žurnalistui, nes 
buvo pamiršęs, kad Kultūros 
ministerijoje bus svarstomas 
premijų suteikimo klausimas.

V.Noreika tvirtino itin ver-
tinantis Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto teatro (LNOBT) 
pastarųjų metų darbus, esą žiū-
rovams buvo pristatyta itin įdo-
mių operos ir baleto spektaklių, 
kurie gausiai lankomi.

„Aš labai vertinu G.Kėvišą, 
LNOBT generalinį direktorių. 
Aš pats išbuvau 16.5 metų 
direktoriumi, LNOBT meno 
vadovu. Aš žinau, kaip tai 
sunku - reikia suvesti į krūvą 
dekoracijas, muziką, chorą, 
baletą, solistus”, - sakė žymus 
operos solistas.

VIRgILIjUS NOREIKA –  
VALSTYbINĖS PREMIjOS LAUREATAS

V.Noreika, pasakojo, kad 
jam vadovaujant buvo sunku 
rasti solistų, statyta tai, kas buvo 
finansiškai įmanoma. „Dabar 
mes pamatėme daug įdomių 
pastatymų. Aš manau, kad 
„Madam Buterfly” yra geriau-
sias spektaklis režisūros prasme 
per visą Lietuvos istoriją be 
konkurencijos, o tokie pastaty-
mai baisiai kainuoja”, - kalbėjo 
premijos laureatas.

Jis  teigiamai įvertino 
Lietuvos kongresų rūmuose 
rodomos „bohemiečių” pa-
statymus, tačiau teigė, kad 
tai nėra tikroji opera. „Gerai, 
kad toks dalykas egzistuoja, 
bet opera jau statoma retkar-
čiais Panevėžyje, statoma 
Klaipėdoje, statoma Kaune, 
statoma Vilniuje. Dvi operos 
Vilniuje, ar tai būtina? Jei 
tas teatras mūsų būtų labai 
prastas, bet mūsų teatras yra 
geras. Tačiau čia galiausiai 
vadų reikalas, nors Kultūros 
ministerija, kiek žinau, tru-
pučiuką abejingai galvoja. 
Aš irgi didelio džiaugsmo 
nereiškiu, nes vis dėlto tai 
yra „prikurta” iki operos”, - 
tvirtino V.Noreika.

Jis sakė pasiilgstantis vals-
tybės požiūrio į studijuojan-
čiuosius operinį dainavimą. 
Pats pedagoginį darbą dirbantis 
garsus operos solistas pabrėžė, 
kad kiekvieną menininką au-
ginti reikia individualiai. Be 
to, per didelis yra 18 tūkst. litų 
siekiantis mokestis už studijų 
metus. Dėl to daug talentingų 
dainininkų pasirenka studijas 
užsienyje.

V.Noreikia Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijoje 
vadovauja Dainavimo katedrai. 
„Sunku suprasti kol kas kai 
kuriems asmenims, kurie vado-
vauja mokslui, kad neišeina iš-
auklėti, pasistačius 10 žmonių, 
ir mokyti juos dainuoti. Taip 
galima padaryti gerą chorą, o 
mūsų tikslas yra individualybę 
ištraukti (...) Finansuoti reikia. 

Nori turėti kultūrą, kultūrą pai-
ma pinigas, bet tauta be kultūros 
yra pasmerkta išnykti”, - kalbė-
jo menininkas.

Pasak V.Noreikos, nėra nie-
ko blogo, kad jauni operos 
dainininkai dalyvauja šokio ar 
populiariosios muzikos pro-
jektuose, tačiau tai priklauso 
nuo to, kaip jie dalyvauja, 
kaip tam ruošiasi. Kalbėdamas 
apie konkursą „Triumfo arka”, 
Valstybinės premijos laureatas 
apgailestavo, kad projektas 
nesulaukia tiek piniginių lėšų, 
kiek reikėtų. Be to, V.Noreika 
turėjo priekaištų „Triumfo ar-
kai” dėl dainininkų atrankos.

„Ten neva manoma, kad 
ateina geriausi balsai. Mes ne-
žinome to. Pirmiausia, balsai 
turi būti patikrinami nemikro-
foninėje aplinkoje, turėtų būti 
pasamdyta nemikrofonizuota 
salė, sėdint rimtai komisijai. 
Komisija per du, tris kartus 
atrenka, tarkime, 20 jaunų žmo-
nių ir solistų, kurie turi gerus 
balsus, gali dengti 100 žmonių 
orkestrą, ir tada tuos žmones pa-
ima”, - kalbėjo operos solistas.

V.Noreika gimė 1935 metais 
Šiauliuose, 1960 ir 1970 metais 
buvo apdovanotas valstybinė-
mis premijomis, 1995 metais 
- Lietuvos didžiojo kunigaikš-
čio Gedimino IV laipsnio or-
dinu, 2007 metais - Valstybine 
Kultūros pažangos premija, 
kitomis premijomis. Jis yra dai-
navęs daugelyje pasaulio teatrų 
scenose: Maskvos didžiajame 
teatre (per 50 kartų), Berlyno 
valstybės operoje, Paryžiaus 
„Grand Opera”, Buenos Airių 
„Teatro Colon”, Stokholmo, 
Sofijos, Belgrado, Budapešto, 
Bukarešto, Varšuvos, Prahos, 
Bratislavos, Kijevo, Minsko, 
Talino, Rygos, Čikagos lietu-
vių operoje ir kitose scenose. 
Dainininkas sukūrė per 50 
vaidmenų.

Valstybinės kultūros ir meno 
premijos bus įteiktos vasario 16 
dieną.                      bernardinai.lt

Lietuvos operos jubiliejiniai metai gruodžio 28 d. pasiekė savo 
aukštybes: teatro spektaklyje spindėjo Violetos Urmanos talentas. 
„Tokių spektaklių teatras laukia dešimtmečius. Operos 90-mečiui 
skirtus renginius Violeta Urmana pavers ypatingais”, – pareiškė 
Operos generalinis direktorius Gintautas Kėvišas prieš prade-
dant šventę. Lietuvių operos žvaigždė dainavo Leonorą G. Verdi 
operoje „Likimo galia”. Spektaklį režisavo Dalia Ibelhauptaitė, 
dirigavo Gintaras Rinkevičius. Spektaklyje taip pat dainavo gru-
zinų tenoras Badris Maisuradzė ir italų bosas Riccardo Zanellato. 
Violeta Lietuvos operoje anksčiau yra dainavusi tik du kartus: G. 
Verdi „Trubadūre” ir „Don Carlo” operose, jau būdama pasauline 
garsenybe. „Visi dirigentai, su kuriais dainavau Lietuvoje, buvo 
labai profesionalūs, o tarp profesionalų kalba trumpa: muzikuoji 
ir baigta”, – teigė primadona Lietuvos žurnalistams.

pirmą kartą lietuviškų knygnešių fenomenas atspindėtas 
vaidybiniame filme. Jono Trukano režisuotas filmas bus pristatytas 
festivalyje „Kino pavasaris”. „Pasirinkome kine menkai paliestą, 
bet grynai lietuvišką temą – knygnešius, ir pasistengėme ją atskleisti 
ne vadovėliniu, o linksmo vaidybinio filmo būdu. Knygnešiai ir 
jų idėjos neprarado savo aktualumo ir šiandien. Dabar kyla daug 
diskusijų apie informacijos sklaidą, autorines teises, o taip pat ir 
apie lietuvybės išsaugojimą. Ypač užsienyje, emigrantų bendrijose, 
– pasakoja režisierius Jonas Trukanas.

Violeta Urmana Leonoros vaidmenyje G.Verdi operoje „Likimo galia”.

Virgilijus Noreika, jei komunistų režimas būtų išleidęs į užsienį, be abejonės būtų dainavęs Vakarų 
Europos ir Metropolitan operų teatruose.
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Per Europos vyrų krepšinio 
pirmenybių burtų traukimo 
ceremoniją pirmą kartą pri-
taikytos išimtys turėtų duoti 
komercinės naudos turnyro 
rengėjams. Pirmojo etapo var-
žybas priimsiantys Lietuvos 
miestai gavo daugumą koman-
dų, kurių norėjo.

24 komandos jau buvo 
padalytos į 4 grupes, kai burtų 
traukimo ceremonijos pabai-
goje Mindaugas Balčiūnas pa-
davė popieriaus lapelį Vladui 
Garastui.

Iš Lietuvos krepšinio fede-
racijos (LKF) vadovų rankų 
dokumentas pateko „FIBA 
Europe” generaliniam sekreto-
riui. Netrukus Naras Zanolinas 
iš jo skaitydamas įvardijo 
miestus ir jose žaisiančias 
komandas.

buvo parengtas planas
Lietuviai per kelias mi-

nutes turėjo apsispręsti, ko-
kiame mieste – Panevėžyje, 
Klaipėdoje, Alytuje arba 
Šiauliuose žais kiekviena iš 
ką tik sudarytų keturių grupių.

Galvosūkis nebuvo su-

A.Sabonis per burtų traukimo ceremoniją Latvijai lėmė A grupę, bet dėl iš anksto sutartos išimties 
šios šalies komanda buvo perkelta į B grupę.                                                                             lrytas.lt

LiEtuVojE – EuRopoS kREpšinio piRMEnybėS

dėtingas. LKF vadovai jau 
anksčiau buvo parengę planą, 
kuris išsipildytų pagal iš anks-
to sutartas išimtis.

Jomis pirmenybių rengėjai 
siekė vienu šūviu nušauti du 
zuikius – užpildyti sirgaliais 
arenas ir išspręsti viešbučių 
trūkumą.

„Žinoma, sirgaliai netu-
rėtų būti lemiamas veiksnys 
pasirenkant varžovus, – sakė 
LKF generalinis sekretorius 
M.Balčiūnas. – Kita vertus, 
čempionatas yra skirtas ais-
truoliams.

O mes norime ir komerciš-
kai sėkmingo turnyro.”

Panevėžyje – 
papildomos kėdės 

Čempionato rengėjai buvo 
sugalvoję 4 išimtis.

Nr.1 – Lietuvos rinktinė 
grupės varžybas turi žaisti 
Panevėžyje.

Beveik šalies centre esan-
čio miesto „Cido” arenoje 
tikimasi sutalpinti daugiausia 
sirgalių pirmajame turnyro 
etape. Nors dviračių treko ap-
juostoje arenoje yra 5,5 tūkst. 

kėdžių, pridedant stovimąsias 
vietas bus siekiama žiūrovų 
armiją padidinti iki 7 tūkst.

Turnyro rengėjams tai tu-
rėtų garantuoti didesnį pelną. 
Bilietų kainos bus paskelbtos 
šiandien, bet jau aišku, kad į 
Lietuvos rinktinės rungtynes 
bilietai kainuos brangiau.

Slovėnai norėjo 
Klaipėdos

Išimtis Nr. 2 – slovėnai, 
kurių sirgalių palyda Lietuvoje 
per čempionatą turėtų būti 
gausiausia – apie 3 tūkstan-
čius gerbėjų. Tiek ir daugiau 
žmonių priimti viešbučiuose 
iš pirmojo etapo miestų gali 
tik Klaipėda.

Burtų išvakarėse slovėnai 
patys reikalavo, kad juos nu-
keltų į Klaipėdą. Čempionato 
rengėjai buvo parengę ir vieną 
atsarginį variantą – jei slo-
vėnai ir latviai būtų patekę 
į vieną grupę, jie būtų žaidę 
Klaipėdoje.

Latviai Šiauliuose 
nenakvos?

Nors šeštojo krepšelio bur-

tus traukęs Arvydas Sabonis 
buvo nulėmęs latviams A gru-
pę, kurioje jau buvo Lietuvos 
rinktinė, N.Zanolinas iškart 
pakėlė ranką ir pritaikė išimtį 
Nr. 3 – latviai perkelti į B gru-
pę, kuri žais Šiauliuose.

Keli tūkstančiai kaimynų 
sirgalių turėtų užpildyti areną 
ir neapkrauti Šiaulių vieš-
bučių, kurių mieste nėra per 
daug.

Manoma, kad dauguma 
Latvijos krepšinio aistruolių 
po varžybų važiuos namo – 
Rygą ir Šiaulius skiria tik 140 
kilometrų.

Dėl lenkų susitarti 
nepavyko

Išimtis Nr. 4 turėjo tapti 
Lenkija – šios šalies rinktinei 
palankiausia būtų buvę žaisti 
Alytuje. Tačiau ši išlyga ne-
buvo patvirtinta.

„Ir taip burtų išimtys buvo 
pritaikytos pirmą kartą. Kad 
jas gautume, turėjome įtikinti 
ne tik „FIBA Europe”, bet ir 
kitų čempionate dalyvaujančių 
valstybių atstovus.

Su keliomis federacijomis 
vyko itin sudėtingi pokal-
biai, – neslėpė M.Balčiūnas. 
– Išimtys turėjo neperžengti 
proto ribų.”

T r a u k d a m a s  b u r t u s 
Seulo olimpinis čempionas 
Oleksandras Volkovas sumai-
šė rengėjų kortas ir pasiuntė 
Lenkiją į A grupę pas lietuvius.

Tad Panevėžyje turėtų susi-
rinkti solidus užsienio sirgalių 
skaičius.

Bent po kelis šimtus ispa-
nų, turkų, lenkų turėtų atvykti 
į Panevėžį, kuriame viešbučių 
trūksta labiausiai.

„Jiems bus siūloma apsi-
stoti Vilniuje”, – sprendimo 
ieškojo M.Balčiūnas.

Alytui pasisekė 
mažiausiai

C grupę ir ten rungtyniau-

siančias net keturias Balkanų 
komandas gavęs Alytus turbūt 
menkiausiai jaus Europos 
čempionato dvasią.

K r e p š i n i n k a i  g y -
vens Birštone, treniruosis 
Prienuose, o dalis sirgalių 
apsistos Druskininkuose.

Daugiausia svetimšalių 
aistruolių per pirmojo etapo 
varžybas laukiama Klaipėdoje.

Prie didelėmis pajėgomis 
savo rinktinę palaikančių kelių 
tūkstančių slovėnų uostamies-
tyje prisidės dideli gruzinų ir 
rusų būriai.

„Gruzijos rinktinės atstovai 
garantavo, kad atvyks bent 
tūkstantis sirgalių”, – tvirtino 
M.Balčiūnas.

Rusai turėtų sulaukti pa-
stiprinimo iš greta esančios 
Kaliningrado srities.

2011 m. Europos 
čempionato burtai

a grupė (Panevėžys): 
Ispanija, Turkija, LiEtuVa, 
Didžioji Britanija, Lenkija, 
atrankos 2-oji komanda.

b grupė (Šiauliai): Serbija, 
Prancūzija, Vokietija, Izraelis, 
Italija, Latvija

C grupė (Alytus): Graikija, 
K r o a t i j a ,  J u o d k a l n i j a , 
Makedoni ja ,  Bosni ja  i r 
Hercegovina, atrankos 1-oji 
komanda

D grupė (Kla ipėda) : 
Slovėnija, Rusija, Belgija, 
Gruzija, Bulgarija, Ukraina

Lietuvos rinktinės 
tvarkaraštis 

Rugpjūčio 31 d. Lietuva – 
Didžioji Britanija.

Rugsėjo 1 d. Lietuva – 
Lenkija.

Rugsėjo 2 d. Lietuva – 
Turkija.

Rugsėjo 4 d. Lietuva – 
Ispanija.

Rugsėjo 5 d. Lietuva – at-
rankos 2-oji komanda.

Kęstutis Rimkus, lrytas.lt

čikaga ,  vasa rio 8 d., 
Northern Illi nois University 
(De Kalb, IL) buvo pagerb-
tas buvęs šio universiteto 
Inžinerijos ir inžinerijos 
technologi jos fakulteto il-
gametis dekanas-emeritas 
Romualdas Kašuba. Iškilmių 
metu universiteto inžineri-
jos audi  tori ja pavadinta 
„Dean Romualdas Kasuba 

Auditorium” vardu.
L i e tu v o s  i n ž in i e r i u s 

mechani kas, daktaras, JAV 
Lietuvių Bend ruomenės vei-
kėjas Kašuba gimė 1931 m. 
kovo 23 d. Kaune. 1944 m. 
pa sitraukė į Vokietiją, 1948 m. 
persi kėlė į JAV 1957 m. baigė 
University of Illinois. 1962 m. 
apsigynė daktaro laipsnį. 1999 
m. Lietuvos mokslų akademi-
jos užsienio narys.

1962-1968 m. Ohio vals-
tijos Cleveland susivienijimo 
„TRW” Kos moso tyrinėjimo 
sistemų modeliavi mo, me-
džiagų atsparumo ir dinami-
kos skyriaus vedėjas. 1964-
1986 m. dėstė Cleveland State 
University, 1978-1985 m. 
Mechaninės inžinerijos ka-
tedros vedėjas, 1985-1986 
m. Inži nerijos doktorantūros 
programų direktorius, nuo 
1972 m. profeso rius. Nuo 

1986 m. Northern Illinois 
University Inžinerijos ir 
inžineri jos technologijų fa-
kulteto dekanas. 1989-1996 m. 
Vytauto Didžiojo uni versitete 
Atkuriamojo senato na rys.

Dr. Kašubos tyrimų sritis - 
kos mosas, jėgos perdavimas, 
didžiųjų vėjo elektros genera-
torių tobulini mas, konstruk-
cijų projektavimo me todika. 
Skaitė paskaitas Japonijoje, 
Lietuvoje, Kinijoje, Australijoje, 
Vokietijoje, buvo kelių JAV ir 
tarp tautinių mokslų konferenci-
jų rengė jas. Įvairiuose technikos 
žurnaluose paskelbė nemažai 
mokslinių straip snių, tiriamojo 
darbo ataskaitų (NASA, JAV 
Energijos departamen tui, JAV 
Kongresui). Priklauso ke lioms 
mokslo garbės organizaci joms, 
yra Amerikos mechanikos in-
žinierių sąjungos, Amerikos 
lietu vių inžinierių ir architektų 

sąjun gos (ALIAS) narys (1966-
1969 m. Cleveland sk. pirmi-
ninkas), Tokijo technologijos 
instituto nusipelnęs vizituojantis 
mokslininkas.

Už nuopelnus apdovanotas 
Cle veland State University, 
NASA, Amerikos mechanikos 
inžinierių sąjungos žymeni-
mis. Aktyvus JAV Lietuvių 
Bendruomenės narys (1976-
1978 m. Cleveland lituanisti-
nės mokyklos tėvų komiteto 
pirmi ninkas), dalyvauja skautų 
veikloje. 1998 metais Kauno 
Technologijos universitetas 
dr. Kašubai suteikė Garbės 
daktaro vardą.                   LRT

Dr. Romualdas Kašuba.

UNIVERSITETO AUDITORIjA PAVADINTA LIETUVIO VARDU

apačioje bus kieto kuro nešan-
čioji raketa, kuri padeda dabar 
naudojamiems daugkartiniams 
erdvėlaiviams atsiplėšti nuo 
žemės. Viršutinę raketos dalį 
sudarys skysto kuro variklis, 
naudojamas raketoje nešėjoje 
„Ariane 5”, praneša BBC. 

Tokias raketas siūlo JAV 
kompanija ATK ir Europos 
„Astrium”. Ji pateikta ir JAV 
kosmoso agentūrai NASA, 
ieškančiai būdų, kaip astronau-
tus gabenti į ir iš Tarptautinės 
kosminės stoties, kai š.m. bus 
užbaigta daugkartinių erdvėlai-
vių programa. JAV Kongresas 
išreiškė gilų susirūpinimą dėl 
laiko, kurio gali prireikti komer-
cinėms skrydžių alternatyvoms 
užtikrinti. O tuo metu iki šio 
dešimtmečio pabaigos Amerika 
bus visiškai priklausoma nuo 
rusiškų „Sojuz”.                 LRT

kuRS RakEtą aStRonautaMS  
Į koSMoSą SkRaiDinti

Dvi didžiausios pasaulyje 
raketų kūrėjos suvienijo jėgas 
ir kurs naują aparatą, galintį 
iškelti astronautus į orbitą.

Siūlomos raketos „Liberty” 



11. DIRVA . 2011 m. vasario 15 d. . 

„DIRVAI” 
AUKOjO

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

A.Sutkus, Beverly Shores, IN ..50
G.Valiukėnas, Chicago, IL ........45
L.Bložė, St. Petersburg, FL ......40
J.Ardys, Fairview, PA................30
P.Pagojus, Detroit, MI ...............22
R.Guzulaitis, Indianapolis, IN ..20
A.Grajauskas, Cliffside Pk., NJ . 20
R.Jacobs, La Grande, IL ...........20
J.Petkaitis, W.Hartford, CT .......20
R.Valaitis, Brecksville, OH ......20
V.Muliolis, Moon Twp., PA ......10
L.Kapeckas, Hart Ford, CT ......10

VaSaRio 26 d., šeštadienį, - nepriklausomybės šventės 
minėjimas, 6 v.v. Šv. Kazimiero parapijos viršutinėje salėje. 
Minėjimą rengia JAV LB Clevelando skyriaus valdyba.
biRžELio 12 d., sekmadienį – Baisiojo birželio minėjimas 
Šv. Kazimiero parapijos patalpose 2:00 val.p.p. Ekumeninės 
pamaldos bažnyčioje už Sovietų režimo žuvusius ir nuken-
tėjusius lietuvius, latvius ir estus. Po pamaldų bus trumpas 
paminėjimas ir kavutė parapijos kavinėje. Rengia Clevelando 
Baltiečių komitetas.

RENgINIŲ KALENDORIUS

Prasidėjus registracijai į 
2011 m. Čikagos maratoną, 
LR Generalinis konsula-
tas Čikagoje ir restoranas 
„Kunigaikščių užeiga” 
kviečia maratono bėgikus 
burtis į vieningą lietuvių 
komandą ir registruotis 
siunčiant el. laišką adresu 
agne@konsulatas.org arba 
skambinant konsulato dar-
buotojai Agnei Vertelkaitei 
tel. 312-397-0382, trump. 
nr. 204. Žinutėje nurody-
kite savo vardą ir pavardę, 
telefono numerį bei el. pašto 
adresą. 

Atkreipiame dėmesį, 
kad norint bėgti 2011 m. 
Čikagos maratoną pirmiau-

C H I C A g O ,  I L

Vėl buriama lietuvių komanda  
čikagos maratono bėgimui

sia reikia užsiregistruoti ofi-
cialioje renginio svetainėje 
– www.chicagomarathon.
com – ir sumokėti dalyvio 
mokestį, o  tuomet tapti lie-
tuvių komandos nariu. 

2009 metais suburta lie-
tuvių komanda maratono 
bėgimą skyrė Tėvynės var-
do tūkstantmečiui paminėti. 
Tuomet vilkėdami marški-
nėliais su užrašu „Lietuva” 
maratoną įveikė 23 sporti-
ninkai.

Lietuviai sporto mylėto-
jai, vienykimės ir primin-
kime Čikagai vieną vardą 
– LIETUVA!

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

pareigūnais. Klubo valdybos, 
direktorių ir revizijos komi-
sijos pareigūnai su mažomis 
pakaitomis yra tie patys, kurie 
darbavosi 2010-taisiais metais. 
Buvusi vicepirmininkė Stefa 
Prialgauskienė apdovanota 
gėlių puokšte. Ją pakeitė Elena 
Jasaitienė. Į direktorių sąstatą 
įsijungė Gražina Viktorienė, 
pakeisdama Vilių Jušką, kuris 
už ilgametį darbavimąsi klubo 
valdybose buvo apdovano-
tas lietuviškais gardumynais. 
Revizijos komisijon nariu 
išrinktas Vytenis Radzevičius.

Sausio 9 d., sekmadienį, 

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

Kabutėmis išskirtas posa-
kis žinomas ne vieną tūkstantį 
metų ir jo teisingumu mažai 
kas abejoja. Fizinis aktyvu-
mas, sveika mityba ir gyven-
sena – tai pagrindiniai šio 
posakio įvykdymo principai. 
Sveikatą lemia ne likimas ar 
atsitiktinumas. Ją stipriname 
arba griauname mes patys. 

Mano dideliam nustebi-
mui, Amerikos psichologų 
sąjungos žurnalas „American 
Psychologist” paskyrė visą 
2011 sausio mėn. numerį, arti 
šimto puslapių, JAV kariuo-
menės karių tinkamumui ir 
atsparumui aptarti ir pristatė 
naujas pastangas jam ūgdyti. 
Ši sąjunga ne tik sielojasi 
psichologijos mokslu ir pro-
fesija, bet šalies politiniame 
gyvenime save tapatina su 
liberaliuoju sparnu. Toje po-
litikoje mažai ką gero sakoma 
apie kariuomenę, patriotizmą, 
dvasines vertybes bei moralinį 
atsparumą. Šiame specialiame 
numeryje yra trylika straips-
nių, gana detaliai aprašančių 
naujai pradėtą Visapusiško 
kareivio tinkamumo progra-
mą („Comprehensive Soldier 
Fitness” – CSF). 

Įvadinime rašinyje JAV ka-
riuomenės vadas gen. George 
W. Casey, Jr. išreiškia susirūpi-
nimą dėl kareivių patiriamos, 
jau dešimtį metų besitęsian-
čios, įtampos, vykstančiuose 
karuose. Patiriama daug aukų 
ne tik kareivių tarpe, bet ir jų 
šeimose. Iš kitų šaltinių teko 
sužinoti, kad pastarųjų metų 
bėgyje JAV kariuomenėje 
daugiau žuvo nuo savižudybių 
negu nuo priešo kulkų. Norint 
užbėgti tiems įvykiams už 
akių, pradėta Kario atsparumo 
programa. Tai ne medicini-
nio gydymo, bet psichologi-
nės sveikatos palaikymo ir 
ugdymo programa. Kituose 
straipsniuose ta programa yra 
visapusiškai aptariama.

CSF yra paruošta pakel-
ti psichologinį atsparumą ir 
teigiamus veiksmus, siekiant 
sumažinti visos kariuomenės 
neigiamą nusiteikimą. Norima 
paveikti gana didelę organi-
zaciją, turinčią 1.1 milijoną 
narių. Šią programą sudaro 
keturios dalys: 1. Emocinių, 
socialinių, šeimos ir dvasi-
nių poreikių įvertinimas; 2. 
Individualizuotos mokymo 
pamokos šių poreikių page-
rinimui; 3. Formalus atspa-
rumo įdiegimas; 4. Formalus 
instruktorių apmokymas, kad 
paruošti puskarininkiai galėtų 
reikiamas žinias perduoti jų 
žinioje esantiems kareiviams 
Šis instruktorių apmokymas 
trunka mažiau aštuonių dienų. 
CSF yra kareivių parengimo 
ateičiai programa, nelaukiant 

„SVEIKAME KūNE, SVEIKA SIELA”…  
IR ATSPARUMAS

ROMUALDAS KRIAUčIūNAS
neigiamų didelių įtampų sukel-
tų pasėkmių. Siekiama skatinti 
atsparumą ir asmeninį pasiti-
kėjimą savimi. Tikimasi, kad 
CSF bus pritaikyta ir civiliniam 
gyvenimui, nes principai ir ga-
lima nauda yra tie patys. 

Vilimasi, kad CSF atras 
savo nuolatinę vietą JAV ka-
riuomenėje. Joje dauguma 
kareivių yra jauni, 70 proc. nėra 
40 metų amžiaus. Kariuomenė 
daro didelę atranką priimdama 
savanorius. Įstojimo yra dideli 
reikalavimai. Kandidatas turi 
būti sveikas, gerame fizinia-
me stovyje, baigęs gimnaziją 
arba tolygį mokslą, praeinąs 
standartizuotus egzaminus ir 
be kriminalinės praeities. Tik 
25 proc. 17-24 metų amžiaus 
amerikiečių atitinka kariuo-
menėn įstojimo reikalavimus. 
Priimti kariuomenėn turi atlikti 
pagrindinį ir specializuotą ap-
mokymą, išlaikyti fizinio suge-
bėjimo lygį ir turi laikytis griež-
tų elgesio normų. Septynios 
kariuomenės vertybės – lojalu-
mas, pareigingumas, pagarba, 
tarnyba, savigarba, vientisu-
mas ir drąsa – yra giminingos 
Peterson ir Seligam aptartiems 
stipraus charakterio bruožams. 
Yra rasta, kad drąsa, koman-
dinė drausmė, optimizmas, 
sąžiningumas, atkaklumas, 
vadyba ir savęs apvaldymas 
yra svarbūs veiksniai proti-
niam, emociniam ir fiziniam 
ugdymui. Didelės įtakos šios 
CSF progamos suformulavimui 
turėjo taip vadinama pozityvi 
psichologija, kurią eilę metų 
skatina ir puoselėja University 
of Pennsylvania psichologi-
jos profesorius Martin E. P. 
Seligman. 

CSF yra ilgalaikė strate-
gija, kareivį lydėsianti visą 
laiką. Pradžioje vyksta karei-
vio atsparumo patikrinimas ir 
apmokymas. Po to seka pasto-
vus padėties peržiūrėjimas ir 
papildomas apmokymas pagal 
reikalą. Kaip vieno apsilanky-
mo mankštos salėje neužtenka 
kūnui stiprinti, taip neužteks 
vieno apsilankymo psicho-
loginio atsparumo ugdymo 
programoje. CSF sudaryta iš 
keturių dalių: kareivio įverti-
nimas, bendrojo bei asmeniui 
pritaikyto patvarumo apmo-
kymas ir patvarumo ugdymo 
instruktorių paruošimas. 

Ši programa nebūtų buvusi 
įmanoma prieš dvidešimtį 
metų. Su pozityvios psicho-
logijos augimu, kur dėmesys 
skiriamas teigiamam nusitei-
kimui, visuomeninėms insti-
tucijoms ir tarpasmeniniamas 
santykiams, pribrendo laikas 
sukauptas žinias plačiau pri-
taikyti gyvenime. Viename 
straipsnyje teigiama, kad 
Pirmąjame pasauliniame kare 

chemijos mokslas buvo ypač 
svarbus karui laimėti. Fizikos 
mokslas turėjo lemiamos įta-
kos Antrojo pasaulinio karo 
užbaigime. Dabar galvojama, 
kad psichologijos mokslas 
padės dvidešimts pirmojo 
amžiaus karuose ir taikos pa-
laikyme. Praeityje psichologi-
jos mokslas daugiau domėjosi 
patologija - kaip susirgusius 
pagydyti nuo protinių ir emo-
cinių ligų. Mažai buvo domi-
masi kaip padėti sveikiems pa-
didinti savo veiksmingumą ir 
našumą. Dabar tos dvi srovės 
vėl stojasi prieš akis. Padidėjęs 
potraumatinių įtampų dažnu-
mas, kareivių savižudybės ir 
skyrybos reikalauja dėmesio 
dabar. Tas dėmesys yra ski-
riamas, bet tuo pačiu norima 
šiems reiškiniamas užbėgti už 
akių įvedant daug žadančią 
CSF programą. 

jau rasta, kad atsparu-
mui padeda optimizmas, su-
gebėjimas problemas spręsti, 
tikėjimas, gyvenimo prasmės 
supratimas, savistovumas, 
lankstumas, susivaldymas, 
sugebėjimas kitus suprasti, 
artimi asmeniniai santykiai, 
dvasingumas ir t.t. „Penn 
Resiliency Program” (PRP) 
(Penn atsparumo programa) 
buvo išvystyta vaikų ir pa-
auglių poreikiams, kad juos 
apsaugojus nuo tykojančios 
depresijos ir nerimo. Gal kiek 
suprastintai galima teigti, kad 
gautus teigiamus rezultatus ir 
naudotą patirtį pasišauta per-
kelti į platesną dirvą – kareivių 
atsparumo ugdymą. Norima 
turimus radinius plačiau pri-
taikyti. Pavyzdžiui, žinoma, 
kad pesimistai linkę nesėkmes 
priskirti prie pastovių, nepa-
keičiamų, nesuvaldomų jėgų. 
Depresijos paliesti yra daugiau 
pesimistiškai nusiteikę negu 
kiti. Antra vertus, optimistai į 
neigiamus įvykius žiūri kaip į 
trumpalaikius, pasikeičiančius 
reiškinius. 

Kaip romėnai sakydavo, 
„Sveikama kūne, sveika sie-
la”. Teigiamoji psichologija 
dabar prie to dar prideda ir 
atsparumą.

po pietų, Lietuvių klube buvo 
paminėta Laisvės gynėjų 
diena. Minėjimo metu kal-
bėjo Lietuvių Bendruomenės 
Krašto valdybos vicepirminin-
kė Sigita Šimuvienė-Rosen, 
kuri tų įvykių metu buvo 
Vilniuje ir buvo liudininkė 
tos dienos žiaurių okupanto 
veiksmų. Jos kvietimu, daly-
viai atsistojimu ir susikaupi-
mo minute pagerbė žuvusius. 
Pabaigoje Donatas Bukauskas 
dainavo ir grojo trombonu, 
nustebinęs minėjimo rengėjus 
ir susirinkusius ne visai tai 
dienai tinkamu jo pasirinktu 
repertuaru.

„Lietuvių žinios”, Nr.415.

(atkelta iš 7 psl.)
PAREIgūNŲ...

P R A N C ū z I j A

Lietuvos Užsienio reikalų 
ministras Audronius Ažubalis 
už istorinio palikimo puoselė-
jimą Užsienio reikalų ministe-
rijos garbės ženklu „Lietuvos 
diplomatijos žvaigždė“ vasario 
11 dieną apdovanojo buvusį il-
gametį prancūzijos lietuvių 

bendruomenės pirmininką 
perkūną Liutkų. 

Apdovanojimo metu A. 
Ažubalis pažymėjo, kad 
P.Liutkaus indėlis į lietuvybės 
Prancūzijoje puoselėjimą ir 
pastangos suburti šioje šalyje 
gyvenančius lietuvius yra 
neįkainojamas.          LR URM
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San Chosė, JAV vykstan-
čiame „ATP World Tour 250” 
serijos „SAP Open” vyrų teni-
so turnyre, kurio prizų fondą 
sudaro 600 tūkst. JAV dolerių, 
pergalių seriją tęsia Ričardas 
Berankis. Teniso profesionalų 

R. bERANKIS jAV IŠKOPĖ į KETVIRTfINALį

Lietuvos tenisininkas Ričardas Berankis.                             Reuters

(ATP) vertinime 74-ą vietą 
užimantis 20-metis lietuvis 
vasario 9 d. vienetų varžybų 
antrojo rato atkakliame ir per-
mainingame susitikime rezul-
tatu 6:4, 5:7, 7:5 nugalėjo 21-
erių amerikietį Donald Young, 

kuris planetos klasifikacijoje 
užima 146-ąją poziciją, ir pa-
teko į ketvirtfinalį.

žvilgsnis į priekį
Po dviejų pergalių vie-

netų varžybose pajėgiausias 
Lietuvos tenisininkas užsitik-
rino 45 ATP vertinimo taškus 
ir 14,920 JAV dolerių. Šio tur-
nyro ketvirtfinalį R. Berankis 
pasiekė antrus metus iš eilės.

Pirmame rate vasario 8 d. 
lietuvis 6:3, 7:6 (7:2) pašalino 
šeštąją varžybų raketę, 29-
erių vokietį Benjamin Becker 
(ATP-57), o D. Young 7:6 
(7:2), 6:4 buvo pajėgesnis už 
26-erių Vokietijos sportininką 
Dustin Brown (ATP-99).

Ketvirtfinalyje R. Berankis 
kovos su 31-erių amerikiečiu 
James Blake (ATP-170) arba 
sparčiai kylančiu 20-mečiu 
juodkalniečių kilmės Kanados 
teniso talentu Miloš Raonič 
(ATP-84). Į pusfinalį pateku-
siam žaidėjui atiteks 90 ATP 
reitingo taškų bei 26,150 JAV 
dolerių prizas.

J. Blake 2006-aisiais buvo 
pakilęs iki 4-osios ATP ver-
tinimo pozicijos, o per savo 
karjerą yra iškovojęs 10 ATP 
titulų bei uždirbęs virš 7 mln. 
JAV dolerių.

M. Raonič karjera daug 
kuo panaši į R. Berankio – 
nuo 2008-ųjų profesionaliai 
tenisą žaidžiantis kanadietis 
garsesnių titulų savo kraityje 
dar neturi ir šiuo metu užima 
aukščiausią karjeroje planetos 
reitingo poziciją.

Vienetų varžybų nugalėto-
jui atiteks 250 ATP vertinimo 
taškų ir 92 tūkst. JAV dolerių 
čekis.

Vasario 7 d. tokio lygio 
dvejetų varžybose debiutavęs 

R. Berankis poroje su 21-erių ja-
ponu Kei Nishikori rezultatu 6:7 
(4:7), 6:0, 10:6 nugalėjo 30-me-
čio švedo Johan Brunstrom 
(ATP-69 dvejetų vertinimas) 
bei jo bendraamžio amerikiečio 
Travis Parrotto duetą.

Ketvirtfinalyje R. Berankis 
ir K. Nishikori išmėgins jėgas 
su ketvirtuoju skirstytu duetu 
27-erių Santiago Gonzalez iš 
Meksikos ir 29-erių Philipp 
Marx (ATP-70 dvejetų verti-
nime) iš Vokietijos. Pastarieji 
ašuntfinalyje rezultatu 6:7 
(2:7), 6:3, 10:2 laimėjo prieš 
amerikiečių porą 31-erių 
Robert Kendricki bei 27-erių 
Travis Rettenmaier (ATP-68 
dvejetų vertinime).            LRT

LIETUVOS KREPŠINIO 
RINKTINEI –  

DIDELĖ NETEKTIS
Lietuvos krepšinio rinkti-

nės treneris Kęstutis Kemzūra 
ieškos, kas galėtų bent iš dalies 
atstoti Liną Kleizą, kuris po 
sudėtingos kelio operacijos 
tikriausiai nežais šių metų 
Europos čempionate, svarsto 
dienraštis „Lietuvos rytas”. 
Sudėtingi žemyno pirmenybių 
burtai K. Kemzūrai buvo tik 
menka problema, palyginti su 
žinia iš JAV. Lietuvos rink-
tinės vedlys po Welly (JAV) 
atliktos kelio operacijos iškrito 
iš rikiuotės 9-12 mėnesių, o 
mūsų šalies krepšininkai pasi-
rengimą Europos čempionatui 
pradės po penkių mėnesių.

Pasak K. Kemzūros, „rink-
tinei tai - didelė netektis - pa-
siliekame truputį vilčių, nors 
jų nėra daug - dabar labiausiai 
norisi, kad Linui viskas būtų 
gerai, kad jis pasveiktų ir ga-
lėtų žaisti krepšinį kaip galima 
greičiau”.

Toronto klubas paskelbė, 
jog dėl sudėtingos traumos L. 
Kleiza negalės rungtyniauti 
nuo 9 iki 12 mėnesių. Tai - 
vienas ilgiausių ir labiausiai 
neapibrėžtų terminų, kokių tik 
būna krepšinyje dėl traumų. 
„Dabar reikia planuoti kautis 
be Lino, o jei viskas bus ge-
rai, jei įvyks stebuklas... Tada 
žiūrėsime”, - „Lietuvos rytui” 
sakė K. Kemzūra. 

Lietuvos rinktinės ir Toronto 
„Raptors” klubo puolėjui 25-
erių metų 203 cm ūgio Linui 
Kleizai vasario 2 d. buvo atlikta 
artroskopinė dešiniojo kelio 
operacija. Toronto komandos 
medikai pranešė, jog lietuviui 
sezonas jau baigtas ir krepši-

Lietuvos krepšinio rinktinės ve-
dlys Linas Kleiza kojos skaus-
mais skundė ir per Pasaulio 
krepšinio čempionatą Turkijoje.

ninkas negalės žaisti nuo 9 iki 
12 mėnesių, rašo „Raptors” 
klubo oficialus puslapis in-
ternete. Neaišku, ar L. Kleiza 
galės padėti Lietuvos rinktinei, 
kuri 2011 metų rugpjūčio 31 - 
rugsėjo 18 dienomis dalyvaus 
mūsų šalyje vyksiančiame 
Europos čempionate.

L. Kleizai dešinio kelio 
įplyšusio menisko operaciją 
CO valstijoje atliko daktaras 
Richard Steadman.

Šį sezoną NBA pirmenybė-
se L. Kleiza per 39 rungtynes, 
kurių 23 pradėjo starto pen-
kete, aikštelėje vidutiniškai 
praleisdavo po 26.5 minutes, 
pelnydavo po 11.2 taško, at-
kovodavo po 4.5 atšokusio nuo 
lentos kamuolio ir atlikdavo po 
1 rezultatyvų perdavimą.

Pagal Lietuvos spaudą


