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Vilnius, vasario 22 d. 
(ELTA). Užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis 
vienu svarbiausių siekių vadi-
na Jungtinių Valstijų dėmesį 
Lietuvai ir dvišalius santykius 
vertina teigiamai.

„JAV dėmesys Lietuvai ir 
angažavimasis regione išlieka 
vienu svarbiausių mūsų siekių 
trumpalaikėje ir ilgalaikėje 
perspektyvoje”, - sakė A. 
Ažubalis vasario 22 d. per 
spaudos konferenciją.

Tarsi norėdamas išsklaidyti 
spėliones dėl esą pasunkė-
jusios galimybės Lietuvos ir 
JAV pareigūnams bendrauti 
aukščiausiu lygiu, užsienio 
reikalų ministras vardino visą 
grupę susitikimų su šios šalies 
pareigūnais.

„Neseniai vykusio vizito į 
JAV metu susitikau su aukš-
čiausiais pareigūnais - prade-
dant nuo naujojo Kongreso 
pirmininko John Boehner, taip 
pat su Užsienio reikalų komi-
teto pirmininke ir Kongreso 
nariais, o iš administracijos - 
su valstybės sekretore Hillary 

Washington, DC, 2011 m. 
vasario 16 d. Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organi-
zacijos (ESBO) pirmininkas, 
Lietuvos užsienio reikalų mi-
nistras Audronius Ažubalis, 
šiandien susitikimuose su JAV 
valstybės sekretore Hillary 
Clinton ir aukštais JAV admi-
nistracijos pareigūnais pabrėžė 
Lietuvos įsipareigojimą skatinti 
ESBO principus, ieškoti užsitę-
susių konfliktų ESBO erdvėje 
sprendimo, remti žiniasklai-
dos laisvę, kurti ir palaikyti 
pasitikėjimą, skatinti energe-
tinį saugumą.  Susitikimuose 
buvo aptarta pažanga spren-
džiant užsitęsusius konfliktus. 
A.Ažubalis pažymėjo, kad 
sprendžiant Padniestrės konf-
liktą atėjo laikas pereiti nuo 
neformalių kalbų prie formalių 
derybų „5+2” formatu dėl pla-
taus sprendimo.

„5+2” formatas apima konf-
likto šalis, tarpininkus ir stebė-
tojus: Moldovos Respubliką, 
Padniestrę, Rusijos Federaciją, 
Ukrainą, ESBO, JAV ir ES.

ESBO pirmininkaujanti 
Lietuva taip pat skirs dėmesį 
iššūkiams Pietų Kaukaze. 
ESBO veiks Ženevos proceso 
ribose, kurdama priemones, 
skirtas saugumui pagerinti ir 

humanitariniams poreikiams 
patenkinti 2008 m. rugpjūtį 
vykusio konflikto paliestose 
srityse. Taip pat reikės dides-
nio Minsko grupės pirmininkų 
įsitraukimo siekiant sumažin-
ti augančią įtampą pačiame 
Kalnų Karabache ir aplink jį.

JAV Helsinkio komisijos 
klausymuose A.Ažubalis ap-
tarė iššūkius žmogaus teisėms, 
pagrindinėms laisvėms, de-
mokratijai ir teisės viršenybei 
visame ESBO regione, taip 
pat būtinybę spręsti kylančias 
tarptautines grėsmes ir nese-
niai Astanoje vykusio ESBO 
valstybių vadovų susitikimo 
rezultatus.

„Pirmininkaudama ESBO 
Lietuva yra pasiryžusi dirbti 
su visomis šalimis narėmis, 
pilnai įgyvendinant plačios, 
bendradarbiaujančios ir vien-
tisos saugumo bendruomenės 
viziją mūsų bendroje ESBO 
erdvėje”, – sakė A.Ažubalis.

Helsinkio komisija, ofici-
aliai vadinama Europos sau-
gumo ir bendradarbiavimo 
komisija, yra nepriklausoma 
JAV vyriausybės įstaiga, 
atsakinga už stebėjimą ir 
skatinimą laikytis Helsinkio 
baigiamojo akto nuostatų ir 
kitų ESBO įsipareigojimų.

Sausio 13-osios laisvės liepsna, vakarop uždegta prie Lietuvos radijo ir televizijos pastato, jaunų 
žmonių rankose keliavo iki Seimo rūmų.

jAV DĖMESYS LIETUVAI LIEKA 
VIENU SVARBIAUSIŲ SIEKIŲ 

Clinton. Per pastaruosius porą 
mėnesių tai yra antras susitiki-
mas, tai yra ganėtinai neįprastas 
dalykas. Po to vyko išplės-
tinės diskusijos su Clinton 
pavaduotoju James Steinberg, 
tai rezultatas - labai geras”, 
- sakė A. Ažubalis. Užsienio 
reikalų ministras pasidžiaugė 
JAV administracijos išsakyta 
parama naujosios atominės 
elektrinės statyboms.

„Tai yra signalas ir dery-
bininkams, ir potencialiems 
investuotojams, su kuriais 
vykdomos vienokios ar ki-
tokios tiesioginės derybos”, 
- sakė A. Ažubalis.

Kaip rodo Užsienio rei-
kalų ministerijos užsakyta 
gyventojų nuomonės apklau-
sa, dvišaliuose santykiuose 
su Jungtinėmis Valstijomis 
lietuviai labiausiai tikisi inves-
ticijų. Net 46 proc. apklaustųjų 
nurodė, kad Lietuva turėtų 
labiau skatinti JAV investicijas 
į Lietuvos ekonomiką. Ypač 
daug taip manančių yra tarp 
specialistų su aukštuoju išsi-
lavinimu (61 proc.). 

Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis vasario 
16 dieną Washington po pasitarimo su JAV Valstybės sekretore 
Hillary Rodham Clinton.                                                 www.urm.lt

ESBO PIRMININKAS SAKĖ KALBĄ  
HELSINKIO KOMISIjOjE

A.Ažubalis pabrėžė ESBO 
institucijų ir misijų vaidmenį 
padedant ESBO valstybėms 
vykdyti savo įsipareigojimus 
ESBO.

„ESBO saugumas visada 
buvo matuojamas atsižvel-
giant į asmens gerovę. Mūsų 
bendruomenė yra saugiausia, 
kai gerbiamos žmogaus tei-
sės ir pagrindinės laisvės bei 
laikomasi teisės viršenybės 
principo”, – sakė jis ir pridūrė, 
kad didėjanti pagarba žinias-
klaidos laisvei yra Lietuvos 
pirmininkavimo prioritetas.

Birželio mėn. Lietuva 
kviečia visas 56 ESBO šalis 
Vilniuje politiniu ir ekspertiniu 
lygiu dalyvauti diskusijoje 
apie žurnalistų saugumo geri-
nimą ESBO regione.

B e s i l a n k y d a m a s 
Washington, ESBO pirminin-
kas taip pat susitiko su Atstovų 
rūmų Užsienio reikalų komite-
to pirmininke, JAV Kongreso 
nare Ileana Ros-Lehtinen ir 
kitais Užsienio reikalų komi-
teto nariais.

Rytoj A.Ažubalis susitiks 
su Kongreso Helsinkio komi-
sijos pirmininku senatoriumi 
Benjamin Cardin ir užbaigs 
vizitą dalyvaudamas diskusi-
joje Atlanto taryboje.

Rusijos prezidentas Dmitrij 
Medvedev vasario 9 d. tvirtai 
pareiškė, kad Kurilų salos yra 
neatskiriama Rusijos dalis ir 
jos strateginis regionas.

„Be abejo, mes norėtume 
plėtoti geros kaimynystės 
santykius su visais kaimynais, 
taip pat bendradarbiavimą 
dėl kai kurių objektų salose, 
– sakė prezidentas per susi-
tikimą su gynybos ir regionų 

KURILŲ SALOS YRA NEATSKIRIAMA RUSIjOS DALIS?
plėtros ministrais. – Bet visi 
turi atminti, kad šios salos yra 
neatskiriama Rusijos teritori-
jos dalis ir mūsų strateginis 
regionas.”

Kalbėdamas apie ginkluo-
tę Kurilų salose, D. Medvedev 
pažymėjo, jog ji yra pakan-
kama ir moderni, kad būtų 
užtikrintas šių salų saugumas.

Neseniai Japonijos minis-
tras pirmininkas Naoto Kan 

pavadino Rusijos prezidento 
D. Medvedev apsilankymą 
Kuriluose „neleistinu įžū-
lumu”.

Japonijos ir Rusijos ne-
sutarimai dėl Kurilų salų 
neleidžia šalims pasirašyti 
taikos sutarties po Antrojo 
pasaulinio karo. Kurilų salos 
yra ginčijama teritorija nuo 
tada, kai jas okupavo Sovietų 
Sąjunga.                          LRT

Palestinos vadovybė „iš 
naujo svarstys” taikos proce-
są su Izraeliu po to, kai JAV 
vetavo Jungtinių Tautų (JT) 
Saugumo Tarybos rezoliuciją, 
smerkiančią Izraelio statybas 
palestiniečių teritorijoje, pra-
nešė „Jerusalem Post”. „Mes 
iš naujo svarstysime visą de-
rybų procesą, – teigė įtakingas 
Palestinos pareigūnas Yasser 
Abed Rabbo. – JAV adminis-
tracija pasielgė pasigailėtinai ir 
nepasvertai. Tai menkina JAV 
vyriausybės patikimumą.”

JAV vetavo JT rezoliuciją, 
smerkiančią Izraelį. Kitos 14 
JT Saugumo Tarybos narių 
pritarė rezoliucijai, kurią re-
mia Palestinos išsivadavimo 

VėL SVArStyS tAiKOS PrOcESą  
Su izrAELiu

organizacija (PIO).
Tai buvo pirmasis JAV prez. 

Barack Obama administracijos 
veto, administracijai pažadėjus 
geresnius santykius su musul-
monų šalimis. Washington dėl 
veto buvo daromas didelis spau-
dimas iš Izraelio ir Kongreso, 
kuriame veikia įtakingos žydų 
lobistų grupuotės.

Toks B. Obama adminis-
tracijos sprendimas kelia ri-
ziką supykdyti arabus masi-
nių protestų Artimuosiuose 
Rytuose metu. Administracija 
įnirtingai ragino palestiniečius 
neremti rezoliucijos ir sutikti 
su alternatyvomis, tačiau PIO 
galiausiai nepasidavė spaudi-
mui.                                 LRT
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Lietuvoje yra 452 gyventojai, vyresni nei 100 metų. 
Vyriausia gyventoja yra 118 metų, gyvenanti Šalčininkų apy-
linkėje.

Lietuvos Statistikos skyriaus žiniomis, praėjusiais metais 
Lietuvoje viešbučiuose apsistojo 1,23 milijonai svečių – 5.4 
procentų daugiau nei prieš metus. Vien trečiąjį ketvirtį 2010 me-
tais labiausiai padaugėjo svečių iš Europos Sąjungos valstybių.

Emigracija iš Lietuvos ir toliau lieka didelis galvos skaus-
mas. Praeitais metais per 10 mėnesių apie išvykimą pranešė 74 
tūkstančiai ir šimtas žmonių – keturis kartus daugiau negu 2009 
m. Daugelis asmenų suskubo išvykti, kad netektų savo valstybei 
mokėti piliečio mokesčių.

„respublikos” laikraštyje poetas Marcelijus Martinaitis 
vaizdžiai paaiškino, kaip išaugo Lietuvos eksportas: „Dabar 
Lietuva garsėja kaip eksportuojanti kiaules, merginas, krepšinin-
kus ir banditus. Mes patys tai platiname ir vos ne didžiuojamės.”

2010 metus Lietuvos vyskupai buvo paskelbę Padėkos 
už laisvę metais. „Tuo buvo siekiama ne tik padėkoti Dievui 
už laisvės dvidešimtmetį, bet drauge su Lietuvos žmonėmis 
apmąstyti laisvės dovaną. Tai viena svarbiausių temų, nes kol 
mes klaidingai suvokiame atgautos laisvės dovaną, tol save 
pasmerkiame klaidoms ir nevilčiai. Daug lietuvių yra abejingi 
ne tik Bažnyčiai, bet ir visoms dvasinėms vertybėms, nes juos 
domina tik nauda ir hedonizmas”, – rašo „Veido” žurnale Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. 

Egidijus Jarašiūnas, 
baigęs Vilniaus universiteto 
Teisės fakultetą, Konstitucinio 
Teismo pirmininko patarė-
jas, M. Romerio universite-
to Teisės fakulteto dekanas, 
Kovo 11-osios Akto signa-
taras, profesorius, Lietuvos 
Seimo sprendimu ir Europos 
Tarybos  pr i ta r imu tapo 
Europos Sąjungos Teisingumo 
teismo teisėju. Teisėjai į šį teis-
mą skiriami bendru Europos 
Sąjungos valstybių sutarimu. 
Atrankoje dalyvavo labai sti-
prūs kandidatai, autoritetą 

bei visuomenės pasitikėjimą pelnę profesionalai. Tačiau E. 
Jarašiūnas, vienas iš 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
rengėjų, apibūdinamas kaip itin preciziškas ir ramaus mąstymo 
teisininkas, kalbantis tik apgalvotai ir be galo tiksliai. Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismui tenka misija aiškinti teisę tam, 
kad teismai visose Europos Sąjungos valstybėse ją taikytų vie-
nodai, – dėstė teisėjas E. Jarašiūnas.

Lietuvoje leidžiamo žurnalo „Veidas” vyriausias redaktorius 
Gintaras Sarafinas rašo: „Daugumai žurnalistų neberūpi tiesa, o 
reitingai, todėl jie nutolo nuo žurnalistikos ir liko tik įvairiausių 
versijų kūrėjai ir skleidėjai.”

Lietuvos prokuratūroje radikalias pertvarkas pradėjusiai 
Generalinės prokuratūros vadovybei sparčiau jas vykdyti pa-
dės Prokuratūros įstatymo pataisos, kurias prezidentė Dalia 
Grybauskaitė teikia Seimui. Kartu su Generaline prokuratūra 
parengtomis pataisomis apibrėžiamos ir apribojamos visų 
vadovaujančių prokurorų kadencijos ir įvedama jų rotacija, 
taip pat keičiama prokurorų atrankos, karjeros bei tarnybos ir 
atsakomybės vertinimo tvarka.

Vyskupai, atsiliepdami į Statistikos departamento prašymą 
bei suprasdami gyventojų surašymo svarbą, parengs kreipimąsi 
į tikinčiuosius, kuriame ragins aktyviai dalyvauti surašyme. 
Parapijų klebonus jie įpareigos pagelbėti perteikiant surašymo 
sėkmei reikalingą informaciją. Tai nutarta vasario 23 d. vyku-
siame Lietuvos vyskupų konferencijos posėdyje. Visuotinis 
surašymas rengiamas Lietuvos gyventojų skaičiui ir pasiskirs-
tymui mieste ir kaime, savivaldybėse ir apskrityse, taip pat jų 
demografinei, socialinei ir ekonominei sudėčiai, migracijos 
mastams nustatyti, būstų kokybei įvertinti.

Elektroninis surašymas truks dvi savaites – kovo 1–14 
d. Gyventojai savo el. surašymo lape matys iš administracinių 
duomenų šaltinių jau įrašytus kai kuriuos asmens ir būsto duo-
menis: asmens gimimo datą, gimimo vietą, santuokinę padėtį, 
pilietybę, adresą, būsto plotą, pastatymo metus. Duomenis bus 
galima patikslinti. Gyventojai turės susirašyti tuo adresu, kuriuo 
gyvena, net jei jis nesutampa su deklaruota gyvenamąja vieta.

Balandžio 5–gegužės 9 d. vyks antrasis surašymo etapas: 
gyventojus, kurie surašė ne visus savo būsto gyventojus ar išvis 
nesusirašė elektroniniu būdu, lankys surašinėtojai ir paprašys 
atsakyti į surašymo lapo klausimus.

Egidijus Jarašiūnas

Kai buvo pašalintas Egipto prezidentas Hosmi Mubarak, valdęs kraštą 30 metų, ir kituose arabų kraštuose 
prasidėjo demonstracijos, reikalaujančios pašalinti diktatorius, valdančius tuos kraštus daugelį metų. 
Nuotraukoje milžiniškos demonstracijos prieš Libijos diktatorių Muammar Gaddafi Benghazi mieste. AP

Libijos diktatoriaus reži-
mas, sprendžiant iš prieštarin-
gų pranešimų, atsidūręs ties 
žlugimo riba, nors jo sūnus 
pažadėjo kovoti iki paskutinio 
žmogaus. Žmonėms užėmus 
rytinį Benghazi miestą, pro-
testai persimetė ir į sostinę, ir 
nepaisant demonstrantų sker-
dynių praėjusią naktį, praneša-
ma, kad didelės Tripolio dalies 
valdžia nebekontroliuoja.

Tai buvo dar viena šalis, kur 
visi sakė, kad sukilimas nebus 
sėkmingas, bet kas dedasi 
Libijoje dabar, vis panašiau į 
jau trečiojo ilgamečio arabų 
vado žlugimą. Patikimos in-
formacijos gauti iš vienos iš 
uždariausių pasaulio valstybių 
neįmanoma, vaizdai – tik tokie, 
kuriuos kas nors įkelia į inter-
netą, tačiau atrodo, kad amži-
nai neramų Benghazi miestą 
jau kontroliuoja prieš valdžią 
sukilę žmonės – jie rodo iš sau-
gumo ir kariuomenės atimtus 
ginklus.

Po kruvinų dešimtis gyvy-
bių nusinešusių mūšių, naktį jie 
užėmė saugumo pastatą ir jau 
švenčia pergalę. Jiems padėjo 
perbėgęs armijos batalionas, 
bet dešimtis atsisakiusių į 
civilius šaudyti karių vadai 
nukankino, o kūnus išnieki-
no. Malšinti sukilimo, netgi 
sunkiaisiais kulkosvaidžiais ir 
priešlėktuvine ginkluote į am-
žinai neramų, prieš valdžią nu-
siteikusį miestą buvo pasiųstos 
elitinės pajėgos, apginkluotos 
amerikietiškais ginklais, kurių 
Libijos vadas ėmė pirkti prieš 
septynerius metus susitaikęs 
su Vakarais.

Vyr iaus ias is  i š  šeš ių 
Muamar Kadafi sūnų, buvęs 
pagrindiniu susitaikymo su 
Vakarais architektu, išvakarėse 
per televiziją pasakė 40-ies 
minučių padriką kalbą, kur per-
spėjo, kad šalis atsidūrė ties pi-
lietinio karo riba. „Mūsų dvasia 
aukšta. Mūsų vadas Muamar 
Kadafi yra čia, vadovauja 
mūšiui Tripolyje. Mes esame 
su juo, ginkluotosios pajėgos 
yra su juo, o į Tripolį plaukia 

LiBiJOJE – diKtAtOriAuS 
žLugimO žEnKLAi

dešimtys tūkstančių. Libijos 
mes nepaliksime. Kovosime 
iki paskutinio vyro, iki pasku-
tinės moters ir iki paskutinės 
kulkos”, – sakė vyriausiasis 
Moammaro Gadhafi sūnus Sef 
Islam Gaddhafi.

Tai gali būti kraupi tiesa. 
Jau dabar pranešama apie 230 
žuvusiųjų, ir Libijos sukilimas 
gali pasirodyti kruvinesnis už 
Tuniso ir Egipto revoliucijas, 
kurios pasaulyje buvo gerokai 
labiau matomos. Kai kurie da-
liniai Benghazi perėjo į civilių 
pusę, bet kiti šaudo nedve-
jodami. Tikros kariuomenės 
Libijoje nėra – visos pajėgos 
paklūsta M. Kadafi ir ketu-
riems jo sūnums, todėl genero-
lai žino, kad negali pretenduoti 
į nepriklausomą vaidmenį kaip 
Egipte - jei žlugs vadas, bus 
nušluoti ir jie. Tai lemiama 
kova – viskas arba nieko.

„Nuo dabar armija vaidins 
gyvybinį vaidmenį palaikyda-
ma teisingumą ir tvarką ir grą-
žindama normalų gyvenimą 
– kad ir kiek tai kainuotų, nes 
visa tai – dėl Libijos vienybės 
ir jos piliečių ateities. Taigi 
laikysimės tvirtai. Libijos 
armijos vaidmuo čia bus labai 
svarbus. Libijos armija – ne 
tokia kaip Tuniso ar Egipto”, 
– tvirtino S. I. Gaddhafi. Bet 
kai jis kalbėjo šiuos žodžius, 
maištas pirmą kartą persikėlė 
tūkstantį kilometrų į vakarus. 
Iš Benghazi, kurį M. Kadafi 
dar galėjo sau leisti prarasti, 
lemiama kova atėjo į griež-
tai saugomą dviejų milijonų 
gyventojų sostinę Tripolį. Į 
centrinėje Žaliojoje aikštėje, 
M. Kadafi revoliucijos sim-
bolyje, susirinkusius žmones 
kariuomenė, sprendžiant iš 
įvairių pranešimų, šaudė iš 
kulkosvaidžių ir taranavo 
minią automobiliais. Prireiks 
tikriausiai daugelio savai-
čių suskaičiuoti žuvusius. 
Protestuodamas, atsistatydino 
ir teisingumo ministras.

Neatrodo, kad net ir toks 
kruvinas susidorojimas būtų 
numalšinęs pyktį – jau ryte pra-

nešta apie padegtą vyriausybės 
būstinę ir užimtus kelių valsty-
binių televizijų pastatus, siau-
biamas policijos nuovadas ir 
apie tai, kad valdžią minia paė-
mė daugelyje mažesnių miestų. 
Tarp daugelio pranešimų, kurių 
neįmanoma patvirtinti – ir tai, 
kad pats Kadafi kažkur išskri-
do – galbūt į tvirtove paverstą 
gimtąjį miestą pietuose – ir net 
kad įsakė bombarduoti karinius 
dalinius, kad ginklai neatitektų 
sukilėliams.

Valstybinė televizija dar 
ilgai rodė šiuos nedidelio M. 
Kadafi rėmėjų mitingo vaiz-
dus. Dar prieš kelias dienas 
drįsęs pats nerti į minios sūku-
rį, pulkininkas dingo iš viešojo 
gyvenimo. Tačiau ginkluotų 
jo rėmėjų draugovės visame 
mieste medžiojo priešininkus. 
Miestas paralyžiuotas, įstai-
gos, mokyklos ir parduotuvės 
uždarytos. Daugelis užsienio 
šalių ir tarptautinių energetikos 
bendrovių evakuoja saviškius.

Nuverstasis Egipto prezi-
dentas galėjo girtis pergyvenęs 
penkis Amerikos preziden-
tus, o M. Kadafi pergyveno 
netgi tris Egipto prezidentus. 
Valdantis nuo pat revoliucijos 
1969-aisiais ir neturintis net 
formalaus prezidento titulo, 
ekscentriškasis diktatorius, 
ilgiausiai valdantis tarp Afrikos 
vadų ir tarp arabų šalių vadovų, 
buvo pripratęs prie dešimtme-
čių tarptautinių sankcijų ir net 
Amerikos karinių smūgių. Šalis 
buvo pavadinta Džamachirija, 
arba masių valdžia, nes visuo-
menę sudaro įvairiausi klanai 
ir gentys, todėl analitikai linkę 
pritarti jo sūnaus perspėjimui, 
kad gali paplūsti kraujo upės, 
o šalis – skilti į islamiškas ku-
nigaikštystes.

Libija ketvirtoji pagal 
naftos gavybą Afrikoje, daug 
naftos ir dujų tiekia Europai, 
pasaulio energetikos bendrovės 
čia investavusios milijardus, 
tad naftos kaina staiga šoktelėjo 
ir dabar jau buvo trumpa grįžusi 
į tokias aukštumas, kokiose 
buvo prieš pustrečių metų iki 
pasaulinės krizės. Neramumai 
jau kilo prie svarbios naftos 
įmonės.                               LRT
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LIETUVOS NELAIMĖ
Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė neseniai paskel-

bė, kad „tampame oligarchų ir nusikaltimo pasaulio valdoma 
valstybe”. Piliečiams dažnai būna abejonių teismų teisingu-
mu, kai net patys teisėjai vieni kitus pavadina kyšininkais.

Negirdėtas dalykas, kai Temidės tarnas Kauno apygardos 
teismo teisėjas klastotų savo kolegų parašus ir perrašytų 
teismo sprendimus. Neįmanoma blaiviu protu suprasti, kad 
teisėjas galėjo taip pasielgti. Tą neįtikėtiną žinią visuomenei 
paskelbė „Lietuvos ryto” dienraštis vasario 11 dienos laidoje.

Teisėjas A. Stankus pirma laiko į laisvę išleido tris 
sunkius nusikaltimus padariusius kalinius, nepaisant, kad 
teismas nuteistųjų prašymų buvo nepatenkinęs. Suklastojęs 
kitų teisėjų parašus į laisvę paleido banditus, narkotikų 
prekiautojus ir kontrabandininkus.

Skelbiama, kad po šio skandalo buvo patikrinta 14 
pastarųjų poros metų bylų, kurias nagrinėjo A. Stankaus 
vadovaujama teisėjų kolegija, ir dar dėl dviejų kilo įtarimų. 
Matyt, peržiūrėjus visas šio teisėjo per 18 metų nagrinėtas 
bylas susidarytų tikra jo išsuktų nuo teisingumo banditų 

„gvardija”, rašo tas pats dienraštis. „Peržiūrėti reikėtų ir ne 
vieno teisėjo nagrinėtas bylas.”

Klaipėdiečiai net surengė protesto mitingą, kad 
Klaipėdos apylinkės teisėja V. Balčiūnienė išteisino buvusį 
savivaldybės tarnautoją iš verslininko reikalavusį apmokėti 
uošvės paminklo pastatymo kapinėse išlaidas. Teisėja taip 
pat jau ne kartą anksčiau buvo sukėlusi įtarimų. Pernai jai 
buvo iškelta drausminė byla. Bet apsiribota tik papeikimu.

Arba nepaaiškinama, kodėl teisėjus viešai keikusi, įžei-
dinėjusi, kyšininkais išvadinusi Kauno apygardos teisėja 
N. Venckienė iki šiol dirba teisėja tame pačiame Kaune, 
nors Teisėjų etikos ir drausmės komisija jai yra iškėlusi dvi 
drausmės bylas. Ji Panevėžio teisėjus, pernai nutraukusius 
pedofilijos bylos nagrinėjimą, pavadino „korumpuotais 
kyšininkais, dengiančiais iškrypėlių klaną.” Teisėjų taryba 
paprašė prokuratūros atlikti ikiteisminį tyrimą dėl nepa-
garbos teismui. Bet Šiaulių prokurorai nusprendė – teisėja 
nieko blogo nepadarė.

Tad kaip lietuviai gali pasitikėti savo teismais, kai net 
teisėjai vieni kitus vadina kyšininkais ir korumpuoti teisėjai 
gali klastoti bylas.

Minėtas dienraštis taip pat rašo: „Dar prieš dešimt metų, 
teisėjas A. Stankus net du kartus viešoje vietoje sumušė 
žmogų, kartą tai padarė teismo patalpose. 2000 metais jis 
gatvėje trenkė kumščiu į veidą, spardė, o kitą dieną jau 
teisme tęsė egzekuciją. Žmogus turėjo sprukti nuo perse-
kiotojo... Ar galima patikėti, kad teisėjas po tokio skandalo 
liktų nenubaustas? Pasirodo, įmanoma. Prokuratūra atsisakė 
kelti teisėjui A. Stankui baudžiamąją bylą, pasitenkinusi jo 
paaiškinimu, kad jis persidirbo naktimis rašydamas teismo 
nuosprendžius”.

Ne veltui buvęs Aukščiausios Tarybos - Atkuriamojo 
Seimo pirmininkas, europarlamentaras Vytautas Landsbergis 
siūlo prie įėjimo į Seimą ir Vyriausybę parašyti iškabą – 

„žmogau, turėk sąžinę”. 
S. Tūbėnas

Pusė Lietuvos gyventojų 
nepritartų vardo ir pavardės 
rašymui asmens tapatybės 
dokumentuose ne lietuviškai, 
o originalo kalba. Tai rodo 
Užsienio reikalų ministerijos 
užsakymu atlikta apklausa. 
To reikalaujantiems lenkams 
užsienio reikalų ministras 
Audronius Ažubalis rodo į 
Lietuvos Konstituciją, o prie-
kaištus dėl diskriminacijos 
atremia Lietuvai palankiomis 
tarptautinėmis ataskaitomis.

„Mintis, kad kažkas tiks-
lingai daroma, siekiant pablo-
ginti vienos ar kitos tautinės 
mažumos gyvenseną, yra verta 
filmo scenarijaus, bet ne rea-
lybės. Todėl nepasiduodu vie-
šoms eskalacijoms, nes faktai 
liudija visai kitokią padėtį, nei 
diskutuojama”, - vasario 22 d. 
spaudos konferencijoje, skir-
toje apžvelgti ministravimo 
metus, kalbėjo A. Ažubalis.

Jis pabrėžė, kad tarptau-
tinės autoritetingos ataskai-
tos teigiamai vertina Lietuvą. 
Kaip pavyzdį jis pateikė kas-
metinę nevyriausybinių or-
ganizacijų „Freedom House” 
ataskaitą, kurioje Lietuva vadi-
nama laisva šalimi, užtikrinan-
čia politines ir pilietines teises. 
Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūros ataskaita taip 
pat labai teigiamai įvertina 
Lietuvą. „Tai du patys iškal-
bingiausi liudijimai, kurie 
nereikalauja daugiau jokių 
skaičiukų ar procentų. Tiesiog 
yra dvi institucijos, kurios turi 
pasaulinį autoritetą, ir tai, ką 
jie sako, aš priimu besąlygiš-
kai”, - sakė jis.

LENKŲ PRIEKAIŠTAI DĖL DISKRIMINACIjOS  
VERTI FILMO, BET NE REALIŲ DISKUSIjŲ

Paklaustas, kaip jis argu-
mentuoja patiems lenkams, 
ministras atsakė: „Aš nieko 
nesakau, manęs niekas ne-
klausia. Yra Konstitucija, visi 
tą puikiai supranta, kurie nori 
klausyti.”

Kalbėdamas apie lenkiškų 
pavardžių problemą, ministras 
argumentams pasitelkė nese-
niai anapilin išėjusio poeto 
Justino Marcinkevičiaus po-
žiūrį: „J.Marcinkevičius išsakė 
esminę nuostatą dėl lietuvių 
kalbos išlaikymo valstybine 
kalba. Todėl balsuojant dėl 
pavardžių rašymo naudojant 
nelietuviškus ženklus, aš su-
silaikiau, nes tai ne politinis 
sprendimas. Siekiau ir sieksiu, 
kad teisės aktai neprieštarautų 
Konstitucijai.”

Jis priminė, kad pernai, 
kai vyko balsavimas Seime 
dėl lenkiškų rašmenų naudo-
jimo, jis susilaikė, nes rėmėsi 
ekspertais, kurie įžvelgė prieš-
taravimą Konstitucijai. „Tai, 
kad data svarstymo sutapo su 
amžinatilsį prezidento vizitu, 
galiu tik apgailestauti. Aš ži-
nau, kad buvo siūloma atidėti 
svarstymą. Kiekviena vals-
tybė turi gyventi pagal savo 
Konstituciją”, - apie dvišalius 
santykius paaštrinusį balsa-
vimą prisiminė ministras. Ką 
reikia toliau daryti, kaip spręsti 
šią problemą, ministras neda-
vė atsakymo. Jis svarstė, kad 
jei susidaro reikiama kritinė 
masė, galima rengti referendu-
mą. Tačiau kol kas visuomenės 
nuomonė tam nepalanki.

Originalo kalbos naudoji-
mo dokumentuose garsiausiai 

reikalauja lenkai, o gyventojų 
nuomonė jų norams nepalan-
ki. Tai rodo URM užsakymu 
pernai lapkričio mėnesį visuo-
menės nuomonės ir rinkos ty-
rimų centro „Vilmorus” atlikta 
apklausa. Pusė apklaustųjų 
nepalaiko tokios idėjos.

Tarp nepritariančiųjų dau-
giau neturinčių vidurinio išsi-
lavinimo (62 proc.) ir kaimo 
vietovių gyventojų (57 proc.). 
15 proc. Lietuvos gyventojų 
pritartų ir lotyniškų, ir dia-
kritinių ženklų naudojimui. 
Daugiau pritariančių tarp jau-
nimo (20 proc.), turinčių aukš-
tąjį išsilavinimą (22 proc.), 
aukščiausioje pajamų grupėje 
(22 proc.), vilniečių (28 proc.).

didžioji dauguma (78 
proc.) apklaustųjų mano, 
kad tautinės  mažumos 
Lietuvoje nėra diskrimi-
nuojamos. Diskriminacijos 
problemą daugiau įžvelgia 
jaunimas iki 29 m. (40 proc.).

Apskritai kalbėdamas apie 
santykius su Lenkija ministras 
A.Ažubalis pabrėžė, jog tai 
turi išlikti strategine partne-
ryste. Pasak jo, Lietuvos – 
Lenkijos santykiai ėmė kisti 
dar 2008 m., kinta Lenkijos 
politinės ambicijos - iš re-
gioninio bandoma pereiti į 
aukštesnį lygį.

Tačiau jis pabrėžė, kad 
mūsų šalys yra kaimynės ir jos 
tokios visada bus - su bendra 
praeitimi, kultūriniais, žmo-
giškais ryšiais. Nors dydžiai 
šalių skirtingi, bet už regioninį 
saugumą visais lygiais atsako 
abi, pabrėžė politikas.

Vytenė Stašaitytė, delfi.lt

LIETUVA SMERKIA 
REPRESIjAS LIBIjOjE

Lietuva smerkia represijas 
Libijoje ir ragina pradėti dia-
logą, teigė užsienio reikalų 
ministras Audronius Ažubalis, 
kuris kartu yra ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
organizacijos pirmininkas.

„Turiu pasakyti, kad Lietuva 
smerkia represijas Libijoje. 
Mes reiškiame užuojautą žuvu-
siųjų šeimoms ir kategoriškai 
nepritariama Muammar el 
Gaddafi Vyriausybės veiks-
mams ir represijoms prieš civi-
lius gyventojus. Raginame abi 
puses elgtis santūriai ir pradėti 
dialogą”, – sakė A. Ažubalis 
vasario 22 d. per spaudos kon-
ferenciją. Užsienio reikalų mi-
nisterijos duomenimis, Libijoje 
yra penki Lietuvos piliečiai.

Situacija Libijoje lieka 
įtempta, tačiau, kaip rašo skel-
bia AFP, panašu, kad šalies 
vadovybė vis labiau praranda 
situacijos šalyje kontrolę. 
Vasario 21 d. vakarą nuo re-
žimo atsiribojo dar dalis dip-
lomatų, kariai atsisakė toliau 
šaudyti į demonstrantus. ELTA

Vilnius, vasario 22 d. prem-
jeras Andrius Kubilius sako, 
kad Rusijos dujų koncernui 
„Gazprom” teks suvokti, kad 
laikai keičiasi, ir išmokti veik-
ti konkurencijos sąlygomis. 
„Gazprom” turi, mano įsi-
tikinimu, labai paprastą už-
duotį artimiausiu metu – turi 
suvokti, kad laikai keičiasi, 
ir kad Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje – galbūt su tam tikrais 
laiko skirtumais, ir toje pačioje 
Lenkijoje, ir visoje Europos 
Sąjungoje jis turės veikti kon-
kurencinėmis sąlygomis. Tai 
yra jis nebegalės turėti tokios 
dominuojančios monopolinės 
padėties, kuria iki šiol galėjo 
piktnaudžiauti”, – vasario 22 
d. interviu Lietuvos radijui sakė 
Andrius Kubilius.

Rusijos dujininkų asocia-
cijos prezidentas Valerij Jazev 
vasario 21 d. pareiškė, kad 
dėl dujų rinkos pertvarkos 
„gazprom” dujų kainos 
Lietuvai padidės. Jis taip pat 
kaltina Lietuvą ir Lenkiją, kad 
šios dvi valstybės pažodžiui 

„GAzPROM” TEKS SUVOKTI,  
KAD LAIKAI KEIčIASI

interpretuoja ES energetikos 
sektoriaus liberalizavimą nu-
matančias direktyvas. 

„Tas minėtas ponas kalba, 
kad Lietuva ir Lenkija paraidžiui 
skaito direktyvas. Nežinau, kaip 
dar būtų galima jas skaityti – gal 
‚Gazprom’ žino kitą modelį. 
Kaip tik dėl to ir reikalingos 
tokios direktyvos – paraidžiui 
perskaitytos ir įgyvendintos, kad 
‚Gazprom’ ar kitas monopolis-
tas nebegalėtų piktnaudžiauti 
savo dominuojančia padėtimi. 
ES yra labai aiškiai įvardijusi, 
kad tokių direktyvų pagalba ir 
galima sukurti bendrą dujų rinką 
visoje ES, sujungtą bendrais 
vamzdynais, veikiančią pagal 
bendras taisykles, kurios leistų 
konkuruoti toje dujų sistemoje 
įvairiems tiekėjams”, – kalbėjo 
premjeras.

B r i u s e l y j e  l a u k i a m a 
Rusijos premjero Vladimir 
Putin, kuris ketina kelti ener-
getikos klausimus. Rusijos 
dujininkai ragina šio vizito 
metu išsiderėti dujų rinkos 
liberalizavimo lengvatų.   LRT
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Rusijos dujų monopolis-
tas „Gazprom” 2010 metais 
parduodavo dujas Didžiajai 
Britanijai po 191 dolerį už 
tūkstantį kubinių metrų, pra-
neša „Interfax”, remdama-
si anoniminiais šaltiniais. 
Palyginimui, į Bulgariją, kuri 
daug arčiau Rusijos, kuras 
buvo tiekiamas po 310 dolerių 
už tūkstantį kubinių metrų, o į 
Lenkiją - po 336 dolerius.

Brangiausios dujos iš 
Rusijos buvo „Gazprom” par-
tneriams Graikijoje (357 dole-
riai už tūkstantį kubinių metrų) 
ir Vengrijoje (348 doleriai). 
Vidutinė kaina už rusiškas 
dujas Vakarų Europos šalims 
2010 metais siekė beveik 306 
dolerius už tūkstantį kubinių 
metrų, arba 6,5 dolerio dau-
giau nei prieš metus.

K a i p  a n k s č i a u  r a š ė 
„Lietuvos žinios”, šių metų 
pirmąjį ketvirtį Lietuva dujas 
perka po 367 JAV dolerius už 
1000 kubinių metrų - brangiau 
nei kaimynės šalys (Estijai 
1000 kubinių metrų dujų kai-
navo 309 dolerius, Latvijai 

2009 m. vykusiose Rusijos 
karinėse pratybose imituotas 
branduolinio ginklo panaudo-
jimas prieš Lietuvą ir Lenkiją.

Kaip rodo „Wikileaks” 
paviešinti JAV diplomatijos 
dokumentai, didžiausiose nuo 
Sovietų sąjungos laikų praty-
bose buvo imituojamas atsako-
masis branduolinių balistinių 
raketų panaudojimas po neva 
iš Lietuvos ir Lenkijos sureng-
tos atakos. NATO narės buvo 
labai susirūpinusios dėl pačių 
pratybų ir Maskvos veiksmų 
siekiant išvengti, kad jose 
dalyvautų stebėtojai, pranešė 
„Aftenposten.no”.

„Ladoga” pratybos buvo 
rengiamos 2009-ųjų rugpjūčio 
10 d. – rugsėjo 29 d. Jose da-
lyvavo 15 tūkst. Rusijos karių. 
„Zapad”, kurios truko 21 dieną 
(2009-ųjų rugsėjo 8 – 29 d.), 
dalyvavo 7 tūkst. Baltarusijos 
ir 11 tūkst. Rusijos karių.

Abejų pratybų scenarijai 
susidėjo iš pratimų serijos, 
komandos buvo gaunamas iš 
bendro centro.

Pratybose buvo rengiamos 
oro puolamosios ir gynybos 
operacijos, jungtinės oro pajė-
gų operacijos, praktikuojamas 
karių išdėstymas didelėje teri-
torijoje, upių perėjimai, šau-
dymai naktį, imituojamos ilgų 
atstumų skraidymo misijos, 
amfibijų nusileidimo ir rake-
tų, naudojamų branduoliniam 
užtaisui pernešti, paleidimo 
operacijos.

Kaip skelbia „Wikileaks”, 

Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis vasario 16 dieną susitikime su JAV Atstovų 
rūmų pirmininku John Boehner (kairėje). Vėliau LR UR ministras tarėsi su JAV Atstovų rūmų Užsienio 
reikalų komiteto pirmininke Ileana Ros-Lehtinen ir kitais komiteto nariais aptarė Lietuvos ir JAV ben-
dradarbiavimą tarptautinio  saugumo srityje. Lietuvos užsienio reikalų ministras akcentavo, kad būtina 
išlaikyti JAV dėmesį Europos saugumui. Pasak jo, JAV buvimo Europoje užtikrinimas yra svarbi Europos 
saugumo sąlyga. H.Berman, A.Ažubalis, I.Ros-LehtinenA.Ažubalis pažymėjo, kad būtina geriau koordi-
nuoti Lietuvos, JAV ir kitų Vakarų valstybių pastangas stiprinant demokratiją Europos Sąjungos rytinėje 
kaimynystėje ir padedant šio regiono valstybėms greičiau suartėti su Europa. Ministras taip pat pristatė 
ES remiamus Lietuvos vyriausybės planus atskirti dujų perdavimo veiklą nuo gavybos ir pardavimo 
vartotojams bei kitas pastangas Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimo srityje. A.Ažubalis paprašė 
JAV Kongreso politinės paramos bendro keturių valstybių Visagino atominės elektrinės projekto ir 
kitų naujų energetikos projektų Lietuvoje ir aplinkiniame regione įgyvendinimui.                   www.urm.lt

RUSIjA PRIEŠ LIETUVĄ „NAUDOjO”  
BRANDUOLINį GINKLĄ

pratybos parodė, kad Rusija 
remiasi pasenusia ir atgyve-
nusia technika, pastebimas 
strateginio transportavimo 
priemonių ir gebėjimo kovoti 
visomis oro sąlygomis trū-
kumas. Taip pat trūksta žmo-
giškųjų išteklių, o karininkų 
korpusas stokoja lankstumo.

NATO karinio komiteto 
vadovybė pranešė, kad Rusija 
yra pajėgi kovoti mažuose ir 
vidutinio dydžio vietinės ir 
regioninės reikšmės konflik-
tuose Vakarų regione, tačiau 
ir tokiose situacijose vis dar 
remiasi taktiniais branduoli-
niais ginklais. Vis dėlto dviejų 
skirtingose geografinėse vieto-
se vykstančių konfliktų šalis 
atremti nesugebėtų.

NATO generalinis sekreto-
rius Anders Fogh Rasmussen 
Rusijos pratybas yra pavadinęs 
provokuojančiu ir nederamu 
žingsniu turint omenyje NATO 
ir Rusijos susitarimą proble-
mas spręsti bendradarbiaujant. 
JAV prieštaravo Rusijos spren-
dimui į pratybas neįsileisti ste-
bėtojų ir patarė NATO išlaikyti 
maksimalų skaidrumą rengiant 
NATO sąjungos pratybas.

NATO sąjungininkai , 
Vidurio ir Rytų Europos vals-
tybės ir Kanada NATO sąjun-
gos žingsnius vertino kaip ne-
sugebėjimą į Rusijos pratybas 
reaguoti tinkamai. Tai buvo 
patvirtinta Lenkijos, Čekijos, 
Rumunijos, Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos neoficialiame pra-
nešime, kuriame pabrėžta 

diskusijų dėl Rusijos NATO 
viduje būtinybė.

Lietuva teigė, kad Rusija 
nekreipė dėmesio į pratybų 
efektus kaimynams, kurie yra 
itin jautrūs tokio tipo provo-
kacijoms po Rusijos veiksmų 
Gruzijoje ir pareiškimo ginti 
savo piliečius užsienyje.

Lenkija apgailestavo, kad 
vykstant pratyboms NATO 
tylėjo.

Latvija savo ruožtu pareiš-
kė, kad net po to, kai kelios 
NATO narės išsakė susirūpini-
mą dėl Rusijos pratybų, NATO 
nereagavo į Rusijos pratybas 
ir dėl to kyla klausimų dėl 
aljanso solidarumo.

Rumunija pareiškė ma-
nanti, kad Rusija turėtų liautis 
vykdžiusi tokias šaltojo karo 
laikų kampanijas, o Čekija 
tvirtino, kad NATO partnerei 
Rusijai „politiškai netinkama” 
imtis tokių veiksmų, dėl kurių 
kyla abejonių dėl aljanso par-
tnerės patikimumo.

Dokumente cituojamas ir 
Estijos pareiškimas, kuriame 
teigiama, kad „Rusija ir toliau 
bando aljanso solidarumą ir 
vienybę, įskaitant gynybos 
klausimus”.

Kaip rašoma „Wikileaks” 
paskelbtuose dokumentuose, 
Lietuva šias pratybas suprato 
kaip Rusijos planus imtis 
karinių veiksmų prieš NATO 
teritoriją, o tai turėtų skatinti 
atskirą NATO karinį plana-
vimą.

lrt.lt, ELTA

BRITAI IŠ „GAzPROM” DUjAS PIRKO 
PERPUS PIGIAU NEI LIETUVIAI

- 310 dolerių, Lenkijai - 311 
dolerių).

Kaip pastebi „Interfax”, 
Didžioji Britanija pati išgauna 
dujas, taip pat turi termina-
lą suskystintos gamtinėms 
dujoms priimti. Tuo tarpu 
Vidurio ir Rytų Europoje tokių 
terminalų nėra, šių regionų 
šalys labai smarkiai priklau-
so nuo kuro, transportuoja-
mo iš Rusijos dujotiekiais. 
„Gazprom” šiose rinkose be-
veik neturi konkurentų.

Agentūra neskelbia duome-
nų apie dujų iš Rusijos kainas 
NVS šalims. Ir vis dėlto, žino-
ma, kad, pavyzdžiui, Ukraina 
pirmąjį 2011 m. ketvirtį gauna 
kurą po 264 dolerius už tūks-
tantį kubinių metrų.

Anksčiau buvo skelbiama, 
kad, „Gazprom” progno-
zėmis, vidutinė dujų kaina 
Europai išaugs iki 352 dolerių 
už tūkstantį kubinių metrų. Už 
šią kainą monopolija planuoja 
eksportuoti 151,3 mlrd. ku-
binių metrų dujų, o koncerno 
pajamos sieks 53,3 mlrd. 
dolerių.                           LRT

Vilnius, vasario 23 d. (LRT). 
Aukščiausiosios Tarybos-
Atkuriamojo Seimo pirminin-
kas, europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis teigia, kad Švedijos 
pradėti skelbti išslaptinti di-
plomatinio susirašinėjimo do-
kumentai apie Kovo 11-osios 
išvakares yra vertingi, tačiau į 
juos būtina žiūrėti atsargiai.

„Tų dokumentų reikšmė la-
bai didelė, aš labai džiaugiuosi, 
kad jie pradedami skelbti, nes 
turėsime papildomos informa-
cijos, į kurią, be abejo, reikia 
žiūrėti su tam tikru atsargumu. 
Bet tai padės, jei kas nors tyri-
nės tuos įvykius, gauti daugiau 
tiesos ir teisingesnį vaizdą, kas 
vyko prieš Kovo 11-ąją ir po 
jos, kaip buvo informuojamos 
užsienio vyriausybės”, - sakė 
V.Landsbergis.

Viename iš išslaptintų do-
kumentų teigiama, paskutinis 
Sovietų sąjungos vadovas 
Michail Gorbačiov sutiko su 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimu, tačiau esą už tai 
pareikalavo 21 mlrd. rublių 
ir norėjo, kad Klaipėda taptų 
Kaliningrado srities dalimi.

1990 metų kovo 9 dieną 
Švedijos generalinio konsulo 
Dago Sebastian Ahlander, 
d i r b u s i o  t u o m e t i n i a m e 
Leningrade, pasirašytame 
dokumente kalbama remiantis 
neįvardytu šaltiniu Vilniuje.

„Pranešama apie kažkokį 
Švedijos generalinio konsulato 
šaltinį Vilniuje. Čia yra pir-
mas klausimas - ar tas šaltinis 
Vilniuje yra patikimas. Stebint 

ŠVEdiJOS dOKumEntų  
APiE KOVO 11-OSiOS iŠVAKArES  

nEgALimA imti už gryną Pinigą
toliau, kas iš to šaltinio suži-
nota kyla ir kitokių klausimų. 
Galbūt iš to šaltinio kyla, kas 
toliau pranešama „esą”, - 
svarstė V.Landsbergis.

Jis teigė nieko nežinojęs apie 
aprašytą Algirdo Brazausko 
ir M.Gorbačiov susitikimą, 
kuriame, anot dokumento, 
Sovietų Sąjungos vadas nuro-
dė sąlygas Nepriklausomybės 
paskelbimui.

„Ar tikrai tame pokalbyje 
buvo kalbami tokie dalykai, 
kaip rašo tas šaltinis? Čia 
pirma didelė abejonė, kad 
A.Brazauskas gavęs sutikimą 
Nepriklausomybės paskel-
bimui. Pats A.Brazauskas 
buvo labai nepatenkintas, 
tai jis tikrai neprašė leidi-
mo. Jis buvo nepatenkintas 
nepriklausomybės aktu, tam 
yra daug visokių duomenų, 
įskaitant ir jo paties pasisaky-
mą”, - dėstė V.Landsbergis.

„M.Gorbačiov reikalavi-
mas 21 mlrd. rublių išpirkti 
Sovietų sąjungos pastatytoms 
įmonėms, o lietuviai reikalauja 
500 mlrd. žalai atlyginti - čia 
jau visiška ‚antis’, čia jau man 
kvepia KGB kontora. Ir taip 
toliau”, - pasakojo pirmasis 
atkurtos Lietuvos vadovas.

Jis prisiminė, kad Maskva 
gąsdino iš Lietuvos, jai pa-
skelbus Nepriklausomybę, 
atimti Klaipėdą, kaip Antrojo 
pasaulinio karo trofėjų. „Neva 
M.Gorbačiov to reikalavęs iš 
A.Brazausko. Visa tai gali būti 
pusiau „antis” arba gandai”, - 
sakė V.Landsbergis.
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Liutikienė staiga išgirdo šū-
vius - ir apmirė, tai buvo baisūs 
garsai, - kiekvienas šūvis - tai 
nustojusi plakti širdis, apvirtęs 
dangus, užgęsusi saulė... Ponia 
Liutikienė atsisėdo į bričką, 
suplakė arklį.

„Laikykis!” - šūktelėjo 
savo bendrakeleiviui Juozukui. 
Vaikas įsitvėrė pasostės rank-
tūrų. Jie vėl lėkė per Kelmę, 
šįkart - į kitą pusę. Pasibaigė 
gatvė, prasidėjo žvyrkelis. 
Abipus jo stūksojo pušynas. 
Čia pat žydėjo ištisi plotai 
viržių, svaiginančiai kvepėjo 
čiobreliai. Šūvių garsai jau 
aidėjo visai arti, ir kažkoks 
siaubingas gaudesys - verks-
mai, dejonės, šauksmai, malda 
buvo užtvindę visą erdvę. 
Vyrai su šautuvais, apsupę gru-
pę pusnuogių žmonių, stūmė 
juos link duobės, žiojėjančios 
po kojomis.

Stefanija Liutikienė įtem-
pė vadžias, pristabdė arklį. 
Nuo žvyrkelio kalnelio prieš 
akis atsivėręs siaubingas žu-
dynių vaizdas privertė ją per-
sižegnoti. Ji ryžtingai atleido 
vadžias ir nuvažiavo žemyn, 
prie duobės. Kilo sumaištis. 
Ginkluoti vyrai, pamatę garsią 
apylinkės dvarininkę, kuri tu-
rėjo nemažai įtakingų pažin-
čių ir tarp vokiečių valdžios 
atstovų, šiek tiek sutriko. 

LiEtuViAi, iŠgELBėJę žydų gyVyBę
STEFANIjA LIUTIKIENĖ (1887-1951)
Daustorių dvaras, Kelmės rajonas, dvarininkė

Vienas kitas netgi siekė pa-
bučiuoti jai ranką. O žmonės, 
iki apatinių išrengti pasmerk-
tieji, taip pat apspito vežimą, 
kaip vienintelę išsigelbėjimo 
galimybę. Jie šaukė, maldavo 
gelbėti, tiesdami rankas, dau-
gybė juodų burnų, beprotiškų 
akių, - griūdami ir keldamiesi, 
šliauždami, kabindamiesi 
už ratų. Viena moteris tiesė, 
iškėlusi ant rankų, savo mi-
rusį kūdikį. Juozukas suriko 
ir pasislėpė vežimo dugne po 
arklio gūnia. (Dar ilgai jis sir-
go po tos dienos, karščiavo ir 
šaukdavo naktimis). Stefanija 
Liutikienė, išblyškusi, vos 
laikydamasi ant kojų, kažką 
kalbėjosi su ginkluotų vyrų 
vyresniuoju. Jai buvo įsakyta 
kuo greičiau važiuoti iš čia.

Labai lėtai, žvalgydamasi 
į šalis Stefanija Liutikienė ėjo 
per mišką šalia arklio, vesdama 
jį už apynasrio. Ir tarp pušaičių 
už didelio kadagio ji pamatė 
tuos, kurių ieškojo, dėl kurių 
ji taip stengėsi ir rizikavo: 
gydytojas Koganas su žmona, 
jos seni draugai, bičiuliai, su 
kuriais buvo susijusi didelė jos 
gyvenimo dalis, - draugystė, 
kasdienybė ir šventės, kartu 
nugalėtos ligos, neįkainojama 
moralinė parama, tragiškai 
mirus jos vyrui...

Gydytojas Koganas su 

žmona įlipo į bričką. Juozukas 
atsidūrė jiems ant kelių. Visi, 
aplenkdami Kelmę, grįžo į 
Liutikienės dvarą, nors buvo 
ypač karšta diena, atrodė su-
žvarbę nuo šalčio, - juk buvo 
per žingsnį nuo mirtimi dvel-
kiančios duobės.

Sutuoktiniai Koganai ne-
sislėpdami gyveno Stefanijos 
Liutikienės dvare. Jie vaikš-
čiodavo po parką, sėdėdavo 
rožyne, mėgdavo apsilankyti 
paukščių kieme. Kartais į dva-
rą kviestinių pietų iš Šiaulių at-
važiuodavo ponios Liutikienės 
senas bičiulis vokiečių pulki-
ninkas su savo adjutantu. Jie 
visi ilgai vakarodavo tyrame 
ore - ponia, žydai Koganai 
ir atvykėliai vokiečiai. Apie 
ką jie kalbėdavosi? Kokius 
klausimus aptarinėdavo? 
Atrodo, Stefanija Liutikienė 
ir Koganas, jautėsi saugūs. 
Koganas, gyvendamas dvare, 
netgi vertėsi gydytojo prak-
tika. Jis pagydė ir Juozuką, 
gydė kumetyno žmones ir 
apylinkės gyventojus, kurie 
galėjo kreiptis pagalbos bet 
kuriuo paros metu.

Tačiau netrukus Liutikienės 
pažįstamas pulkininkas buvo 
išsiųstas į Rytų frontą. Atėjo 
ruduo, tamsa ir nerimas ap-
gaubė dvarą. Ponia Liutikienė, 
tarsi nujausdama nelaimę, 

Atrodo, niekas tiksliai ne-
pranešė, tačiau iš nuogirdų ir 
paslaptingų nutylėjimų, paga-
liau, iš ore tvyrančios siaubo 
nuojautos Stefanija Liutikienė, 
Kelmės rajono Daustorių dva-
rininkė, suprato, kad reikia 
važiuoti į Kelmę, nes ten 
šiandien bus varomi šaudyti 
žydai. Baisioj kaitroj sėdusi į 
vienkinkį vežimaitį, kurį trau-
kė eiklus trakėnas, priedangai 
pasiėmusi savo krikštasūnį, 
ūkvedžio sūnų Juozuką, ji at-
skubėjo į Kelmę. Atrodo, jau 
buvo per vėlu. Gatvės buvo 
ištuštėjusios, žmonės išsi-
slapstę savo namuose, užsira-
kinę duris, ant langų užsileidę 
užuolaidas. Pliekdama arklį, 
Stefanija Liutikienė pralėkė 
turgaus aikštę, stabteldama 
prie vienos kitos krautuvė-
lės. Žmonės vengė ką nors 
kalbėti, kaip vagys nudelbę 
akis kažką svėrė, pakavo, 
skaičiavo pinigus... Stefanija 

Stefanija Liutikienė (1937)

buvo paruošusi išpirkai savo 
brangenybes: papuošalus, 
briliantais nusagstytą laikro-
dį, žiedus, auksines monetas. 
Tačiau tie, kurie vieną tamsų 
vakarą atvyko išsivežti nelai-
mingųjų Koganų, nesileido į 
jokias kalbas. Prie apšalusio 
rožyno sustojo sunkvežimis, 
iš kurio iššoko keletas gin-
kluotų vyrų. Įžūliai stum-
dydami, jie išvarė iš rūmų 
sutuoktinius Koganus. Ponia 
Liutikienė dar suspėjo užmesti 
gydytojui ant pečių savo vyro 
šiltą palatą. Bejėgiai žmonės 
buvo įmesti į sunkvežimio kė-
bulą, jų galvos daužėsi į bortą. 
Ginkluoti bernai šaipydamiesi 
kalbėjo, kad juos veža tiesiai į 
Palestiną...

Ponia Liutikienė turėjo 
atiduoti visas savo brangeny-
bes, kad išsipirktų nuo arešto 
už žydų slėpimą. Apylinkės 
žmonės matė, kaip sukritusi, 
susenusi ponia, kaip šešėlis 
klaidžioja po dvaro rūmus. 
Karo audrų nudegintas žmo-
gus sunkiai gydo savo žaizdas.

Taip ir lieka nežinoma apie 
ką šnekučiuodavosi vakarais 
terasoje ponia Liutikienė gy-
dytojas Koganas su žmona ir 
du kariškiai vokiečiai, - visi 
vieno Dievo vaikai...

Iš leidinio „Gyvybę ir duoną 
nešančios rankos”.

P r e z i d e n t ė  D a l i a 
Grybauskaitė, sveikindama 
visus Lietuvos žmones su 
Valstybės atkūrimo diena - 
Vasario 16-ąja, linki, kad ši 
diena taptų visos tautos vieny-
bės ir iškilmių diena.

„Didelė laimė, kad esame 
laisvi švęsti savo Valstybės 
atkūrimo dieną. Tegul Vasario 
16-ąją kiekvienuose namuose 
bus juntama laisvės dvasia, 
o kiekvienoje širdyje - mei-
lė Tėvynei ir savo artimui. 
Didžiuokimės savo šalimi, 
prisiminkime Vasario 16-osios 
akto signatarų puoselėtas ver-
tybes, galvokime apie tai, 
kas mus vienija ir stiprina. 
Sveikinu visus su Vasario 
16-ąja. Tegul ji būna mūsų 

D. Grybauskaitė: 
DIDELĖ LAIMĖ, KAD ESAME  

LAISVI ŠVęSTI  
SAVO VALSTYBĖS ATKūRIMO DIENĄ

vienybės ir tautos iškilmių 
diena”, - sako D.Grybauskaitė.

Vasario 16-osios popietę 
Prezidentūroje buvo apdo-
vanoti Nacionalinių kultūros 
ir meno premijų laureatai. 
Vakare Valstybės atkūrimo 
dienos iškilmes vainikavo 
Prezidentės globojamas kon-
certas Nacionalinėje filhar-
monijoje.

Šventiniame koncerte 
skambėjo talentingų muzikų 
atliekama didžiojo Lietuvos 
menininko M. K. Čiurlionio 
kūryba, jos šiandieninės in-
terpretacijos ir originalios 
kompozicijos. Už bilietus 
surinkti pinigai buvo skiriami 
jaunųjų Lietuvos menininkų 
pasirodymams paremti.

„Lietuva ir Lenkija so-
l i d a r i a i  a t g a v o  s a v o 
Nepriklausomybę”, - Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos 
minėjimui skirtos iškilmin-
gos Baltijos valstybių vė-

B. KomoRowsKi: 
LiEtuVA ir LEnKiJA SOLidAriAi 

AtgAVO NEPRIKLAUSOMYBę
liavų pakėlimo ceremoni-
jos metu vasario 16 d. sakė 
Lietuvoje viešintis kaimyninės 
šalies prezidentas Bronislaw 
Komorowski.

„Lenkija ir Lietuva du kartus 

atkūrė savo Nepriklausomybę 
ir savo valstybes. (...) Antrą 
kartą Lenkija 1989-aisiais ir 
Lietuva 1990-aisiais vėl atga-
vo savo Nepriklausomybę ir 
valstybingumą, kad galėtų rea-
lizuoti savo troškimus ir svajo-
nes. Mes kartu solidariai atga-
vome savo Nepriklausomybę 
ir kovojome prieš totalitarinę 
režimą, solidariai dirbdami, 
atgavome savo valstybes”, - 
kalbėjo B. Komorowski.

Jis dėkojo Lietuvos prezi-
dentei Daliai Grybauskaitei, 
kuri lapkričio 11-ąją dalyvavo 
Lenkijos Nepriklausomybės 
dienos šventėje Lenkijoje.

Kaimyninės šalies vadovas 
taip pat dėkojo už tai, kad jis 
kaip laisvos Lenkijos prezi-
dentas gali kartu su Lietuvos 
gyventojais švęsti Lietuvos 
Valstybės atkūrimo dieną.

„Dabar tapo labai graži ir 
gera tradicija, kad Lenkija ir 
Lietuva kartu švenčia savo 
Nepriklausomybės šven-
tes, - sakė B. Komorowski. 
- Linkiu Lietuvos žmonėms 
kuo gražiausios ateities 93-ųjų 
Valstybės atkūrimo metinių 
proga. Norėčiau tikėtis, kad 
geras darbas, kūrybingas dar-
bas mums kartu dirbant leis 
mums užtikrinti mūsų gražią 
ateitį”.

Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Vasario 16-ąją kartu su 
Lenkijos prezidentu Bronislaw Komorowski dalyvavo šv. Mišiose 
Vilniaus arkikatedroje bazilikoje.
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Gerbiamieji Nacionalinių 
premijų laureatai, svečiai,

L i e t u v a  a t ė j o  į 
Nepriklausomybę per kultūrą, 
sakė šiandien išėjęs tautos poe-
tas Justinas Marcinkevičius. Jo 
pavyzdys mums liudija, kad ir 
vienas žmogus - kūrėjas - gali 
sutelkti tautą bendram tikslui. 
Visu savo gyvenimu ir kūryba 
Poetas mus mokė dėti patį 
brangiausią žodį, LIE-TU-VA.

Pagerbkime tylos mi-
nute  šv ies ios  a tmint ies 
Nacionalinės premijos laure-
atą, mūsų tautos poetą Justiną 
Marcinkevičių.

Gerbiamieji laureatai,
Jūsų kūryba jau tapo mūsų 

savastimi. Jūsų padedami, 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREzIDENTĖS  
DALIOS GRYBAUSKAITĖS KALBA  

VALSTYBINIŲ PREMIjŲ TEIKIMO ŠVENTĖjE
mes giliau, jautriau ir subtiliau 
pažįstame save ir kitus. Per 
amžius kauptas ir puoselėtas 
mūsų šalies kultūrinis lobynas 
Jūsų dėka tapo turtingesnis 
ir gyvybingesnis. Jis liudija 
mums ir pasauliui neišsemia-
mas visos mūsų tautos kūrybi-
nes galias.

Už jūsų svarų indėlį į 
Lietuvos kultūrą šiandien 
esate įvertinami ir apdovano-
jami aukščiausia mūsų šalies 
premija - Nacionaline kultūros 
ir meno premija.

Per Jūsų kūrybą ir kitų tau-
tų žmonės geriau mus supran-
ta, pažįsta, mes jiems tampame 
artimesni. Lietuvos kultūra ir 
unikali kalba visada buvo, yra 

ir bus mūsų šalies pasididžia-
vimo ir tapatybės šaltinis.

Visais mūsų valstybės gy-
vavimo šimtmečiais turėjome 
savuosius kultūros šviesulius.

Jie kėlė, vedė tautą į pažan-
gą ir laisvę. Okupacijų metais 
jie stiprino laisvės viltį.

Kultūra padėjo išsaugoti 
lietuvybės dvasią emigracijoje 
ir tremtyje.

Todėl Nacionalinės premi-
jos įteikiamos vasario 16 - ąją, 
tokią svarbią Lietuvai dieną. 
Valstybės atkūrimas prieš 93-
jus metus šiandien reiškia, jog 
visi kūrėjai gali nevaržomai 
atsiskleisti kūryboje, dovanoti 
ją pasauliui.

Suvokti save ne tik kaip sa-
vos šalies, bet ir kaip laisvojo 
pasaulio žmones ir kūrėjus.

Kultūra - mūsų tapatybės 
išraiška. Jungtis, tvirčiausiai 
mus susiejanti, suvienijanti. 
Siekianti, kad mes nepraras-
tume vienas kito, o šalis turėtų 
orią ir garbingą ateitį.

Dėkoju Jums už itin vertin-
gą indėlį į Lietuvos kultūrą ir 
jos puoselėjimą.

Linkiu įkvėpimo, sveikatos 
ir ne mažiau reikšmingų kūri-
nių, kuriuos deramai įvertintų 
Lietuvos ir pasaulio visuomenė.

Dalia Grybauskaitė, Lietu-
vos Respublikos Prezidentė

Buvęs Baltųjų rūmų admi-
nistracijos vadovas Rahm 
Emanuel išrinktas Čikagos 
meru 321,773 balsais, arba 55 
proc. Antrasis kandidatas Gery 
J. Chico surinko 139,635 bal-
sus, arba 24 proc. Kiti keturi 
kandidatai tik po 9, 2 arba 1 
procentą.

R. Emanuel, kuris taip pat 
yra buvęs Kongreso narys, 
nugalėjo penkis priešininkus, 
surinkęs 55 proc. balsų ir taip 
išvengęs antrojo rinkimų rato. 
Pranešama, kad jis pelnė dau-
gumą balsų 86 proc. bal savimo 
apylinkių.

R. Emanuel Čikagos mero 
pa reigose pakeis Richard 
Daley, kuris miesto adminis-
tracijai vadovavo nuo 1989 
metų ir dabar atsistatydina.

JAV prezidentas Barack 
Obama pasveikino savo bu-
vusį adminis tracijos vadovą, 
pareikšdamas, kad jis nusi-
pelnė šios pergalės. Buvęs 
Baltųjų rūmų administracijos 
vado vas R. Emanuel tapo 
pirmuoju žydų tautybės as-
meniu, išrinktu Vėjų miestu 
vadinamos Čikagos meru. 
Jis pažadėjo, jog perėmęs 
vadovauti šiam miestui, ku-
rio visuomenė smarkiai su-
siskaldžiusi etniniu, ra siniu 
ir ekonominiu pagrindu, jis 
stengsis panaikinti „senas 
skiria mąsias linijas ir se-
nus įpročius”, trukdžiusius 
Čikagai judėti į priekį.

R. Emanuel akivaizdžiai 
pirma vo rinkimuose dėl tre-
čiojo pagal gyventojų skaičių 
JAV miesto vado vo kėdės 
nuo tada, kai atsistatydino iš 
Baltųjų rūmų administracijos 

čIKAGOS MERU IŠRINKTAS  
RAHM EMANUEL

vadovo pareigų ir spalį sugrįžo 
gy venti į Čikagą.

Kaip te igia  pol i t ikos 
apžvalgi ninkai, įžvalgus ir 
patyręs politikas, kuris dėl 
tvirto būdo pelnė „Rahmbo” 
pravardę, veikiausiai paseks 
R. Daley pavyzdžiu ir stengsis 
vado vauti miestui pasitelkęs 
geležinio kumščio taktiką bei 
sieks, kad Čika ga pateisintų 
savo, kaip „miesto, kuris dir-
ba”, vardą.

Čikagos miestas yra pa-
dalintas į 50 sričių. Marquette 
Parko apylinkė, kurioje gyvena 
lietuviai ir yra katalikų bažny-
čia, seserų kazimieriečių vie-
nuolynas, „Seklyčios” restora-
nas, Lietuvių Bendruomenės 
Socialinių reikalų įstaiga, 
Saugumo įstaiga ir „Dirvos” 
redakcija, atstovė į miesto 
taryba buvo perrinkta Lota 
Lane. Ji nuoširdžiai rūpinosi 
savo apylinkės reikalais ir 
dalyvauja „Seklyčioje” vyks-
tančiuose susirinkimuose. 

Čikagos meru tapo buvęs 
Baltųjų rūmų darbuotojų vado-
vas R. Emanuel.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė Lietuvos valstybės apdova-
nojimą operos solistui maestro Virgilijui Noreikai.     www.president.lt

Minint Valstybės atkūrimo 
dieną antradienį Prezidentūroje 
24 Lietuvai nusipelniusių 
Lietuvos ir užsienio šalių pi-
liečių apdovanoti ordinais bei 
medaliais. Dar 8 asmenims 
skirti Žūvančiųjų gelbėjimo 
kryžiai.

„Savo darbais ir poelgiais, 
kūrybiškumu ir pagarba kie-
kvienam žmogui Jūs atsklei-
džiate pilietiškumo esmę, liu-
dijate meilę Tėvynei Lietuvai, 
norą matyti šalį klestinčią ir 
drąsiai žengiančią į ateitį. Tai 
sutelkia, įkvepia ir sustiprina 
kiekvieną, kuriam teko pažinti 
Jus”, - įteikdama apdovano-
jimus, sakė prezidentė Dalia 
Grybauskaitė.

Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino 
Komandoro kryžiumi pre-
zidentė apdovanojo buvusį 
Lenkijos Konstitucinio tri-
bunolo pirmininką, dvišalių 
Lietuvos ir Lenkijos kons-
titucinių teismų bendradar-
biavimo bei konstitucinių 
vertybių puoselėtoją ir rė-
mėją, teisės mokslų daktarą 
Bohdan Zdziennicki, pranešė 
Prezidentūra.

Vyčio Kryžiaus ordino 
Karininko kryžius atiteko 
Antrojo operatyvinių tarnybų 
departamento prie Krašto ap-
saugos ministerijos pareigūnui 

LABiAuSiAi nuSiPELniuSiEmS - VALStyBėS APdOVAnOJimAi
Juozui Prapiesčiui.

Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino 
Karininko kryžiais įvertinti 
Vilniaus universiteto ligoninės 
Žalgirio klinikos vyriausioji 
gydytoja, profesorė Alina 
Pūrienė bei Klaipėdos univer-
siteto rektorius, habilituotas 
daktaras profesorius Vladas 
Žulkus.

Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Karininko kryžiai 
teko Austrijos Zalcburgo fede-
ralinės žemės ministrei pirmi-
ninkei Gabrielei Burgstaller, 
Šveicarijos parlamentinės 
grupės „Pro Balticum” įkūrė-
jui ir atsakingajam sekretoriui, 
žurnalistui Hans Graf, žur-
nalo „Prošvaistė” redaktorei, 
Lietuvos nefrologinių ligonių 
asociacijos „Gyvastis” prezi-
dentei

Auksei Onei Jurevičiūtei 
ir Rytų Europos žydų kultūros 
specialistui, rašytojui, žurna-
listui, knygos „Vilna, Wilno, 
Vilnius, Lietuvos Jeruzalė” 
autoriui Henri Minczelesi.

Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino 
Riterio kryžiumi pagerbti 
Valstybinio Vilniaus mažojo 
teatro aktorė Eglė Gabrėnaitė, 
poetas, vertėjas, eseistas, sa-
vaitraščio „Literatūra ir me-
nas” vyriausiasis redaktorius, 

Lietuvos meno kūrėjų asoci-
acijos prezidentas Kornelijus 
Platelis, Vilniaus vaikų ir jau-
nimo meno galerijos steigėja 
ir direktorė, dailininkė Jūratė 
Stauskaitė.

Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” Riterio kryžiai įteik-
ti Alksninių ir Alfred Senn 
šeimų fondo Lietuvai remti 
steigėjui, Zanavykų krašto 
muziejaus mecenatui Vytautui 
Alksniniui, 1975-1988 metų 
pogrindinio Lietuvos Laisvės 
kovos sąjūdžio le idinio 
„Varpas” sumanytojui, leidė-
jui ir platintojui, laikraščio 
„Savanoris” steigėjui Antanui 
Burokui, Grenoblio ir Kauno 
miestų susigiminiavimo komi-
teto sekretorei Marie Destot, 
Austrijos Zalcburgo federa-
linės žemės landtago direk-
toriui, teisės mokslų daktarui 
Karl Edtstadleriui.

Vyčio Kryžiaus ordino me-
daliais apdovanoti Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos 
(VSAT) Pagėgių rinktinės 
Specialiosios paskirties būrio 
vyresnieji pasieniečiai, vidaus 
tarnybos vyresnieji puska-
rininkiai Arūnas Čelkys ir 
Andrius Gaižauskas, to paties 
būrio specialistas, vidaus tar-
nybos vyresnysis leitenantas 
Artūras Žukas, VSAT Pagėgių 
rinktinės Operatyvinės veik-

los skyriaus specialistas, 
vidaus tarnybos leitenantas 
Rimas Ubartas, Specialiųjų 
tyrimų tarnybos Vilniaus val-
dybos Ikiteisminio tyrimo 
skyriaus vyriausiasis specia-
listas Daumantas Pocius ir 
Lietuvos kariuomenės NATO 
vadovaujamos tarptautinės 
operacijos Afganistano Goro 
provincijos atkūrimo grupės 
karinio vieneto (PAG-11) va-
das, pulkininkas leitenantas 
Gintaras Smailiukas.

Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Gedimino ordino 
medalis atiteko Mokslo ir en-
ciklopedijų leidybos centro 
direktoriaus pavaduotojui, lie-
tuvių enciklopedijų rengėjui 
ir leidėjui Antanui Elizeušui 
Račiui.

Ordino „Už nuopelnus 
Lietuvai” medaliu pagerbti 
Ukrainos Podolės Kameneco 
miesto tarybos sekretorius, 
Lietuvos didžiosios kuni-
gaikštystės paveldo įamžini-
mo ir išsaugojimo Ukrainoje 
organizatorius ir rėmėjas, 
Podolės Kameneco peda-

goginio insti tuto docen-
tas Mykhailo Anonsov bei 
Švedijos ūkininkas, kasmeti-
nių labdaros švenčių Lietuvos 
vaikams, sergantiems onkolo-
ginėmis ligomis, organizato-
rius ir rėmėjas Bengt Anders 
Nilsson.

Už drąsą, sumanumą ir ryž-
tą gelbstint žūvančius žmones, 
nepaisant gresiančio pavojaus 
savo gyvybei, Žūvančiųjų gel-
bėjimo kryžiumi apdovanotas 
Marijampolės apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
Kriminalistinių tyrimų sky-
riaus specialistas Žygimantas 
Gasčiauskas. Jis pernai liepą 
ne tarnybos metu išgelbėjo 
skendusią mažametę mergaitę 
ir merginą.

Už skęstančiųjų gelbėji-
mą šis apdovanojimas taip 
pat įteiktas Klaipėdos rajono 
gyventojui Vainiui Grišiui, 
kuris pernai liepą išgelbėjo 
upėje skendusį vyrą, Vilniaus 
apskrities priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos budinčios pa-
mainos skyrininkui Andrejui 

(nukelta į 11 psl.)
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Š. m. vasario 12 d., Cle-
veland, OH Šv. Kazimiero 
lietuvių parapija vadovaujama 
kleb. kun. Joseph Bacevice, 
surengė $10,000.00 atvirkšti-
nės loterijos vakarą, įvykusį 
Lietuvių namų (Lithuanian 
Village) erdvioje salėje su 
šilta vakariene ir gaivinančiais 
gėrimais.

Prieš pradedant, kleb. 
J.Bacevice pranešė, kad nors 
30 loterijos bilietų (kiekvie-
nas po $100.00) ir liko neiš-
parduotų, loterija įvyks, nes 
neišparduotų bilietų kaina 
bus padengta parapijos lėšo-
mis, taip užtikrinant pagrin-
dinį $10,000.00 laimėjimą. 
J.Bacevice asmeniškai ir prisi-
dėjus vakaro rengimo savano-
riams bei kitiems dalyviams, 
nupirko 15 bilietų. Nepaisant 
šio gražaus mosto, parapijai 
dar trūko $1,500.00.

Gaila, kad po dviejų lietu-
viškų parapijų sujungimo, dar 
yra abejojančių, kurie, savo at-
gyvenusia galvosena yra nuos-
tolingi parapijos finansiniam 
stoviui būtinam pastatų ir įran-
gos atnaujinimui ir praeityje 
neatliktiems darbams. Aukšto 
išsilavinimo žmogui aiškinti, 
kad lietuviai atvirkštinės lote-
rijos ir jos svarbos nesupranta 
ir todėl nedalyvavo yra keista 
ir beprasmiška. Vakare ma-
tėsi ir lietuvių, tačiau buvo 
aišku, kad dauguma atsilan-
kiusiųjų buvo amerikiečiai 
ar lietuvių kilmės amerikie-

čiai, žmonės kurie ir praeityje 
ir dabar rėmė ir remia kun. 
J.Bacevice pastangas sukaup-
ti kiek galima daugiau lėšų 
parapijos reikalams. Loteriją 
sėkmingai pravedė lietuvių 
kilmės Šv. Kazimiero parapi-
jos tarybos pirmininkas Frank 
Lucas (Pranas Laukiavičius) 
Kadangi loterijai buvo skirta 
200 bilietų, ištraukus 195 
bilietus, traukti paskutinius 
penkis bilietus, buvo pakvies-
tas Clevelando miesto tarybos 
narys ir šios miesto dalies 
(Ward 11) atstovas Michael 
D.Polensek, kuris jau 25 metus 
dalyvauja Vasario 16-osios 
minėjimuose. Tarp paskutinių 
penkių ištrauktų bilietų buvo 
ir viena lietuvių organizacija, 
kuri, prieš vakarienę buvo 
pareiškusi, kad jei 0 įeitų į 
paskutinių penkių bilietų ratą, 
ji atsisako dalintis $10,000.00 
laimėjimu. Todėl ši organiza-
cija iš šio rato buvo pašalinta ir 
likę keturi asmenys laimėjimą 
pasidalino po $2,500.00.

Nepaisant pasitaikiusių 
nesklandumų, šv. Kazimiero 
parapija praturtėjo $8,000.00. 
Ši suma skiriama parapijos 
žiemos išlaidoms padengti, 
nes bažnytinės rinkliavos yra 
daug mažesnis nei tikėtasi dėl 
parapijiečių nenoro padidinti 
savo auką ar iš viso vengiant 
aukoti. Yra neaišku, kodėl 
katalikybė ir lietuvybė staiga 
nustojo svarbos.

Algirdas V. Matulionis

Lietuvos trispalvė šalia kitų vėliavų plevėsavo visą savaitę prie Cicero rotušės rūmų, minint Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę.                                                                                     Edvardo Šulaičio nuotr.

C L E V E L A N D ,  O H

DARBAS TARP ABEjOjANčIŲ

Išgyvename sunkius laikus 
visame pasaulyje. Ekonominė 
krizė, kasdieniniai buities 
rūpesčiai, korupcija, dvasinis 
nuosmukis ir krikščioniškų 
vertybių nuvertinimas jau-
čiasi ne tik Lietuvoj, bet ir 
visam pasaulyje. LKRS jau 
beveik puse amžiaus įvairiais 
būdais stengiasi padėti skleisti 
Dievo žodį, meilę Lietuvoje. 
Organizacija talkina Bažnyčiai 
jos darbe sukurti krikščionišką 
demokratinę visuomenę. Ji 
ypatingai dėmesį skiria jauni-
mui ir jo auklėjimui, remdama 
katalikiškų mokyklų veiklą. 
Organizacija rūpinasi skleisti 
krikščionišką žodį per spaudą 
ir internetą. Tuo būdų ji for-
muoja katalikišką savimonę ir 
pasaulėžiūrą.

C leve lando  L ie tuv ių 
Katalikų Religinės šalpos 
komitetas buvo įkurtas 1967 
m. A.Garkos. Pirmieji ko-
miteto nariai buvo A.Garka, 
L.Keženius, I.Sušinskienė, 
O.Žilinskienė, H.Stasas ir 
Z.Obelenis.  Darbu įvai-
riais laikotarpiais prisidėjo 
S.Keženienė, A.Babickienė, 
A .S ty ra .  Nuo  1995  m. 
R.Šilgalienė yra komiteto 

CLEVELANDO LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖ 
ŠALPA (LKRS)

narė. 2010 metais, mirus ilga-
mečiui darbuotojui H.Stasui, 
buvo į komitetą pakviesta jo 
anūkė G.Bublytė-Milevičienė. 
Šiuo metu komitetą suda-
ro Z.Obelenis – pirm. ir 
R.Šilgalienė ir G.Milevičienė.

C leve lando  L ie tuv ių 
Katalikų Religinės šalpos 
skyriui – nuo pat įsteigimo 
Z. Obelinis. Jis ne tik buvęs 
ilgametis pirmininkas, bet ir 
tos organizacijos siela. Tik 
jo nuolatiniu darbu, rūpesčiu 
ir paskatinimu skyrius yra 
klestėjęs.

Nuo 1967 m. kiekvienais 
metais yra pravedamas pini-
ginis vajus Clevelande ir jo 
apylinkėse. Vajus pravedamas 
paštu ir vietinėse parapijose 
– Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapijoje (kleb. kun. 
G.Kijauskas 1967-2009, Šv. 
Jurgio – kleb. kun. J.Bacevičius 
1967-2009 ir dabartinėje Šv. 
Kazimiero parapijoje – kleb. 
kun. J.Bacevičius).

Clevelande ir jo apylinkė-
je nuo 1967 m. yra surinkta 
ir pasiųsta Religinės Šalpos 
Centrui 319,000 dol. aukų.

Religinės Šalpos Centras 
yra Maspeth,  NY. Jame 

šiuo metu darbuojasi prel. 
A.Bartkus, V.Jankauskienė 
ir Josephine Senken. Kovo 
mėnesio pradžioj prasidės 
nuolatinis Clevelando LKRS 
vajus. Aukos nurašomos nuo 
federalinių mokesčių.

Prisiminkime Motinos 
Teresės žodžius: „Meilės dar-
bai visuomet yra džiaugsmo 
darbai”.

R e g i n a  Š i l g a l i e n ė , 
(Naudotasi medžiaga pateikta 
„Drauge” 2009 m.)

dienos – Vasario 16-osios – 
minėjimas. Renginio metu 
miesto bendruomenės centre 
jūrų šaulių kuopa pagerbė 
Lietuvos bei JAV vėliavas, 
buvo giedami abiejų šalių 
himnai, susirinkusius pasvei-
kino LR Generalinė konsulė 
Čikagoje Skaistė Aniulienė, 
renginį vedė ilgametis Cicero 
miesto pareigūnas ir neofi-
cialus metraštininkas John S. 
Kociolko.

Minėjime dalyvavo Cicero 
miesto Bendruomenės rei-
kalų ir ypatingų projektų de-
partamento direktorius Frank 
Aguilar, ilgametis JAV LB 
Cicero apylinkės pirmininkas 

Šių metų vasario 13 d., 
sekmadienį, įvyko Lietuvos 
Valstybės atkūrimo die-
nos minėjimas, kurį suren-
gė Amerikos lietuvių taryba 
bei LR Generalinis konsula-
tas Čikagoje, rėmė Čikagos 
Jaunimo centras. Šventės metu 
buvo giedami himnai, tylos 
minute pagerbti žuvusieji už 
Lietuvos laisvę, Čikagos litu-
anistinės mokyklos mokinės 
perskaitė Nepriklausomybės 
aktą, į susirinkusius sveiki-
nimo žodžiais kreipėsi LR 

Mindaugas Baukus, Cicero 
miesto pareigūnai, lietuvių 
bendruomenės nariai bei jų 
draugai. 

Pasibaigus iškilmėms su-
sirinkusieji būriavosi kavi-
nėje, kur vaišinosi Sigutės 
Žemaitienės keptais skanu-
mynais, bendravo.

Cicero vėliavų aikštėje 
Lietuvos valstybės atkūrimo 
proga buvo iškelta trispalvė 
plazdėjo visą savaitę. Vasario 
16-osios minėjimas ir lie-
tuviškos vėliavos iškėlimas 
Cicero mieste kasmet rengia-
mi nuo 1974 m.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

C I C E R O ,  I L

Šių metų vasario 16 d. 
Cicero mieste vyko tradicinis 
Lietuvos valstybės atkūrimo 

Šventės dalyviai gieda himnus Vasario 16-osios šventėje Čikagoje, Jaunimo centre. Jono Kuprio nuotr.

C H I C A G O ,  I L

VASARIO 16-OjI čIKAGOjE
generalinė konsulė Čikagoje 
Skaistė Aniulienė. 

Prelegentui Paul A. Goble 
dėl ligos neatvykus į šventę, jo 
pranešimą perskaitė gerbiamas 
dr. Audrius Plioplys. Pranešime 
akcentuota nuosekli JAV va-
dovybės pozicija nepritariant 
Lietuvos ankesijai bei vėliau 
palaikant jos nepriklausomybės 
siekį, pažymėtas Amerikos lie-
tuvių vaidmuo aktyviai kovo-
jant dėl Lietuvos valstybingu-
mo atkūrimo. Prelegento nuo-
mone ypatingos svarbos turėjo 

tai, jog mūsų tautos kova dėl 
nepriklausomybės buvo taiki 
bei rėmėsi aukščiausiomis mo-
ralinėmis vertybėmis, kurios 
rado stiprų atgarsį plačiuose 
JAV visuomenės sluoksniuose.

Kultūrinę programą atliko 
Algimanto Pumpučio vado-
vaujamas pučiamųjų orkestras 
„Gintaras” bei solistai Virgis 
Gražulis, Nijolė Penikaitė ir 
Rasa Zubreckaitė. Programos 
metu skambėjo populiarios lie-
tuviškos melodijos, o pabaigai 
susirinkusieji atsistoję drauge 
dainavo „Lietuva brangi”.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija

Šių metų vasario 17 d. 
vakarą Čikagos ir apylinkių 
lietuvių „Rotary” klubo nariai 
ir jų svečiai susirinko pažymėti 
Lietuvos valstybės atkūri-
mo dienos. Vakarą pradėjo 
klubo prezidentas Šarūnas 
Griganavičius, susirinkusius 
pasveikino LR generalinė 
konsulė Čikagoje Skaistė 
Aniulienė. Vėliau mintimis 
apie Lietuvos istoriją, nepri-
klausomybės kovas pasidalijo 

„ROTARY” LIETUVIAI MINĖjO ŠVENTę
Čikagos ir apylinkių lietuvių 
„Rotary” klubo įkūrėjas bei 
pirmasis prezidentas Saulius 
Janušonis. Vakare dalyvavo 
Čikagos, Maironio, Rasos li-
tuanistinių mokyklų, Lietuvių 
Fondo, Ateitininkų, Skautų ir 
kitų lietuviškų organizacijų 
Čikagoje atstovai bei bendruo-
menės nariai.

Čikagos  i r  apyl inkių 
lietuvių „Rotary” klubas 
(Rotary Club of Chicagoland 

Lithuanians) įkurtas 2008 m. 
vasario 21 d. ir yra pirmasis 
JAV istorijoje tautiniu pagrin-
du įkurtas „Rotary” klubas. Jo 
narių veikla remiasi aukštomis 
moralinėmis nuostatomis bei 
įprasminama kuriant ir įgy-
vendinant projektus, kuriais 
remiama Čikagos lietuvių 
bendruomeninė veikla bei 
teikiama pagalba likimo nu-
skriaustiems Lietuvoje.

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacija
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Vasario 24 dieną Vienoje atidaryta paroda „Lietuvių kalbos suvokimas: sena kalba moderniam ben-
dravimui”. Šioje nuotraukoje - Lietuvos užsienio reikalų ministras, Europos saugumo ir bendradar-
biavimo organizacijos (ESBO) pirmininkas Audronius Ažubalis ir ESBO Parlamentinės asamblėjos 
prezidentas Petros Efthymiou (kairėje) per parodos atidarymą.                                            www.urm.lt

Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos 
(ESBO) pirmininkas, Lietuvos užsienio reikalų ministras 
Audronius Ažubalis Vienoje vasario 24 dieną dalyvavo dešimta-
jame ESBO Parlamentinės asamblėjos žiemos susitikime, aptarė 
aktualius ESBO klausimus su aukštais organizacijos pareigūnais, 
atidarė lietuvių kalbai skirtą parodą. ESBO pirmininkas pasisakė 
Parlamentinėje asamblėjoje – supažindino asamblėjos dalyvius 
su jo pirmųjų dviejų mėnesių veikla ir vizitų į ESBO regiono 
šalis rezultatais. A.Ažubalis susitiko su ESBO Parlamentinės 
asamblėjos prezidentu Petros Efthymiou, Visuotinio branduo-
linių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos vykdomuoju 
sekretoriumi Tibor Toth.

ESBO Parlamentinę asamblėją sudaro 320 narių iš nacio-
nalinių ESBO šalių narių parlamentų. Pagrindinis Parlamentinės 
asamblėjos tikslas – užtikrinti ESBO valstybių tarpparlamentinį 
dialogą. Parlamentinės asamblėjos žiemos susitikimai vyksta 
kiekvienų metų pradžioje Vienoje ir trunka ne ilgiau kaip tris 
dienas. Ministras tą pačią dieną ESBO Parlamentinėje asam-
blėjoje atidarė parodą „Lietuvių kalbos suvokimas: sena kalba 
moderniam bendravimui”. Jos tikslas – paskatinti per lietuvių 
kalbą giliau pažvelgti į Lietuvą, jos žmones ir pagrindines 
vertybes. Parodos lankytojai buvo supažindinami su lietuvių 
kalbos vieta pasaulio kalbų sistemoje, jos socialinė raida ir 
raštijos istorija. Dėmesys taip pat teikiamas daugiakalbiškumui 
Lietuvoje – tautinių mažumų kalbos ir rašto puoselėjimui.

užuojautą dėl poeto mirties pareiškęs Estijos prezidentas 
T. Ilves teigia, kad, atsisveikinant su J. Marcinkevičiumi, Estija 
dalijasi tautos skausmu. „Justinas Marcinkevičius buvo ne tik 
kūrėjas, bet ir savo tautos sąžinė. Jis vienas iš pirmųjų aktyviai 
siekė nepriklausomybės ir išliko estų tautos draugas. Būtent 
Justinas Marcinkevičius pirmas išvertė į lietuvių kalbą estų na-
cionalinį epą „Kalevo sūnus”, – apie J. Marcinkevičiaus darbus 
teigia Estijos vadovas Tomas Ilves. „Reiškiu užuojautą Justino 
Marcinkevičiaus artimiesiems ir visai lietuvių tautai”, – sakoma 
Estijos prezidento Tomo Ilves užuojautoje. 

Lietuvos radijas primena, kad dėl poeto mirties užuojautą 
vasario 18 d. pareiškė ir šalyje viešėjęs Europos Vadovų Tarybos 
pirmininkas Herman Achille Van Rompuy.

Lietuvos Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė ir 
JAV ambasadorė Anne E. Derse patvirtino Lietuvos krašto ap-
saugos ministerijos ir JAV valstybės departamento techninį su-
sitarimą dėl bendradarbiavimo naikinant nereikalingą amuniciją 
ir sprogstamąsias medžiagas. „Turime nemažai nenaudojamos 
amunicijos. Dalis šios amunicijos - sovietmečio paveldas, taip 
pat yra užsilikę amunicijos, kuri kadaise buvo gauta kaip kitų 
šalių labdara ir atnaujinus ginkluotę tapo nebenaudojama. Mūsų 
strateginių partnerių - JAV - finansinė parama padės sukurti pa-
jėgumus, leisiančius mums tvarkyti nenaudojamos amunicijos 
atsargas ateityje”, - sakė ministrė R. Juknevičienė. Dvišaliame 
susitarime numatyta, kad amunicijai naikinti reikalingai įrangai 
įsigyti, infrastruktūrai ir personalui paruošti JAV skirs 500 tūkst. 
JAV dolerių. Lėšos bus skiriamos per Tarptautinį išminavimo ir 
paramos nukentėjusiesiems nuo minų fondą.

Šiaurės ir Baltijos šalys per paskutinius dvidešimt metų 
tapo bendraminčių draugija, kurioje dalijamasi viskuo – nuo 
konfliktų sprendimo patirties iki mokymosi visą gyvenimą 
praktikos. Tai Vilniuje vykusioje vasario 23 d. tarptautinėje kon-
ferencijoje, skirtoje Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimui, 
sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.

2011 m. Lietuvos Valstybės nepriklausomybės stipendi-
ja skirta Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Humanitarinių 
mokslų fakulteto Istorijos katedros mokslo darbuotojui Kęstučiui 
Bartkevičiui. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo 
komisijos sprendimu konkursą K. Bartkevičius laimėjo pateik-
damas monografijos „Lietuvos persitvarkymo sąjūdis 1988–1990 
metais: socialinė, organizacinė ir veiklos analizė” projektą. 
Pasitelkęs įvarius šaltinius, mokslinę literatūrą bei Lietuvos per-
sitvarkymo sąjūdžio narių prisiminimus, laureatas siekia parašyti 
Sąjūdžio kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės istoriją. Valstybės 
Nepriklausomybės stipendija K. Bartkevičiui bus įteikta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną – kovo 11-ąją Seime.

Valstybės nepriklausomybės stipendiją 2008 metais įsteigė 
Seimas. Ji yra 300 bazinės socialinės išmokos dydžio ir įteikiama 
kasmet konkursą laimėjusiam asmeniui. Stipendija skiriama už jau 
pasiektus rezultatus ir numatomo projekto reikšmingumą Lietuvos 
valstybingumo stiprinimui. Konkursą laimėjusiam kandidatui 
stipendijos lėšos skiriamos į dvi dalis. Pirmoji stipendijos dalis 
įteikiama kiekvienų metų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dieną. Antroji stipendijos dalis skiriama po metų, laureatui pri-
stačius įgyvendintą tyrimo projektą.               LRT, LR URM, ELTA

Užsienio reikalų minis-
tras Audronius Ažubalis tei-
gia gavęs aiškų Jungtinių 
Amerikos Valstijų signalą, 
kad Washington remia naujos 
atominės elektrinės Lietuvoje 
statybos projektą.

„Tai yra pirmas toks aiš-
kus, tiesus JAV pareiškimas 
nuo tada, kaip mes pradėjome 
vystyti šį projektą”, - vasa-
rio 18 d. telefonu sakė per 
Frankfurtą iš vizito JAV grįž-
tantis A.Ažubalis, kuris JAV 
susitiko su valstybės sekretore 
Hillary Clinton ir jos pavaduo-
toju James Steinberg.

„Išsamioje diskusijoje vals-
tybės sekretorės pavaduotojas 
J. Steinberg pabrėžė tvirtą JAV 
paramą (...) Lietuvos pastan-
goms plėtoti energetinį saugu-

jAV PARAMA ATOMINĖS jĖGAINĖS PROjEKTUI
mą, įskaitant Baltijos regiono 
atominės elektrinės vystymą”, 
- vasario 17 d. Vašingtone 
spaudos konferencijoje sakė 
JAV Valstybės departamento 
atstovas spaudai Mark Toner.

Pasak A.Ažubalio, šis JAV 
pareiškimas yra „labai rimtas 
signalas” tiek potencialiems 
investuotojams, tiek galvojan-
tiems „kažkokiais būdais stab-
dyti ar lėtinti šio keturių vals-
tybių projekto įgyvendinimą”.

„Valstybės departamentas 
išsako JAV administracijos 
poziciją. Tą poziciją labai aiš-
kiai perskaito ir supranta visos 
suinteresuotos pusės, net ir tos, 
kurios nelabai suinteresuotos 
šio projekto įgyvendinimu. 
Pirmiausia, kaip visada, eina 
politinis apsisprendimo klau-

simas, o toliau yra specialistų, 
ekspertų konsultantų reikalas”, 
- sakė užsienio reikalų minis-
tras. Jis sakė, kad šiuo metu 
vyksta tiesioginiai pokalbiai 
su investuotojais, tačiau ne-
komentavo, ar tarp jų yra JAV 
kompanijų.

Paklaustas, kaip vertina 
nuomones, kad atominės elek-
trinės projekte esama pauzės, 
jis atsakė: „Nežinau, kas kalba 
apie pauzę, matyt, tie, kurie iš 
tikrųjų nori amžinos pauzės”.

Lietuva tikisi šiemet rasti 
strateginį investuotoją į naują 
jėgainę, kurią Lietuva sta-
tytų kartu su Latvija, Estija 
ir Lenkija. Pernai skelbtas 
konkursas žlugo, dabar inves-
tuotojo ieškoma tiesioginėmis 
derybomis.                  LR URM

Kinijos prezidentas Hu 
Jintao, vasario 15 d. priim-
damas naujosios Lietuvos 
ambasadorės šioje šalyje Linos 
Antanavičienės skiriamuosius 
raštus, priėmė kvietimą apsi-
lankyti Vilniuje.

Ambasadorė Kinijos pre-
zidentui perdavė Lietuvos 
vadovės Dalios Grybauskaitės 
kvietimą apsilankyti Lietuvoje, 
o Hu Jintao patikino esąs 
pasirengęs atvykti abiem pu-
sėms palankiu metu, pranešė 

KINIjOS PREzIDENTAS PAŽADĖjO ATVYKTI į LIETUVĄ
Užsienio reikalų ministerija.

L.Antanavičienė ir Hu 
Jintao pabrėžė, kad santykiams 
stiprinti ypač svarbūs žmonių 
tarpusavio ryšiai.

Ambasadorė pasveikino 
prezidentą Naujųjų metų pro-
ga ir palinkėjo, kad Lietuvos 
ir Kinijos bendradarbiavimas 
2011 metais sėkmingai vys-
tytųsi.

Šiemet rugsėjo 14 dieną 
Lietuva ir Kinija minės diplo-
matinių santykių užmezgimo 

dvidešimtmetį.
Hu Jintao pabrėžė, kad per 

dvidešimt bendradarbiavimo 
metų sukurtas reikšmingas 
pagrindas tolesnei santykių 
plėtrai ekonomikos, kultūros 
ir sporto srityse. Jis taip pat 
padėkojo ambasadorei už 
aktyvų Lietuvos dalyvavimą 
tarptautinėje EXPO parodoje 
Šanchajuje.

L.Antanavičienė - ketvir-
toji Lietuvos ambasadorė 
Kinijoje.                            LRT

Vilnius, vasario 16 d. 
(LRT). Lietuvoje gyvenantys 
lenkai, Maišiagalos mokykloje 
susitikę su Lenkijos prezidentu 
Bronislaw Komorowski, skun-
dėsi dėl jų pavardžių rašymo, 
švietimo gimtąja kalba, užtru-
kusio žemės grąžinimo.

Į  l e n k i š k ą  m o k y k l ą 
Maišiagaloje vasario 16 d. 
rytą susirinko apie pusšimtis 
lenkų bendruomenės atstovų. 
Jie aukštam svečiui išsakė pro-

LIETUVOS LENKAI SKUNDĖSI DĖL PAVARDŽIŲ 
RAŠYMO IR ŽEMĖS GRĄŽINIMO

blemas, su kuriomis susiduria 
gyvendami Lietuvoje. Nuo 
susitikimo su lenkų bendruo-
mene B. Komorowski pradėjo 
savo vizitą Lietuvoje. Į Vilnių 
jis atvyko dalyvauti Valstybės 
atkūrimo dienos renginiuose.

Daugiau nei 1,5 tūkst. gy-
ventojų turinti Maišiagala yra 
lenkų gausiai gyvenamame 
Vilniaus rajone. Lenkijos ir 
Lietuvos santykius pastaruoju 
metu temdo Varšuvos priekaiš-

tai dėl lenkų tautinės mažumos 
situacijos Lietuvoje. Lietuvos 
pareigūnai kaltinimus atmeta ir 
pabrėžia, kad lenkams Lietuvoje 
yra sudarytos geresnės švietimo 
sąlygos nei bet kur kitur.

Lenkų politologai nau-
jienų agentūrai PAP vizito 
išvakarėse teigė, kad Lietuvos 
ir Lenkijos santykiuose, kurie 
apibūdinami kaip blogi, ne-
galima tikėtis persilaužimo, 
kol Lietuvoje nebus spren-
džiamos tautinių mažumų 
problemos. 
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Vilnius, vasario 16 d. 
(ELTA, LRT). Lietuva nete-
ko Justino marcinkevičiaus 
- vieno garsiausių poetų, lai-
komo dvasiniu tautos vadu. 
J. marcinkevičius šį pasaulį 
paliko trečiadienio rytą, 
Vilniaus greitosios pagalbos 
universitetinėje ligoninėje.

Čia  j i s  gydy ta s  nuo 
gruodžio 7-osios, kai savo 
namų laiptinėje per nelai-
mingą atsitikimą patyrė sun-
kią galvos smegenų traumą 
ir kaklo slankstelio lūžį. J. 
Marcinkevičius buvo vienas 
įtakingiausių nepriklausomos 
valstybės atkūrimo veikėjų.

Poetas, dramaturgas, pro-
zininkas, vertėjas, Lietuvos 
mokslų akademijos tikra-
sis narys J. Marcinkevičius 
gimė 1930 m. kovo 10 d. 
Va ž a t k i e m y j e ,  P r i e n ų 
r. Į mokslus kibti pradėjo 
Alksniakiemio pradžios mo-
kykloje. Nuo pat mažens jam 
patiko lietuvių kalba, domėjosi 
poetų gyvenimais. Mokėsi 
Prienų „Žiburio” gimnazijoje.

1954 m. J. Marcinkevičius 
baigė Vilniaus universiteto is-
torijos ir filologijos fakultetą. 
Kurį laiką dirbo redakcijose, 
buvo Lietuvos rašytojų są-
jungos valdybos sekretorius, 
vėliau – pirmininko pava-
duotojas. Debiutavo eilėraš-
čių rinkiniu „Prašau žodžio” 
(1955).

Jam teko kurti sudėtingo-
mis sovietinio režimo sąly-
gomis. Kūrėjas gynė tautos 
kultūrinę savimonę, sugrąžino 
į lietuvių literatūrą humanisti-
nę žmogaus idėją, tęsė neoro-
mantikų lyrikos tradiciją, teigė 
estetinius literatūros vertės 
kriterijus. Pagrindinė poeto 
tema - Lietuva, jos istorija 
ir dabartis, gamta ir kultūra, 
žmogus tėvynėje ir pasaulyje, 
jo egzistencinė problematika - 
laimė, pareiga, kančia, baimė, 
ištikimybė, dora, gerumas.

Rašytojo kūryba išversta į 
vokiečių, rusų, anglų, bulgarų, 
vengrų, norvegų, estų, rumu-

MIRĖ POETAS jUSTINAS MARCINKEVIčIUS

nų, serbų, latvių, slovakų, ar-
mėnų, čekų, uzbekų, gruzinų, 
moldavų, kirgizų, ukrainiečių 
ir kitas kalbas. Eilėraščių 
ciklai skelbti italų, prancūzų, 
ispanų, suomių ir kitų tautų 
antologijose, žurnaluose, al-
manachuose.

Poeto kūryba du kartus ap-
dovanota Lietuvos valstybine 
premija, visuomeninė veikla 
- Lietuvos Santarvės premija 
(1994). J. Marcinkevičius 
- Didžiojo Lietuvos kuni-
gaikščio Gedimino I ir III 
laipsnio bei Vytauto Didžiojo 
ordinų kavalierius. Už kūrybą 
J. Marcinkevičius apdovano-
tas Lietuvos TSR valstybine 
premija (1957 ir 1968 m.), 
Nacionaline premija (2001 
m.), tarptautinėmis J. G. 
Herderio (1998m.) ir Baltijos 

Asamblėjos (2001 m.) premi-
jomis.

Svarbiausiais poezijos rin-
kiniais laikomi „Liepsnojantis 
krūmas” (1968 m.), „Gyvenimo 
švelnus prisiglaudimas” (1978 
m.). Lietuvos ir kitų šalių 
teatruose apie porą dešim-
tmečių buvo vaidinama visa 
draminė trilogija arba jos dalys 
„mindaugas”, „mažvydas” 
(1977 m.), „Katedra” (1971 
m.).

J. Marcinkevičius aktyviai 
dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio 
veikloje. „Savaime tapęs vienu 
iš įtakingiausių nepriklau-
somos valstybės atkūrimo 
veikėjų, sakęs kalbas ir skai-
tęs eilėraščius mitinguose, 
kuriuose dalyvaudavo daugiau 
kaip 100,000 žmonių, vėliau 
J. Marcinkevičius iš politikos 

pasitraukė bei autoritetą iš-
saugojo.

Žmonių kančioms ir pra-
radimams jautri jo poezija 
skleidžia supratimo, atjautos 
ir gerumo šviesą, – sunkaus 
XX-to amžiaus trūkumą.

S v a r b i a u s i a s  J . 
Marcinkevičiaus kūrybos ir 
veiklos motyvas – tautos ir 
jos kultūros išlikimas. Tautinę 
savigarbą ypatingai gaivino 
poetinių dramų trilogija, iškė-
lusi valstybės, rašto ir meno 
paskirties istorinius vaizdus. 
Tų dramų pastatymų žiūro-
vai, įžengę į teatrą tada dar iš 
Lenino prospekto, išeidavo 
puikiausiai supratę, kad apie 
Lietuvos praeitį poetas kalba 
dėl Lietuvos ateities ir kad jie 
dalyvavo patriotinėje meno ak-
cijoje, - apie J. Marcinkevičių 
yra sakęs literatūros kritikas 
Valentinas Sventickas.

Lietuvos prezidentė: 
netekome žmogaus, 

tituluoto Lietuvos sąžine
Lietuvos Respublikos 

Prezidentė Dalia Grybauskaitė 
trečiadienį pareiškė užuo-
jautą mirus poetui Justinui 
M a r c i n k e v i č i u i .  P a s a k 
Prezidentės, netekome išskir-
tinės Lietuvai asmenybės - iš-
kilaus piliečio, tautos poeto, 
dramaturgo, tikrojo Lietuvos 
mokslų akademijos nario, 
publicisto, įvairių premijų 
laureato, žmogaus, tituluoto 
Lietuvos sąžine, visos tautos 
mylimo ir gerbiamo Justino 
Marcinkevičiaus.

Reiškiu gilią užuojautą 
velionio artimiesiems, bičiu-
liams, Lietuvos žmonėms ir 
visiems jo talento gerbėjams”, 
- sakoma Lietuvos Prezidentės 
D. Grybauskaitės užuojautoje.

Vasario 16-ąją mirę iš-
kilūs visuomenės veikėjai 
Jonas Basanavičius ir Justinas 
Marcinkevičius įprasmina 
tautos valstybingumo istori-
ją: „Šį rytą padėjau gėlių ant 
daktaro J. Basanavičiaus kapo, 
nes Vasario 16-oji - Tautos 
Patriarcho mirties data, po 
kelių valandų pritrenkė žinia, 
jog šiandien, taip pat Vasario 
16-ąją, netekome Tautos Poeto 
Justino Marcinkevčiaus. Tai 
didžiulė asmeninė netektis 
kiekvienam iš mūsų”, - iškil-
mingo Baltijos valstybių vėlia-
vų pakėlimo metu trečiadienį 
kalbėjo šalies vadovė.

Dr. J. Basanavičius mirė 
minint Lietuvos Valstybės 
atkūrimo dieną 1927-aisiais, 
o šįryt užgeso poeto Justino 
Marcinkevičiaus gyvybė.

„Dvi iškiliausios asme-
nybės - Tautos Patriarchas ir 
Tautos Poetas - mirę Valstybės 
atkūrimo dieną suriša ir įpras-
mina Lietuvos valstybingumo 
istoriją”, - sakė prezidentė.

D. Grybauskaitės teigimu, 
poeto J.Marcinkevičiaus kūri-
niai „Mindaugas”, „Katedra” ir 

„Mažvydas” brandino Lietuvą, 
saugojo tai, kas brangiausia - 
tautos atmintį.

Pasak šalies vadovės, J. 
Marcinkevičiaus žodžiai „gy-
venti laisvėje nėra lengva, 
nes tada pats esi už viską 
atsakingas” grąžina į vasario 
16-tąją prieš 93-jus metus, 
kai signatarai savo parašais 
tvirtai pareiškė pasauliui, kad 
atkuria, nepriklausomą, demo-
kratiniais pagrindais kuriamą 
valstybę.

„Šį drąsų ir ryžtingą žings-
nį Lietuva žengė po šimtame-
tės okupacijos. Kad įmanoma 
pakilti, tuo metu pasaulyje jau 
mažai kas tikėjo. Tačiau tauta 
- tikėjo. Atkakliai, užsispyrusi 
saugojo gyvybiškai svarbų 
laisvės siekį. Puoselėjo jį ir 
ugdė, perduodama iš kartos į 
kartą savo didingą valstybės 
istoriją, papročius, tradicijas ir 
kalbą”, - sakė D. Grybauskaitė. 
Anot šalies vadovės, Lietuvą į 
laisvę atvedė vienybė. Anot 
šalies vadovės, Lietuvą į lais-
vę atvedė vienybė. „Lietuvos 
laisvės dokumentą vasario 
šešioliktąją pasirašė dvidešimt 
iškilių signatarų. Tauta jais 
pasitikėjo, nes jų žodžiai nesi-
skyrė nuo darbų. Jų gyvenimai 
buvo skirti tautos laisvei pa-
siekti. Pasitikėjimas ir bendras 
tikslas sukūrė žmonių vienybę. 
Vienybė buvo stipriausias gin-
klas, atvedęs Lietuvą į laisvę”, 
– teigė D. Grybauskaitė. Jos 
teigimu, per visus išmėgini-
mus Nepriklausomybės Akto 
signatarai bei jų atsidavimas 
Tėvynei visuomet buvo atra-
ma ir vertybių matas. Šiuo 
metu, šalies vadovės teigimu, 
Lietuvoje pakanka žmonių, 
darbščių rankų ir degančių 
širdžių, kad įveiktume sunku-
mus, užtenka noro, pastangų ir 
gebėjimų, kad kurtume šalies 
gerovės ateitį.

„Kad vienybė reikštų visų 
sutarimą dėl padorumo ir sąži-
ningumo politikoje, valstybės 
tarnyboje, dėl solidarumo 
kasdieniame gyvenime. Savo 
valstybe didžiuokimės visada: 
ir varge, ir džiaugsme. Vasario 
16-osios Akto signatarai padė-
jo tvirtus Lietuvos valstybin-
gumo pamatus. Mums tenka 
garbė - ir atsakomybė - ant šių 
pamatų toliau statyti patikimus 
Tautos namus”, - kalbėjo pre-
zidentė.

1918-ųjų vasario 16-ąją 
Lietuvos Taryba paskelbė 
atstatanti  nepriklausomą 
Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniumi.

Poeto j.Marcinkevičiaus 
mirtis – netektis visai 

Lietuvai
Europarlamentaras profe-

sorius Vytautas Landsbergis 
teigia, kad poeto Justino 
Marcinkevičiaus mirtis yra 
netektis visai šaliai.

Poetas Justinas Marcinkevičius mirė 2011 m. vasario 16-ąją. ELTA

Vasario 18-19 d. Mokslų akademijos Didžiojoje salėje buvo galima atsisveikinti su vasario 16-ąją 
mirusiu Poetu Justinu Marcinkevičiumi.                                                                                       ELTA (nukelta į 10 psl.)
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„Šiandien skaudi netektis 
palietė visą Lietuvą. Negandos 
šešėlis užgulė jau pačią ne-
laimės dieną, kai baisi žinia, 
jog Justinas Marcinkevičius 
miršta, persmelkė širdį ir ne-
bepaleido, nors kai kada dar 
blykstelėdavo vilties liepsnelė. 
Šiandien ir ji užgeso”, - kalbėjo 
V. Landsbergis.

Jis sakė, kad ši diena dėl 
netekties yra labai sudėtinga, 

Prezidentas Valdas Adamkus priima Komuniją šv. Mišių metu už po-
eto J. Marcinkevičiaus sielą iš kardinolo Audriaus Bačkio rankų. ELTA

Poeto Amžinąją poilsio vietą Antakalnio kapinėse šventino kunigas Gintaras Petronis.              ELTA

Garbės sargybos kuopos karių sulankstytą valstybinę vėliavą, 
dengusią Poeto karstą, Premjeras Andrius Kubilius perdavė Poeto 
žmonai Genovaitei Marcinkevičienei.                                    ELTA

                                      Poeto laidotuvės.                              ELTA

(Atkelta iš 9 psl.)

MIRĖ POETAS...
lietuvių kartos varge ar laimėje, 
sveikindami ar atsisveikindami 
kartoja savomis tapusias poeto 
eiles. Todėl gal ir nekeista, kad 
šįkart lūpos vietoj paskutiniojo 
„Sudiev” bei „Amžinąjį atilsį” 
šnabžda „Mažvydo” finalo 
eilutes: „El-ie tai „Lie”, „tė-u” 
tai „tu”, „vė-a” tai „va”... Ar 
girdit? Kartokite. Kartokit ir 
klausykit – LIE-TU-VA.”

Tikiu, kad šviesus tautos 
dainiaus atminimas ir Lietuvos 
pasididžiavimu tapę jo kūriniai 
bei darbai ugdys ir mokys esmi-

kitas tikrąsias vertybes”, - teigė 
parlamento vadovė.

I. Degutienė pabrėžia, 
kad tauta, lydima Justino 
Marcinkevičiaus žodžio, 
brendo atgimimui ir laisvei. 
„Klausydama Poeto kalbų 
Sąjūdžio renginiuose, tauta 
dar kartą įsitikino, kad jai 
užteks jėgų tautiniam, politi-
niam ir dvasiniam atgimimui. 
Tikriausiai dėl šių nuolatinių 
pastangų, dėl atjautos šalia 
esančiam žmogui, dėl nuolati-
nio dėmesio gimtajai kultūrai, 
gimtajai kalbai tautos ir Poeto 
meilė visada buvo abipusė, 
- sakė Seimo Pirmininkė. - 
Netekome žmogaus, kurio 
ramaus žvilgsnio, ramaus 
balso ir išmintingų žodžių 
fone dažnai nelikdavo vietos 
smulkiems priekaištams, rie-
tenoms, pykčiui. Kuris visus 
mus drąsino tiesai, augino ir 
brandino dvasiškai”.

justinas Marcinkevičius 
sugebėjo užčiuopti labai 

gyvybingas atramas
„Justinas Marcinkevičius 

turėjo Dievo dovaną pajusti tai, 
kas lietuvių tautai rūpi, turėjo 
gebėjimą atrasti vienintelę tei-
singą intonaciją, vienintelį tei-
singą sakinį”, – sako literatūros 
kritikas, Rašytojų sąjungos lei-
dyklos vyriausiasis redaktorius 
Valentinas Sventickas.

Jo teigimu, vienas tokių 
sakinių – „pagaliau atėjo ta die-
na” – J.Marcinkevičiaus buvo 
pasakytas atidarant Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio stei-
giamąjį suvažiavimą 1988 
metų spalio 22 dieną.

„J.Marcinkevičius kūryba 
buvo aukščiausio meninio 
lygio ir jį pavertė tokiu žmo-
gumi, kuris iš mūsų menininkų 
bendruomenės tapo pirmąja 
figūra, nusipelniusia žmo-
nių pagarbos. Buvo laukiama 
kiekvieno J.Marcinkevičiaus 
žodžio, kiekvienas žodis buvo 
išklausomas, jo autoritetas 
yra neabejotinas”, – tvirtino 
V.Sventickas.

K a l b ė d a m a s  a p i e  J . 
Marcinkevičiaus kūrybos tėk-

mę ir raidą, literatūros kritikas 
siūlo žvelgti jau į pirmąsias 
šio autoriaus knygas ir prisi-
minti, kad praėjusio amžiaus 
šeštojo dešimtmečio pradžioje 
visa lietuvių poezija dar buvo 
sustingdyta, deklaratyvi, gy-
venanti privalomomis eilėmis 
„partijai ir Stalinui”.

„Ateidamas į poeziją, 
J.Marcinkevičius sugebėjo 
užčiuopti labai gyvybingas 
atramas – liaudies dainas, 
Salomėjos Nėries lyrizmo tra-
diciją ir kt. Eidamas šiuo ke-
liu, poetas padėjo visai mūsų 
literatūrai išeiti iš sustingusios 
frazeologijos”, – aiškino litera-
tūros kritikas.

ir teigė nenorintis dabar pla-
čiau analizuoti poeto vaidmens 
Lietuvos gyvenime. „Justinas 
jau kitur. Jis mūsų širdyse, 
mūsų atmintyje ir tose erdvė-
se, iš kurių ir toliau rūpinasi 
Lietuvos likimu”, - susijaudi-
nęs kalbėjo V. Landsbergis.

Šįkart lūpos vietoj 
„amžinąjį atilsį” kartoja 

- Lie-tu-va
Ministras Pirmininkas 

Andrius Kubilius kartu su šim-
tais tūkstančiais Lietuvos žmo-
nių nuoširdžiai liūdi dėl iškilios 
asmenybės, kilnaus humanis-
to, tautos poeto, dramaturgo, 
prozininko, vertėjo, Lietuvos 
mokslų akademijos tikrojo 
nario Justino Marcinkevičiaus 
netekties.

„Liūdėdamas atsisveikinu 
su neeilinio talento ir neeili-
nės asmenybės šviesos Poetu. 
Sakoma, kad žynys ir poetas tu-
rėtų būti vienas asmuo. Būtent 
tokiu Lietuvai ir buvo Justinas 
Marcinkevičius, kurį jo talento 
gerbėjai vadino vienu giedančiu 
žodžiu - dainius. Poeto kūryba 
jau seniai priklauso Lietuvos li-
teratūros aukso fondui, o kelios 

nių gyvenimo tiesų dar ne vieną 
Lietuvos piliečių kartą.

Seimo Pirmininkė irena 
degutienė savo ir viso 
Seimo vardu dėl Justino 
Marcinkevičiaus mirties reiškia 
pačią nuoširdžiausią užuojautą 
Velionio artimiesiems, bičiu-
liams ir kolegoms, visiems 
Lietuvos žmonėms.

„Liūdna simbolika dar 
kartą paženklino Vasario 16-
ąją mūsų laisvės dieną, ku-
rią 1927-aisiais į Anapilį iš-
keliavo Jonas Basanavičius, 
o dabar - kitas iškilus lietu-
vių tautos sūnus”, - sakė I. 
Degutienė. Anot jos, poetas 
Justinas Marcinkevičius buvo 
iš tų asmenybių, apie kurias 
kalbėti ir lengva, ir sunku. „Nes 
su Justino Marcinkevičiaus 
parašytu ir pasakytu žodžiu 
užaugo ne viena Lietuvos karta. 
Velionio eilėraščiuose, dramo-
se, eseistikoje nuolat ruseno 
rūpestis Lietuva ir lietuvybe. 
Iš eilėraščių ciklo „1946-ieji”, 
iš „Mindaugo”, „Mažvydo” 
ir „Katedros” mes mokėmės 
tautos ir valstybės istorijos, 
mokėmės atpažinti ir išsaugoti 
žmogiškumą, tautiškumą ir 

V.Svent icko te ig imu, 
J.Marcinkevičius ištobulino 
lietuvių poetinę kalbą, tropo 
kultūrą, kompozicijų paslanku-
mą. „Prisiminkime ir tiek, kiek 
jis nusipelnė žanrų ir formų rai-
dai. Elegijos, sonetai, poemos, 
eiliuotos dramos... Svarbu ir 
tai, kad jo kūryba buvo ne tik 
labai populiari, bet ir puikiai 
parašyta”, – sakė pašnekovas.

Pasak literatūros kritiko, 
poetas iki paskutinių gyveni-
mo metų išlaikė atsinaujinimo 
pastangą – pastarųjų metų 
kūryboje J.Marcinkevičiaus 
poetinės miniatiūros išsiskyrė 
lakoniška išraiška ir amžinybės 
projekcija.

Just. Marcinkevičius buvo 
vienas iš populiariausių 20 
amžiaus pabaigos – 21 am-
žiaus pradžios poetų Lietuvoje. 
Moralinį autoritetą daugelio 
lietuvių akyse jis užsitarna-
vo dėl aktyvaus dalyvavimo 
Sąjūdžio veikloje ir atkuriant 
Lietuvos nepriklausomybę.

Daugiatūkstantiniuose mi-
tinguose įkvepiančias kalbas 
sakęs ir eilėraščius skaitęs Just. 
Marcinkevičius iš politikos 
netrukus pasitraukė, tačiau 
autoritetu išliko iki pat mirties.

„Man atrodo, kad gyvenimo 
Seimo salėje nebūčiau ištvėręs. 
Nesigailiu, nes jei aš būčiau 
atsidūręs politikoje, seniai jau 
būčiau po žemele atsidūręs. 
Atvira širdimi būčiau kibęs į 
bevaisę ir beprasmę diskusiją, 

MORALINIS AUTORITETAS
kuri nieko neduotų, išskyrus tik 
nusivylimą ir apmaudą”, – vie-
name interviu 2006 metais sakė 
Just. Marcinkevičius.

Just. Marcinkevičius buvo 
pašarvotas Lietuvos mokslų 
akademijos didžiojoje salėje. 
Nuo penktadienio 7 val. ryto iki 
šeštadienio 22 val. skelbiamas 
gedulas. Artimųjų prašymu 
penktadienį nuo 14 val. su po-
etu buvo galima atsisveikinti 
visiems Lietuvos žmonėms.

Laidotuvės įvyko vasario 19 
d. Šv. Mišios už velionį šeštadie-
nio rytą buvo laikomos Vilniaus 
katedroje. Jas aukojo kardinolas 
Audrys Juozas Bačkis.

Poetas vasario 19 d., šeš-
tadienį buvo palaidotas palai-
dotas netoli Sausio 13-osios 
aukoms skirto memorialo. 
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„DIRVAI” 
AUKOjO

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

E.Čeičys, St. Petersburg, FL .....45
V.Adams, Destin, FL .................25
V.Plečkaitis, Richmond H., OH 25
S.Jakubauskas, Holiday, FL ......20
R.Lukas, Interlaken, NJ ............20
J.Mačiulaitis, Sunny Hills, FL ..20
K.Marcinkevičius, 
Chagrin Falls, OH .....................20
J.Šulaitis, St. Petersburg, FL .....10
Z.Jurgelaitis, Euclid, OH ............5

BALAndžiO 9 d., šeštadienį, Šv. Kazimiero parapijos di-
džiojoje salėje, 7:00 v.v. lietuvių meno ansamblio „Dainava” 
koncertas. Po koncerto šokiai jaunimui, vaišės, „Ateities” 100 
metų žurnalo paroda.

gEgužėS 14 d., šeštadienį, 6:30 v.v. Algio Rukšėno novelės 
„Devil’s eye” pristatymas Šv. Kazimiero parapijos svetainėje. 
Rengia Akademinis Skautų Sąjūdis.

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

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

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

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

Antrame Bostone išleistos 
Lietuvių Enciklopedijos tome 
p. 506 yra toks pilietybės ap-
tarimas: „Pilietybė piliečio 
(žr) priklausomybė valstybei. 
P. įgijimo ir netekimo sąlygas 
nustato kiekviena valstybė 
savo įstatymais. Kadangi 
valstybės nesilaiko vieno-
dumo, tai neretai įvyksta p. 
nuostatų sankartų, vedančių 
prie dvigubos p. (p. tėvynėje 
ir tuo pačiu laiku kitur) arba 
prie be pilietybės (p. praradi-
mas tėvynėje ir jos neįgijimas 
svetur). Čia pritampa atvejis, 
kai vienos valstybės įstaty-
mais p. grindžiama gimimu 
jos teritorijoje (ius soli), o ki-
tos – gimusio asmens tėvų p. 
(ius orginis arba sanguinis).”

Keis ta ,  kad Lietuvos 
įstatymuose, nuo antrosios 
Nepriklausomybės atgavimo 
iki šios dienos, nėra nieko kas 
užkirstų kelią į Lietuvos pilie-
tybę asmenims gyvenantiems 
Lietuvos ribose ar už jų, kurie 
pasišventusiai dirbo Tarybų 
Sąjungos Komunistų partijoje 
ar jos NKVD ir KGB padali-
niuose. Į jų tarpą įeina stribai ir 
išdavikai, kurie yra gerai žino-
mi ir vis dar laisvai vaikščioja 
tarp mūsų, nepaisant jų bjaurių 
nusikaltimų prieš lietuvių 
tautą. Jie ir dabar džiaugiasi 
dabartiniu Lietuvos statutų 
jiems teikiama globa ir apsau-
ga kuri, atrodo, dėl korupcijos, 
smurto ir neaiškių spaudimų 
liks ir toliau įslaptinta.

Gaila, kad Lietuvoje nėra 
mirties bausmės. Tai, grei-
čiausiai, atsitiko Lietuvos 
valdančių sluoksnių nuta-

PILIETYBĖ
rimu dėl tik jiems žinomų 
priežasčių, besistengiant tap-
ti Europos Sąjungos nariu. 
Kodėl Lietuvos valdžia tiek 
daug dėmesio skiria tai, vi-
siems žinomai, žmonijos da-
liai, kuri, neatlaidžiai, dažnai 
be pagrindo ir su neapykanta, 
spaudžia Lietuvą, siekdama 
žmonių persekiojimo bei 
atlyginimo už tariamą žalą?

Tarp 1941 ir 1990 metų 
Lietuvos Respublika savo 
suverenitetą buvo praradusi. 
Tuo metu ji buvo žiauriai 
„globojama” Hitlerio ir, il-
gus metus Stalino ir jo įpė-
dinių kurie ir dabar gyvena 
Lietuvoje džiaugdamiesi vi-
somis Lietuvos valdžios jiems 
teikiamomis paslaugomis. 
Teoretiškai, Lietuvos pilie-
tybės netekimas turėtų atimti 
teisę balsuoti rinkimuose, 
tapti kandidatais, gauti svei-
katos draudimą ar pensijas. 
Deja, šiandieninė tikrovė 
rodo, kad tai tik svajonė ku-
rios išsipildymas įmanomas 
tik pasakose.

Džiugu, kad daug aukščiau 
minėtų ir Lietuvai kenks-
mingų asmenų jau yra mirę. 
Tačiau ar privalome jiems 
leisti ilsėtis dorų žmonių kapi-
nėse? Ar nederėtų jų palaikus 
perkelti į labiau jiems „tinka-
mą” vietą – kur nors nepažy-
mėtoj duobėj prie sąvartyno 
kur jų garbintojų nestigtų? 
Gal geriausiai būtų jų lieka-
nas išgabenti į šalį, kurios 
naudai jie taip uoliai dirbo? 
Nuo to Lietuvos padangė tik 
praskaidrėtų.

Algirdas V. Matulionis

A.† A.
rAimundAS AdOmAS  

žiČKuS 
1941. V. 6. – 2011. ii. 1.

Gimė Kaune, Lietuvoje. Į Ameriką atvyko būdamas 
6 metų. Baigė Boston University ir gavo MBA laipsnį 
iš Babson College. Mirė pakirstas vėžio ligos, Nashua, 
New Hampshire. Visada labai didžiavosi savo lietuviška 
kilme. Ilgus metus buvo veiklus lietuvių bendruomenės 
narys, aistringas mėgėjas teniso, golfo, slidinėjimo ir so-
dininkystės. Mylėjo gyvulius. Būdamas jaunimo beisbolo 
ir futbolo (soccer) mokytoju (1970-80) jis tapo vienu 
iš pradininku „The U.S. Olympic Development Soccer 
Program in New Hampshire”.

Liūdesyje liko žmona Nancy, posūniai Scott Peacock 
(žmona Susan) ir Ross Peacock, brolis Tomas Žičkus 
(žmona Carol), dukra Carrie (vyras Jay Cashman), 
brolienė Wendy Beyer (vyras Tom), pusseserės Dalia 
Žilinskienė, Nijolė Biliūlienė ir Irena Bandera su šeimo-
mis, anūkai, dukterėčios, bei giminės Lietuvoje. 

Gedulingos apeigos įvyko 2011. II. 12. Immaculate 
Conception Church, Nashua, New Hampshire. Privačios 
laidotuvės bus pavasarį. 

Liūdinti šeima

Kutovičiui ir tos pačios prieš-
gaisrinės gelbėjimo valdy-
bos ugniagesiui gelbėtojui 
Rolandui Narkevičiui, pernai 
kovą išgelbėjusiems du tven-
kinyje skendusius vyrus.

Vilniaus rajono gyventojas 
Rišardas Rimleinas apdova-
notas už tai, kad pernai kovą 
išgelbėjo tvenkinyje skendusį 
vyrą, bendrovės „Gulbelės 
prekyba” vyriausiasis parda-
vėjas Rimantas Zubrickas - už 
tai, kad pernai kovą išgelbėjo 
upėje skendusią merginą.

Bendrovės „Rudesta” su-
virintojas Aldas Savickas šiuo 
apdovanojimu pagerbtas už tai, 
kad pernai vasarį gaisro metu 
išgelbėjo berniuką, bendrovės 
„Joniškio grūdai” krovėjas 
Vytautas Žalys - už tvenkinyje 
skendusio berniuko išgelbėjimą 
pernai gegužę.                   LRT

PASTABOS IR NUOMONĖS

(Atkelta iš 6 psl)

LABIAUSIAI...

GARDINO UNIVERSITETE – LIETUVIŲ STUDIjOS
Gardino Jankos Kupalos 

valstybiniame universite-
te įkurtos lietuvių kalbos 
studijos. Planuojama, kad 
kitąmet lietuvių pasirinks dar 
daugiau studentų. Taip pat 
planuojama rengti lietuvių 
kalbos kursus vietos gyven-
tojams.

Keturis mėnesius lietu-
vių kalbos besimokantys 
Gardino Jankos Kupalos 
valstybinio universiteto stu-
dentai lietuviškai pramoko 
jau visai neblogai.

O lietuvių kalbos studi-
jas sako pasirinkę dėl kelių 
priežasčių – Lietuva šalia, 
abi šalis sieja bendra isto-
rija, mokant lietuvių kalbą 
lengviau įsidarbinti.

„Aš studijuoju Gardino 
ir Minsko universitetuose. 
Gardine studijuoju anglų, 
vokiečių ir lenkų kalbas, 
kalbu šiek tiek ispaniškai, 
kalbu ir suprantu šiek tiek 
lietuviškai”, – sakė studentas 
Aliaksandras Munasipovas.

„Studijuoju tokią specia-
lybę, kuri susijusi su vertėjo 
darbu arba turizmu. Ir man 
lietuvių kalba bus labai rei-
kalinga”, – sakė lietuvių stu-

dijuojanti Margarita Siniak.
„Nežinojau, kokia sunki 

lietuvių kalba. Tačiau dabar 
jos besimokydama supratau 
– lietuvių kalba sunkesnė net 
už anglų. Ypač gramatika ir 
kirčiavimas”, – įspūdžiais 
dalinosi Nataša Paiko, taip 
pat studijuojanti lietuvių 
kalbą.

Iš trisdešimties studen-
tų besimokančių lietuvių 
kalbos, pusė žinias gilino 
Lietuvoje, intensyviuose 
lietuvių kalbos kursuose.

„Grupė 16 studentų va-
žiavo į Vilnių, ten juos mokė 
profesorius Temčinas dvi 
savaites, intensyviai šne-
kamosios kalbos. Ir jie dvi 
savaites prasimokę, pratęsė 
toliau”, – pasakojo dėstyto-
jas Petras Stočkus.

Anot universiteto prorek-
toriaus, vis daugiau žmonių 
reiškia norą išmokti lietuvių 
kalbą, ypač laukiant supa-
prastinto pasienio režimo.

„Daugiau kaip trisdešimt 
kartų išaugo verslo vizų 
į Lietuvą poreikis. Taigi 
situacija realiai keičiasi ir 
žmonėms lietuvių kalba tam-
pa svarbia ir  reikalinga. 

Reikalinga suprasti  eko-
nominių partnerių kalbą”, 
– teigė Gardino J. Kupalos 
universiteto prorektorius 
Jurijus Vaitukevič.

„Planuojame organizuoti 
lietuvių kalbos kursus ir 
gyventojams. Gardiniečiai 
skambina ir klausia, kur ga-
lima mokytis lietuvių kalbos. 
reikia išspręsti didžiausią 
problemą – rasti lietuvių 
kalbos dėstytojų”, – sakė 
Gardino J. Kupalos univer-
siteto Anglų kalbos katedros 
vedėja Volga Malyševa.

„Čia yra studentai, lin-
gvistinės katedros studentai. 
Tai juos jau galima būtų gal-
voti ruošti kaip dėstytojus. 
Tada paruošus, vietoje turint 
dėstytojus, nebereikėtų, pi-
nigine prasme mums tai būtų 
pigiau, nes jei jau būtų vietoje 
paruošti”, – aiškino Lietuvos 
generalinis konsulas Gardine 
Rimantas Latakas.

Pasak konsulo, Gardino 
srityje – buvusiose lietuvių 
etninės žemėse gyvena daug 
lietuvių, primiršusių savo 
kalbą,tad tokios studijos ti-
kimasi sudomins ir juos.

Rūta Lankininkaitė, www.lrt.lt
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Dalia Grybauskaitë
Lietuvos Respublikos Prezidentë

2011 m. vasario mënuo
Vilnius

Gerbiamoji Adolfi na Maleniene,

Sveikinu Jus garbingos Sukakties proga!

Šimtasis Jûsø amžiaus Jubiliejus – tai sukauptos išminties, dvasinës 

stiprybës, ištvermës ir pasiaukojimo liudijimas.

Jûsø nueitas prasmingo gyvenimo kelias puoselëjant ir stiprinant lietuvybæ 

pasaulyje yra vertas paèios didžiausios pagarbos. Jûs savo pavyzdžiu, aktyviu 

dalyvavimu visuomeninëje veikloje, nuoširdžiu atsidavimu Lietuvai ákvëpëte 

jaunàjà kartà saugoti ir gerbti lietuviø kultûrà, istorijà, gimtàjà kalbà ir 

tradicijas.

Vertinu Jûsø ilgametæ veiklà ir pastangas pasaulio lietuviø širdyse išsaugoti 

gyvà mûsø tautos dvasià.

Lietuvai reikšmingos datos – Vasario 16-osios – išvakarëse leiskite dar 

kartà Jus pasveikinti garbaus Jubiliejaus, Jûsø 100-meèio, proga. 

Linkiu gražiø akimirkø, prasmingø ir šviesiø dienø kartu su Jus mylinèiais 

žmonëmis, stiprios sveikatos ir didelës sëkmës!
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Lietuvos rinktinei mačas 
su Estijos tenisininkais gali 
būti paskutinė Daviso taurės 
turnyro kova, kurioje šiais me-
tais žais Ričardas Berankis. 
„Pažadėjome, kad Ričardas 
žais su estais, todėl taip ir bus. 
Bet vėliau žiūrėsime, ar pavyks 
suderinti grafiką. Pavyzdžiui, iš 
Talino iškart po mačo – šeštą va-
landą vakaro – Ričardas išskren-
da į Ameriką. Net paprašėme, 
kad sekmadienį varžybos prasi-
dėtų dviem valandom anksčiau. 
Kitą dieną būsime vietoje, o dar 
kitą jau reikės žaisti „ATP World 
Tour 1000” turnyre.

Tenisininkų karjera nėra 
ilga, tad labai svarbu kuo il-
giau būti aukštai. O tam reikia 
normaliai pasirengti. Kitaip 
bus – iškris keliuose turnyruo-
se pirmajame rate ir vėl reikės 
viską pradėti iš naujo”, - neslėpė 
Lietuvos rinktinės kapitonas ir 
R. Berankio treneris Remigijus 
Balžekas.

Beje, atstovavimas rinktinei 
bent viename šių ir kitų metų 
Daviso taurės turnyro mače yra 
būtina sąlyga tenisininkams, 
norintiems patekti į 2012 metų 
Londono olimpines žaidynes.

Į Lietuvą iš JAV atskridęs 
R. Berankis iš karto išskubėjo į 
Šiaulius, kur vyksta R. Balžeko 
sūnaus, 2005 metais JAV tragiš-
kai žuvusio Aivaro Balžeko at-
minimui skirtas jaunių turnyras.

Šeštadienį  Šiauliuose 
Lietuvos teniso vedantysis, 
pasaulio reitinge užimantis 
74-ąją vietą, ne tik stebės le-
miamas turnyro kovas, bet ir 
dalyvaus spaudos konferenci-
joje kartu R. Balžeku, Lietuvos 
teniso sąjungos preziden-
tu Ramūnu Grušu bei šalies 
rinktinės naujoku 16-mečiu 

LIETUVOS TENISO RINKTINEI GALI PRIREIKTI  
NAUjŲ VEDANčIŲjŲ

Juliumi Tverijonu.
Iš Šiaulių sekmadienį vakare 

tenisininkai keliaus į Estijos 
sostinę.

Kovo 4-6 d. Taline vyksian-
čiame Daviso taurės Europos-
Afrikos zonos 2-osios grupės 
mače Lietuvai dar atstovaus 
19-metis Laurynas Grigelis 
(ATP vienetai – 387, dveje-
tai 613) ir 18 metų Dovydas 
Šakinis (1093 ir 1493).

R. Berankis dvejetų reitinge 
yra 645-tas. Tai aukščiausia 
pozicija šio sportininko kar-
jeroje. Vasario viduryje šioje 
klasifikacijoje jis šovė per 500 
vietų aukštyn – iš 1143-iosios 
pozicijos. Tokį šuolį lėmė sėk-
mingas žaidimas ATP turnyre 
San Chose (JAV). Ten lietuvis 
kartu su japonu Kei Nishikori 
pateko į ketvirtfinalį ir uždirbo 
45 dvejetų reitingo taškus.

Gal R. Berankis dvejetų tur-
nyre dalyvavo dėl to, kad geriau 
pasirengtų Daviso taurės mačui?

„Ne. Paprasčiausiai jautėsi 
gerai, nieko neskaudėjo, todėl 
nutarėme žaisti. O tuo pačiu 
buvo ir treniruotė prieš Daviso 
taurę”, - paaiškino R. Balžekas.

Tiesa,  neaišku,  ar  R. 
Berankiui Taline reikės žaisti 
dvejetų mače. Viskas priklau-
sys nuo dviejų pirmųjų vienetų 
dvikovų.

Gali būti, kad Lietuvos rink-
tinės žaidimo naštą vėl reikės 
užsikrauti komandos vedantie-
siems – R. Berankiui ir Laurynui 
Grigeliui. Nors jei lietuviai 
sėkmingai baigtų pirmuosius 
mačus, išmėginti jėgas tikriau-
siai gautų ir Dovydas Šakinis 
bei J. Tverijonas.

Pastarasis tenisininkas rink-
tinėje pakeitė Luką Mugevičių. 
Šis pateko į Tarptautinės teniso 

federacijos (ITF) komandą ir 
Daviso taurės mačo metu žais 
kitose varžybose.

„Jei pirmautume 3:0, Julius 
turėtų galimybę žaisti. Tai jam 
būtų neįkainojama patirtis, la-
bai svarbus impulsas tolesnei 
karjerai. Kad žaistų visi rink-
tinės nariai, labai svarbu mūsų 
komandai. Nes ateityje visko 
gali būti.

Kas būtų, jei susirgtų 
Ričardas arba Laurynas? Arba 
abu kartu? Todėl reikia ruošti 
pamainą. Jaunų žaidėjų yra, 
tačiau reikėtų geresnių rezultatų. 
Juk R. Berankis buvo pirmas 
pasaulyje ir tarp 14-mečių, ir 
tarp 18-mečių. Dabar tokių žai-
dėjų Lietuvoje nėra”, - svarstė 
R. Balžekas.

Estijos rinktinėje per kovą 
su Lietuva bus labiau patyrę 
tenisininkai, tačiau tik vienas jų 
yra antrajame planetos reitingo 
šimtuke.

23 metų Jurgen Zopp ATP 
vienetų klasifikacijoje yra 198-
as. Dvejetų reitinge jis užima 
328-ąją vietą.

Su lietuviais taip pat žais 23 
metų Vladimir Ivanov (vienetai 
1082, dvejetai 1332), 28 metų 
Mait Kunnap (0 ir 1329) ir 22 
metų Jaak Poldma (be reitingo).

2010 metais Daviso taurės 
varžybose Estijos rinktinė 4:1 
nugalėjo Vengriją ir 2:3 nusi-
leido Bosnijai ir Hercegovinai. 
Abu mačai vyko Taline. 
Lietuviai pernai Vilniuje 3:2 pa-
laužė britus, Dubline 3:2 įveikė 
airius ir Vilniuje 2:3 pralaimėjo 
Slovėnijai.

Lietuvos ir Estijos mačo 
nugalėtojai kitame etape žais 
su Maroko dvikovą su Bosnija 
ir Hercegovina laimėjusia ko-
manda.               www.sportas.info


