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NATO generalinis sekretorius Anders Fogh Rasmussen ir JAV pre-
zidentas Barack Obama kartu su Lietuvos Respublikos prezidente 
Dalia Grybauskaite.                                                      NATO nuotr.

Čikaga, gegužės 21 d. 
NATO vadovų sus i t ik i -
me Čikagoje dalyvaujanti 
Lietuvos Respublikos pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė 
pabrėžė, kad šiame susitikime 
Lietuva pasiekė ir įtvirtino 
visus užsibrėžtus tikslus mūsų 
šalies ir žmonių saugumui 
užtikrinti. 

Susitikime nutarta netermi-
nuotam laikui pratęsti NATO 
oro policijos misiją, užtikrin-
tos kolektyvinės gynybos 
garantijos (kaip numato 5 
Washington sutarties straips-
nis), patvirtintos priemonės 
gynybos planams įgyvendinti, 
nuspręsta, kad priešraketinė 
gynyba nebus dalijama į sek-
torius ir NATO šalis gins visa-
vertė, efektyvi ir savarankiška 
NATO PRG sistema.

„Tai Baltijos valstybėms 
pats sėkmingiausias ir rezul-
tatyviausias NATO viršūnių 
susitikimas. Per trejus metus 
pasiekta tikrai daug. Lietuvos 
narystė NATO tampa reali ir 
visavertė. Pagaliau turime aiš-
kias ir konkrečias saugumo ga-
rantijas, kad būsime ginami ir 
apginti. Lietuvos žmonės gali 
jaustis saugūs”, - pabrėžė pre-
zidentė Dalia Grybauskaitė.

Tvirtą paramą oro poli-

NATO PASITARIMAS ČIKAGOJE – PATS REZULTATYVIAUSIAS BALTIJOS VALSTYBĖMS
cijos misijai 
Baltijos vals-
tybėse išreiš-
kė ir Šiaurės 
Atlanto tary-
boje kalbėjęs 
JAV prez i -
dentas Barack 
Obama .  Š i 
misija NATO 
viršūnių susi-
tikime įvardy-
ta kaip vienas 
sėkmingiau-
sių išmanio-
sios gynybos 
i r  A l j a n s o 
sol idarumo 
pavyzdž ių . 
Savo ruožtu, 
Baltijos šalys 
paskelbė, kad 
didina savo 
įnašą į oro po-
licijos misijos 
įgyvendinimą.

NATO viršūnių susitiki-
me priimta 13 dokumentų. 
Svarbiausi - NATO viršūnių 
susitikimo deklaracija ir pla-
tus gynybos įsipareigojimų 
paketas „NATO pajėgumai 
2020” - numato efektyvios 
gynybos stiprinimo priemones 
dabar ir po 10-ies metų. Sutarta 
įgyvendinti Aljanso narių tar-

pusavio bendradarbiavimo ir 
sąveikumo stiprinimo inici-
atyvas „išmanioji gynyba” ir 
„sujungtosios pajėgos”, kurios 
padės efektyviai ir solidariai 
panaudoti NATO šalių karinius, 
finansinius ir technologinius 
pajėgumus. Išmaniosios gyny-
bos iniciatyva apims ir Lietuvai 
aktualias NATO priešraketinės 
gynybos sistemą ir oro policijos 

misiją Baltijos 
valstybėse.

A l j a n s o 
narės taip pat 
aukščiausiu 
lygiu išreiš-
kė paramą, 
k a d  2 0 1 0 
m. Vilniuje 
į s t e i g t a s 
Energetinio 
s a u g u m o 
centras taptų 
NATO kom-
p e t e n c i j o s 
centru, o jo 
akreditacija 
būtų baigta 
kaip galima 
greičiau.

Susitikime 
įtvirtintas ir 
N ATO  d ė -
m e s y s  s t i -
p r ė j a n č i a i 

Kaliningrado militarizacijai. 
Pasak prezidentės, NATO yra 
pasirengusi stiprinti bendra-
darbiavimą su Rusija, tačiau 
jis turi būti abipusis. Lietuvos 
vadovės teigimu, intensyvi 
militarizacija Aljanso pašonėje 
prieštarauja pačios Rusijos 
deklaruojamam siekiui plė-
toti strateginę partnerystę su 
NATO.

Bendra NATO 28 sąjungos valstybių narių vadovų nuotrauka po pasitarimo Čikagoje gegužės 21 d.                                                                                          NATO nuotr.

ĮSPĖJO NATO  
DĖL KARALIAUČIAUS 

MILITARIZAVIMO
NATO viršūnių susitikime 

dalyvaujanti prezidentė Dalia 
Grybauskaitė paragino sąjun-
gos šalis būti atsargesnes per-
duodant karines technologijas 
šalims, kurios nepriklauso 
Šiaurės Atlanto organizacijai, ir 
atkreipė dėmesį į Karaliaučiaus 
srities militarizavimą.

Čikagoje vykstančiame 
Šiaurės Atlanto Tarybos po-
sėdyje sakydama kalbą ji pri-
minė, kad praėjusiame NATO 
viršūnių susitikime buvo susi-
tarta siekti „tikros strateginės 
partnerystės su Rusija, pa-
remtos abipusiu pasitikėjimu, 
skaidrumu ir numatomumu”.

„Tačiau pastaruosius pu-
santrų metų stebėjome įvykius 
Kaliningrado srityje, Baltijos 
valstybių pašonėje, kurie yra 
nesuderinami su minėtais įsipa-
reigojimais, įskaitant nepateisi-
namą pažangiausių „žemė-oras” 
ir „žemė-žemė” tipo raketinių 
sistemų dislokavimą šiame 
regione. NATO privalo žinoti, 
kad dislokuotos raketinės siste-
mos galės pasiekti Vilnių, Rygą, 
Taliną, Varšuvą, Berlyną ir kitas 
NATO sostines”, – kalbėjo 
Lietuvos vadovė.               ELTA
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Karaliaučiaus srityje statomos atominės elektrinės pirmojo 
reaktoriaus pamatams jau išlieta pirmieji 1,200 kubinių metrų be-
tono, pranešė subrangovinė organizacija „Titan-2”. Reaktoriaus 
„pagalvės betonavimas yra svarbus įvykis, nuo kurio pradedamas 
skaičiuoti pagrindinis atominės elektrinės statybos laikas, sakoma 
pranešime. Iš viso bus išlieta 5,5 tūkst. kūbinių metrų betono. 
Baltijos atominė elektrinė statoma Ragainės srityje, maždaug 20 
kilometrų nuo Lietuvos sienos. Elektrinėje bus įrengti du 1150 
megavatų galios reaktoriai. Rusija planuoja energiją pardavinėti 
Europos valstybėms.

Lietuvos Seimas po pirmojo svarstymo pritarė Konstitucijos 
38 straipsnio pakeitimo projektui, kuriame aptariama šeimos 
sąvoka. Už šią pataisą, įtvirtinančią tradicinę šeimą, balsavo 62 
Seimo nariai, prieš buvo 13 ir susilaikė taip pat 13 Seimo narių. 
Konstituciją siūloma papildyti tuo, kad šeima yra sukuriama 
sudarius santuoką laisvu vyro ir moters sutarimu. Šeima kyla iš 
motinystės ir tėvystės. Seimo nariai nepritarė Marijos Aušrinės 
Pavilionienės, Česlovo Juršėno, Birutės Vėsaitės, Algirdo Syso 
ir Vytenio Andriukaičio siūlymui Konstitucijoje įteisinti, kad 
„visos šeimos formos yra lygios”. Konstitucijos keitimo įstaty-
mų projektai svarstomi ir dėl jų balsuojama Seimo posėdyje du 
kartus, bet tarp šių balsavimų turi būti daroma ne mažesnė kaip 
3 mėnesių pertrauka.

Konstitucijos keitimo įstatymo projektas laikomas Seimo 
priimtu, jeigu kiekvieno balsavimo metu už projektą balsavo 
ne mažiau kaip 2/3 visų Seimo narių ir jeigu abu kartus balsuoti 
buvo teikiamas tas pats Konstitucijos keitimo įstatymo projektas.

Lietuvos ekonomika per pirmąjį 2012 metų ketvirtį išliko 
plėtros kelyje. ABSEB bankas uždirbo 30,7 mln. litų pelno. Šie 
duomenys apskaičiuoti laikantis Lietuvos banko dokumentuose ir 
Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Banko 
prezidento Raimundo Kvedaro teigimu, Lietuvos ekonomika yra 
gerame kelyje ir bendrojo vidaus produkto augimas tęsiasi.

Darbo biržos duomenimis Lietuvoje balandžio mėnesį buvo 
registruota 240 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 11.6 procentų šalies 
darbingo amžiaus gyventojų. Europos Sąjungoje nedarbas siekia 
10.2 procentus. Daugelyje Europos šalių daug mažiau darbo 
vietų dabar nei prieš krizę. Euro zonos šalyse darbo neturėjo 
balandžio mėnesį per 17 mln. žmonių. Tai yra 1.48 mln. bedar-
bių daugiau nei prieš metus. Didžiausias nedarbas – 23.6 proc. 
buvo Ispanijoje.

Lietuvos Vyriausybė pritarė Užsienio reikalų ministerijos 
pasiūlymui finansinę paramą Afganistano saugumo pajėgoms 
skirti ir 2015 metais. Tada iš Afganistano bus pasitraukę NATO 
ir kitų valstybių kariai.

Finansų ministerijos duomenimis, į valstybės biudžetą pa-
jamų per pirmuosius šių metų tris mėnesius gauta 4 mrd. 829,7 
mln. litų, tai yra 104,7 mln. litų daugiau, palyginti su 2011 metų 
tuo pačiu laikotarpiu.

Lietuvos bankas pirmą kartą per savo veiklos istoriją nesutei-
kė leidimo užsienio bankui Lietuvoje steigti atstovybę. Nutarimas 
priimtas atsižvelgus į tai, kad Rusijos banko duomenys nebuvo 
pateikti, atsisakius išvardinti banko akcininkus.

Buvusiems banko „Snoras” savininkams Vladimir Antonov 
ir Raimondui Baranauskui nebereikės registruotis policijoje. Taip 
nutarė Londono Westminsterio magistrato teismas. Byla dėl jų 
perdavimo Lietuvai bus nagrinėjama ne birželį, o liepos mėnesį. 
Toks sprendimas priimas todėl, kad Lietuvos Generalinė prokura-
tūra gegužės 4 d. britams pateikė naują Europos arešto įsakymą. 
Dabar jie kaltinami, kad iššvaistė ne 987 milijonus litų, kaip buvo 
teigiama anksčiau, bet 700 milijonų litų. Britanijos prokuratūros 
pranešimu, ši byla turės įtakos visų Baltijos valstybinių bankų 
sistemai. Jiems leista nakvoti ir ne namie – pranešę policijai jie 
galės keliauti po visą Anglijos kraštą.

Nacionalizuoto ir bankrutuojančio banko „Snoras” adminis-
tratoriaus prašymu Jungtinės Karalystės teismas nurodė areštuoti 
iki 492 mln. eurų (1,699 mlrd. litų) vertės buvusio didžiausio 
banko akcininko, šiuo metu Londone gyvenančio Rusijos vers-
lininko Vladimiro Antonovo turto.

Generalinio prokuroro pavaduotojas Darius Raulušaitis, 
laikinai einantis generalinio prokuroro pareigas, gegužės 24 d. 
kreipėsi į Seimą ir paprašė leisti patraukti baudžiamojon atsako-
mybėn Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėją 
Neringą Venckienę, ją suimti ir kitaip suvaržyti jos laisvę. 
Panaikinti N. Venckienės imunitetą prašoma ikiteisminių tyrimų 
metu gavus duomenų apie N. Venckienės galimai padarytas nu-
sikalstamas veikas. Naikinti teisinę N. Venckienės neliečiamybę 
prašoma dėl to, kad galimai kelis žmones nužudžiusio Drąsiaus 
Kedžio sesuo įtariama užgauliai pažeminusi Panevėžio miesto 
apylinkės teismą.

Per savo pirmąjį oficialų 
susitikimą Vokietijos federali-
nė kanclerė Angela Merkel ir 
naujasis Prancūzijos preziden-
tas Francois Hollande gegužės 
15 d. vakarą Berlyne pripaži-
no, kad požiūriai į augimo ska-
tinimą recesiją išgyvenančioje 
Europoje skiriasi, bet pažadėjo 
parengti bendrą strategiją iki 
ES viršūnių susitikimo kitą 
mėnesį.

F. Hollande Berlyną atvyko 
pavėlavęs pusantros valandos. 

A.MERKEL IR F.HOLLANDE ŽADA PARENGTI  
BENDRĄ STRATEGIJĄ

Nors jo lėktuvas Paryžiuje 
startavo punktualiai, pakeliui į 
Vokietiją į jį trenkė žaibas. Dėl 
to prezidentas buvo priverstas 
grįžti atgal ir persėsti į kitą 
lėktuvą.

Didžiausių Europos eko-
nomikos vadovų susitikimas 
sulaukė didelio visuomenės 
dėmesio - šalies gyventojai 
tikisi ženklų, rodančių, kad 
politikai įstengs įveikti nesu-
tarimus ir išspręsti skolų krizę, 
kuri kelia grėsmę bendros 

valiutos blokui.
Palaikomas Europos pieti-

nių šalių, F. Hollande pažadėjo 
sutelkti dėmesį į augimą ir 
pakeisti naujas biudžeto tai-
sykles, kurias įvedė A. Merkel 
bei kiti šiais metais. Vokietija 
ne kartą skelbė, jog apie tai 
negali būti ir kalbos.

Glaudus A. Merkel ir 
Nicolas Sarkozy duetas sko-
lų krizės laikotarpiu net buvo 
pavadintas „Merkozi”, o štai 
dabar kai kas jau užsiminė 
apie galimą naujos sąjungos 
- „Merkoland” - gimimą. 
Vokietijos ir Prancūzijos 
vadai stengėsi neakcentuoti 
egzistuojančių skirtumų, 
norėdami aiškiai duoti su-
prasti, jog jie pasirengę dirbti 
sklandžiai.

Pasak F. Hollande ir A. 
Merkel, pagrindinis šių metų 
uždavinys - parengti bendrus 
pasiūlymus, kuriuos jie pa-
teiks per birželį vyksiantį ES 
viršūnių susitikimą. Abu va-
dovai pabrėžė, kad nenori, jog 
Graikija paliktų euro zoną, ir 
kad yra pasirengę apsvarstyti, 
kaip būtų dar galima padėti 
Graikijos ekonomikai.

Kinijos kovotojas Chen Guangcheng už žmonių teises buvo laiko-
mas kalėjime. Nors jis aklas, bet baigęs istoriją ir žurnalistiką, daug 
rašė ir prieš savo valdžios korupciją ir žmonių išnaudojimą. Jam 
pavyko gauti prieglobstį JAV ambasadoje. JAV Valstybės sekretorės 
Hillary Clinton pastangomis, komunistų vyriausybė sutiko išleisti 
jį į Ameriką. Nuotraukoje su žmona jau Newark, NJ oro uoste. AP

Naujasis Prancūzijos prezidentas Francois Hollande, davęs prie-
saiką, tuoj sėdo į lėktuvą skristi į Berlyną, tačiau žaibo trenkimas 
privertė nusileisti ir tik kitu lėktuvu tegalėjo atskristi pasitarimams 
su Vokietijos kanclere Angela Merkel.                                      AFP

Gegužės 20 d. JAV pasi-
baigęs aštuonių galingiausių-
jų pramonės valstybių „G-
8” susitikimas pagiriančių 
žodžių pasaulio spaudoje 
beveik nesulaukė. „Daugiau 
darbo vietų, daugiau augimo, 
daugiau taupymo, į valstybių 
biudžetus įvesti tvarką – tai 
geros idėjos, dėl kurių suge-
bėta susitarti”, – ironiškai 
rašė Hanoverio dienraštis 
„Neue Presse”. 

Kodėl „ironiškai”? Ogi 
dėl to, jog neaišku, kaip visus 
šiuos tikslus pasiekti kartu, jie 
daug kam atrodo tarpusavy 
prieštaraujantys. Kaip tas pats 
Hanoverio laikraštis tęsė: „bai-
giamojo dokumento prasmė 
vienareikšmiška: norima kie-
kvienam įtikti, bet svarbiausia 
– nesiginčyti!”   

Panašiai rašė ir kitas šiau-
rinės Vokietijos dienraš-
tis „Neue Osnabrücker”: 
„euro krizė, Iranas, Sirijos 
konfliktas, Afganistanas – 
konkrečių nutarimų po šio 
susitikimo vargu ar užčiuop-
si. Tuo šis susitikimas ir 
parodė, jog galingiesiems 
būdingas vienas dalykas – jie 
beveik nieko neišgali”. 

Pietvakarių Vokietijos 
laikraštis „Schwäbische” 
irgi teigė, jog „aštuonių 
didelių pramonės valstybių 
ir vyriausybių vadovai per 
savo susitikimą tikrąsias 
problemas nustūmė į šoną, 
o savo nesutarimus dėl skolų 

DIDŽIOJO AŠTUONETO PASITARIMAS – 
NEPASISEKĖ 

krizės išsprendimo užglaistė 
diplomatiškomis, nieko ne-
sakančiomis frazėmis”. 

Berlyno „Tageszeitungo” 
nuomone, „tai, ką Jungtinių 
Va ls t i jų  p rez iden tas  B . 
Obama, Prancūzijos pre-
z identas  F.  Hol lande  i r 
Vokietijos kanclerė A. Mer-
kel didžiojo aštuoneto susiti-
kime išgavo, neverta popie-
riaus, kuriame tai surašyta. 
Banalybės ir kompromisinės 
formulės turėjo uždengti 
faktą, kad jie absoliučiai 
jokiu svarbiu klausimu ne-
sutaria”. 

Didžiojo aštuoneto konfe-
rencijos rezultatą neigiamai 

vertino ne tik Vokietijos lai-
kraščiai. Štai pasak Bulgarijos 
sostinės dienraščio „Sega”, 
„debatuose apie globaliosios 
ekonomikos ateitį valstybių 
vadovai išties kalbėjo ne 
vienas su kitu, o kiekvienas 
atskirai tik savo rinkėjams. 
Bendrame pabaigos doku-
mente tikrai nerasi protingo 
sprendimo. 

Nyderlandų dienraštis 
„Telegraaf” – vienas iš nedau-
gelio, palaikančių kanclerės A. 
Merkel nuomonę, kad „išeitį iš 
finansų krizės, kurią pasaulis 
kenčia jau ketverius metus, 
galima rasti tik išsitenkant po 
bendra antklode.”

Mykolas Drunga, Apžvalga 
skaityta per Lietuvos radiją –
sutrumpinta.
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LIETUVOS PREZIDENTĖ  
NE SU VISAIS LIETUVIAIS

Kai po Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjunga norėjo 
primesti komunizmą visai Europai, tai JAV prez. Harry S. 
Truman pastangomis 1949 m. buvo įsteigta karinė NATO 
sąjunga. Jos tikslas, kad demokratinės Vakarų valstybės būtų 
vieningos prieš bet kokią agresiją. Ir jei priešas užpultų bent 
vieną tos sąjungos šalį, tai visos narės ją gintų. Tą sąjungą 
sudarė JAV, Dž. Britanija, Kanada, Prancūzija, Italija, Belgija, 
Olandija, Islandija, Portugalija, Danija ir Liuksemburgas. 
Vėliau – Graikija, Turkija, Vokietija, Ispanija, o dar vėliau 
– Lenkija, Vengrija, Čekija. Vėliausiai – Lietuva, Latvija, 
Estija, Bulgarija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija ir dar vėliau 
Kroatija ir Albanija. Šiuo metu NATO sudaro 28 valstybės 
narės ir 40 valstybių partnerių.

Šios sudėties NATO konferencija įvyko šių metų gegužės 
20 ir 21 dienomis Čikagoje, dalyvaujant tų valstybių prezi-
dentams, ministrams ir jų delegacijoms.

Žinių agentūros pranešė, kad atvyks ir Lietuvos prezidentė 
Dalia Grybauskaitė. „Dirvos” redaktorius kreipėsi į Lietuvos 
Generalinį konsulatą Čikagoje, kada ir kur prezidentė susitiks 
su lietuvių visuomene. Konsulato darbuotojas pranešė, kad toks 
susitikimas nenumatytas. Tai gal prezidentė susitiks su lietuvių 
žiniasklaida, žurnalistais? Atsakymas buvo taip pat neigiamas. 
Būsiąs jos susitikimas tik su „lietuvių bendruomenės elitu”.

Internete skaitėme, kad gegužės 18 dieną Čikagos 
ir apylinkių lietuviai kviečiami į Lemont miestelį, prie 
Pasaulio lietuvių centro, pasitikti prezidentę su „Tylos 
akcija”. Klausimai jai turi būti paruošti raštu, atrodo, kad 
plakatuose. Privatūs šaltiniai informavo, kad bus keliami 
dvigubos pilietybės klausimai, kodėl ji vetavo Seimo priimtą 
pilietybės įstatymą, kuriuo daugiau lietuvių būtų galėję turėti 
dvigubą pilietybę.

Tačiau didžioji dalis „Tylos akcijos” dalyvių žadą reikšti 
nepasitenkinimą prezidentės nenoru susitikti su lietuvių vi-
suomene, o tik su parinktais asmenimis, vadinamais „išeivijos 
elitu”. 2010 m. prezidentė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavime yra sakiusi, kad negalima skirstyti lietuvių, nes 

„visi lietuviai yra lietuviai”.
Menasi tie metai, kai pirmą kartą atvyko Lietuvos 

Aukščiausios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis ir su 
tūkstančiais lietuvių susitiko, arba, kai prez. Algirdas Mykolas 
Brazauskas lankėsi Jaunimo centre ir Tautiniuose namuose 
ir nebijojo susitikti su visuomene ir į nepalankius klausimus 
išsamiai atsakyti.

Lietuvos prezidentės pastangomis NATO generalinis 
sekretorius Andres Fogh Rasmussen Čikagoje paskelbė, kad 
sąjunga nusprendė oro policijos misiją Baltijos šalyse pratęsti 
neribotam laikui.

Iš dalyvavusio uždarame susitikime (buvo ir kviestų, kurie 
atsisakė dalyvauti) apie prezidentę Dalią Grybauskaitę gir-
dėjome tik teigiamus pareiškimus. Gal kitą kartą Konsulato 
pareigūnai sugebės geriau organizuoti panašų vizitą ir ne tik 
su išrinktaisiais lietuviais.

S. Tūbėnas

Seniai buvo akivaizdu, kad 
teisėsauga ir teismai yra silp-
niausia Lietuvos valdymo gran-
dis. Apskritai Lietuvos teismai 
yra gana nekompetentingi ir 
neveiksmingi.

Teismai vilkina ir negeba iš-
spręsti vadinamųjų rezonansinių 
bylų, dažnai priimami sunkiai 
suprantami, vienas kitam prieš-
taraujantys sprendimai, teisėjai 
įsivelia į negarbingas ar net 
nusikalstamas istorijas.

Kurį laiką Lietuvos žmo-
nės buvo linkę gana teigiamai 
vertinti teismų darbą. Tačiau 
kantrybė jau išseko - tai aiškiai 
parodo daugelio, ir ne tik rėks-
mingųjų, reakcija į Kedžio bylą 
ir Garliavos dramą.

Algirdas Patackas pasakė, 
kad įvykiai Garliavoje gali 
pasibaigti tuo, kuo baigėsi 
Kalantinės. Vis dažniau dabar-
tiniai Lietuvos teismai lyginami 
su sovietiniais ir nacių teismais.

Nuo teismų atsiriboja ir dalis 
atsakingiausių Lietuvos politikų. 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
komentuodama Kedytės perda-
vimo motinai akciją, pabrėžė, 
kad visos atsakingos institucijos 
turi ištirti, ar prieš vaiką nebuvo 
naudota prievarta, įvertinti visas 
vaiko perdavimo aplinkybes ir 
perdavimo procedūroje daly-
vavusių institucijų veiksmus. 
Pasigedau bent vieno sakinio, 
kuriame būtų primenama, kad 
teismo sprendimai turi būti 
įgyvendinami.

Nepasitikėjimas teismais 
tampa rimta problema, nes 
tai griauna pasitikėjimą ne 
tik teisėtvarka, bet ir valstybe. 
Galima ginčytis dėl priežasčių, 
kurios sukėlė nepasitikėjimą 
teismais. Teisininkai yra linkę 
atsakomybę suversti kitiems, 
būtent žiniasklaidai ir politi-
kams, kurie esą negerbia teismų, 
tad skatina teisinį nihilizmą.

Antai balandžio mėnesį 
Konstitucinio Teismo (KT) pir-
mininkas Romualdas Urbaitis 
Seimo pirmininkei skundėsi, 
jog Darbo partijos mitinge 
buvo menkinami teismai, jiems 
nebuvo rodoma tinkama pa-
garba.

Politikų komentarai arba 
sensacingi žiniasklaidos prane-
šimai turi poveikį. Tačiau pa-
grindinis nepasitikėjimo šaltinis 
yra akivaizdžiai blogas teismų 
darbas. Prisideda teismų ir 
teisėjų arogancija, įsitikinimas, 
kad teismai ir teisėjai turi būti 
gerbiami bene visomis aplin-

LIETUVOS TEISMŲ KRIZĖ
kybėmis.

Bet taip nėra ir nebus. 
Teismai, kaip kiekviena val-
džios institucija, turi pelnyti 
žmonių pasitikėjimą ir jį išlai-
kyti. Kuo daugiau blogų ar ne-
aiškių sprendimų, tuo mažesnė 
bus pagarba ir palaikymas.

Nemažai atsakomybės už 
teismų prestižo smukimą 
tenka KT. Jis yra laikomas 
svarbiausiu, net aukščiausiu 
teismu, jo nutarimai sulaukia 
daugiausia dėmesio ir labiausiai 
paveikia žmonių gyvenimą. Ilgą 
laiką buvo siekiama sukurti KT 
neklystamumo regimybę.

Įtakingi teisininkai, tokie 
kaip Gediminas Mesonis (tuo 
metu jis dar nebuvo KT teisėju), 
aiškino, kad KT sprendimai 
yra galutiniai ir neskundžiami, 
nes nėra subjekto, kuris galėtų 
pripažinti KT suklydus.

Kalbos apie KT „klaidas” 
esą bereikšmės deklaracijos, 
skatinančios teisinį nihilizmą ir 
nepasitikėjimą teisinės valsty-
bės pagrindais. Egidijus Kūris 
kadaise pasakė, kad KT spren-
dimus galima „komentuoti, bet 
ne kvestionuoti”, atseit galima 
aiškinti jų turinį, bet nevalia 
jais abejoti.

Buvęs KT teisėjas Egidijus 
Jarašiūnas aiškino, jog „nedi-
delėse šalyse mažai autorių, 
išmanančių konstitucinius da-
lykus, galinčių kompetentingai 
vertinti”.

Duodama suprasti, kad pa-
prasti piliečiai negali tinkamai 
suvokti KT nutarimų, tad tu-
rėtų juos priimti nekritiškai ir 
pagarbiai. Užmirštama, kad šie 
žmonės savo balsais priėmė 
Konstituciją, kad jie gali su-
prasti Konstitucijos tekstą, nors 
yra ir sudėtingų interpretacijos 
klausimų.

Būta net arogantiškesnių 
užuominų. Pavyzdžiui, kad 
Konstitucija yra tai, ką KT nu-
taria. Tam tikra prasme, taip yra, 
nes KT priima galutinį nutarimą 
dėl Konstitucijos interpretavi-
mo. Bet negana KT sakyti, kad 
toks mūsų sprendimas, reikia jį 
tinkamai pagrįsti ir išaiškinti.

To nedaroma. Net KT spau-
dos atstovo aiškinimai yra per-
sunkti tuo sunkiai suprantamu 
teisiniu žargonu, kuris paverčia 
KT nutarčių skaitymą tikra 
agonija.

Smunkant teismų presti-
žui, vis dažniau kalbama apie 
sovietinės santvarkos paveldą, 
kad daugelis teisėjų ir atsakingų 

teisėsaugos darbuotojų yra so-
vietinės santvarkos auklėtiniai, 
joje dirbo.

O kai teigiama, jog būtina 
vykdyti teismo nutarimus, pri-
menama, kad tokie reikalavimai 
buvo keliami ir sovietmečiu, 
kai teismai susidorojo su disi-
dentais, slopino žodžio laisvę, 
kai žmonės buvo baudžiami už 
religinius ir politinius įsitikini-
mus, kai teismai ir prokurorai 
buvo sudėtine represijos aparato 
dalimi.

Balandžio mėnesį Kauno ar-
kivyskupas Sigitas Tamkevičius, 
kuris buvo nuteistas kalėti už 
„Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronikos” leidimą, pareiškė, kad 
žmonės niekada nesusitaikys 
su formaliu teismo sprendimu, 
jeigu jie neturės argumentuoto 
ir aiškaus atsakymo, kad spren-
dimus gerbs tik tuo atveju, jei jie 
padaryti laikantis ne tik įstatymo 
raidės, bet ir prigimtinės teisės, 
reikalaujančios užtikrinti kie-
kvieno žmogaus, ypač vaiko, 
saugumą.

Suprantamas noras rasti 
tvirtą pagrindą teismo spren-
dimams, bet šis idealas sunkiai 
pasiekiamas. Nėra vieningos 
prigimtinės teisės sampratos. 
Kai kurie teisės filosofai net 
mano, kad iš viso negalima pras-
mingai kalbėti apie prigimtinę 
teisę, kuri susieta su religine, 
teistine pasaulėžiūra.

KT teisėjai, be abejo, tiki, 
kad jų sprendimai suteikia „ar-
gumentuotus ir aiškius atsaky-
mus”. Kritikai turi visiškai kitą 
nuomonę, ypač tais atvejais, 
kai apeliuojama į Konstitucijos 
dvasią.

Teismų reabilitavimas ir 
pertvarkymas bus ilgas ir 
sunkus darbas. Tai nėra vien 
teismų ir teisėsaugos pareigūnų 
reikalas. Prezidento ir Seimo 
vaidmenys bus net reikšminges-
ni. Bet teismai turi pasitempti, 
ne tik pagerindami savo tiesio-
ginį darbą, bet ir užmegzdami 
glaudesnius ryšius su visuo-
mene. Teismai turi aiškinti ir 
pagrįsti savo sprendimus, ypač 
opiais visuomenės klausimais, 
bet to nepakaks.

Jiems bus sunku sukurti 
objektyvumo regimybę, kai 
žinomi, diskusijos laidose daž-
nai dalyvaujantys teisininkai 
prisideda sukuriant įspūdį, jog 
Lietuvos teisėsauga yra politi-
zuotas, besivaidijančių grupių 
įrankis.

Kęstutis Girnius

Gegužės 23 d. Lietuvos 
Vyriausybė nutarė atnaujinti 
dar 1995 metais sudarytą ko-
misiją dėl TSRS okupacijos 
žalos atlyginimo.

Sudaryta darbo grupė, 
kuri rengs derybų nuostatas 
ir veiksmų planą dėl sovietų 
okupacinės žalos atlyginimo.

KURIAMA KOMISIJA  
DĖL OKUPACIJOS ŽALOS ATLYGINIMO 

P r e m j e r a s  A n d r i u s 
K u b i l i u s  p a b r ė ž ė ,  j o g 
Vyriausybė neragina keisti 
okupacijos žalos vertės.

„Mes neraginame peržiū-
rėti žalos vertės, o pavedėme 
šiai komisijai parengti de-
rybines pozicijas dėl žalos 
atlyginimo. Jos yra reikšmin-

gas ir reikalingas dalykas. 
Aš tikiuosi, kad ir Rusija 
su nauja vyriausybe ir pre-
zidentu žengs drąsiau savo 
istorijos įvertinimo keliu”, 
– po Vyriausybės posėdžio 
žurnalistams sakė premjeras.

Savo pas iū lymus  dė l 
žalos, padarytos Lietuvai 
1940–1991 metais buvusios 

(Nukelta į 5 psl.)
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Vilnius, gegužės 24 d. 
(ELTA). 1941 m. laikinoji Juozo 
Brazaičio-Ambrazevičiaus va-
dovaujama Vyriausybė su na-
ciais nekolaboravo: ji stengėsi 
manevruoti ir esant sudėtingai 
situacijai bent kažką laimė-
ti, ir šiuo istoriniu epizodu 
mes galime didžiuotis, sako 
Nepriklausomybės akto signa-
taras Algirdas Patackas.

„Ten (laikinojoje vyriau-
sybėje - ELTA) buvo žmo-
nės, kurie tokioje, atrodo, 
beviltiškoje situacijoje darė 
tai, kas yra įmanoma, ir 1941 
metų sukilimo fone tai buvo 
ta Lietuvos žmonių pastanga, 
kuri nuplovė 1940 metų dėmę, 
kai mus okupavo neiššovus 
nė šūvio. Tai tiesiog vienas 
iš istorijos epizodų, kuriais 
galime didžiuotis” , - gegužės 
24 d. spaudos konferencijoje 
naujienų agentūroje ELTA 
sakė signataras.

„Vyriausybė nekolabora-
vo, o manevravo, yra esminis 
skirtumas tarp dviejų dalykų. 
Kolaboravimas - kai tu susi-
dedi su okupantu viena ar kita 
forma, o manevravimas - kai tu 
bandai nelygioje kovoje nors 
kažkiek atsilaikyti ir laimėti”, 
– teigė A. Patackas.

Su juo ne visiškai sutiko 
istorikas Liudas Truska: pa-
sak jo, laikinoji vyriausybė 
norėjo bendradarbiauti su 
naciais ir sukurti satelitinę 
Lietuvos valstybę, kuri būtų 
Trečiojo reicho sąjungininkė, 
tačiau naciai su tuo nesutiko. 
„Laikinoji vyriausybė sie-
kė sukurti Lietuvos valstybę 
nacistinės valstybės satelito 
pavidalu, bet naciai atstūmė 
laikinąją vyriausybę, nes jų 
planuose lietuviams kaip tautai 
nebeliko vietos Europoje. (...) 
Laikinosios vyriausybės nega-
lima kaltinti kolaboravimu, o 
negalima todėl, kad ji norėjo 
kolaboruoti, bet naciai atstūmė 
jos ištiestą ranką. Kai vyriau-
sybė pasiūlė skelbti visuotinę 
Lietuvos vyrų mobilizaciją, 

J. BRAZAIČIO-AMBRAZEVIČIAUS VYRIAUSYBĖ  
SU NACIAIS NEKOLABORAVO

formuoti lietuviškas divizijas, 
kurios vyktų su Vermachtu 
į Rytų frontą ir kovotų prieš 
bolševizmą, jei bus pripažinta 
laikinoji vyriausybė, naciai net 
neatsakė į šitą pasiūlymą”, - 
kalbėjo istorikas.

„Buvo ten įtampos mo-
mentas, kai vokiečiai norėjo 
Lietuvą paversti protektoratu 
taip, kaip Slovakiją, vyriau-
sybė pareiškė, kad ji su tuo 
nesutinka, yra dokumentai 
išlikę. Taip kad laikyti vyriau-
sybę slovakišku variantu nėra 
prasmės, nes Slovakijoje ta 
vyriausybė išsilaikė, o pas mus 
ji greitai buvo paleista ir pats 
Brazaitis turėjo slapstytis”, – 
kitokią įvykių versiją pateikė 
A. Patackas.

A .  P a t a c k u i  p r i t a -
rė ir Vilniaus universite-
to Tarptautinių santykių ir 
politikos mokslų instituto 
(TSPMI) studentas Vytautas 
Keršanskas. Pasak jo, pir-
moji laikinosios Vyriausybės 
užduotis būtent buvo įrodyti 
vokiečiams, kad Lietuva gali 
būti nepriklausoma ir tvarkytis 
pati, ir to nepavykus pasiekti ji 
atsistatydino.

„Kažkokia grupelė žmonių, 
net nelabai politikų, susiburia 
iš pašaukimo tautai ir pa-
skelbia nepriklausomybę, iš 
niekur, ekspromtu, tikėdamasi 
kažkaip išlaviruoti tarp dviejų 
milžiniškų jėgų. Vien jau tai 
yra gerbtinas ir įvertintinas 
elgesys. (...) Vyriausybė, dar 
bandžiusi laviruoti, galiausiai 
atsistatydino, nes pamatė, kad 
tikslas, pirminis tikslas pa-
siekti nepriklausomą Lietuvą, 
šalia nacių nebus įmanomas”, 
– kalbėjo V. Keršanskas.

V. Keršanskas atkreipė 
dėmesį, kad tarptautinėje are-
noje dažnai pateikiama tik 
viena pusė - lietuviai, prisidėję 
prie holokausto, o kita pusė, 
žydus gelbėję lietuviai, tarsi 
pamirštama. Jis pažymėjo, 
kad Lietuvoje taip ir nebuvo 
suformuoti SS daliniai, o fik-

tyvūs žydų getai visų pirma 
buvo steigiami tam, kad būtų 
galima geriau apsaugoti žydus, 
kol naciai išeis.

„Nežinant arba neturint 
pakankamai įrodymų, yra vis 
tiek stipriai, tvirtai teigiama, 
kad taip, buvo kolaboruojama 
su naciais, vykdyta pronacisti-
nė veikla, netgi užsiimta žydų 
naikinimu. Iš čia ir atsiranda 
priešprieša ir poreikis apginti 
savo tautos didvyrius”, - teigė 
V. Keršanskas.

Istorikas ir politologas 
Marius Kundrotas taip pat 
pastebėjo, kad dabar dažnai 
linkstama Antrąjį pasauli-
nį karą ir apskritai istoriją 
vertinti tik per žydų tautos 
prizmę, kitus genocidus tarsi 
ignoruojant. Jo teigimu, taip 
vienos tautos istorijos versija 
bandoma primesti visiems.

„Yra taikomi dvejopi stan-
dartai, tarsi tik žydų kančia 
būtų tikra kančia, tik žydų 
atminimas būtų saugotinas. 
Šitame kontekste ir Lietuvos 
laikinoji vyriausybė vertina-
ma. Jei iš tiesų būtų duomenų, 
kad ji ar atskiri jos veikėjai 
prisidėjo prie nekaltų žmonių 
žudymo, nesvarbu kokios 
tautybės, tada sutikčiau, būtų 
galima vertinti kritiškiau, gal 
net ir kaltinti, smerkti. (...) Be 
abejo, svetingumo atšauki-
mas žydams buvo tam tikras 
reveransas vokiečiams, bet, 
sutikime, yra skirtumas tarp 
svetingumo žydams atšauki-
mo ir žudymo” , - teigė M. 
Kundrotas. 

A. Patackas pabrėžė, kad 
žydšaudžiai turi būti smerkia-
mi, tačiau negalima sutapatinti 
jų ir laikinosios vyriausybės.

„Mes, kaip lietuviai, turi-
me savo žydšaudžius smerkti 
labiau už visus kitus. Yra 
niekšiška žudyti nekaltus žmo-
nes, nepaisant išlygų, kas kur 
dalyvavo, kolaboravo ir taip 
toliau. Bet jei tai vyko, kuo 
dėta laikinoji vyriausybė? Kas 

Grįžo pelenai žmogaus, 
kuris lemtingą jo tėvynei aki-
mirką prisiėmė tarnystę vals-
tybingumo idėjai ir nelauktą 
pačiam vadovo atsakomybę.

Galėjo sau tarti - et, pa-
dėtis neaiški, jokių garantijų, 
kad rytoj pat neužmuš ar 
vieni, ar kiti; nežinia, kokie 
bus ateities vertinimai ir kal-
tinimai už sprendimus, kurių 
gal nepajėgsiu nė įgyvendinti. 
- Visa tai šiandien suprastume 
ir atsisakiusio nesmerktume. 
Kai kurie net pagirtų. Ir pele-
nai nesukeltų problemų.

Bet jis nebuvo šiuolaikinis 
pragmatiškas žmogus, kuris 
pirmiausia galvotų: o kas man 
iš to? Ko čia man kištis? Tegu 
dalykai eina be manęs, o aš, 
literatūros mokslininkas, tik 
stebėsiu ir samprotausiu; kada 
nors ateity memuaruose gal 
dar teisėjausiu...

Ne. Jis juto pareigą ir 
prisiėmė atsakomybę kruvi-
niausio Europos virsmo va-
landą, nepaėjo į pašalį. Tame 
Juozo Brazaičio apsisprendi-
me nebuvo nei garbėtroškos, 
nei piktos valios. Turbūt viltis 
- gal bus Lietuvos padėtis ir 
statusas kiek nors geresni, 
negu pats blogiausias.

Ver ta  ben t  pamėgin -
ti. Šiandien yra norinčių 
smerkti. Pirmiausia tie, kurie 
patys būtų linkę atsargiai 
stovėti nuošalyje, kaip dabar 
visi sakome, po medžiu. Tai 
priešingybė sukilimui, kuris 
pakvietė ir pedagogą Juozą 
Ambrazevičių švietimo mi-
nistro pareigoms.

Birželio sukilimą lėmė 
birželio okupacija metais 
anksčiau. Ją ir sekė 1941 metų 
sukilimas prieš smurtą bei 
nežmonišką svetimųjų tironi-
ją, sukilėlių štabo paskelbtoji 
Nepriklausomybė, dar neat-
ėjus naujam okupantui; pa-
skelbta ir Laikinoji Lietuvos 
Vyriausybė. Lietuvos! Ne 
Sovietijos ir ne Vokietijos.

Prisiminkime visą XX 
amžiaus Lietuvą. Didesnę 
dalį šalies istorinio laiko ji 
yra pavergtoji tauta. Viena 
pavergtųjų Europos tautų. 
Išsilaisvinanti, kurianti savo 
valstybę, statanti paminklus 
Laisvei - ir vėl pavergiama. 
Po to vėl statanti paminklus 
Laisvei ir atkurianti valstybę, 
nors ne visi aplink to nori. 
Tačiau Lietuva nebūtinai 
elgiasi tik taip, kaip didieji 
nori. Ji tolydžio sukyla prieš 
neteisybę ir smurtą.

Pavergtųjų teisė sukilti 
yra verta žmogaus ir piliečio 
visuotinių teisių deklaraci-
jos. Ji niekur neturėtų būti 
paneigta, iš principo atmesta 
ir smerkiama. Nebent tai 
daro pavergėjai, kadangi toks 

J.Brazaičio palaikai buvo pargabenti iš JAV. Urną ir žymenis neša kariai.                                     AFP

JUOZO BRAZAIČIO GRĮŽIMAS Į TĖVYNĘ
Vytautas Landsbergis

jų interesas. Sukilėlis prieš 
svetimą tironą - ypač didelis 
nusikaltėlis.

Pavergtųjų teisė priešintis 
dvasia ir ginklu, kad ir 10 
metų miškuose su ginklu ran-
koje, - ši rezistencijos teisė ir 
vėl normaliai neturėtų būti 
nekenčiama ir triuškinama, 
nebent tai daro pavergėjai. 
Jiems nekęsti kitų laisvės - 
visai natūralus dalykas.

Jie ateina ir smurtu prime-
ta savo tvarką, savo atsineš-
tus tariamus „įstatymus”, ir 
labiausiai nekenčia žmonių 
orumo, jų pasipriešinimo 
valios.

Ši priešprieša gali tęstis 
amžiais, kai užgniaužtą su-
kilimą seka kitas sukilimas, 
ir Lietuvoje tai vyko ir dar 
nepasibaigę. Kartais sukilime 
būna pertrauka, ir po kelerių 
metų jis tęsiasi toliau.

Taip Lietuvos Birželio 
sukilimas vėl eina su naujais 
vadais nuo 1944 metų vasa-
ros, kai rudąjį Hitlerio tvaną 
stūmė grįžtantis raudonasis 
tvanas, Stalino raudonasis 
fašizmas. J.Brazaitis tuo 
metu jau veikė antinaciniame 
pogrindžio fronte.

Dar turėtume gerai suvokti 
pagrindinį politinį Birželio 
sukilimo tikslą: paskelbti ir 
įrodyti, sukilusiam kraštui 
remiant, kad Lietuva nėra 
jokia Sovietų socialistinių 
respublikų sąjunga. Ji jau-
čiasi savimi, yra savimi ir nori 
būti savimi. Ji vėl turi savo 
trumpalaikę valdžią, kuri, 
viešpataujant Vermachtui ir 
Berlynui, mažai ką gali, bet 
ji nėra sovietų valdžia.

Sekė sukilėlių ir Vyriausybės 
žingsniai, atmetantys sovietų 
tvarką: politinių kalinių pa-
leidimas, nedelsiama įstaigų 
desovietizacija - atkuriant bu-
vusią krašto administracinę 
sistemą, netrukus ir sovietų 
atimto piliečių turto denacio-
nalizacija. Statusas: Vokietijos 
reokupuota Lietuvos valstybė, 
nors naujasis okupantas jos ir 
nepripažįsta, valdo pagal savo 
tvarką.

Ankstesnis okupantas nir-
šo ir žadėjo kerštą. Jo pyktis 
ir po daugelio metų nebūtinai 
visai išnyko, taip ir dėl to su-
kilimo. Pats Lietuvos orumas 
ir toliau kelia pyktį. Tačiau ne 
kažkieno pyktis turi būti val-
džia virš mūsų. Mes esame 
tie, kuo tikime, ką gerbiame, 
kaip ir mirusiojo rezistento 
troškimą ilsėtis tėvynėje.

Tepriglaudžia jo pelenus 
Lietuvos žemė.

Kalba perlaidojant Lietuvos 
Laikinosios Vyriausybės 
ministro pirmininko Juozo 
Brazaičio (Ambrazevičiaus) 
palaikus, Kaunas, 2012 05 20 (Nukelta į 5 psl.)
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gali įrodyti, kad ji prisidėjo 
fiziškai prie šito naikinimo? 
Tie du dalykai nepainiotini”, 
- sakė A. Patackas.

L. Truska teigė, kad vis 
dėlto laikinoji vyriausybė į žy-
dus ir jų problemas žiūrėjo per 
daug abejingai. Jis priminė, 
kad ji priėmė nutarimą vengti 
tik viešų žydų egzekucijų, kad 
pabėgusių žydų turtas vykdant 
Lietuvių aktyvistų fronto pro-
gramą buvo nusavintas. 

Į tai A. Patackas atsakė, 
kad pasitraukusių žydų turtas 
turėjo būti suvalstybintas, nes 
kitaip minia būtų jį išgrobs-
čiusi arba sau pasiėmę vokie-
čiai. Taip pat jis pabrėžė, kad 
dažnai laikinoji vyriausybė 
neturėjo jokios realios galios 
ir apie kažkokios programos 
vykdymą kalbėti klaidinga, 
egzekucijų sustabdyti ji daug 
galių irgi neturėjo.

M. Kundrotas pažymėjo, 
kad, jo nuomone, laikinosios 
vyriausybės smerkėjai dažnai 
prieštarauja patys sau - viena 
vertus, teigia, kad ji jokių 
realių galių neturėjo, antra 
vertus, kaltina ją kolaboravimu 
su naciais. Politologo teigimu, 
tuo ji gali būti kaltinama tik 
pripažinus, kad ji turėjo realią 
galią, ir tokiu atveju galima 
ją lyginti su kitomis to laiko-
tarpio vyriausybėmis, kurios 
bendradarbiavo su naciais dėl 
pragmatinių interesų.

L. Truska sutiko, kad laiki-
noji vyriausybė realios galios 
turėjo labai mažai, tačiau taip, 
pasak jo, buvo dėl vokiečių 
nesutikimo bendradarbiauti 
- jei vokiečiai būtų priėmę 
laikinosios vyriausybės pa-
siūlymą, Lietuva būtų tapusi 
satelitine Vokietijos valstybe 
kaip Slovakija ar Kroatija.

Vilnius, gegužės 20 d. 
(ELTA). Kaune buvo per-
laidoti mokslo ir kultūros 
veikėjo, Lietuvos laikino-
sios vyriausybės vadovo, 
publicisto, pasipriešinimo 
okupaciniams režimams ide-
ologo, Vyčio Kryžiaus ordino 
Didžiojo kryžiaus (po mirties) 
kavalieriaus Juozo Brazaičio-
Ambrazevičiaus palaikai.

Gegužės 17 d. vidudienį 
urna su velionio palaikais buvo 
pargabenta iš JAV. Gegužės 19 
d. - atsisveikinimas su velioniu 
Kauno Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčioje.

Gegužės 19 d., įvyko kon-
ferencija-minėjimas „Juozo 
Brazaičio mokslinė, švietė-
jiška, rezistencinė ir politinė 
veikla”. Kauno miesto savi-
valdybės didžiojoje salėje, 
Laisvės al. 96.

Konferenc i ja i  p i rmi -

(Atkelta iš 4 psl.)

J. BRAZAIČIO...

VLIK’o delegacija: V. Sidzikauskas, prel. M. Krupavičius ir J. 
Brazaitis po specialios delegacijos pas šventąjį Tėvą Pijų XII 1950 
m. birželio 15 d.

KAUNE PERLAIDOTI  
JUOZO BRAZAIČIO-AMBRAZEVIČIAUS PALAIKAI

ninkavo Lietuvos gyvento-
jų genocido ir rezistenci-
jos tyrimo centro direktorė 
Teresė Birutė Burauskaitė 
ir žurnalistas Vidmantas 
Valiušaitis. Pranešimus pri-
statė: Lituanistikos tyrimo 
ir studijų centro vadovas dr. 
Augustinas Idzelis (JAV), 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
Genocido ir rezistencijos 
departamento direktorius dr. 
Arūnas Bubnys; Vytauto 
Didžiojo universiteto prof. 
Viktorija Skrupskelytė; 
Vytauto Didžiojo universiteto 
Lietuvių išeivijos instituto 
mokslo darbuotoja dr. Ilona 
Strumickienė. Padėkos žodį 
tars visuomenės veikėja dr. 
Rožė Šomkaitė (JAV).

Gegužės 20 d. vyko pa-
laikų perlaidojimo Kauno 
Kristaus Prisikėlimo baž-
nyčios šventoriuje apeigos. 
Šv. Mišias aukojo arkivys-
kupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius.

J. Brazaitis (Ambraze-
vičius) gimė 1903 m. gruo-
džio 9  d .  Trakiškiuose, 
Marijampolės valsčiuje.

1922-1927 m. jis studijavo 
lietuvių literatūrą Kauno uni-
versitete. 1927-1943 m. dėstė 
lietuvių kalbą ir literatūrą 
Kauno „Aušros” gimnazijoje. 
1934-1943 m. dirbo mokslinį 
darbą Vytauto Didžiojo ir 
Kauno universitetuose. Buvo 
Tautosakos komisijos prie 
Švietimo ministerijos narys, 
Kauno valstybinio dramos te-
atro repertuaro komisijos na-
rys, Lietuvių katalikų mokslų 
akademijos narys.

J. Ambrazevičius užsiėmė 
aktyvia žurnalistine veikla 
dienraščiuose „Lietuva”, „XX 
amžius”, pogrindiniame lai-
kraštyje „Į Laisvę”, New 
York ėjusiame laikraštyje 

„Darbininkas”. Amerikoje 
atkūrė politikos žurnalą „Į 
Laisvę”.

Drauge su kitais to meto 
iškiliais autoriais kūrė lietuvių 
literatūros teorijos, istorijos ir 
kritikos pagrindus. Tarp svar-
besnių jo darbų - „Literatūros 
teorija”, literatūrinės studi-
jos „Vaižgantas”, „Lietuvių 
rašytojai”. Suredagavo ir 
parengė spaudai Kristijono 
Donelaičio „Metus”, Lazdynų 
Pelėdos „Klaidą”, Maironio 
„Pavasario balsus” ir kitus.

J. Ambrazevičius parašė 
biografines knygas apie Juozą 
Eretą, Praną Padalį, pasi-
priešinimo kovų Lietuvoje 
istorinę apžvalgą, suredagavo 
Juozo Lukšos-Daumanto atsi-
minimus, „Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikos” pirmąjį 
tomą. 

1980-1985 m. JAV išleisti 
šeši J. Brazaičio „Raštų” 
tomai, 2000 m. Lietuvoje 
- jo korespondencijos ir do-
kumentų tomas „Ugninis 
stulpas”.

1940 m. birželį sovietams 
okupavus Lietuvą, įsitraukė į 
pogrindžio veiklą.

1941 m. birželio 23 d. 
Laikinoji Vyriausybė paskelbė 
apie nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimą. Iš Berlyno nebuvo 
išleistas ministru pirmininku 
turėjęs tapti Kazys Škirpa. 
Jo vietą laikinai užėmė J. 
Ambrazevičius. 

Liepos 25-ąją Lietuvoje 
įvedus Vokietijos civilinę 
valdžią, Laikinoji vyriausybė, 
nematydama galimybės toliau 
dirbti kaip suvereni Lietuvos 
valstybės institucija, rugpjū-
čio 5 d. savo veiklą sustabdė.

J. Ambrazevičius ėmėsi 
organizuoti pogrindžio orga-
nizaciją. 1941 m. pabaigoje 
jam pavyko suburti Lietuvių 
fronto rezistencinį sąjūdį, 

1942 m. pavasarį - Tautos 
tarybą. Jis inicijavo Kęstučio 
karinės apygardos įkūrimą. 

1943 m. lapkritį įkūrus 
Vyriausiąjį Lietuvos išlais-
vinimo komitetą (VLIK), J. 
Ambrazevičius buvo paskirtas 
Politinės ir ryšių su užsieniu 
komisijos pirmininku.

1944 m. pavasarį ges-
tapas pradėjo VLIK narius 
persekioti ir suiminėti. Kaip 
vieno iš antinacinės rezis-
tencijos vadovų, ieškojo ir J. 
Ambrazevičiaus, tačiau jam 
pakeitus pavardę į Brazaičio, 
pavyko pereiti sieną ir pasi-
slėpti Vokietijoje.

1945 m. J. Brazaitis įsi-
jungė į atkurto VLIK veiklą: 
ėjo Vykdomosios tarybos in-
formacijos vadovo, Užsienio 
reikalų tarnybos viršininko 
pareigas. Partizanų įgaliotinio 
J. Lukšos-Daumanto siūlymu, 
paskirtas krašto rezistencijos 
atstovu užsienyje.

J. Brazaitis rengė leidinius, 
memorandumus Jungtinėms 
Tautoms dėl okupuotoje 
Lietuvoje vykdomo genoci-
do. Parengė spaudai ir išleido 
VLIK didįjį memorandumą 
anglų ir prancūzų kalbomis 
Lietuvos nepriklausomybės 
reikalu, parengė spaudai ir an-
glų kalba išleido VLIK memo-
randumų rinkinį Jungtinėms 
Tautoms dėl sovietų Lietuvoje 
vykdomo genocido. 

1951 m., persikėlęs į JAV, 
jis pasitraukė iš aktyvios 
politinės veiklos, tačiau liko 
ištikimas Lietuvos nepriklau-
somybės gynėjas, dalyva-
vo visuomeninėje veikloje, 
koordinavo Lietuvių fronto 
bičiulių sąjūdžio veiklą.

J. Brazaitis mirė 1974 m. 
lapkričio 28 d. South Orange, 
New Jersey. Buvo palaidotas 
Putnamo vienuolyno kapi-
nėse, Connecticut valstijoje, 
JAV.

TSRS ir 1991–1993 metais – 
Rusijos kariuomenės, komi-
sija Vyriausybei turės pateikti 
iki šių metų liepos 1 dienos.

K o m i s i j a i  v a d o v a u s 
Lietuvos gyventojų genocido 
ir rezistencijos tyrimo centro 
generalinė direktorė Teresė 
Birutė Burauskaitė. 

Į komisiją taip pat įeis 
Užsienio reikalų ministeri-
jos, Teisingumo ministeri-
jos, Kultūros ministerijos, 
Lietuvos vyriausiojo archy-
varo tarnybos, Lietuvos is-
torijos instituto, Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos, Tarptautinės ko-
misijos nacių ir sovietinio 
okupacinių režimų nusikal-
timams Lietuvoje įvertinti 
atstovai.                        ELTA

(Atkelta iš 3 psl.)

KURIAMA KOMISIJA...
NUO ISTORIJOS NESISLEPIAME

Istorikas, Seimo narys 
Arvydas Anušauskas sako, 
kad 1941 metų Laikinosios 
vyriausybės vadovą Juozą 
Brazaitį perlaidojanti Lietuva 
nesislepia nuo istorijos, bet 
nori, kad būtų įvertinama 
visuma.

J.Brazaitis, vadovavęs še-
šias savaites veikusiam mi-
nistrų kabinetui, gerbiamas 
už pastangas atkurti Lietuvos 
valstybingumą po metus tru-
kusios brutalios sovietų oku-
pacijos. Kritikai sako, kad jo 
politika nebuvo palanki žydų 
atžvilgiu.

Seimo nacionalinio sau-
gumo ir gynybos komiteto 
pirmininkas A.Anušauskas 
penktadienį sakė, kad būtina 
nepamiršti, jog tragiškiausias 
žydų genocido laikotarpis 

Lietuvoje prasidėjo Laikinajai 
vyriausybei jau nedirbant, be 
to, J.Brazaičio ministrų kabi-
netas neturėjo realios valdžios.

„Nepaisant kontroversiškų 
Laikinosios vyriausybės ver-
tinimų, nepaisant to, kokiu 
sudėtingu laikotarpiu jai teko 
egzistuoti deklaruojant savo 
valdžią, bet realiai valdžios 
neturint, pats tragiškiausias 
žydų genocido laikotarpis 
prasidėjo po Laikinosios 
vyriausybės, jai iš Lietuvos 
arenos nusišalinus, tai yra 
rugpjūčio - rugsėjo mėne-
siais”, – sakė A.Anušauskas.

„Mes nesislepiame nuo 
istorijos, kokia ji bebūtų, bet 
turime vertinti visumą (...), 
kas dėjosi tuo metu, viską 
įvertinti ir matyti tas aiškias 
atsakomybes, kas už ką ir kaip 

buvo atsakingas, neneigiant 
jokių istorijos puslapių”, – 
teigė jis.

J.Brazaičio raštų rinkinį 
parengęs žurnalistas, publi-
cistas Vidmantas Valiušaitis 
svarstė, kad jeigu būtų pagrįs-
ti kaltinimai, jog Laikinoji 
vyriausybė buvusi pronaciš-
ka, vokiečiai ją būtų iškart 
pripažinę, tačiau atsisakęs 
tapti vokiečių patikėtiniais 
ministrų kabinetas veiklą su-
stabdė po šešių savaičių. Be 
to, pasak jo, vokiečiai su lietu-
viais visai nesikonsultavo dėl 
elgesio su žydais, Laikinoji 
vyriausybė neturėjo jokios 
kompetencijos.

D a b a r t i n ė  L i e t u v o s 
Vy r i a u s y b ė  s k y r ė  l ė š ų 
J.Brazaičio perlaidojimui, 
bet jos atstovai gegužės 20 
d. rengiamame perlaidojime 
nedalyvavo.                        LRT
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KGB LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
IŠVAKARĖSE

VLIK’AS SOVIETINIO SAUGUMO AKIMIS

Doc. dr. Arvydas Anušauskas

Spausdiname jo sutrumpintą „Du KGB slaptosios veiklos aspektai” studiją.

V.
Dar iki susikuriant Lietuvos 

persitvarkymo sąjūdžiui KGB 
numatė tokios legalios opo-
zicijos atsiradimo galimybę. 
Pastebėta, jog tai skatina 
„Santaros–Šviesos” federaci-
ja (ypač V. Kelertas, V. Kavolis, 
V. Vepštas, M. Drunga, V. 
Zalatorius ir R. Misiūnas), ku-
rią anksčiau KGB vertino kaip 
tam tikrą atsvarą VLIK’ui ir jo 
politikos (nebendradarbiauti su 
sovietine Lietuva) oponentę. 
1988 m. sausio mėn. KGB 
analitikai legalios ir „konstruk-
tyvios opozicijos” idėjos skel-
bėjais Lietuvoje matė meninin-
kus, rašytojus, mokslininkus. 
Saugumas pirmiausia išskyrė 
rašytojus J. Aputį, R. Gavelį, 
J. Avyžių, V. Jasiukaitytę, J. 
Ivanauskaitę, R. Lankauską, 
R. Granauską, M. Martinaitį, 
K. Jonušą, J. Vaičiūnaitę, S. 
Gedą, J. Marcinkevičių, J. 

Juškaitį, V. Bložę, J. Strielkūną 
ir kt.; literatūros kritikus A. 
Zalatorių, V. Kubilių ir A. Bučį; 
kompozitorius B. Kutavičių, 
O. Balakauską, M. Urbaitį, 
A. Rekašių, J. Juzeliūną, F. 
Bajorą, F. Latėną, Z. Virkšą ir 
kt.; autorinių dainų atlikėją V. 
Kernagį ir Kauno architektų 
sąjungos atsakingąjį sekretorių 
bei roko grupės „Antis” vadovą 
A. Kaušpėdą; mokslininkus 
N. Vėlių, R. Rimantienę ir D. 
Sauką. Dalis minėtų rašytojų, 
kompozitorių ir mokslinin-
kų vėliau aktyviai įsitraukė į 
Sąjūdžio organizatorių gretas 
arba juos aktyviai rėmė (S. 
Geda, J. Marcinkevičius, J. 
Juzeliūnas ir A. Kaušpėdas tapo 
Sąjūdžio iniciatyvinės grupės 
nariais, o M. Martinaitis ir O. 
Balakauskas 1988 m. spalio 
23 d. buvo išrinkti Sąjūdžio 
Seimo Tarybos nariais). Taigi 

„legalios opozicijos” kūrimosi 
tendencijas KGB nuspėjo be-
veik teisingai, bet nepajėgė jų 
suvaldyti.

Protų „užkariavimo” 
planai. 1988 m. vasario mėn. 
pasibaigus Nepriklausomybės 
švenčių Lietuvoje ir Estijoje 
persekiojimo vajui, KGB 
skyriaus Estijoje užsienio 
žvalgybos kuratorius plk. P. 
Toomas mėgino suformuoti 
naują požiūrį į bręstančias 
problemas. KGB pulkininkas 
manė rasiąs „nestandartinius 
sprendimus”, kadangi „esa-
mos darbo formos <...>, kurios 
susiformavo sąstingio laikais 
<...>, patenkinamų rezultatų 
neduoda ir dabartinių proble-
mų neišsprendžia”. Jo nuomo-
ne, KGB su savo senu priemo-
nių ir tikslų arsenalu nepadėjo 
išspręsti sovietinės užsienio 
politikos problemų. Baltijos 

tautų emigracija pradėjo vai-
dinti žymų vaidmenį Europos 
politikoje ir „Pabaltijo klausi-
mas” vis dažniau iškyla JAV 
ir jų sąjungininkų užsienio 
politikoje. Plk. P. Toomas 
pripažino, kad emigrantų vei-
kla „tapo išimtinai politine 
kova <...> su sovietų valdžia. 
Ši veikla visiškai vieša <...>. 
Vykdant sovietinę užsienio 
politiką didžiausia kliūtimi 
tapo pabaltijiečių propagan-
dinė veikla tarptautiniuose 
forumuose, kreipimaisi į įvai-
rių šalių parlamentus, vyriau-
sybes ir visuomenę, „tribuno-
lų”, „svarstymų” ir „laisvės 
kruizų” organizavimas <...>. 
„Pabaltijo problema” skamba 
iš prezidentų ir premjerų lūpų, 
emigrantams suteikiamos 
parlamentų ir tarptautinių 
forumų tribūnos, jiems dirba 
tyrimo centrai, leidyklos, 
radijas, televizija ir spauda”. 
KGB pulkininkas siūlo iškelti 
priešais tokią politinės kovos 
sistemą, kurios veikla būtų 
nukreipta į žmonių sąmonę. 
Ne agentūrinis skverbimasis 
į atskiras organizacijas ir 
informacijos apie jas rinki-
mas, o kova dėl visuomenės 
nuomonės, Vakarų politinių ir 
visuomenės veikėjų protų už-

kariavimas – tai užduotis so-
vietiniam saugumui. Tarpinis 
tikslas – eilinių emigrantų 
(t.y. nedalyvaujančių išei-
vijos organizacijų veikloje) 
protų užkariavimas remiantis 
„perestrojkos” ir „viešumo” 
šūkiais. Šitaip tikėtasi apri-
boti antisovietiškai nusitei-
kusių vadovų įtaką. Vienas 
svarbiausių metodų – plėsti 
kultūrinį bendradarbiavimą 
ir jį visiškai depolitizuoti. 
Bendros estų dainų šventės 
(savo vizijose KGB pulkinin-
kas sovietinių kolektyvų da-
lyvavimą suplanavo iki 2000 
m.), kraštiečių, kūrybinių ir 
profesionalių sąjungų bei susi-
vienijimų bendradarbiavimas, 
lėšų rinkimas „estų kultū-
ros reikmėms” (per Kultūros 
fondą), studentų ir dėstytojų 
kvietimas į Estiją ir panašios 
akcijos turėjo politiškai veikti 
tautinę emigraciją ir padėti ją 
„suvaldyti”. Tokiomis KGB 
veiklos reformomis taip pat 
tikėtasi išeivių šnipinėjimą 
prilyginti politiniais, moksli-
niais, techniniais, prekybiniais 
ir kitais besiplečiančiais ry-
šiais besinaudojančios moks-
linės-techninės bei politinės 
žvalgybos lygiui.

(Bus daugiau)

Vizitą už Atlanto Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pradėjo susitikimu su Lietuvos 
Garbės konsulu Stanley Balzeku, Jr. Prie stalo Salomėja Daulienė ir kiti.           Dž. G. Barysaitės nuotr.

Varšuva, gegužės 22 d. 
Lenkijos konservatyvios opo-
zicinės „Įstatymo ir teisin-
gumo” partijos pirmininkas 
Jaroslaw Kaczynski sutinka su 
Lietuvos prezidentės Dalios 
Grybauskaitės kritika dabarti-
nei Lenkijos valdžiai, bet sako 
matantis ir lietuvių kaltę.

Ta ip  buvęs  Lenk i jos 
p r e m j e r a s  k o m e n t a v o 
D.Grybauskaitės pastabas, 
kad su Rusija nusprendę 
draugauti Lenkijos politikai 
Lietuvą pavertė atpirkimo 
ožiu.

„Bendras šios politikos 
vertinimas teisingas, bet reikia 
atminti, kad lietuviai taip pat 

SUTINKA SU LR PREZIDENTĖS KRITIKA
turi apsispręsti, ką daro savo 
šalies viduje. Tai taiklus poli-
tikos, kuriai veidą visų pirma 
suteikia Radoslaw Sikorski, 
apibūdinimas. Teigiamo akty-
vumo į Rytus nuo mūsų sienų 
atsisakymas ir susitelkimas 
į Maskvą duoda apverktinų 
rezultatų”, - žurnalistams sakė 
J.Kaczynski.

„Kita vertus, nėra taip, kad 
lietuviai būtų be kaltės. Lenkų 
mažumos problema yra rimta 
problema, ir jeigu būtume val-
džioje, mes šį klausimą labai 
griežtai keltume”, - kalbėjo 
politikas. Jį cituoja portalas 
newsweek.pl.

Pasak J.Kaczynski, apie 

problemas dėl Lietuvos len-
kų „Įstatymo ir teisingumo” 
partija kalbėjo būdama val-
džioje su tuomete Lietuvos 
vyriausybe.

„Nebuvo lengva – tai buvo 
kairiųjų valdžia, tačiau jie šiek 
tiek nusileisdavo. Porą svar-
bių problemų pavyko išspręs-
ti. Šiandien einama priešingu 
keliu, kalbant apie (lenkų) 
mažumos teises, ir jokiu būdu 
neketiname to ignoruoti”, - 
sakė partijos vadovas.

Prieš NATO viršūnių susi-
tikimą su Amerikos lietuviais 
Čikagoje susitikusi prezidentė 
D.Grybauskaitė griežtai sukri-
tikavo Lenkijos politiką, saky-

dama, kad Varšuva draugu 
pasirinko Rusiją, o Lietuva 
paversta atpirkimo ožiu.

„Susidūrėme su labai su-
dėtinga situacija viešojoje 
erdvėje. Nežinau, bet dėl 
kažkokių priežasčių kai kurie 
Lenkijos politikai nusprendė, 
kad artimiausiu metu geriau 
būtų, kad Rusija būtų draugas, 
o visos smulkesnės šalys, 
ne tokios svarbios ir laikinai 
galėtų tapti atpirkimo ožiais. 
Atrodo, kad tokia rolė mums 
ir suteikta”, - gegužės 18 d. 
Lemonte vykusiame susitiki-
me kalbėjo šalies vadovė.

D.Grybauskaitė atme-
tė Varšuvos priekaištus dėl 
Lietuvos lenkų padėties, saky-
dama, kad Lietuvoje sudary-
tos geriausios sąlygos mokytis 
lenkų kalba už Lenkijos ribų. 
Pasak šalies vadovės, įtampa 
blogina Lenkijoje gyvenančių 
lietuvių padėtį.

„Noriu tik pasakyti, kad 
pasaulyje egzistuoja 160 mo-
kyklų lenkų kalba, virš 100 
jų yra Lietuvoje. Europoje 
vienintelėje Lietuvoje lenkų 
kalba galima baigti nuo dar-
želio iki aukštojo mokslo. 
Vadovėlių yra nuo 1 klasės 
iki 12 lenkų kalba”, - sakė 
prezidentė.

„Vasario 16-ąją, kai buvo 
atvažiavęs lenkų prezidentas, 
aš sudėjau ant stalo vadovė-
lius, kiek mes išleidome lenkų 
kalba Lietuvoje esantiems 
lenkams ir kiek yra (lietu-
viškų vadovėlių) Seinuose. 
Tai buvo maždaug dešimt 
kartų skirtumas. Bet tai - ne 

argumentas. Politinė situa-
cija yra tokia, kad mes per 
maži, kad mus girdėtų, bet 
yra interesas, kad medžiaga 
ir informacija būtų pateikiama 
labai ne kaip. Iš tiesų ta įtam-
pa pradeda bloginti lietuvių 
padėtį Seinuose”, - kalbėjo D. 
Grybauskaitė.

„Įtampos tos yra ir jos kol 
kas neišnyks, nes Lenkijos 
valdžia laukia (Lietuvos 
Seimo) rinkimų, tikisi, kad 
bus politinės jėgos, kurios bus 
palankesnės neva mažumoms, 
o tiksliau neaišku kam”, - sakė 
prezidentė.

Lenkijos užsienio rei-
kalų  minis ter i ja  a tmetė 
D.Grybauskaitės kaltinimus, 
pavadinusi tai „egzotiška 
teorija”.

Užsienio reikalų ministe-
rijos atstovas spaudai Marcin 
Bosacki sakė, kad Lenkija 
nuolat rėmė Lietuvą nuo to 
laiko, kai prieš 22 metus ji at-
gavo nepriklausomybę. „Mes 
padėjome lietuvių pastangoms 
įstoti į NATO, o šiandien mes 
giname Lietuvos dangų, da-
lyvaudami NATO misijoje”, - 
sakė M.Bosacki agentūrai PAP.

„Tiesiai sakant, mes ti-
kėjomės, kad prezidentė 
D.Grybauskaitė pasakys vi-
sai ką kita per NATO vir-
šūnių susitikimą Čikagoje. 
Pavyzdžiui, kad jis paskelbs 
apie išlaidų gynybai didinimą, 
kai jos, kaip žinoma yra itin 
mažos, užuot bereikalingai 
sunkinusi santykius su kai-
mynėmis ir sąjungininkėmis”, 
- pažymėjo M.Bosacki.
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C L E V E L A N D .  O H

TRIJŲ CHORŲ 
KONCERTAS

Lietuvių chorinės kultūros 
puoselėjimas išeivijoje yra 
įmanomas tik pasišventusių 
vadovų, organizacijų ir balsin-
gų, choriniu dainavimu besido-
minčių, asmenų dėka, tvirtos 
chorinės drausmės rėmuose. 
Gaila, kad daug gabių vadovų 
ir ištikimų atlikėjų, dėl įvairių 
priežasčių, jau seniai paliko 
chorinės muzikos gretas.

Tačiau yra labai malo-
nu pranešti gerą naujieną ir 
„Dirvos” skaitytojams pri-
minti, kad birželio 10 d. 2 
v.p.p., Cleveland Institute 
of Music, Kulas Hall, įvyks 
antras Trijų chorų koncertas. 
Jį atliks Chicagos „Dainava”, 
Clevelando „Exultate” ir 
Toronto „Volungė” chorai. 
Tai bus puiki proga išgirsti ir 
pasigėrėti Trijų chorų jungtyje 
gausių repeticijų nugludintais 
talentais. Koncerto salė pasi-
žymi geru skambesiu ir pa-
togiai talpina 500 klausytojų. 
Pirmas jų koncertas jau įvyko 
Toronte gegužės 6 d., o trečia-
sis įvyks šį rudenį Chicagoje. 
Automobilių pastatymo aikštė 
yra pakankama ir arti.

DALIOS BULGARYTĖS ATMINTIES LENTA

Trijų chorų koncertas Toronte gegužės 6 d. Diriguoja Rita Čyvaitė-Kliorienė.                                                               D. Puterienės nuotr.

Vilniuje gegužę posėdžia-
vusi Seimo ir Pasaulio lietuvių 
bendruomenės (PLB) komisija 
priėmė rezoliucijas, kuriomis 
siekia jau ne pirmus metus 
keliamų tikslų - dvigubos 
pilietybės galimybės ir inter-
netinio balsavimo.

Komisija šį kartą kreipėsi 
ne tik į valstybės instituci-
jas, bet ir politines partijas, 
ragindama pamąstyti, kaip 
po artėjančių Seimo rinkimų 
spręstų išeivijos keliamus pa-
geidavimus.

„Naujas metodas komisijos 
darbe, nusprendėme kreiptis į 
politines partijas sau aktualiais 
klausimais, nes jau prasidėjusi 
rinkimų kampanija, ir mes no-
rime, kad politinės partijos jau 
dabar galvodamos, ką jos veiks 

Tikėtina, kad šio koncerto 
rengėjai, siekdami profesiona-
laus, kultūringo įvaizdžio, tvir-
tai laikysis dviejų taisyklių: 1. 
Koncertui prasidėjus, pasivė-
lavusius įleisti tik pertraukos 
metu, 2. Neleisti fotografuoti 
bet kokiomis priemonėmis 
– fotoaparatų, mobiliuoju 
telefonu, iphone, ir t.t. Toks 
neatsakingas ir nepagarbus el-
gesys tik erzina klausytojus ir 
trikdo atlikėjus. Nepraleiskite 
progos būti šio reto koncerto 
dalimi – atsilankykite.

Algirdas V. Matulionis

Lietuvos užsienio reikalų 
viceministrė Asta Skaisgirytė 
Liauškienė ir generalinis kon-
sulas New Yorke Valdemaras 
Sarapinas gegužės 19 d. pasvei-
kino New Yorko Maironio litua-
nistinės mokyklos 43-osios lai-
dos abiturientus. Renginys vyko 
švč. Mergelės Marijos apreiš-
kimo bažnyčioje. Viceministrė 
A. Skaisgirytė – Liauškienė 
susirinkusiems moksleiviams, 
jų tėveliams bei mokytojams 
dėkojo už rūpestį, kantrybę ir 
supratimą ugdant jaunąją kartą 
ir skiepijant meilę savo tėvų 

ir senelių kraštui. „Niekada 
nepamirškite būti lietuviais, 
kad ir ką bedarytumėte, kad 
ir kur bebūtumėte – bent dalį 
savo darbo skirkite Lietuvai”, 
- sakė užsienio reikalų vicemi-
nistrė. Generalinis konsulas V. 
Sarapinas moksleiviams linkėjo 
prasmingai panaudoti įgytas 
žinias, nuolat tobulėti. „Jūsų 
patirtis Lietuvai bus labai rei-
kalinga. Ačiū Jums už kantrybę, 
ištvermę, išlikite ir toliau viena 
gražia „maironiukų” šeima”, - 
kalbėjo V.Sarapinas.

LR gen. kon. N.Y .inf.

PIRMOJI KOMUNIJA
Cleveland,  Ohio ,  šv. 

Kazimiero parapijoje gegužės 
mėnesį, buvo dvi įsimintinos 

N E W  Y R O K ,  N Y

PAS MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
ABITURIENTUS

dienos: gegužės 13-tą ir 20-
tą. Dalis parapijos jaunimo 
žengė ypatingai svarbų žingsnį 
katalikų tikėjime priimdami 
pirmąją Komuniją. Jaunuolius 
prie Dievo priartinantį įvykį 
– dvasinę puotą – su pasidi-
džiavimu stebėjo jų tėveliai ir 
kiti artimieji.

Gegužės 13-tą šv. Mišias 
aukojo šv. Kazimiero parapijos 
kleb. kun. Joseph Bacevice, pa-
dedant diakonui Louis Pecek ir 
scholastikui Lukui Laniauskui, 
S.J., kuriam ši diena buvo ypač 
reikšminga, nes tarp dešimt 
pirmąją Komuniją priimančių 
buvo trys jo giminaičiai.

Po dviejų metų kruopštaus 
religinio pasiruošimo, šį dailų 
dešimtuką sudarė šie berniukai 

ir mergaitės: Paula Bogen, 
Kristijonas Jokša, Aistis 
Miškinis, Anika Muliolytė, 
Vida Sasnauskaitė, Neda 
Semaskaitė, Justas Šilgalis, 
Gytis  Stungys,  Elzbieta 
Tarasevičiūtė, ir Vija Tessman. 
Penkios pirmosios bažnyčios 
suolų eilės buvo skirtos šiai 
grupei, jų tėveliams, giminėms 
bei draugams. Šiai dienai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
diakonas Louis Pecek, o kleb. 
kun. Joseph Bacevice savo žo-
dyje pabrėžė šios dienos reikš-
mę jauno žmogaus tikėjime 
ir gyvenime. Einant prie pir-
mosios Komunijos, kiekvieną 
berniuką ir mergaitę lydėjo jų 
tėveliai. Mišioms baigiantis, 
pirmos Komunijos gavėjų 

tėveliai įteikė padėkos raštus 
kleb. kun Bacevice bei Giedrei 
Iešmantienei ir Mary Taylor už 
tinkamą jaunuolių paruošimą 
šiai dvasinei šventei. Gegužės 
20-tą dieną, per 12:00 v.r. šv. 
Mišias, kurias aukojo kleb. 
kun. Joseph Bacevice, pade-
damas diakono Louis Pecek, 
toj pačioj, šventiškoj nuotai-
koj pirmąją Komuniją priėmė 
Mary Sinead Robinson.

Visiems pirmąją Komuniją 
priėmusiems, žengiant šį svar-
bų žingsnį savo gyvenime, 
linkime stiprybės ir vienybės 
tikėjime, gražios, našios ir 
sveikos ateities, neužmirštant 
lietuviškosios kultūros ir tau-
tiškumo išlaikymo svarbos.

Algirdas V. Matulionis

Ilgametės chemijos mo-
kytojos  Dal ios  Reginos 
Bulgarytės (gegužės 20, 1937 
– gegužės 3, 2008) atminties 
lenta prikalta prie sienos New 
Yorko iškiliausioje gimnazi-
joje vardu Stuyvesant 2012 
m. gegužės 7 d., susirinkus 

mokyklos vadovams, moky-
tojams, mokiniams. Ji buvo 
mokinių ypač mėgiama ir ger-
biama. Jos mokiniai atžymėti 
įvairiomis premijomis, o ji pati 
gavo aukštus įvertinimus už 
pedagoginį darbą.

Saulius Šimoliūnas

Sveikina Lietuvos Respublikos generalinis konsulas New York Valdemaras Sarapinas. L. Lukoševičiaus nuotr.

PRAŠOMA DVIGUBOS PILIETYBĖS IR 
BALSAVIMO INTERNETU

ateidamos į valdžią, į savo 
programas įsirašytų pasaulio 
lietuviams aktualius klausi-
mus”, - gegužės 18 d. spaudos 
konferencijoje sakė komisijos 
pirmininkas nuo Seimo Paulius 
Saudargas, atstovaujantis di-
džiausiai valdančiajai konser-
vatorių frakcijai Seime.

„Dėl dvigubos pilietybės, 
išsaugant pilietybę, jei įgyji 
kitą, kad politinės partijos 
pagalvotų, kaip jos spręs šį 
klausimą, kai ateis į valdžią ir 
gaus teisę spręsti šiuos klausi-
mus, taip pat raginame įvesti 
internetinį balsavimą užsieny-
je gyvenantiems piliečiams”, - 
pagrindinius užsienio lietuvių 
siekius nurodė P. Saudargas.

„Jau kelintą kartą mūsų 
komisija pasisako dėl reika-

lingumo kaip nors išsaugoti 
galimybę turėti Lietuvos pi-
lietybę, kad ir esi įgijęs kitos 
šalies pilietybę. Ši problema 
sprendžiama jau keli metai, 
deja, paskutinis projektas, ku-
ris buvo vetuotas prezidentės, 
palieka šį klausimą dar atvirą 
- kaip ir kada Lietuva priims 
reikalingus sprendimus. 

Lietuvos Respublikos pilie-
tybės išsaugojimo klausimas 
yra ypatingai svarbus ne tik 
užsienyje gyvenantiems lie-
tuviams, bet tuo pačiu ir visai 
Lietuvai”, - spaudos konferen-
cijoje kalbėjo Kanados lietuvių 
atstovė Joana Juraitė Lasienė.

D v i g u b o s  p i l i e t y b ė s 
klausimas Lietuvoje tapo 
opus, kai 2006 metų rudenį 
Konstitucinis Teismas išaiš-
kino, jog pagal Konstituciją, 
dvigubos pilietybės atvejai turi 
būti reta išimtis.              ELTA
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Pirmadienis, gegužės 21 
d. (Čikaga). NATO vadovų 
susitikime Čikagoje dalyvau-
janti Lietuvos Respublikos 
prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Baltijos šalių saugumo klau-
simus aptarė su Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentu 
Barack Obama. Pokalbyje 
taip pat dalyvavo Latvijos 
prezidentas Andris Bērziņš ir 
Estijos ministras pirmininkas 
Andrusas Ansipas.

Baltijos valstybių vadovai 
su JAV prezidentu kalbėjosi 
apie Baltijos šalių gynybos 
planų įgyvendinimą, oro 
policijos misijos pratęsimą 
bei regioninio saugumo klau-
simus.

J u n g t i n ė s  A m e r i k o s 
Valstijos, pasak Prezidentės, 
gerai supranta Lietuvos ir 
Baltijos valstybių iššūkius ir 

POKALBYJE SU B. OBAMA – JAV PARAMA LIETUVOS 
IR BALTIJOS ŠALIŲ SAUGUMUI 

yra pasirengusios padėti juos 
įveikti. Prezidentės teigimu, 
intensyvus bendradarbiavimas 
su JAV jau duoda konkrečių 
rezultatų.

„Bendradarbiavimas su 
JAV intensyvėja ne tik sau-
gumo, bet ir ekonomikos bei 
energetikos srityse. Amerika 
yra ne tik pagrindinė Lietuvos 
partnerė, palaikiusi NATO 
oro policijos misijos pratęsi-
mą Baltijos šalyse neribotam 
laikui, bet ir labai prisideda 
prie mūsų valstybei strate-
giškai svarbių energetinių 
projektų - suskystintųjų 
dujų terminalo ir Visagino 
atominės elektrinės staty-
bos”, - pabrėžia šalies vadovė. 

Šalies vadovė padėko-
jo JAV prezidentui Barack 
Obama už NATO viršūnių 
susitikime priimtus Baltijos 

valstybėms svarbius spren-
dimus dėl priešraketinės gy-
nybos sistemos, oro polici-
jos misijos, gynybos planų 
įgyvendinimo. Pasak prezi-
dentės, be asmeninio prezi-
dento B. Obama indėlio šie 
Baltijos valstybių saugumui 
labai svarbūs rezultatai ne-
būtų įmanomi. Tvirtą paramą 
oro policijos misijai Baltijos 
valstybėse JAV prezidentas 
Barack Obama išreiškė ir 
vakar kalbėdamas Šiaurės 
Atlanto taryboje.

P rez iden tės  t e ig imu, 
Lietuvos žmonių saugumui 
taip pat labai svarbi JAV pa-
rama Lietuvos siekiui aukš-
čiausius branduolinės saugos 
reikalavimus taikyti visoms, 
tarp jų ir Karaliaučiuje bei 
Astrave statomoms atominėms 
elektrinėms.

Prezidente Obama, p. 
generalini sekretoriau, ger-
biamieji kolegos,

Tai - ketvirtasis NATO 
viršūnių susitikimas per pas-
taruosius ketverius metus. 
Paskutinį kartą mes susiti-
kome Lisabonoje, kur susi-
tarėme dėl naujosios NATO 
strateginės koncepcijos. 
Atrodo, jog mes susitinkame 
dažnai, tačiau kiekviename 
susitikime mūsų laukia nauji 
iššūkiai, kuriuos turime ap-
tarti, ir naujos problemos, 
dėl kurių privalome priimti 
rimtus sprendimus.

Šiandien mes visi susi-
duriame su finansiniais ir 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS DALIOS GRYBAUSKAITĖS  
KALBA NATO VIRŠŪNIŲ ŠIAURĖS ATLANTO TARYBOS POSĖDYJE

ekonominiais išbandymais, o 
tai reiškia, kad turime išmin-
tingiau elgtis su išlaidomis 
ir daugiau bendradarbiauti. 
Būtent todėl aš palaikau 
NATO generalinio sekreto-
riaus kvietimą susitarti dėl 
naujo bendro tikslo - „NATO 
pajėgų 2020”, o geriausias 
būdas jį pasiekti yra pirmiau-
sia pasitelkiant išmaniosios 
gynybos, sujungtųjų pajėgų 
ir kitas iniciatyvas.

NATO oro policijos misija 
Baltijos šalyse yra vienas ge-
riausių išmaniosios gynybos 
pavyzdžių ir akivaizdus NATO 
solidarumo ženklas. Lietuva 
aukštai vertina sąjungininkių 

pasiryžimą tęsti oro policijos 
misiją. Baltijos šalys susitarė 
padidinti savo paramą misijai 
nuo 2,2 mln. eurų iki 5 mln. 
eurų per metus, pradedant 
2015 metais.

Nuo NATO viršūnių su-
sitikimo Rygoje 2006 metais 
energetinis saugumas tapo 
NATO darbotvarkės dalimi. 
Todėl sveikinu šiandieninę 
ataskaitą apie energetinio sau-
gumo srityje pasiektą pažangą.

Ataskaitoje apžvelgiama 
pažanga įgyvendinant anks-
čiau sutartas užduotis, bet 
kartu pateikiamos ir reko-
mendacijos ateičiai.

2010 m. Lietuvoje įkurtas 
Energetinio saugumo centras 
- praktinis indėlis į NATO 
pastangas energetinio sau-
gumo srityje ir į išmaniąją 
gynybą. Tapęs NATO kom-
petencijos centru, jis teiks 
įvertinimus, rekomendacijas 
ir pasiūlymus dėl efektyvių 
energetikos sprendimų ka-

rinėms reikmėms, dalyvaus 
rengiant švietimo ir mokymo 
programas, atliks mokslinius, 
techninius ir akademinius 
tyrimus. Sveikinu NATO są-
jungininkių išreikštą paramą 
Centrui.

Mūsų paskutiniame susi-
tikime Lisabonoje susitarėme 
pereiti į naują bendradarbia-
vimo etapą, siekiant tikros 
strateginės partnerystės su 
Rusija, paremtos abipusiu 
pasitikėjimu, skaidrumu ir 
numatomumu.

Tačiau pastaruosius pusan-
trų metų stebėjome įvykius 
Kaliningrado srityje, Baltijos 
valstybių pašonėje, kurie yra 
nesuderinami su minėtais 
įsipareigojimais, įskaitant 
nepateisinamą pažangiausių 
„žemė-oras” ir „žemė-žemė” 
tipo raketinių sistemų dislo-
kavimą šiame regione. NATO 
privalo žinoti, kad dislo-
kuotos raketinės sistemos 
galės pasiekti Vilnių, Rygą, 

Taliną, Varšuvą, Berlyną ir 
kitas NATO sostines.

Šie ir kiti įvykiai sąlygoja 
būtinybę NATO užtikrinti 
patikimą atgrasinimą bei 
lankstesnę NATO pajėgų są-
veiką per bendras pratybas, 
mokymus ir rotaciją. Jie taip 
pat perspėja sąjungininkes 
būti atsargesnes nei bet kada 
anksčiau, perduodant karines 
technologijas arba įrangą 
trečiosioms šalims.

Gerbiamieji kolegos,
Tikiuosi ,  kad š io  di -

džiausio NATO viršūnių 
susitikimo pabaigoje mes 
galėsime sakyti, kad mūsų 
priimti sprendimai sutvirtino 
Aljansą, padarė sąjunginin-
kes saugesnes, sustiprino 
mūsų partnerystes, o pasau-
lis dėl to tapo stabilesnis ir 
taikesnis.

Ačiū už dėmesį.
2012-05-20, 
Dal ia  Grybauska i t ė , 

Lietuvos Respublikos prezidentė

JAV prez. Barack Obama ir Lietuvos Respublikos prez. Dalia Grybauskaitė.         Dž. Barysaitės nuotr.

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė 
Briuselyje gegužės 23 d. dalyvavo neeiliniame Europos Vadovų 
Tarybos posėdyje. Į Belgijos sostinę susirinkę ES šalių vado-
vai aptarė Europos ekonominę padėtį ir pasirengimą birželio 
mėnesį įvyksiančiam ES Vadovų Tarybos susitikimui. Pasak 
prezidentės, sutarus dėl finansinės drausmės priemonių, ateina 
laikas ieškoti naujų įrankių ekonomikos augimui ir užimtumui 
skatinti. Šalies vadovės teigimu, tinkamas balansas tarp griežtos 
finansinės drausmės ir ekonomikos skatinimo priemonių yra bū-
tina sąlyga Europos ekonominiam atsigavimui užtikrinti. Pagal 
neeiliniame ES Vadovų Tarybos pasitarime aptartas iniciatyvas 
bus parengtos konkrečios ekonomiką ir užimtumą skatinančios 
priemonės, kurios bus pristatytos birželio pabaigoje vyksiančia-
me EVT posėdyje.

Lietuvos ministro pirmininko kancleris Deividas Matulionis 
ir ministro pirmininko patarėjas Neilas Tankevičius gegužės 22-
23 dienomis Berlyne su Vokietijos institucijų atstovais aptarė 
Ignalinos atominės elektrinės (AE) uždarymo finansavimą 2014-
2020 metų Europos Sąjungos biudžeto lėšomis. D. Matulionis 
ir N. Tankevičius su Vokietijos Bundestago, Užsienio reikalų ir 
Ekonomikos ministerijų atstovais aptarė Ignalinos AE uždarymo 
finansavimo galimybes naujojo Europos Sąjungos daugiamečio biu-
džeto lėšomis, kitus energetikos klausimus, Lietuvos ir Vokietijos 
dvišalį bendradarbiavimą. Ministro pirmininko kancleris pabrėžė, 
kad Visagino AE ir suskystintų gamtinių dujų terminalai yra pri-
oritetiniai projektai, skirti Lietuvos energetinei nepriklausomybei 
užtikrinti. D. Matulionis Vokietijos pareigūnams taip pat priminė, 
jog šiuo metu rengiama Lietuvos elektros tinklų sinchronizacija 
leis Baltijos šalyse įdiegti vakarietišką elektros energijos valdymo 
modelį ir tapti Europos elektros sistemos dalimi. 

LR Užsienio reikalų viceministras Vytautas Leškevičius ge-
gužės 21 dieną vizitą Lietuvoje pradėjusiai JAV Kongreso narių 
patarėjų delegacijai pristatė Lietuvos užsienio ir saugumo po-
litikos principus, pasirengimą pirmininkauti Europos Sąjungos 
Tarybai ir šalies projektus energetinės nepriklausomybės sti-
prinimo srityje. Daug dėmesio susitikime skirta bendradarbia-
vimui NATO, santykiams su kaimyninėmis šalimis, Lietuvos 
veiklai koordinuojant Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo 
(Nordic Baltic Eight, NB8) ir Sustiprintos partnerystės Šiaurės 
Europoje (Enhanced Partnership in Northern Europe, e-PINE) 
veiklą. JAV atstovai Lietuvoje lankėsi iki gegužės 26 d. Vizito 
tikslas – susipažindinti su svarbiausiais Lietuvos užsienio politi-
kos klausimais, šalies pastangomis stiprinti energetinį saugumą, 
JAV krovinių gabenimo per Lietuvą galimybėmis. Delegacijoje 
yra vienuolika įtakingų JAV Kongreso narių atstovų. Tarp jų – 
senatoriaus Dick Durbin, Atstovų Rūmų narių John Shimkaus, 
David Dreier, Alcee Hastings ir Mario Diaz-Balarto biurų 
atstovai. Svečiai lankėsi Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Nidoje. 
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KULTŪROS KRONIKA

Po K. Banaičio „Jūratės ir Kastyčio” operos spektaklių Čikagoje: 
režisierius Gintas Žilys, dirigentas Julius Geniušas ir operos solistas 
Stasys Baras, dainavęs Kastyčio partiją pasaulinėje K. Banaičio 
operos premjeroje 1972 metais. Tada buvo keturi tos operos spek-
takliai – balandžio 29-30 ir gegužės 6 ir 7 dienomis. Jūratę dainavo 
Dana Stankaitytė, Kastyčio motiną Aldoną Stempužienė ir žvejų 
mergaitę Rūtelę Margarita Momkienė. Perkūną, žaibų ir griaustinio 
dievaičio rolę, atliko Jaunutis Puodžiūnas. Dirigavo Aleksandras 
Kučiūnas, režisavo Zita Visockienė.                 Jono Tamulaičio nuotr.

Zalcburgo festivalio jaunųjų 
dirigentų konkursą laimėjusios 
Mirgos Gražinytės laukia de-
biutas su garsiu orkestru.

26 metų M.Gražinytė tapo 
Zalcburgo festivalio kartu su 
„Nestle” kompanija rengiamo 
tarptautinio jaunųjų dirigentų 
konkurso nugalėtoja. Lietuvaitė 
įveikė net 90 varžovų!

„Mūsų įvertinimą lėmė 
dirigentės ryžtingumas, spren-
dimų aiškumas”, – sakė po trijų 
favoritų koncerto Zalcburgo 
„Felsenreitschule” salėje kon-
kurso žiuri pirmininkas gar-
sus vokiečių dirigentas Ingo 
Metzmacher.

Įžengė į muzikų rojų
M.Gražinytė finalininkų 

koncerte interpretavo Broniaus 
Kutavičiaus „Žiemių vartus”, 
Leonardo Bernsteino serenadą 
smuikui solo ir orkestrui bei 
Wolfgango Amadeaus Mozarto 
„Jupiterio” simfoniją, kuriuos 
parengė su orkestru „Camerata 
Salzburg”. 

Solo smuiku griežė dauge-
lio konkursų laureatas kinas 
Dan Zhu.

„Didž iu l ė  dovana  i r 
džiaugsmas diriguoti tokio 
aukšto lygio orkestrui, įžengti 
į Zalcburgo festivalio – tikro 
muzikantų rojaus – sceną, 
grįžti į savo antrąją muzikos 
tėvynę – po trejų metų stu-
dijų Grace galiu taip vadinti 
Austriją”, – dalijosi konkurso 
išgyvenimais Mirga.

D i r i g e n t ų  v a r ž y b a s 
Zalcburgo festivalio rengėjai 
sumanė prieš dvejus metus, 
siekdami paskatinti jaunuosius 

Dirigentė M.Gražinytė vasarą debiutuos prestižiniame Zalzburgo 
festivalyje.                                                              T.Kapočiaus nuotr.

ŽIBĖJO ELITINĖJE SCENOJE

batutos talentus, suteikti jų 
karjerai impulsų.

Be 15 tūkstančių eurų prizo, 
M.Gražinytė konkurse laimėjo 
teisę diriguoti koncertą pres-
tižinėje Zalcburgo festivalio 
scenoje. Ateinantį rugpjūtį ji 
surengs „Felsenreitschule” 
salėje koncertą su Gustavo 
Mahlerio jaunimo orkestru.

Sėkminga karjeros 
pradžia

Šiuo metu dirigentė baigia 
pirmąjį savo darbo Vokietijoje, 
Heidelbergo operos teatre, 
sezoną.

Antrosios kapelmeisterės 
pareigos Mirgos čia nelepino 
dirigavimu. Jai teko daug repe-
tuoti su solistais rengiant operų 
partijas, dirbti su režisieriais 
sceninėse repeticijose.

Pr i e  d i r i gen to  pu l to 
M.Gražinytė stodavo net 
nerepetavusi su orkestru – 
Vokietijoje tai įprastas dalykas. 
Taip Mirga dirigavo „Aidą” 
Heidelberge,  „Traviatą” 
Osnabriuke.

Visas savo idėjas – nuo pir-
mos repeticijos iki premjeros 

– muzikė galėjo įgyvendinti 
tik pristatydama savo pirmąjį 
savarankišką darbą – specialiai 
Heidelbergo teatrui meksikie-
tės kompozitorės Marcelos 
Rodriguez sukurtą operą „La 
Cartas de Frida” („Fridos laiš-
kai”) apie žymiąją Meksikos 
tapytoją Fridą Kahlo.

Lietuvės įnašą kuriant šią 
premjerą puikiai įvertino vo-
kiečių kritikai.

Sėkmingai karjerą teatre pra-
dėjusi M.Gražinytė jau sulaukė 
ir naujo pasiūlymo imtis prem-
jeros: netrukus Heidelberge 
ji statys W.A.Mozarto operą 
„Pagrobimas iš Seralio”.

Gyvena tik muzika
Tačiau tolesnius kūrybos 

planus Mirga sieja su Mainzo 
opera, kuri žada daugiau ga-
limybių.

„Aš mokausi labai daug. 
Visa mano energija ir lai-
kas skirti muzikai, – nese-
niai prisipažino menininkė. 
– Kaip yra pasakęs Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis, nėra 
nieko lengviau, kaip būti di-
rigentu, ir nieko sunkiau, kaip 
būti geru dirigentu.”

Pernai Mirga laimėjo an-
trąją vietą ir specialųjį Vidurio 
Vokietijos radijo orkestro 
prizą visos Vokietijos aukš-
tųjų muzikos mokyklų orkes-
trinio dirigavimo konkurse 
Leipzige.

Anksčiau ji yra pelniusi 
laurus tarptautiniame dirigentų 
konkurse Stavangeryje ir jau-
nųjų choro dirigentų konkurse 
Budapešte.

Pirmą kartą dirigavimo 
skonį M.Gražinytė paju-
to dar būdama Nacionalinės 
M.K.Čiurlionio menų mo-
kyklos moksleivė. Ji talkino 
Lietuvos valstybinio simfoni-
nio orkestro dirigentams kon-
certuose „Visai šeimai”.

Studijuodama užsienyje 
lietuvė koncertavo su Bonos 
Beethoveno, Vidurio Vokietijos 
radijo simfoniniu, Vakarų 
Westfalijos filharmonijos or-
kestrais.

Šiuo metu ji daugiausia 
koncertuoja su Heidelbergo 
filharmonijos orkestru, kuris 
griežia ir teatro spektakliuose, 
taip pat su Pietų Westfalijos 
filharmonijos orkestru. 

Asta Andrikonytė, lrytas.lt

Klaipėdos visuomeninin-
kai pasišovė miesto Atgimimo 
aikštėje pastatyti paminklą 
žymiam filosofui, rašytojui, 
publicistui ir kultūros vei-
kėjui Vydūnui. Ten pat, kur 
sovietmečiu stovėjo Lenino 
paminklas.

Vydūno draugija šio kraš-
to šviesuolio paminklą nori 
matyti tiktai miesto centre, o 

KLAIPĖDOS AIKŠTĖJE NORI MATYTI  
VYDŪNO PAMINKLĄ 

ne kokiame nors užkampyje 
– Giruliuose ar Tauralaukyje.

Visuomenininkai viliasi, 
kad paminklas iškils iki 2018 
metų kovo, kai bus minimos 
Vydūno 150-osios gimimo 
metinės.

Klaipėdos vadovai pritaria 
Vydūno atminimo įamžinimo 
idėjai, tačiau teigia, kad dėl 
paminklo vietos reikia pasi-

tarti su klaipėdiečiais. 
Yra manančių, kad tokiam 

objektui tiktų Klaipėdos uni-
versiteto miestelis.

Juo labiau kad kol kas 
neaiški Atgimimo aikštės 
ateitis. Neatmetama, kad čia 
gali iškilti Muzikinio teatro 
pastatas.

Apie Vydūno įamžinimą 
Klaipėdoje kalbama jau se-
niai. Sovietmečiu tuometis 
vykdomojo komiteto pirmi-

ninkas Alfonsas Žalys siūlė 
įkurti panteoną, kuriame būtų 
pagerbti visi šiam kraštui nu-
sipelnę veikėjai. 

Skulptorius Gediminas 
Jokūbonis net buvo sukūręs 
Vydūno paminklo eskizą. 

Paminklą siūlyta staty-
ti prie tuomečių mokytojų 
namų, kur dabar įsikūrusi 
Simono Dacho mokykla. Bet 
siekiai taip ir liko neįgyven-
dinti.

Lietuva neteko gabaus režisieriaus. Eidamas 71-uosius 
mirė režisierius Gintas Žilys, kuris buvo reta išimtis - puikiai 
sugebėjęs derinti kūrėjo ir vadovo savybes. Dainininkai liudija, 
kad jo muzikinių spektaklių sėkmės paslaptis - asmeninė este-
tinė prigimtis, jautrumas muzikos logikai ir klasikos išugdytas 
literatūrinis skonis. Tuo įsitikinome ir Čikagoje, kai mūsų 
Lietuvių Opera, minėdama 40 metų menines veiklos sukaktį, 
statė K. Banaičio operą „Jūratė ir Kastytis” kartu su Kauno 
valstybiniu muzikiniu teatru 1996 metais kovo 16 d. Kaune 
ir tais pačiais metais balandžio 20 ir 21 dienomis Čikagoje. 
Jis buvo žymus lietuviškos muzikos gerbėjas. Tada „Jūratės 
ir Kastyčio” spektakliuose dainavo Virgilijus Noreika, Sabina 
Martinaitytė, Aldona Stempužienė, Birutė Sodaitytė, Aušra 
Cicėnaitė, Audronė Gaižiūnienė, Gediminas Maciulevičius, 
Vaclovas Momkus. Dirigavo Julius Geniušas, dekoracijos ir 
kostiumai buvo dailininkės Janinos Malinauskaitės, chormeis-
teris buvo Ričardas Sokas. Gintas Žilys 1997 m. režisavo ir 4 
veiksmų Flotow operą „Marta”.

Lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno pagerbimo 
metais siūloma paskelbti 2013-uosius metus. Tokį nutarimo 
projektą Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo Valentinas 
Mazuronis. 2013 m. liepos 15 d. bus minimos 80-osios Dariaus 
ir Girėno skrydžio per Atlantą ir jų žuvimo metinės. 

Valdovų muziejus pristatė Vilniaus paveikslų galerijoje 
kunigaikščiams Sapiegoms skirtą tarptautinę parodą „Kryžiai 
yra dorybės ženklas, o strėlė - pergalės”. Parodą globoja kuni-
gaikštis Mykolas Sapiega. Parodą kartu rengė Krokuvos, Vavelio 
karališkoji pilis, Vrublevskių biblioteka, Vilniaus universiteto 
biblioteka, Bažnytinio paveldo muziejus, Žemaičių muziejus 
„Alka” ir Lenkijos institutas Vilniuje.

Lietuvos Finansų ministerija siūlo Žemaičių krikšto ir 
Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėji-
mo 2009-2017 metų programai šiemet iš Privatizavimo fondo 
skirti 1,5 mln. litų. Pernai šiai programai remti iš Privatizavimo 
fondo buvo skirta 1,6 mln. litų Telšių katedros šventoriui ir 
Kražių bažnyčiai sutvarkyti, vėliau dar papildomai 400 tūkst. 
litų - Varnių bažnyčios Žemaičių vyskupų kriptos tvarkymui, 
Telšių kunigų seminarijos pastato remontui, Telšių katedros 
vitražų gamybai. 
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Gegužės 20 d. iškilmingai 
perlaidota iš JAV parskrai-
dinta urna su literatūrologo, 
pedagogo, žurnalisto ir pu-
blicisto, 1941 metų Lietuvos 
Laikinosios Vyriausybės 
vadovo J.Ambrazevičiaus-
Brazaičio palaikais.

1 9 4 1  m e t ų  L i e t u v o s 
Laikinosios Vyriausybės va-
dovas Juozas Ambrazevičius-
Brazaitis iš nacistiniais nu-
sikaltimais įtariamų asme-
nų sąrašo buvo išbrauktas 
beveik prieš pusę amžiaus. 
Tačiau žydų bendruomenė 
vis dar smerkia mūsų valsty-
bę už šio politiko pagerbimą.

„Lietuvos žinios” savo 
skaitytojams pateikia mūsų 
krašto žiniasklaidoje iki šiol 
neskelbtą J.Ambrazevičių-
Brazaitį išteisinantį doku-
mentą.

Gegužės 20 d. vidudienį 
Kauno Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčios šventoriuje buvo 
iškilmingai perlaidoti 1941 
metų vasarą veikusios ir apie 
nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos atkūrimą pa-
ske lbus io s  La ik inos io s 
Vyriausybės ministro pir-

J.BRAZAITĮ IŠTEISINANTIS 
DOKUMENTAS IŠ JAV

Tadas Valančius
mininko J.Ambrazevičiaus-
Brazaičio (1903-1974) pa-
laikai.

Nė vienas iš pirmųjų mūsų 
valstybės vadovų iškilmėse 
nedalyvavo, atvyko tik keli 
Seimo nariai, europarlamen-
taras Vytautas Landsbergis, 
Kauno miesto meras Andrius 
Kupčinskas, taip pat susi-
rinko nemažai visuomenės 
veikėjų, paprastų piliečių.

Antrojo pasaulinio karo 
metais, po pirmosios so-
vietų okupacijos, šešias sa-
vaites Lietuvos Laikinajai 
Vyriausybei vadovavęs po-
litikas yra prieštaringai ver-
tinamas tiek krašto, tiek 
pasaulio žydų bendruomenių.

Tačiau istorikų liudiji-
mu, tiek J.Ambrazevičiaus-
B r a z a i č i o  v a d o v a u t a 
Vyriausybė, tiek ir jis pats 
atsiribojo nuo prieš žy-
dus nukreiptos agresijos ir 
net bandė įtikinti į kraštą 
įsiveržusius vokiečių ka-
riuomenės vadus nutraukti 
žydų persekiojimą. Ministrų 
kabinetas, nesutikęs tapti 
nacistų kolaborantais, 1941 
metų rugpjūčio 5 dieną su-

Iškilmingai perlaidota iš JAV parskraidinta urna su literatūrologo, pedagogo, žurnalisto ir publicisto, 1941 
metų Lietuvos Laikinosios Vyriausybės vadovo J.Ambrazevičiaus-Brazaičio palaikais. Erlendo Bartulio nuotr.

Lietuvos žiniasklaidoje dar neskelbtas JAV politiko J.Eilberg laiškas.

stabdė veiklą.
Ta i ,  k a d  i s t o r i n ė s 

Vyriausybės vadovas negali 
būti siejamas su nusikaltimais 
žydų bendruomenei, dar 1975 
metais patvirtino Jungtinių 
Amerikos Valstijų kongreso 
Teisės komiteto imigracijos, 
pilietybės ir tarptautinės tei-
sės pakomitečio pirmininkas 
Joshua Eilbergas. Pateikiame 
visą laiško vertimą:
„Teisės komitetas
JAV Atstovų rūmai

PERLAIDOJIME DABARTINIŲ 
LIETUVOS VADOVŲ NEBUVO

Pagerbime, kurio metu buvo perlaidojama 
iš JAV parskraidinta urna su Lietuvos litera-
tūrologo, pedagogo, žurnalisto ir publicisto, 
antinacistinės ir antisovietinės rezistencijos 
dalyvio, 1941 metų laikinosios Vyriausybės 
vadovo J.Brazaičio palaikai, dalyvavo ka-
denciją baigęs Prezidentas Valdas Adamkus, 
europarlamentaras Vytautas Landsbergis, 
Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas. 
Pagerbimas prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias au-
kojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas 
Tamkevičius. Į perlaidojimą atvyko ir keletas 
Seimo narių, kai kurie žinomi visuomenės 
veikėjai, eiliniai piliečiai. Dabartinė Lietuvos 
Vyriausybė perlaidojimui skyrė 30,000 Lt, 
bet dabartiniai šalies vadovai renginiuose 
nedalyvavo.

„Lenkdamasis prieš buvusį Vyriausybės 
vadovą lenkiuosi prieš visus tuos, kurie 
tuo metu išdrįso ryžtingai pasauliui pasa-
kyti, kad esame laisvi ir būsime vėl laisvi”, 
- žurnalistams sakė V.Adamkus.

1941 metų laikinoji Vyriausybė vertinama 
dėl pastangų atkurti sovietų okupacijos su-
naikintą Lietuvos valstybingumą. Oficialaus 
pagerbimo kritikai sako, kad J.Brazaičio 
ministrų kabineto politika nebuvo palanki 
žydų atžvilgiu.

Urna su velionio palaikais įleista į kapą 
Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje. Arkvysk. 
S.Tamkevičiaus teigimu, vienu metu buvo 
nuspręsta, jog J.Brazaičio palaikai bus perlai-
doti kolumbariume, nes urna nedidelė, esą jai 
nereikia didelės duobės. „Reikėjo įtikinti, kad 
ne urnos dydis, o asmenybė viską nulemia. 
Pačiame gražiausiame kolumbariume jis iš-
nyktų, o jis bus Prisikėlimo šventovės pašonėje. 
Daugelis Lietuvos žmonių galės pasižiūrėti ir 
susimąstyti, kaip reikia gyventi, kokiu politiku 
reikia būti”, - perlaidojimo išvakarėse sureng-
toje konferencijoje kalbėjo arkivyskupas.

Vašingtonas 1975 m. sausio 
13 d.
P.Stanley A.Gečiui
Amerikos lietuvių bendruome-
nės JAV
Vykdančiajam viceprezidentui
Gerb. pone Gečy,

Siunčiu Imigracijos ir na-
tūralizacijos tarnybos laiško 
kopiją, kuriame konstatuoja-
ma, jog Juozas Brazaitis ir 
Jonas Slepetys yra išbraukti iš 
įtariamų nacių karo nusikaltė-
lių, gyvenančių JAV, aktyvaus 

sąrašo ir kad tyrimai jų atžvil-
giu yra nutraukti.

Šie veiksmai grindžiami 
Imigracijos ir natūralizacijos 
tarnybos nutarimu, kad nėra jų 
antižydiškos ar pronacistinės 
veiklos įrodymų.

Tikiu, kad šis dokumentas 
padės sumažinti tas įtampas 
ir nusivylimus, kuriuos tiedu 
vyrai ir jų draugai turėjo pa-
tirti dėl jiems iškeltų kaltinimų.

Su geriausiai linkėjimais,
Joshua Eilberg”.



11. DIRVA . 2012 m. gegužės 29 d. . 

„DIRVAI” 
AUKOJO

ALT s-gos Centro valdyba, 
Chicago, IL ...............................400
T.Bukaveckas, Chicago, IL ........45
A.Petrauskis, Euclid, OH ...........45
K.Zimmerman, 
Painsville Twp., OH ...................45
R.Jacobs, La Grange, IL .............25
V.Stankus, Euclid, OH ................25
B.Taraška, Wickliffe, OH ...........25
A.Sadauskas, St.Augustine, FL ..22
C.Senkevičius, Islington, CAN ..22
P.Morkūnas, Naples, FL .............15
A.Navikauskas, Brookfield, CT .10
B.Banaitis, Abington, MA ............5
E.Slavinskas, St.Petersburg, FL ...5
J.Vytuvis, Woodhaven, NY ..........5

BIRŽELIO 10 d., sekmadienį, 2 v.p.p., Cleveland Institute 
of Music, Kulas Hall, vyks Trijų chorų koncertas (Chicago 
– „Dainava”, Cleveland – „Exultate”, Toronto – „Volungė”). 
                                                                             Trijų chorų inf.

BIRŽELIO 17 d., sekmadienį, 2 val. p.p. Baisiojo birželio 
minėjimas - ekumeninės pamaldos už nuo Sovietų režimo žuvu-
sius ir nukentėjusius lietuvius, latvius ir estus latvių bažnyčioje, 
Andrews ir Detroit Ave. (West 152-a gatvė). Lakewood, OH. 
                                      Rengia Cleveland Baltiečių komitetas.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

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

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

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

Manyčiau, jog civilizuoti 
žmonės turėtų sutarti, kad iš 
žmogaus, bendradarbiavusio 
su naciais, nereiktų daryti 
didvyrio. Tačiau Lietuvoje 
išvystame kaip tik tokį mo-
ralinį nesusipratimą.

Kažkam, matyt, kilo min-
tis, jog būtų gerai perkelti 
nacių okupacijos pradžio-
je veikusios Laikinosios 
Lietuvos Vyriausybės (LLV) 
ministro pirmininko Juozo 
Ambrazevičiaus-Brazaičio 
palaikus iš Jungtinių Valstijų 
į Lietuvą. Palaikai bus per-
laidojami šį sekmadienį su 
tiek fanfarų, kiek įmanoma 
sukelti tarp nesigaudančių ir 
nejautrių žmonių.

Ambrazevičius-Brazaitis 
– joks didvyris. Būdamas 
ministras pirmininkas jis pri-
siėmė atsakomybę už neilgai 
veikusią LLV, atsiradusią 
1941 metais, kai vokiečiai 
išstūmė sovietus iš Lietuvos. 
Šią vyriausybę sudarė orga-
nizacija, kuri nuo pat pradžių 
susidėjo su Vokietijos val-
džia. Tai liūdnai pagarsėjęs 
Lietuvių Aktyvistų Frontas 
(LAF). (Baisus melas! - red.)

LAF vylėsi, jog pavyks 
pasinaudoti vokiečių antpuo-
liu tam, kad atkurtų kiek nors 
nepriklausomą Lietuvą ir, 
kaip rašoma LAF atsišauki-
me, „nedelsiant ir iš pagrindų 
atlikti lietuvių tautos ir žemės 
išvalymą nuo žydų” („Už ką 
kovoja aktyvistai”).

Lietuvos Tarptautinės ko-
misijos Nacių ir Sovietinio re-
žimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti išvadose rašoma pa-
prastai: „Laikinosios vyriau-
sybės ir Lietuvių Aktyvistų 
Fronto antisemitinės pažiūros 
yra gerai dokumentuotos”.

Laikinojoje vyriausybėje 
buvo apstu pareigūnų, prijau-
čiančių nacių pasaulėžiūrai. 
Istorikas Saulius Sužiedėlis 
primena apie LVV „viešą 
šliejimąsi prie Reicho” ir 
jos „pataikaujančias padė-
kas Hitleriui ir „Didžiajai 
Vokietijai”. Negana to, anot 

Sužiedėlio, neseniai atrasti 
LVV posėdžių protokolai 
rodo, jog „nors ji nesiruošė 
vykdyti masinių žydų žudy-
nių, ji buvo pasirengusi im-
tis antižydiškų ekonominių 
priemonių, sukurtų remiantis 
Trečiojo Reicho liūdnai pa-
garsėjusiais ketvirtą dešim-
tmetį priimtais Nurembergo 
įstatymais”.

Visa tai ne tik giliai skau-
dina ir įžeidžia šeimas ir 
atminimą Holokausto aukų, 
kurių daugelį suėmė ir išžudė 
LAF aktyvistai. Šis moralinis 
akibrokštas kompromituoja 
mūsų šalį ir patvirtina jau ir 
taip plačiai paplitusią nuo-
monę, jog Lietuva vengia 
sąžiningos ir nuoširdžios 
akistatos su savo praeitimi. 

Tie lietuviai, kurie aukšti-
na LVV ir antisovietinį suki-
limą, kurio dėka ji atsirado, 
įvairiausiais būdais stengiasi 
užglaistyti jos ryšius su na-
ciais. Tai prisideda prie to, 
jog Lietuvoje daug kas nesu-
pranta, kas tuo metu vyko ir 
kas buvo atsakingas.

LVV apologetai teisina 
Ambrazevičiaus-Brazaičio 
vyriausybę, esą ši bendra-
darbiavo su naciais tik prag-
matiniais sumetimais, siek-
dama kilnių tikslų (Lietuvos 
suverenumo atkūrimo), kad 
ne visi LAF nariai pritarė 
aršioms organizacijos vado-
vybės Berlyne nuostatoms, 
kad LVV pati savo veiklą su-
stabdė, kai tik paaiškėjo, kad 
ji nebus daugiau, nei nacių 
marionetė ir kad, vienaip ar 
kitaip, LVV nebūtų galėjusi 
sustabdyti Holokausto. Kai 
kas netgi siūlo pamąstyti, ar 
kai LAF įsakė žydams „neš-
dintis iš Lietuvos” tai galėjo 
būti paprasčiausias perspė-
jimas, kad jie apsisaugotų. 
Manau nereikia net aiškinti, 
jog tam visiškai prieštarauja 
LAF pareiškimai, rodantys, 
kad LAF aktyvistų kėslai 
buvo daug piktesni.

Kad ir kokia moraline 
kazuistika bepasikliautume, 
esmė yra ta, jog nėra jokio 
būdo atskirti Ambrazevičiaus-
Brazaičio vyriausybės nuo 
LAF i r  nacių  žodžių  i r 
veiksmų. Ambrazevičiaus-
Brazaičio Vyriausybė nie-
kad viešai neatsiribojo nuo 
Lietuvos žydų žudynių ir 
pasirašė nutarimus dėl jų tur-
to nusavinimo, izoliavimo ir 
kitų priemonių, kurios sudarė 

sąlygas Holokaustui.
Nepaisant to ir dėl nesu-

vokiamų priežasčių, Lietuvos 
Vyriausybė, taip pat Kauno 
meras Andrius Kupčinskas ir 
Kauno arkivyskupas Sigitas 
Tamkevičius nusprendė pri-
sidėti prie šią savaitę vyks-
tančių nelemtingų iškilmių, 
pagerbiančių Ambrazevičių-
Brazaitį. Vyriausybė jo per-
laidojimui skyrė 30.000 litų 
ir meras vadovauja specialiai 
perlaidojimo darbo grupei. 
Arkivyskupas Tamkevičius 
y p a č  š i l t a i  a p i b ū d i n o 
Ambrazev ič ių -Braza i t į , 
kuris bus garbingai perlai-
dotas Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčioje Kaune. Tai ta 
pati Bažnyčios vadovybė, 
kuri atsisakė katalikiškai 
palaidoti Lietuvos prezidentą 
Algirdą Brazauską, nes, pa-
sak Arkivyskupo, jis viešai 
neatgailavo dėl savo komu-
nistinės praeities.

Kaltiname ar nekaltiname 
Ambrazevičių-Brazaitį dėl 
to, kas vyko LVV valdymo 
metu, nieko gero neduoda 
išaukštinimas žmogaus, kuris 
neišlaikė esminio gero vado-
vo išbandymo: kovoti už tei-
singumą ir ginti nekaltuosius.

Gaila, kad politikos ir vi-
suomenės vadovams pritrūko 
drąsos ir išminties atmesti 
kreipimąsi dėl valstybinės 
paramos šiam nelemtingam 
renginiui. Vyriausybė, Kauno 
meras ir Katalikų Bažnyčia 
turėtų atšaukti ir atsiribo-
ti nuo be ko, kas panašu į 
Ambrazevičiaus-Brazaičio 
pagerbimą.

Autorius yra politologas 
ir JAV LB visuomenininkas.

www.DELFI.lt

Darius Udrys: 
AMBRAZEVIČIUS-BRAZAITIS  

– JOKS DIDVYRIS

NUOMONĖ

Čikaga, gegužės 19 d. 
Lemonte, Illinois, JAV mirė 
seniausias lietuvių išeivių 
kunigas prel. Ignas Urbonas, 
– praneša Lietuvos Vyskupų 
konferencijos delegatas už-
sienyje gyvenančių lietuvių 
sielovadai prel. Edmundas 
Putrimas.

Ignas Urbonas gimė 1910 
m. Andriaus ir Marcelės 
U r b a n a v i č i ų  š e i m o j e 
Valėniškių kaime, Nemunaičio 
valsčiuje. Baigęs Alytaus gim-
naziją, įstojo į Kauno kunigų 
seminariją.

1935 m. birželio 15 d. arki-
vyskupas Juozapas Skvireckas 
suteikė jam kunigystės šventi-
mus. Dirbo Želvoje, Varėnoje, 
Kaišiadoryse, Aukštadvaryje.

Kai frontas nubloškė į 
Vokietiją, 1945–1949 m. ka-
pelionavo lietuviams studen-

JAV MIRĖ SENIAUSIAS LIETUVIŲ 
KUNIGAS – PREL. IGNAS URBONAS

tams, kartu ir pats studijuo-
damas ir įgydamas filosofijos 
ir Bažnyčios istorijos dakta-
ratus. Persikėlęs į Jungtines 
Amerikos Valstijas pirmiausia 
nuvyko į East Saint Louis pas 
kun., vėliau vyskupą Antaną 
Deksnį, tarnavo įvairiose pa-
rapijose, kol 1954 m. buvo 
pakviestas į Gary, Indiana 
valstijoje.

Nuo 1966 m. buvo te-
nykštės Šv. Kazimiero lie-
tuvių parapijos klebonas, 
mokytojavo lituanistinėje 
mokykloje, buvo moksleivių 
ateitininkų sąjungos dvasios 
vadas, stovyklų kapelionas. 
Šv. Kazimiero parapiją 1998 
m. uždarius, kun. Urbonas 
persikėlė į pal. J. Matulaičio 
misiją Lemonte.

Lietuvoje 1995-aisiais at-
šventė 60 metų kunigystės 

jubiliejų, o užpernai tarp le-
montiškių ir kitų bičiulių – 
100 metų amžiaus ir 75 metų 
kunigiškos tarnystės sukaktis.

Prelatas Urbonas buvo 
pašarvotas Lemont pal. J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje.  
Giesmės, maldos ir atsisveiki-
nimas – 7 val. vak., laidotuvių 
Mišios – trečiadienį, gegužės 
23 d.

Prelatas Ignas Urbonas 
buvo palaidotas Šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse, greta savo 
brolio.

Bernardinai.lt
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Vilnius, gegužės 22 d. 
(ELTA). Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinės vyriausiasis tre-
neris Kęstutis Kemzūra rengtis 
Venesueloje vyksiančiam at-
rankos į Londono olimpines 
žaidynes turnyrui pakvietė 19 
krepšininkų.

Į  k o m a n d ą  p a k v i e s -
ti Mantas Kalnietis, Tomas 
Delininkaitis, Mindaugas 
K u z m i n s k a s ,  P a u l i u s 
Jankūnas, Tadas Klimavičius, 
Robertas Javtokas (visi - 
Kauno „Žalgiris”), Renaldas 
Seibutis, Jonas Valančiūnas 
(abu - Vilniaus „Lietuvos 
rytas”), Rimantas Kaukėnas, 
J o n a s  M a č i u l i s  ( a b u  - 
S i enos  „Mon tepasch i” , 
Italija), Adas Juškevičius 
( P r i e n ų  „ R ū d u p i s ” ) , 
Šarūnas Jasikevičius (Atėnų 
„Panathinaikos”, Graikija), 
Martynas Pocius (Madrido 
„Real”, Ispanija), Darius 
S o n g a i l a  ( Va l j a d o l i d o 
„Blancos de Rueda”, Ispanija), 
Simas Jasait is  (Ankaros 
„Turk Telekom”, Turkija), 
Donatas Motiejūnas (Gdynės 
„Asseco Prokom”, Lenkija), 
Antanas Kavaliauskas (Rygos 

K. KEMZŪRA Į LIETUVOS RINKTINĘ 
PAKVIETĖ 19 KREPŠININKŲ

VEF, Latvija), Linas Kleiza 
(„Toronto Raptors”, Kanada), 
Deividas Dulkys (Floridos 
universitetas, JAV).

„Daug gerų žaidėjų ne-
pateko į sąrašą, tačiau tai 
nereiškia, kad jie blogi. Toks 
buvo mano pasirinkimas, 
mano vizija. Aišku, šiokia 
tokia konkurencija rinktinėje 
yra gerai, bet nėra kada kon-
kuruoti. Norėjau anksčiau 
paskelbti sąrašą, bet nepavyko, 
nes kai kuriems žaidėjams rei-
kėjo daugiau laiko apsispręsti. 
Mano noras buvo sąrašo labai 
neišplėsti, surinkti 15 žaidė-
jų, tačiau vieni krepšininkai 
jau ilsisi, o kitiems sezonas 
dar tęsiasi, tad ne visi galės 
atvykti į pirmąją treniruo-
čių stovyklą,” - antradienį 
Vilniaus Akropolyje sureng-
toje spaudos konferencijoje 
kalbėjo treneris K. Kemzūra. 
„R. Kaukėnas, Š. Jasikevičius, 
J. Mačiulis, M. Pocius pri-
sijungs tada, kai baigsis jų 
sezonas. R. Javtokas, gydy-
tojams rekomendavus, dėl 
ankstesnių traumų prie ko-
mandos prisijungs tik antro-
joje stovykloje Palangoje. Bus 

suteikiamas šansas jauniems 
žaidėjams - M. Kuzminskui, 
A. Juškevičiui, D. Dulkiui, A. 
Kavaliauskui”.

Vienas t i tuluočiausių 
Lietuvos krepšininkų Š. 
Jasikevičius svarstė, ar dar 
atstovauti rinktinei, tačiau 
galiausiai priėmė sprendimą 
padėti komandai olimpinės 
atrankos turnyre.

„Š. Jasikevičius atvyks vė-
liau, tačiau yra pasiryžęs žaisti 
už rinktinę. Neįkalbinėjau jo, 
tik pasakiau, kad jis reika-
lingas komandai. Jis ir pats 
supranta, kad tai paskutinė 
galimybė patekti ir sudalyvauti 
olimpinėse žaidynėse. Šarūnas 
tik rūpinasi, ar galės ‚patempti’ 
kitą sezoną klube. Amžius 
jau toks, kad reikia daugiau 
laiko atsistatyti”, - kalbėjo K. 
Kemzūra.

D a u g i a u s i a i  n e a i š -
kumu supa D. Motiejūną. 
Krepšininkas dar neturi kon-
trakto kitam sezonui su Šiaurės 
Amerikos Nacionalinės krep-
šinio asociacijos (NBA) klubu 
„Houston Rockets”, todėl 
nėra galutinai aišku, ar jis 
galės atstovauti nacionalinei 
komandai.

„Donatas dar neturi su-
tarties su Houston klubu, o 
pasirašyti ją galės tik liepos 
1 dieną. Iki to laiko jis negali 
žaisti ir rizikuoti gauti traumą. 
Mes liepos 3-iąją jau žaidžia-
me atrankos turnyre. Kartu su 
Lietuvos krepšinio federacija 
(LKF) ieškome būdų išspręsti 
šią problemą”, - teigė Lietuvos 
rinktinės strategas.

„Draudimo bendrovės 
draudžia esamą, o ‚FIBA 
Europe’ - buvusį kontraktą. 
Niekas nenori drausti hipote-
tinio, numanomo kontrakto, 
kuris dar nėra patvirtintas 
parašais. LKF jau apdraudė 
buvusią krepšininko sutartį, 
o dabar deramės dėl būsi-

mo kontrakto apdraudimo. 
Tiesa, neaišku, ar toks varian-
tas tiks NBA klubui”, - sakė 
LKF generalinis sekretorius 
Mindaugas Balčiūnas.

Pasak K. Kemzūros, jei D. 
Motiejūnas nežais atrankos 
turnyre, jam durys į olim-
pines žaidynes greičiausiai 
bus užvertos: „Sakiau, kad 
jei Donatas nežais atrankoje, 
o mes pelnysime kelialapį į 
olimpiadą, būtų neetiška, jei, 
liaudiškai tariant, „atkabin-
čiau” kurį nors žaidėją. Tačiau, 
jei kas nors atsitiks ir prireiks 
pagalbos, Donatą būtinai pa-
kviesime į rinktinę”.

Lietuvos vyrų krepšinio 
rinktinė pasirengimą Londono 
olimpinių žaidynių atrankos 
turnyrui pradės gegužės 31 
dieną Druskininkuose. Per 
pasirengimo laikotarpį mūsų 
šalies krepšininkai turėtų su-
žaisti penkerias draugiškas 
rungtynes.

Po pirmosios stovyklos 
krepšininkai birželio 6 dieną 
persikels į Palangą. Birželio 
16 dieną Lietuvos rinktinė 

Klaipėdos „Švyturio” areno-
je susitiks su Makedonijos 
ekipa, o birželio 17 dieną 
Kauno „Žalgirio” arenoje - su 
Graikijos komanda.

K. Kemzūros vadovaujami 
krepšininkai birželio 20-29 
dienomis atrankos turnyrui 
rengsis Houston (JAV). Ten 
lietuviai du kartus - birželio 
23 ir 29 dienomis - susitiks 
su Didžiosios Britanijos ko-
manda, o birželio 27-ąją - su 
Rusijos krepšininkais, kurie 
stovyklaus San Antonio. 

Olimpinis atrankos turnyras 
Caracas vyks liepos 2-8 dieno-
mis. Lietuvos rinktinė B gru-
pėje susitiks su Venesuelos ir 
Nigerijos komandomis. Iš viso 
atrankos varžybose dalyvaus 
dvylika rinktinių, o į olimpi-
nes žaidynes pateks trys.

LKF gegužės 22 d. pratęsė 
bendradarbiavimo sutartį su 
kompanija „Elektromarkt”. 
Sutartį parašais patvirtino LKF 
generalinis sekretorius M. 
Balčiūnas ir „Elektromarkt” 
valdybos pirmininkas Ruslanas 
Kovaliovas.

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

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

OPEN
Mon. – Fri.: 8 am to 6 pm             866 E. 200th St.
Sat.: 8 am to 4 pm                Cleveland, OH 44119

Gegužės 22 d. Lietuvos vyrų krepšinio komandos vyriausiasis 
treneris Kęstutis Kemzūra paskelbė 19 krepšininkų sąrašą, kurių 
laukia rinktinės stovykloje.


