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NATO generalinio sekreto-
riaus Anders Fogh Rasmussen 
paskelbtame metiniame pra-
nešime pažymima, kad devy-
nios Aljanso šalys dideliems 
ginkluotės ir įrangos įsigijimo 
projektams skiria mažiau nei 
10 proc. savo metinio gynybos 
biudžeto. Tarp šių šalių yra ir 
Lietuva.

Sausio 31 d. paskelb-
toje metinėje ataskaitoje 
A.F.Rasmussen pažymi, kad 
be bendros krašto apsaugai 

skiriamos sumos svarbu yra ir 
šių lėšų panaudojimas.

„Sąjungininkai sutarė, kad 
mažiausiai 20 proc. gyny-
bos finansavimo turėtų būti 
skiriama dideliems įrangos 
įsigijimo projektams, tai le-
miamas modernizacijos tempo 
rodiklis. Duomenys rodo, kad 
2012 metais tik penki sąjun-
gininkai daugiau nei 20 proc. 
savo gynybos biudžeto skyrė 
dideliems įrangos įsigijimams. 
Tarp 22 sąjungininkų, kurie 

JAV Valstybės sekretorė Hillary Rodham Clinton vasario 1 d. atsisveikino su valstybės tarnautojais, 
baigusi diplomatės pareigas.                                                                                                           EPA

LIETUVA – TARP MAŽIAUSIAI Į GINKLUOTĘ 
INVESTUOJANČIŲ NATO ŠALIŲ

Lietuvos Laisvės kovotojų sąjunga (LLKS), linkėdama Užsienio reikalų ministrui ir Premjerui išminties neperžengti santykių su kaimynine Lenkija gerinimo vardan 
įstatymais įtvirtintos ribos, netenkinti kaimyninės valstybės numanomų negerų kėslų, raštu įsakmiai persergėjo neteikti išimtinių privilegijų Lietuvos lenkų tautinei 
mažumai. Užsienio reikalų ministro vizito į Lenkiją išvakarėse LLKS prie Užsienio reikalų ministerijos vasario 6 d. organizavo piketą, dar kartą įspėjo išvengti pažadų, 
keliančių pavojų Lietuvos teritoriniam vientisumui bei pažeisti LR Konstituciją.                                                                                                         Piketo organizatorių nuotr.

Vasario 16-ąją – 95-oji LietuVos VaLstybės atkūrimo šVentė

išleido mažiau nei 20 proc. 
būtiniausioms investicijoms 
į ateities pajėgumus, devyni 
sąjungininkai išleido mažiau 
nei 10 procentų”, - rašoma 
NATO interneto svetainėje 
skelbiamoje ataskaitoje.

Remiantis paskelbtais duo-
menimis, mažiau nei 10 proc. 
gynybos biudžeto dideliems 
investiciniams projektams 
pernai panaudojo Belgija, 
Bulgarija, Italija, Lietuva, 
Po r tuga l i j a ,  Rumun i j a , 

Slovakija, Slovėnija ir Ispanija.
Išplatinus šią atsakaitą 

A.F.Rasmussen, kuris vasario 
1 d. apsilankė Lietuvoje, savo 
„Twitter” paskyroje parašė, jog 
būtina „mažinti skirtumus”.

„NATO gynybos finansa-
vimas: vis dar stiprus, tačiau 
nevienodai pasiskirstęs. Visi 
turime investuoti tam, kad 
mūsų visuomenės išliktų sau-
gios”, - socialiniame tinkle 
rašo NATO vadovas.

A.F.Rasmussen ataskaito-
je pažymima, kad dar 2007 
metais JAV finansavimas 
sudarė 68 proc. visų NATO 
išlaidų gynybai, tuo metu 
2012-aisiais amerikiečių dalis 
išaugo iki 72 proc. Dar 21,5 
proc. NATO gynybos biudžeto 
sudaro Jungtinės Karalystės, 
Prancūzi jos ,  Vokiet i jos , 

Italijos ir Kanados kartu su-
dėtos išlaidos gynybai.

„ K i t ų  s ą j u n g i n i n k ų 
Europos dalis sumenko nuo 
8,8 iki 7,5 procentų”, - teigia 
A.F.Rasmussen.

NATO generalinis sekreto-
rius primena, jog 2006 metais 
Aljanso šalys sutarė gynybai 
skirti bent 2 proc. nuo bendro-
jo vidaus produkto.

„2007 metais tik penki 
sąjungininkai išleido daugiau 
nei 2 proc., 2012 metais šis 
skaičius sumenko iki ketu-
rių”, - rašoma A.F.Rasmussen 
metiniame pranešime.

Asignavimai Krašto apsau-
gos ministerijai pernai siekė 
870,2 mln. litų ir sudarė 0,77 
proc. BVP. Mažiau gynybai 
už Lietuvą visame Aljanse 
skiria tik Liuksemburgas.

Europos Sąjungos (ES) spe-
cialusis atstovas Afganistane 
V. Ušackas rugsėjį pradės dirb-
ti Maskvoje ir bus ES ambasa-
doriumi Rusijoje. „Prezidento 
rinkimuose nedalyvausiu. 
Pasirinkau dirbti tą darbą, kurį 
geriausiai išmanau”, - portalui 
lrytas.lt sakė diplomatas.

Vasarą jis turėtų grįžti iš 
Afganistano, kur šiuo metu 
dar eina ES specialiojo atstovo 
šioje valstybėje pareigas. 

ES savo ambasadas turi be-

VYGAUDAS UŠACKAS  
ES AMBASADORIUS MASKVOJE

veik 140 valstybių. V. Ušackas 
sako pretendavęs tik į ambasa-
doriaus pareigas Rusijoje. „Aš 
pateikiau savo kandidatūrą 
praėjusiais metais. Prieš pat 
Kalėdas vyko konkursas. Buvo 
kelios kandidatūros, o šiandien 
paskelbė apie mano paskyri-
mą”, – sakė V. Ušackas.

Europos Sąjungos ambasa-
dorius Rusijoje turės atstovauti 
visų 28 (vasarą prie ES prisi-
jungs Kroatija) valstybių narių 
interesams. 
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Rašytojų sąjungos salė-
je buvo sutikta dvidešimtoji 
rašytojo Arvydo Juozaičio 
knyga „Gyvųjų teatras”, 
kurio personažai: preziden-
to Antano Smetonos žmo-
na Sofi ja ,  Konstant inas 
M i k a l o j u s  Č i u r l i o n i s , 
Feliksas Dzeržinskis, Juzefas 
Pilsudskis, sosto atsisakęs 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
sūnus Vaišvilkas ir kiti. Į ren-
ginį, kurį vedė literatūrologas 
Valentinas Sventickas, knyga 
atkeliavo tiesiai iš spaustuvės. 

Knygą iliustravo dailininkas Aloyzas Stasiulevičius. Pjesių 
ištraukas skaitė Aleksas Kazanavičius ir Gediminas Storpirštis.

Liepos mėnesį Valstybės dienos išvakarėse, istorinėje prezi-
dentūroje bus atidaryta paroda „Pirmosios Lietuvos Respublikos 
inteligentų šeima: tarp tradicijos ir modernumo”. Parodoje bus 
siekiama atskleisti šeimos sampratą, pagrindinius šeimos kūrimo 
bruožus, tradicines tautines ir užsienio įtakas šeimai. Parodos lan-
kytojai susipažins su Smetonos, Griniaus, Stulginskio, Tūbelio, 
Biržiškų, Ivanauskų, Vailokaičių, Lozoraičių, Janulaičių šeimų 
gyvenimo akimirkomis. Nepriklausomoje Lietuvoje tautiniais 
idealais besiremianti šeima buvo pagrindinė vertybė. „Šeima - 
tai tautos miniatiūra”, - teigė prez. A. Smetona.

Kaunietis prozininkas ir dramaturgas Gediminas Jankus, 
ką tik išleidęs dramą „Kybartų aktai”, sako, kad Lietuvai, savo 
nepriklausomybę atkūrusiai daugiau nei prieš 20 metų, tikrai jau 
yra atėjęs metas parsivežti į Lietuvą savo Prezidento palaikus. 
Po tragiškos prezidento Antano Smetonos žūties 1944-aisiais 
jo palaikai buvo priglausti, kaip tuomet tikėta, Clevelande tik 
laikinai, iki Lietuva bus laisva. Jo apsisprendimas trauktis iš 
Lietuvos buvo nulemtas nenoro savo parašu palaidoti Lietuvos 
nepriklausomybę, ką buvo priversti padaryti tuometiniai Latvijos 
ir Estijos prezidentai, sako knygos autorius G. Jankus. „Tikiu, 
kad A. Smetonos palaikai kada nors bus sugrąžinti į savo vals-
tybę, juk toks metas jau atėjęs”.

Vokietijoje aptikta didelė Nesvyžiaus Radvilų portretų ir 
meno dirbinių kolekcija. Surasti eksponatai yra kunigaikščio 
Dominyko - paskutinio tiesioginio Nesvyžiaus Radvilų šakos 
palikuonio - dukters Stefanijos Radvilaitės palikimo dalis. 
Kolekciją paveldėjo Stefanijos sūnus Petras Vitgenšteinas, o 
vėliau jo sesuo, kunigaikštienė Marija Hohenloe-Šilingsfiurst, 
Vokietijos kanclerio žmona. Bavarijoje Šilingsfiurstų rūmus 
Baltarusijos muziejininkams parodė savininkas Konstantinas 
Hohenloe-Šilingsfiurstas. Surasta 30 kunigaikščių Radvilų 
portretų, jų tarpe ir nežinotų kunigaikščio Karolio Stanislovo 
Radvilos, kunigaikščio Dominyko ir jo motinos kunigaikštie-
nės Sofijos portretas, vadinamas retenybe - iki šiol istorikai ir 
menotyrininkai nežinojo, kaip atrodė ši didikė. Tariamasi dėl 
atrastosios kolekcijos parodos.

Lietuvoje šalia Trispalvės keliamos ir Europos Sąjungos vėlia-
vos. Gal tai Briuselio įsakymu pagerbiant siūlomą Bendriją. Tačiau 
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras Egidijus Bičkauskas 
pareiškė: „Aš nesu tiek subrendęs, kad prie namų kelčiau ir Europos 
Sąjungos vėliavą. Ir nenoriu subręsti. O kas kelia - rodo, kad judame 
į Europos Sąjungą kaip į vieningą federacinę valstybę. Aš tikrai nesu 
pribrendęs, kad lietuviai taptų vieninga unitarine Europos Sąjungos 
tauta. Kaip signataras galiu pasakyti, kad daug žilų plaukų atsirado 
kuriant Lietuvą, todėl su nuoskauda žiūriu, kaip dingsta tam tikri 
Lietuvos atributai”. Jo siūlymu 1990-aisiais buvo priimtas Lietuvos 
valstybės vėliavos įstatymas.

Per kovo 3-iąją trijose rinkimų apygardose vyksiančius 
pakartotinius rinkimus dėl Seimo nario mandato varžysis 
37 kandidatai. Sausio 30 d. posėdžiavusi Vyriausioji rinkimų 
komisija (VRK) baigė registruoti visus kandidatus, norinčius 
patekti į Seimą. Daugiausia kandidatų - 14 - yra Ukmergės rin-
kimų apygardoje, 12 - Zarasų-Visagino ir 11 - Biržų-Kupiškio 
rinkimų apygardoje.

Tarp kandidatų į Seimą yra 8 buvę Seimo nariai: Vytautas 
Galvonas, Valdemaras Valkiūnas, Algimantas Dumbrava, Dailis 
Alfonsas Barakauskas, Artūras Melianas, Ligitas Kernagis, 
Gintaras Songaila, Vytautas Šustauskas.

Lietuvos Policijos migracijos tarnybose - pasų keitimo 
antplūdis. Dažniausiai atvyksta norintieji pasikeisti asmens 
tapatybės dokumentus, dauguma jų - vyresni žmonės, kuriems 
lietuviški pasai buvo išduoti prieš 20 metų, rašo dienraštis 
„Lietuvos žinios”.

Naujojoje Arvydo Juozaičio 
knygoje – šešios politinės pjesės. JAV viceprezidentas Joseph R. Biden Miuncheno saugumo konfe-

rencijoje nuoširdžiai bendravo su Izraelio gybybos ministru Ehud 
Barak vasario 1 d. Tačiau tokios šypsenos nebuvo, kai susitiko su 
Rusijos užsienio reikalų ministru Sergej V. Lavrov. Nuomonės 
nesutapo ir Sirijos pilietinio karo reikaluose, taip pat ir žmonių 
teisių ir demokratijos klausimuose. Naujojo Valstybės sekretoriaus 
John Kerry pirmasis vizitas nebus Maskvoje, bet Izraelyje ir pas 
palestiniečius.                                                                              EPA

JAV Senatas patvirtino senatorių John Kerry naujuoju Valstybės 
sekretoriumi. Už jį balsavo 94 senatoriai prieš 3. Jis nuo 1985 
metų atstovavo Massachusetts valstijai JAV Senate kaip demokratų 
partijos narys.                                                                          TNYT

Miunchenas, vasario 1 d. 
(ELTA). Vokietijoje prasidė-
jo tris dienas trukusi 49-oji 
Miuncheno saugumo kon-
ferencija. Į ją susirinko 400 
dalyvių, tarp jų - valstybių ir 
vyriausybių vadovai, užsienio 
reikalų ir gynybos ministrai. 
Konferencijos darbą nušvietė 
beveik 700 žurnalistų.

Pasak konferencijos pir-
mininko, vokiečių diplomato 
Wolfgang Ischinger, pagrin-
dinės forumo temos buvo 
konfliktai Malyje ir Sirijoje. 
Taip pat buvo kalbama apie 
padėtį Artimuosiuose Rytuose 
ir Irano branduolinę programą. 
Žinoma, buvo diskutuojama 
ir apie saugumą pasaulyje bei 
tarptautinius santykius.

JAV į konferenciją delega-
vo viceprezidentą Joe Biden, 
Rusija - užsienio reikalų mi-
nistrą Sergej Lavrov. Lietuvai 
susitikime atstovavo preziden-
tė Dalia Grybauskaitė.

Miuncheno konferencija 
laikoma svarbiausiu pasaulyje 
forumu, kuriame keičiamasi 
nuomonėmis saugumo ir gy-
nybos politikos klausimais. 

prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Lietuvos vadovė kartu su 

Pasaulio banko prezidentu 
Robert Zoellick, Vokietijos 
finansų ministru Wolfgang 
Schaeuble, vienu iš „Deutsche 
Bank” vadovų Anshu Jain, 
Ispanijos užsienio reikalų mi-
nistru Jose Gracia-Margallo ir 
žymiais ekonomikos bei politi-
kos ekspertais dalyvavo konfe-
rencijos atidarymo diskusijoje 
apie Europos Sąjungos (ES) 
ateitį ir patiriamus ekonomi-
nius sunkumus.

Pasisakydama diskusijoje 
Prezidentė pabrėžė, kad ES 
turi daug priemonių proble-
moms spręsti, tačiau pritrūksta 
politinės valios jas įgyven-
dinti. Pasak šalies vadovės, 
nereikėtų kaltinti Europos 
Sąjungos patiems nepadarius 
namų darbų.

„Europos žmonėms reikia 
stiprios ir pastovios Europos 
Sąjungos. Būtini greiti ir efekty-
vūs sprendimai. Lietuva ir kitos 
26 narės bus ekonomiškai ir 
politiškai saugesnės vieningoje 
ir labiau integruotoje Europoje”, 
- D. Grybauskaitę cituoja prezi-
dentės spaudos tarnyba.

Pasak Lietuvos vado-
vės, šių metų antroje pusėje 
Lietuva pirmoji iš Baltijos 
šalių pirmininkaus ES Tarybai. 
Mūsų indėlis bus itin svarbus 
sprendžiant ES ekonomines 
problemas ir įgyvendinant 
krizių prevencines priemones.

Lietuva Europoje laikoma 
sėkmės pavyzdžiu. Stipriai nu-
kentėjusi nuo krizės mūsų šalis 
ėmėsi griežtų, tačiau būtinų 
finansinės drausmės priemonių 
ir per dvejus metus sugebėjo 
sėkmingai atsitiesti. 2011 m. 
Lietuvos ekonomika buvo 
viena sparčiausiai augančių ES.

Miuncheno saugumo konfe-
rencijoje taip pat diskutuojama 
euroatlantinės gynybos, energe-
tikos geopolitikos, kibernetinio 
saugumo klausimais.

49-OJI MIUNCHENO SAUGUMO KONFERENCIJA

Miunchenas, vasario 2 
d. (ELTA). Per Miuncheno 
saugumo konferenciją Sirijos 
opozicijos koalicija pasaulio 
bendruomenės pareikalavo 
įsikišti į kruviną konfliktą 
Sirijoje. Opozicijos vadas 
Moaz al Khatib taip pat pa-
kartojo pasiūlymą derėtis su 
prezidento Bashar al Assad 
režimu, praneša dw.de. 

Kreipdamasis į 49-osios 
kasmetinės Miuncheno sau-
gumo konferencijos daly-
vius, M. al Khatib pareika-
lavo tarptautinės bendruo-
menės karinio įsikišimo į an-
trus metus Sirijoje vykstantį 
pilietinį karą. Tuo pačiu jis 
siūlė imtis tiesioginių dery-
bų su Damasku mainais už 
įkalintųjų paleidimą. 

SIRIJOS OPOZICIJA PAREIKALAVO  
IMTIS VEIKSMŲ

Sirijos opozicijos vado-
vas taip pat paragino JAV 
ir kitų šalių vyriausybes 
sukilėliams suteikti „kokios 
nors elektroninės įrangos”, 
kad režimo kariniai lėktu-
vai negalėtų mėtyti bombų 
ant Sirijos gyventojų. Jeigu 
tai užtikrinanti elektroni-
nė įranga nesustabdytų oro 
antskrydžių, tuomet, anot 
jo, užsienis turėtų surengti 
karinę intervenciją. 

„O jei  ir  tai  nepadės, 
tuomet reikalautume sunai-
kinti Sirijos režimo karinius 
lėktuvus ir ginkluotę, nes 
nepriimtina, kad tarptautinė 
bendruomenė tik iš šalies 
stebėtų, kaip kenčia Sirijos 
žmonės”, - sakė M. al Khatib 
savo konferencijos kalboje.

EUROPOS ŽMONĖMS REIKIA STIPRIOS 
IR PASTOVIOS ES

Miunchenas/Vilnius, va-
sario 1 d. (ELTA). Europai 
reikia stiprios ir ekonomiškai 
bei politiškai labiau integruotos 
sąjungos, pabrėžė Tarptautinėje 
Miuncheno saugumo konferen-
cijoje dalyvaujanti Lietuvos 
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„BALTOSIOS PIRŠTINĖS”  
LIETUVOS SEIME

Lietuvos žurnalas „Veidas” rinko 2012 Metų žmogų. 
Šiemet tas titulas suteiktas pilietinės iniciatyvos „Baltosios 
pirštinės” organizatoriams ir dalyviams, pasisakiusiems 
prieš balsų pirkimą rinkimuose ir klastojamą politiką.

Prasidėjus Seime politiniam spektakliui, kai buvo 
balsuojama dėl „Darbo” partijos trijų narių neliečiamumo 
panaikinimo, Seimo salės balkone stebėjo kelios dešimtys 
jaunų piliečių, kurie kaip Švarių rankų ir skaidrios politikos 
ženklą laikė iškeltas rankas su baltomis pirštinėmis.

Daugelis šių jaunų žmonių pirmą kartą pamatė, kokia 
žema politinė kultūra Lietuvos politikoje. Per pastaruosius 
Seimo rinkimus, kai po pirmojo balsavimo išaiškėjo faktai 
apie masinį rinkėjų balsų pirkimą, susiorganizavo keli 
šimtai jaunimo veiklai. Jie per antrąjį papildomą balsavimą, 
apsimovę baltas pirštines, budėjo prie rinkimų būstinių 
visoje Lietuvoje, kad sustabdytų galimą balsų pirkimą ir 
registravo nemažai rinkimų tvarkos pažeidimų.

Kai jie sužinojo, kad Seime ruošiantis balsuoti dėl sei-
mūnų V. Uspaskich, V. Gapšio ir V. Vonžutaitės politinio 
imuniteto, gali būti perkami net pačių Seimo narių balsai, 
jaunuoliai žaibiškai suorganizavo naują akciją už skaidrią 
politiką, vėl užsimovė baltas pirštines ir susibūrė Seimo 
rūmuose taikiam protestui.

Vienas „Baltųjų pirštinių” vadovų 35 metų Tadas 
Langaitis pareiškė: „Esame čia tam, kad sulaikytume balsų 
pirkimą, nes tuo griaunami demokratinės valstybės pamatai, 
kurie Lietuvoje, jaunoje mūsų valstybėje, ir šiaip dar nėra 
stiprūs. O jeigu mes leisime tam įsigalėti, prarasime ir tai, 
ką turime. Mūsų demokratinė valstybė gali tapti butaforine 
ir iš esmės nustoti egzistuoti. Imuniteto naikinimo metu 
mes esame čia, kad Seimo nariai matytų, jog pilietinė vi-
suomenė tai stebi, ir jaustų atsakomybę balsuodami.” Juos 
palaikė dar tūkstančiai kitų jaunuolių, stebėdami Seimo 
įvykius internete ir per televiziją.

Jaunimas yra nusivylęs Lietuvos politikais, o ypač 
„Darbo” partijos nariais. „Esu ir anksčiau stebėjęs Seimo 
posėdžius, bet tai, ką pamačiau šiandien - viso to absurdo 
aš negaliu apsakyti - po to politinio turgaus, kokio nebuvo 
per visus 22 nepriklausomos valstybės metus”, - įspūdžiais 
dalijosi 24 metų Danielius Stasiulis, dar vienas „Baltųjų 
pirštinių” iniciatorių. „Būtų gerai, kad kiekvienas pilietis, 
kad ir be baltos pirštinės galėtų pasižiūrėti, kaip galima ma-
nipuliuoti mūsų demokratijos pagrindais ir Seimo statutu.”

„Baltųjų pirštinių” akademinis branduolys šiandien - 
pavyzdinis Lietuvos jaunimas.

Tai sovietinėje Lietuvoje beveik negyvenęs ir jau ne-
priklausomoje valstybėje gimę jauni lietuviai, turintys 
vakarietišką požiūrį į savo valstybę ir norintys būti aktyvūs 
lietuvių tautos nariai.

(Pasinaudota „Veido” žurnalo apžvalga, Nr. 52, 2012 m.)

S. Tūbėnas

Lietuvos valstybėje greta 
kamieninės lietuvių tautos gy-
vena tautinės mažumos: rusai, 
lenkai, žydai, totoriai, ukrai-
niečiai ir kt. Didžioji dauguma 
jų yra Lietuvos piliečiai ir to-
dėl vadinami Lietuvos rusais, 
Lietuvos lenkais, Lietuvos 
žydais ir t.t. Tačiau negausi 
dalis Lietuvos lenkų save 
įvardija lenkais Lietuvoje 
(poliaki na Litvie). Sakytume, 
– tegul kaip nori jie vadinasi, 
tik tegul laikosi Lietuvos įsta-
tymų, gerbia kamieninę tautą, 
nesielgia čia kaip šeimininkai. 
Iš tikrųjų, jei nesi Lietuvos 
lenkas, o tik lenkas Lietuvoje, 
nenori integruotis į kamieninės 
tautos valstybę, valstybė tave 
gali laikyti tik svečiu, kuriam 
Lietuvos įsipareigojimai yra 
ženkliai mažesni nei Lietuvos 
piliečiui. Tačiau tie „poliaki na 
Litvie” užsimanė, kad jiems 
būtų suteiktos ne tik Lietuvos 
piliečio teisės, bet priedu – ir 
kai kurios Lenkijos piliečio 
teisės. Tarp tokių teisių – as-
mens dokumentuose pavardes 
bei vardus rašyti lenkiškais 
rašmenimis, vietovių bei ga-
tvių pavadinimus rašyti ar 
net išversti į lenkų kalbą. 
Lenkijos ambasada Lietuvoje 
jiems dalina „Lenko kortą” su 
Lietuvos lenkų įsipareigoji-
mais Lenkijai, bei jiems teikia-
momis Lenkijoje ir Lietuvoje 
tam tikromis privilegijomis. 

Gal tos mažumos mažu-
mai tebesisapnuoja Liublino 
unija, Želigovskis ir Pilsudskis 
Lietuvoje, gal jie lenkų kalbą 
vertina aukščiau už lietuvių 
kalbą, nes nei, tarkim, Rusijoj 
ar Amerikoj tokių teisių len-
kai nereikalauja. Galėtume 
nekreipti dėmesio į „svečių” 
absurdiškus reikalavimus, ta-
čiau Lenkijos valstybės vado-
vai mūsų valstybės vadovams 
dainuoja tą pačią dainelę. Gi 
mūsiškiai valstybės vadovai 
tos dainelės pataikūniškai 
klauso, absurdiškoms lenkų 
ambicijoms mūsų tautinio oru-
mo žeminimo sąskaita pritaria, 
vykdo antikonstitucinį flirtą, 
žada „problemą” spręsti ir net 
teikia vilčių, kad lenkų asmens 

dokumentuose bus leista rašyti 
pavardes lenkiškais rašmeni-
mis, vietovių ir gatvių pavadi-
nimus – taip pat. Minimą flirtą, 
neturėdamas jokių tam Tautos 
įgaliojimų, pradėjo preziden-
tas Valdas Adamkus. Tiek 
buvusio prezidento ir prem-
jero A.Brazausko, tiek prezi-
dento V.Adamkaus perdėtas 
palankumas nepamatuotoms 
lenkų ambicijoms, pariteto 
Lenkijos lietuvių ir Lietuvos 
lenkų padėties nepaisymas 
iš Lenkijos pusės, žeidžia 
lietuvių tautinį orumą, kenkia 
Lietuvos lenkų integravimuisi 
į lietuvių tautą ir jos valstybę. 
Čia dera pabrėžti, kad minimas 
išskirtinumas lenkams taip pat 
žemintų kitų Lietuvos tautinių 
mažumų orumą, jei tų tautybių 
atstovams asmens dokumen-
tuose nerašytume pavardžių 
jų rašmenimis (rusų, žydų, 
arabų ir kt.). Nekalbant apie 
labai brangiai kainuojančias 
technines kliūtis, išskirtinu-
mo precedentas vestų į tikrą 
Babelį.

Lietuvos Konstitucijos 
14-tas straipsnis valstybi-
ne kalba įtvirtino lietuvių 
kalbą, Lietuvos Respublikos 
Konstitucinis Teismas 1999 m. 
ir pakartotinai 2006 m. gegužės 
10 d. išaiškino, jog valstybi-
nė kalba privaloma visiems 
piliečiams ir visoje valstybės 
teritorijoje. Todėl derybos dėl 
rašybos nelietuviškais rašmeni-
mis, nevalstybinės kalbos var-
tojimas valstybinėse įstaigose 
prilygsta nesusipratimui juolab, 
kad lietuvių tauta, patyrusi de-
šimtmečių lietuviškos spaudos 
draudimą, yra itin jautri kal-
bos bei rašybos pažeidimams. 
Peršamas rašybos svarstymas 
tik galutinai sukompromituo-
tų siūlymų autorius, nes toks 
svarbus Konstitucijos keitimas 
įmanomas tik tautai pritarus 
referendumu. Tokio pritarimo 
tikimybė neabejotinai lygi 
nuliui.

Atkuriant Nepriklauso-
mybę buvo labai ryškus iš 
užsienio palaikomas siekis 
suskaldyti Lietuvą gabalais 
ir ją politiškai dezintegruoti, 

kaip kad 1940 m. atsitiko 
Suomijoje ir jau mūsų laikais – 
Moldovoje. Lietuva ryžtingai 
sužlugdė „Jedinstvos”, kuriai 
priklausė dalis rusų ir lenkų 
tautinės mažumos atstovų, 
planus, nors Lietuvos teri-
torinio skaldymo strategijos 
reliktai nuolat buvo puoselėja-
mi, siūlant panaikinti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 
apibrėžtą valstybinės lietuvių 
kalbos statusą ir atskirose 
vietovėse iškraipyti ir svetima 
kalba rašyti vietovardžius, 
gatvių pavadinimus, pasuose 
rašyti kitokia kalba Lietuvos 
piliečių pavardes ir vardus. 
Dabar tam viešai pritaria 
premjeras A.Butkevičius, 
žadėdamas tai legalizuo-
ti. Tačiau tai ir būtų galimo 
Lietuvos valstybės teritorinio 
vientisumo pažeidimas, o 
kartu ir priesaikos sulaužymas.

Akivaizdu, kad LSDP koa-
licinės sutarties partnerė Lenkų 
rinkimų akcija (LRA) neatsi-
sakė teritorinės autonomijos 
ir visomis išgalėmis siekia 
ją įteisinti, pažeisdama LR 
Konstituciją. Antai LRA nariai 
neatsisako „Lenko kortos”, kas 
liudija lojalumą kitai valstybei, 
o Seimo narys M.Mackevičius 
su „Lenko korta” net įsibrovė 
į LR Seimo Saugumo komi-
tetą ir turės galimybę prieiti 
prie slaptų dokumentų. 

Lietuvos Laisvės kovotojų 
sąjunga (LLKS), linkėdama 
Užsienio reikalų ministrui ir 
premjerui išminties neper-
žengti santykių su kaimyni-
ne Lenkija gerinimo vardan 
įstatymais įtvirtintos ribos, 
netenkinti kaimyninės vals-
tybės numanomų negerų kės-
lų, raštu įsakmiai persergėjo 
neteikti išimtinių privilegijų 
Lietuvos lenkų tautinei mažu-
mai. Užsienio reikalų ministro 
vizito į Lenkiją išvakarėse 
LLKS prie Užsienio reikalų 
ministerijos vasario 6 d. orga-
nizavo piketą, dar kartą įspėjo 
išvengti pažadų, keliančių 
pavojų Lietuvos teritoriniam 
vientisumui bei pažeisti LR 
Konstituciją.

Algimantas Zolubas

TEBESISAPNUOJA LIUBLINO UNIJA

Su oficialiu vizitu Lenkijoje 
esant is  Lie tuvos  užs ie -
nio reikalų ministras Linas 
Linkevičius davė interviu vie-
nam didžiausių šalies laikraščių 
„Rzeczpospolita”, kuriame 
atsiprašė, kad 2010 metais 
Lietuvos Seimas nepritarė 
kompromisiniam sprendimui 
dėl lenkiškų pavardžių rašymo.

Sprendimas buvo atmestas 
paskutinio buvusio Lenkijos 
prezidento Lech Kaczynski 
vizito metu Lietuvoje 2010-ųjų 
balandį. Dar po kelių dienų pre-
zidentas žuvo lėktuvo katastro-
foje skrisdamas į Smolenską.

LINAS LINKEVIČIUS ATSIPRAŠO LENKŲ 
UŽ SAVO KOLEGAS

L.Linkevičius, duodamas 
interviu, atsiprašė už savo ko-
legų sprendimą 2010 metais. 
Į klausimą, kodėl tuomet kai-
rieji, socialdemokratai ir kitos 
dabar valdančiąją daugumą 
sudarančios partijos neparė-
mė kompromisinio pavardžių 
rašymo projekto, jis atsakė: 
„Tai didelė gėda”.

„Prezidentas L.Kaczynski 
buvo didelis Lietuvos drau-
gas. Kad tai nutiko jo vizito 
metu, labai nemalonu. Tuomet 
nebuvau Seimo narys, bet no-
rėčiau už tai atsiprašyti. Anas 
balsavimas parodė, koks tai 

sudėtingas dalykas. Reikia 
kalbėtis, reikia pasitikėjimo. 
Tai skaudi pamoka. Dabartinė 
valdžia nori pokyčių dėl tauti-
nių mažumų, bet nesame tikri, 
ar tai vyks sėkmingai. Todėl 
turime padėti vieni kitiems, 
nes tai mūsų visų bendras tiks-
las. Visos Vyriausybės vardu 
sakau, kad tikrai norime šių 
pokyčių”, – lenkų dienraščiui 
sakė L.Linkevičius.

2010-ųjų balandį Seimas 
nepritarė Vyriausybės siūlomam 
projektui, pagal kurį nuo 2011 
metų asmens dokumentuose 
pavardės galėjo būti nebelietu-
vinamos ir rašomos nelietuviš-
kais rašmenimis.                  LRT
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Šokis ant mirusio žmogaus 
kapo. Taip Rusijos sprendimą į 
teisiamųjų suolą sodinti prieš 3 
metus mirusį teisininką Sergej 
Magnitskij vadina velionio 
artimieji.

Teismo posėdis turėjo 
įvykti Maskvoje, bet buvo 
atidėtas iki vasario 18-osios, 
nes, teismo žodžiais, nepasi-
rodė S.Magnitskij gynybos 
komanda. 

„Teisėjas, laikydamasis ly-
gybės prieš įstatymą principo, 
paskyrė jam gynybą”, – teigė 
teismo atstovė Aleksandra 
Berezina.

Procesą vadino farsu
N e s i r o d y t i  t e i s m e 

2009 m. mįslingai mirusio 
S.Magnitskio gynyba turi 
priežasčių. 

Jo motina Natalija ir jos 
advokatas Nikolaj Gorochov 
atsisakė dalyvauti teismo pro-
cese.

„Manau, kad teisti mirusį 
vyrą yra nežmoniška. Tai ne 
teismas, o farsas, ir aš jame 
nedalyvausiu”, – piktinosi 
N.Magnitskaja.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠEŠIOLIKTOJI VYRIAUSYBĖ

I n v e s t i c i n i o  f o n d o 
„Hermitage Capital” teisi-
ninku dirbęs S.Magnitskis 
mirė Maskvos izoliatoriuje 
„Matroskaja tišina”, už gro-
tų praleidęs 358 dienas. 37 
metų vyras buvo sulaikytas 
2008-aisiais, kai nustatė, kad 
Rusijos pareigūnai iš šalies 
biudžeto pasisavino 230 mln. 
JAV dolerių.

Teis ininkas buvo ap-
kaltintas mokesčių vengi-
mu ir sukčiavimu. Po metų 
S.Magnitskiui mirus puse lūpų 
kalbėta, kad jis buvo mirtinai 
sumuštas.

Sulaukė grasinimų?
Sausio 28 d., kai turėjo 

prasidėti mirusiojo teismas, 
dar daugiau žibalo į ugnį 
šliūkštelėjo žinia, kad buvu-
siam S.Magnitskij vadovui 
– vienam fondo „Hermitage 
Capital” įkūrėjų William 
Browder grasino pats Rusijos 
premjeras Dmitrij Medvedev.

Pasaul io  ekonomikos 
forume Davose viešinčiam 
finansininkui 4 žurnalistai 
papasakojo, ką girdėjo per 

TEISINGUMO GRIMASOS ten pat vykusį susitikimą su 
D.Medvedev.

„Gaila, kad S.Magnitskij 
mirė, o W.Browder vis dar 
gyvas ir yra laisvas”, – esą ne-
oficialiai kalbėdamasis su ži-
niasklaida teigė D.Medvedev.

„Tai šalis, kuri žudo žmo-
nes užsienyje. Jie tai sugeba. 

Ir jeigu premjeras man 
grasina Davose, taip, aš su-
nerimęs”, – sakė W.Browder.

Žurnalistas atsiprašė
S.Magnitskij mirtis iš karto 

sukėlė tarptautinį žmogaus 
teisių gynėjų pasipiktinimą. 

Reaguodamos į šį atvejį 
pernai JAV Kongresas priėmė 
vadinamąjį Magnitskij aktą. 

Pagal jį į JAV uždraus-
ta atvykti Rusijos valstybės 
tarnautojams, prisidėjusiems 
prie auditoriaus persekiojimo 
ir mirties.

Maskva netruko atkeršyti. 
Prieš pat Naujuosius metus 
Rusijoje buvo priimtas „Dimos 
Jakovlevo įstatymas”, pagal 
kurį amerikiečiams uždrausta 
įsivaikinti rusų našlaičius.

Šį Rusijos žingsnį tuomet 
išdrįso sukritikuoti garsus 
Rusijos žurnalistas Vladimiras 

Pozner.
„Kai valstybei atstovaujan-

tys žmonės priima sprendimus, 
kurie šalį padaro pajuokos 
objektu, tai nėra nieko gero”, – 
per Kremliaus kontroliuojamą 
Pirmąjį kanalą pareiškė garsus 
Rusijos žurnalistas.

Rusijos parlamentarai 
tuojau pat pagrasino priimti 
„Poznerio įstatymą”, pagal 
kurį uždraustų užsieniečiams 
dirbti valstybiniuose kana-
luose. 

V.Pozner atsiprašė, kad 
įžeidė parlamentą. 

Deputatai sakė, kad yra 
pasirengę atleisti žurnalistui, 
tačiau užmojų priimti minėtą 
įstatymą neatsisakys.

 „Reuters”

Lietuvos lenkų rinkimų ak-
cijos (LLRA) vadas Valdemar 
Tomaševski palankiai vertina 
Lietuvos ir Lenkijos užsienio 
reikalų ministrų susitikimą, 
tačiau apie lenkų tautinės ma-
žumos interesus kalba su užuo-
minomis apie ultimatumą.

„Jeigu Tautinių mažumų 
įstatymo priėmimo ir Švietimo 

įstatymo pakeitimo procesas 
nebus greitas, o taip pat – jeigu 
nebus skubių pakeitimų dėl 
lietuvių kalbos brandos egza-
mino laikymo tautinių mažumų 
mokyklose, svarstysime netgi 
pasitraukimą iš valdančiosios 
koalicijos”, - Lenkijos nau-
jienų agentūra PAP cituoja V. 
Tomaševski.

Lietuvos ir Lenkijos di-
plomatijos šefų – Lino Linke-
vičiaus ir Radoslaw Sikorski – 
susitikimą LLRA vadas vadina 
R. Sikorski pergale.

„Tai ministro R. Sikorskio 
pergalė ir jo vykdomos po-
litikos laimėjimas”, - sakė 
V. Tomaševskis. Jis taip pat 
priminė, kad prieš keletą metų 
Lenkijos užsienio reikalų mi-
nistras pareiškė nesusitiksian-
tis su Lietuvos diplomatijos 
vadovu iki nebus pradėtos 
spręsti Lietuvos lenkų proble-
mos. „Ministras R. Sikorskis 
laikėsi duoto žodžio, kadan-
gi ankstesnė centro-dešinės 
Lietuvos Vyriausybė net ne-
rodė noro spręsti mūsų pro-
blemas”, - pridūrė europarla-
mentaras.

GREITU METU NEPATENKINUS LENKŲ 
REIKALAVIMŲ, TRAUKSIMĖS IŠ KOALICIJOS

Algirdas Butkevičius 
Ministras Pirmininkas

Rimantas Šadžius 
Finansų ministras

Birutė Vėsaite 
Ūkio ministrė

Jarsolav Neverovič 
Energetikos ministras

Linas Linkevičius 
Ministras Pirmininkas

Virgilijus Jukna 
Žemės ūkio ministras

Algimanta Pabedinskienė 
Soc. apsaugos ir darbo ministrė

Valentinas Mazuronis 
Aplinkos ministras

Vytenis Andriukaitis 
Sveikatos apsaugos ministras

Dainius Pavalkis 
Švietimo ir mokslo ministras

Dailis Alfonsas Barakauskas 
Vidaus reikalų ministras

Juozas Olekas 
Krašto apsaugos ministras

Rimantas Sinkevičius 
Susisiekimo ministras

Juozas Bernatonis 
Teisingumo ministras

Šarūnas Birutis 
Kultūros ministras
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Jungtinių Valstijų nevy-
riausybinės organizacijos per-
kėlė Rusijos pilietybę turin-
čius savo biurų darbuotojus į 
Lietuvą po to, kai Rusijoje su-
griežtinus įstatymus šios orga-
nizacijos sulaukė Federalinės 
saugumo tarnybos (FSB) dė-
mesio, pranešė Rusijos dien-
raštis „Kommersant”.

Pasak dienraščio interneto 
svetainėje trečiadienį publi-
kuojamo straipsnio, 2012 metų 
pabaigoje Rusijoje biurus už-
darė Nacionalinis demokratų 
institutas (NDI) ir Tarptautinis 
respublikonų institutas (IRI).

„Kaip tapo žinoma, neapsi-

ribota paprastu biurų uždary-
mu: NDI ir IRI, nerimaudami 
dėl rusų darbuotojų likimo, 
juos kartu su šeimomis išvežė 
į Lietuvą”, - rašoma publika-
cijoje.

Pasak „Kommersant” , 
kalbama apie septynis dar-
buotojus, įskaitant ir vado-
vus Tamerlaną Kurbanovą ir 
Nataliją Budajevą.

„Mes dirbome augan-
čio nervingumo sąlygomis. 
Centriniame JAV biure žinojo, 
kad čia didėja priešiška atmos-
fera. Kadangi mums neleidžia 
dirbti, jie nusprendė uždaryti 
Rusijos skyrių. O vadovybė, 

KVIEČIAME 
ATSILIEPTI

Siekiant atgaivinti ir išsau-
goti žinias apie žymius Lietuvos 
nepriklausomybės žmones, 
gyvenusius Kauno miesto 
Žaliakalnyje, Vaižganto gatvė-
je, renkama rašytinė, žodinė, 
dokumentinė, foto informacinė 
medžiaga. Sumanytojai mano, 
kad užrašyta ir paskelbta me-
džiaga apie išblaškytus po pa-
saulį žmones, kurie savo darbais 
ir gyvenimu nusipelnė Lietuvai, 
apie jų ir šeimų likimus, susietus 
su istoriniais įvykiais, būtų labai 
vertinga ne tik dabartinei kartai, 
bet ir ateičiai.

Vaižganto gatvėje gyve-
no, kūrė žymūs kultūros ir 
meno veikėjai, nepriklausomos 
Lietuvos tarnautojai, moksli-
ninkai, aukšto rango karininkai, 
kunigai, diplomatai. Tokie, 
kaip Juozas Tumas-Vaižgantas, 
Vincas Mykolaitis-Putinas, 
Antanas Busilas, matematikos 
profesorius Jonas Matulionis, 
kunigai Antanas Šmulkštys, 
Juozas Purickis, aktorė ir re-
žisierė Unė Bei Babickaitė 
Graičiūnienė, vadybos mokslo 
pradininkas Vytautas Andrius 
Graičiūnas, generolas Kazys 
Tallat-Kelpša,  pulkinin-
kas Juozas Papečkis, pulk. 
Pranas Lesauskis, pulk. Kazys 
Ramanauskas, Gen. štabo avi-
acijos pulkininkas leitenantas 
Mykolas Mačiokas, ministras 
ir diplomatas Petras Klimas, 
architektas Stasys Kudokas, 
Lietuvos Respublikos švieti-
mo ministras, LŽŪA rekto-
rius Juozas Tonkūnas, kalbi-
ninkas Kazys Ulvydas, LR 
Susisiekimo viceministras 
Juozas Jankevičius ir kiti. Šioje 
gatvėje buvo įsikūrusi Švedijos 
atstovybė ir Japonijos konsu-
latas.

Surinkta medžiaga, šių 
ir kitų, jeigu dar papildomai 
atsirastų, žmonių giminėms 
pritariant, bus panaudota kny-
gai „VAIŽGANTO GATVĖ 
IR JOS ŽMONĖS”, kurios 
sumanytoja yra tėvų staty-
tame name (T.Vaižganto g. 
Nr.20) ten gimusi ir augusi 
Mykolo Mačioko duktė Laura 
Mačiokaitė - Janušauskienė 
i r  rašytojas  Stanis lovas 
Abromavičius.

Visą informaciją, prisi-
minimus, turimų dokumentų 
nuorašus autoriai gali per-
duoti tiesiogiai arba siųsti 
paprastu, o taip pat el. paštu 
Laurai Janušauskienei, adresu: 
Liepų g.7, Raudondvario k., 
LT -54138, Kauno rajonas, 
Lietuva. Telefonai pasiteirauti: 
8-37-549677, 8-650-39910, el. 
paštas raudlaura@gmail.com 
arba laisve@kovaz.net

Būtų malonu ir laukčiau, 
jeigu į šį kvietimą atsilieptų 
ir anksčiau išvykę bei dabar 
išeivijoje gyvenantys lietuviai. 

L. Janušauskienė

Europos Sąjungos vado-
vaipagaliau susitarė dėl 2014-
2020 metų biudžeto, kuriame 
Lietuvai teks 44,74 mlrd. litų. 
Derybos tęsėsi 25 valandas, to-
dėl Lietuvos prezidentė Dalia 
Grybauskaitė juokavo niekada 
nemaniusi, kad deryboms 
reikia pasiimti dantų šepetėlį.

„Pirmiausia, yra sprendi-
mas, Europos šalių vadovai 
sugebėjo po 25 valandų dery-
bų be pertraukos ir be miego 
suderėti Europai septynerių 
metų biudžetą. Aišku, tokioje 
finansinėje situacijoje, kokioje 
yra Europa, šis biudžetas yra 
gerokai mažesnis negu visi 
norėtų, bet kai kurios šalys, pa-
vyzdžiui, mes gavome 4 mlrd. 
litų arba 10 proc. didesnį 
biudžetą nei turime šioje 
perspektyvoje”, - vasario 8 d. 
vakare sakė D. Grybauskaitė.

Prezidentė taip pat infor-
mavo, kad Lietuva užsitikrino 
450 mln. eurų arba 1,55 mln. 
litų Ignalinos atominės elektri-
nės (IAE) uždarymui.

„Turint galvoje, kad mes 
300 mln. eurų nepanaudo-
jome, bet mums leidžiama 
„persinešti” į ateinančią pers-
pektyvą, tai 2014-2020 metais 
mes galėsime panaudoti 750 
mln. eurų. Tai yra labai ge-
rai”, - sakė šalies vadovė. Jos 
teigimu, tiesioginės išmokos 
žemdirbiams per šį laikotarpį 
padidės 70 proc. ir sieks 676 
litų už hektarą.

„Lietuva, šalia bendro pa-
keto, dar gaus iš taip vadinamų 
infrastruktūrinių lėšų, kurios 
bus skirtos energetikai ir įvai-
riomis jungtims Europoje. 
Ten numatytos didelės lėšos 
infrastruktūros plėtrai. Taigi 
šalia konkretaus paketo, kuris 
skirtas vien Lietuvai, mes ga-
lėsime pasinaudoti bendromis 
biudžetinėmis eilutėmis ir ats-
kiromis programomis”, - sakė 
D. Grybauskaitė.

Klausiama, kodėl derybos 
truko tiek ilgai, prezidentė pa-
sakojo, kad dalis šalių norėjo 
labai daug, o tos šalys, kurios 
moka didžiausias įmokas į 

Europos Sąjungos vadovai džiaugiasi priėmę ES 2014-2020 m. biudžetą.                                 Reuters

NAUJAME ES BIUDŽETE LIETUVAI SKIRTA 4 MLRD. LITŲ DAUGIAU

Europos Sąjungos biudžetą, 
negalėjo skirti tiek lėšų. „Aš 
tik džiaugiuosi, kad sumažinus 
Europos Sąjungos biudžetą 33 
mlrd. eurų, Lietuva sugebėjo 
gauti daugiau nei šioje finan-
sinėje perspektyvoje”, - teigė 
D. Grybauskaitė.

Apkarpytas biudžetas
Atspindintis sunkius laikus 

Europos ekonomikoje, šis 
biudžetas bus pirmasis griežto 
taupymo biudžetas per šešis 
dešimtmečius. Pirmuose pra-
nešimuose minima, kad sutarta 
apkarpyti išlaidas 3 procentais.

Prancūzijos prezidentas 
Francois Hollande vasario 
8 d. pareiškė, kad sutartis dėl 
ilgalaikio Europos Sąjungos 
biudžeto yra „geras kompro-
misas”.

„Toks susitarimas paprastai 
ilgai rengiamas, bet manau, 
kad tai yra geras kompromi-
sas”, – sakė jis pasibaigus 
25 valandas trukusių įtemptų 
derybų maratonui dėl beveik 
trilijono eurų biudžeto 2014-
2020 metams.

Didžiosios Britanijos mi-
nistras pirmininkas David 
Cameron pasidžiaugė, kad 
vasario 8 d. susitarta dėl ma-
žiausio ES biudžeto, ir, anot jo, 
tai esąs ženklas, kad Europos 

Sąjungos reforma yra galima.
„Gerai, kad mes turime 

sutartį, – sakė D.Cameron, 
aktyviausiai siekęs ES išlaidų 
apkarpymo. – Tai rodo, kad 
dirbant su sąjungininkėmis, 
įmanoma imtis realių veiksmų 
reformų Europos Sąjungoje 
link”. H.Van Rompuy ragina 
ES parlamentą pritarti taupia-
jam biudžetui

Europos Parlamentui, kuris 
yra priešiškas ką tik sutartam 
ES biudžete išlaidų mažinimui 
ir kuriam priklauso tarti le-
miamą žodį dėl šios sutarties, 
reikia prisiimti atsakomybę 
ir patvirtinti biudžetą, pareiš-
kė vasario 8 d. ES Vadovų 
Tarybos pirmininkas H. Van 
Rompuy.

ES valstybių vadovai, 
suderinę ryškiai skirtingus 
požiūrius, jau prisiėmė at-
sakomybę laikytis griežto 
taupymo biudžeto 2014-2020 
metais. „Aš tikiuosi, kad 
Europos Parlamentas prisiims 
savo (atsakomybę)”, – sakė 
H. Van Rompuy po ilgiau 
kaip parą trukusio derybų 
maratono.

Tačiau keturių didžiausių 
grupių Europarlamente va-
dovai sako, kad jie nepritars 
biudžetui, jeigu pastarasis ne-
padės skatinti ES ekonomikos 

augimo.
„Europos Parlamentas ne-

gali pritarti tokiai sutarčiai, 
kokia ji yra dabar”, – sakoma 
bendrame pareiškime, kuriuo 
apgailestaujama, kad H. Van 
Rompuy nepasitarė su jais iš 
anksto.

„Tikros derybos prasidės 
dabar su Europos Parlamentu. 
Mes laikysimės savo priorite-
tų, kuriuos aiškiai apibrėžėme 
daugybę kartų”, – pažymima 
pareiškime.

H. Van Rompuy perspėjo, 
kad Europos biudžetas nėra 
„sąskaitybos pratimas” ir 
prieš atmesdami jį, įstatymų 
leidėjai turi „labai rūpestin-
gai” pagalvoti apie galimas 
milžiniškas pasekmes ekono-
mikai, užimtumui ir ateities 
perspektyvai.

Š i u o  m e t u  E u r o p o s 
Sąjungai pirmininkaujan-
ti Airija pradės derybas su 
Europarlamentu, siekdama 
suderinti skirtingus požiūrius, 
kad sutarčiai būtų pritarta.

ES valstybių vadovai susi-
tarė dėl 3 procentais sumažinto 
biudžeto 2014-2020 metams, 
suderinę labai skirtingus po-
žiūrius į tai, kaip reikėtų val-
dyti išlaidas griežto taupymo 
laikais daugumoje ES narių.

                      ELTA

JAV ORGANIZACIJOS SAVO DARBUOTOJUS  
IŠ RUSIJOS KELIA Į LIETUVĄ

žinodama, kad mus kaltino 
valstybės išdavimu, pasiūlė iš-
važiuoti ir organizavo persikė-
limą į Lietuvą”, - Rusijos lei-
diniui sakė vienas iš į Lietuvą 
atvykusių darbuotojų, kuris 
neįvardijamas.

„NDI Rusijoje paliko tik 
buhalterį, kuris dirba pagal 
pasitikėjimą ir atlieka mi-
nimalias funkcijas - rengia 
finansines ataskaitas. Tačiau 
dabar NDI vadovybė rimtai 
nerimauja dėl jo likimo”, - 
dėstė „Kommersant” pašne-
kovas.

Pasak jo, toks sprendimas 
priimtas Rusijoje priėmus įsta-
tymus, apsunkinančius nevy-
riausybinių organizacijų vei-

klą, ir padažnėjus FSB parei-
gūnų apsilankymams pas NDI 
ir IRI vadovus. Neįvardytų 
pašnekovų teigimu, nerimo 
priežastimi tapo 2012 metų 
rudenį priimtos Baudžiamojo 
kodekso pataisos, susijusios 
su straipsniais dėl valstybės 
išdavimo ir šnipinėjimo.

„Saugumo organų atstovai 
užsimindavo, kad naujasis 
įstatymas dėl valstybės išda-
vimo numato platų traktavi-
mą, kuriuo esant reikalui jie 
gali pasinaudoti”, - tėvynę 
palikusius nevyriausybininkus 
cituoja „Kommersant”.

Šiuo metu Rusijos pilietybę 
turintys NDI ir IRI darbuotojai 
yra Vilniuje.                    LRT
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Ar katalikai kalti 
separatizmu ir 
partiškumu?

Kubilius, Jakšto žodžiais, 
esą daug prirašęs bei prikalbėjęs 
apie katalikų ekskliuzivizmą, 
bet „fakto nepatiekė nei vieno... 
Aš prisipažįstu — tokių faktų 
nežinau. Visur — ir Kaune, ir 
Vilniuj ir Rygoj ir kitur lietuvių 
katalikų veikėjai moka puikiai 
sugyventi su dorais pirmeiviais. 
Jei lietuviai katalikai būtų tokie 
aršūs ekskliuzivistai, kaip kad 
p. V. (Smetona) ir J. K (ubi-
lius) įrodinėja, tai vargiai būtų 
galėjusios atsirasti visos mūsų 
kultūrinės draugijos, kaip Saulė, 
Daina, Blaivybė ir net pati 
Viltis. Tokių kraštutinių deši-
niųjų eksliuzivistų tarp lietuvių, 
man rodos, visai kol kas nėra” 
(Draugija, N 76).

Jakštas galvojo, kad vilti-
ninkų vienybės misija pagrįsta 
netikru pagrindu. Smetona ir 
Kubilius esą „prirašę devynes 
galybes apie nesutarimą” tik 
iš vieno lokalinio fakto — 
Suvalkijoje, kurį iškėlė Meškus 
Vadove (1913, N 55), turėdamas 

ANTANAS SMETONA
TAUTINĖS VIENYBĖS IEŠKOTOJAS

Stasys Yla
Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje

IX.
„galvoj ne visus pirmeivius, 
tik savuosius kraštutinius su-
valkiečius, knisančius vietinių 
katalikiškųjų draugijų šaknis”.

Jakštui tad atrodė, kad vilti-
ninkai dirbtinai kuria pesimistinį 
padėties vaizdą, kad paskui 
galėtų šaukti: „Nėra vienybės, 
kurkim vienybę!” Jakštas ci-
tuoja Kubiliaus žodžius: „Jei 
mes (katalikai) tik girsimės, o 
tylėsime apie silpnumus, tuo-
met nebus ir jokios pažangos”. 
Jei taip iš tikrųjų būtų, sako 
Jakštas, žinoma, ir mes pagirti 
to negalėtume. Bet ar taip yra? 
Ar kas kur girdėjo lietuvius 
katalikus besigiriant? Abejoju. 
Aš bent to mūsų pasigyrimo 
(išskyrus netikusį pirmeivio 
Kudirkos sukurtąjį mūsų tau tos 
himną), niekur nesu sutikęs. Ne 
pasigyrimo pas mus daug, bet 
pesimizmo, hiperkriticizmo, 
savo tautos ir savo žmonių 
negerbimo; liguisto aimanavi-
mo (m. p. Y) apie tai, kad viskas 
pas mus negerai, niekam verta. 
Negera, mat, mūsų katalikiška 
moksleivija, ne gera jų ‘Ateitis’, 
negera visa katalikų visuomenė, 
ne geros mūsų katalikiškos drau-

gijos — žodžiu sakant, viskas 
negerai ir negerai”.

To pesimizmo esą ypač pas 
viltininkus. „Skai tant tuos vi-
sus skundus, kurių daugiausia 
randasi Viltyje, nenorom kyla 
klausimas, ar viskas gerai to 
laikraščio raštuose ir jų autorių 
galvose. Ar ten nepriviso kokių 
nesveikų pirmeiviškai pasimis-
tiškų mikrobų, verčiančių tuos 
ponulius į viską per juodus 
akinius žiūrėti”.

„Tiesa, sako Jakštas, kritikos 
mums reikia, bet teisingos, o ne 
partyvios, subjektyvios, viską 
peikian čios ir viską norinčios 
sureformuoti be ‘Bažnyčios 
autoritetų’ sub specie Viltitatis 
ar Vilnitatis. Aš pri pažįstu ne-
mažiau už p. J. K(ubilių), kad 
Vilniaus lietuvių santykiai su 
dvasiška valdžia nėra normalūs, 
kad ten ‘katalikybė’ būna kai 
kada keistoka, bet visa tai nėra 
kokia neatmainoma būtenybė, 
tik pereinamasis konkretus fak-
tas. Jis dabar yra, ryt jo gali ir 
nebūti. Tam faktui pašalinti yra 
ne vienas legalus kelias”.

Jakštas sutinka, kad „reikia 
mums ir vienybės veikime”, bet 
J. Kubiliaus „peršamoji vienybė 
yra kažkokia virškatalikiška, 
nepaprasta”.

Antrą viltininkų priekaištą, 
esą, katalikai partyvūs, Jakštas 
laiko kilusiu iš šių dienų politikų 
klausi mo: „ar gali būti politiškas 
bei socialinis veikimas bepar-
tyvus?” Jakštas ironizuoja: tai 

esanti „puiki te ma mėgėjams 
bergždžių ginčų!” Jo nuomone, 
„bepartyvis tikra žodžio prasme 
tegalėtų būti tik grabe gulįs 
numirėlis, kuriam niekas jau 
ant žemės neberūpi, arba tikras 
filosofas, pasiekęs absoliučią 
tiesą. Šis pasta rasis negalėtų 
priklausyti jokiai partijai jau dėl 
to, kad šiaip jau visos partijos 
atstovauja reliatyvias tie sas, o 
absoliučios tiesos jose nerasi”.

Jakštas pripažįsta neišven-
giamą dualizmą politi koje ir 
tuo požiūriu sutinka su filosofo 
Hoene Wronskio pažiūromis. 
Wronskis priėjęs išvados, jog vi-
sose šalyse ir valstybėse iš seno 
veikia dvi svarbiausios partijos: 
liberalų, arba žmogaus teisių 
partija, ir ne- liberalų arba Dievo 
teisių partija. Abi partijos remia-
si visiškai priešingais principais, 
abi galingos, kovojan čios, bet 
viena antros nenugalinčios. Ta 
kova pragaiš tinga, bet neišven-
giama. Tai kovai bevykstant, 
kyla ir socialinė antinomija.

Wronskis ieškojęs būdo 
abiem partijom sutaikin ti ir ko-
vai tarp jų panaikinti. Jis siūlęs 
šalia valsty bės ir Bažnyčios 
sukurti trečią mesijanišką drau-
giją — absoliučios unijos var-
du. Čia, pagal jį, turėtų sueiti 
prakilniausi visų tautų atstovai. 
Nesitraukdami iš sa vų partijų, 
jie turėtų jas vesti aukštyn, 
rodyti jų (partijų) principų re-
liatyvumą, nepilnumą, nęuž-
tenkamumą. Patys stovėdami 

ant absoliučios tiesos pa grindo, 
jie turėtų pagaliau sutaikinti 
liberalus ir neliberalus. Jakštui 
atrodo, kad šios wronskinės 
„abso liučios vienybės” idėja bus 
paveikusi ir mūsų valtinin kus.

„Tos dvi partijos, rašo jis, 
jau iš seno veikia ir pas mus. 
Žmogaus teisių partija pasivadi-
no ‘pirmeivių partija’, o Dievo 
teisių partijon telkiasi visi kata-
likų veikėjai. Kaip kitur, taip ir 
Lietuvoj, tarp tų partijų eina arši 
kova. Jos negeidžia nei katalikai 
nei pirm eiviai, bet norom neno-
rom ir vieni ir antri yra verčia mi 
kovoti. Koks gi tos kovos gali 
būti rezultatas ?”

Wronskis galvojo, kad ne-
galima leisti vienai ku riai pu-
sei laimėti, nes žmonija nueitų 
į kraštutinumą ir nepasiektų 
savo tikslo — absoliučios 
tiesos. Jakš tas įžiūri tokį galvo-
jimą ir pas viltininkus. „Vienas 
viltininkų, sako jis, pabūgęs, 
kad katalikai gali pirm eivius 
visai nugalėti, stengėsi mus įti-
kinti, kad to ne reiktų daryti, nes, 
pirmeiviams dingus, ir patys 
kata likų veikėjai, nebeturėdami 
konkurentų, apsileistų, mūsų vi-
suomenėje sustotų ėjusi pirmyn 
visokia pa žanga, pasireikštų 
visuotinis gyvenimo ir veikimo 
su stingimas. Pono J. K(ubiliaus) 
straipsnyje yra, rodos, irgi bent 
kiek tos baimės, nes ir jis pataria 
katalikams nestumti nuo savęs 
bent pasyvių pirmeivių”.

(Bus daugiau)

Kauno valdžia siūlo svars-
tyti galimybę kitąmet per-
laidoti Jungtinėse Valstijose 
prieš 70 metų žuvusio ir ten 
palaidoto prezidento Antano 
Smetonos palaikus - dėl 
to miesto meras Andrius 
Kupčinskas žada kreiptis į 
prezidento artimuosius.

„Tai ne tik idėja. Iš tiesų 
ketiname kreiptis į artimuo-
sius neformaliai, bandome 
kontaktuoti per išeivijos 
bendruomenę ir bandysime 
pirmiausia neformaliai išsi-
aiškinti, kokia yra artimųjų 
valia. Prezidento valią mes 
žinome, tačiau reikalinga 
ir artimųjų valia - kitaip ta 
iniciatyva neturės prasmės”, 
- vasario 5 d. sakė Kauno 
miesto meras.

A. Kupčinsko teigimu, 
sužinoti artimųjų valią ir 
išsiaiškinti, ar tokią idėją 
palaikytų išeivijos lietuviai, 
turėtų pavykti per vasarą. Jei 
idėjai būtų pritarta, Kauno 
miesto mero teigimu, rudenį 
būtų galima formuoti darbo 
grupę.

„ K i l t ų  d i s k u s i j a :  a r 
Vilniuje, ar Kaune, ar tėviš-
kėje. Kita vertus, visi jo iški-
liausi veiklos metai prabėgo 
Kaune - Kaunui tuo metu taip 
lėmė istorinės aplinkybės, 

NORIMA PERLAIDOTI  
PREZIDENTO ANTANO SMETONOS PALAIKUS

kad teko atstovauti visai 
Lietuvai, skleisti valstybin-
gumą ir ginti nepriklauso-
mybę. Tad mums atrodytų, 
kad turėtų būti Kaune, galbūt 
prie Prisikėlimo bažnyčios”, 
- apie galimą prezidento 
perlaidojimo vietą svarstė A. 
Kupčinskas.

1944 metais per gaisrą 
JAV žuvęs A.Smetona buvo 

palaidotas Clevelando ka-
pinėse. 1975 metais prezi-
dento palaikai buvo perkelti 
į Cherdown miestelį, kur 
gyvena jo giminaičiai.

Kaune, Panemunėje, yra 
A. Smetonos vardu pavadinta 
alėja, kuria prezidentas mėgo 
jodinėti. Kaune taip pat vei-
kia A.Smetonos gimnazija, 
o mieste esančios Lietuvos 

Lietuvos prezidento Antano Smetonos laidotuvės Cleveland kapinėse, JAV, 1944 metais.  
                                                                                                                                    A. Barzdžiaus nuotr.

istorinės prezidentūros kie-
melyje 1996 metais pastaty-
tas vienintelis A. Smetonos 
paminklas Lietuvoje.

2014 metais sukaks 140 
metų Lietuvos prezidento A. 
Smetonos gimimo ir 70 metų 
nuo jo žūties.

A.  Smetona Lietuvos 
prezidentu buvo dukart . 
Pirmuoju prezidentu jis buvo 
išrinktas 1919 metais ir šias 
pareigas ėjo metus. 1926 
metais po karinio perversmo 

jis vėl įsitvirtino valdžioje ir 
vadovavo Lietuvai iki sovie-
tų okupacijos 1940 metais.

A. Smetona vertinamas 
dėl Lietuvos valstybingumo 
įtvirtinimo ir tautiškumo sti-
prinimo, kuris lėmė, kad tauta 
po 50 metų trukusios sovietų 
okupacijos vėl atkūrė nepri-
klausomybę. Tačiau kritikai 
atkreipia dėmesį į nedemo-
kratinį jo valdymą.          LRT

K. DONELAIČIO 
JUBILIEJŲ  

MINĖS DARBAIS
Siekiant deramai paminėti 

lietuvių grožinės literatūros 
pradininko, poemos „Metai” 
autoriaus K. Donelaičio gi-
mimo jubiliejų, bus tiriamos 
K. Donelaičio ir jo amžininkų 
asmenybės ir kūryba, pasi-
rodys naujos lituanistinės 
mokslinės publikacijos, atsiras 
nauji folklorinis ir muzikinis 
spektakliai, muzikos kūriniai, 
meninės dokumentikos filmas, 
parengtas televizijos laidų 
ciklas, bus rengiamos kilno-
jamosios parodos Lietuvoje ir 
užsienyje, edukacinės progra-
mos mokyklose.

Į jubiliejaus minėjimo 
planą įtraukti 65 punktai, 
tarp jų - K. Donelaičio Raštų 
I tomo ir rankraščių foto-
grafuotinis leidimas, naujas 
„Metų” lietuviškas leidimas, 

(Nukelta į 9 psl.)
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F L O R I D A

M i n ė s i m e 
Nepriklausomybės die-
nas. Šiais metais Lietuvos 
Nepriklausomybės šventė 
Lietuvių klube bus minima 
Vasario 17 d. JAV Lietuvių 
Bendruomenės pastangomis 
į St. Petersburgą atvyksta 
ansamblis „Iš Rytų šaleles”, 
tai menininkai Rūta Pakštaitė-
Cole ir Rimas Polikaitis, kurie 
praves Vasario 16-osios ir 
Kovo 11-osios – Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbi-
mo dienų paminėjimą. Vasario 
17 d., sekmadienį, 1:15 v.p.p. 
Šv. Vardo bažnyčioje bus 
atnašaujamos šv. Mišios už 
Lietuvą. Po jų, 2:30 v.p.p. 
Lietuvių klube rengiami pi-
etūs, minėjimas ir meninė 
programa. Prašome atkreipti 
dėmesį, kad tą sekmadienį 
pietų laikas yra 2:30 val. Visi 
tautiečiai kviečiami dalyvauti 
šių svarbių ir brangių lietuvių 
tautai dienų paminėjime.

Pensininkų klubo susirin-
kimas. St. Petersburgo lietu-
vių Pensininkų klubas praneša, 
kad 2013 m., vasario 22 d., 
penktadienį, 2 v. p.p. Lietuvių 
klube šaukiamas visuotinis 
narių susirinkimas. Visi nariai 
ir svečiai maloniai kviečiami 
susirinkime dalyvauti. Po su-
sirinkimo – vaišės. 

Valdyba
X I I I  L i e t u v i ų  g o l -

fo metinis turnyras. LR 
Garbės konsulas Algimantas 
Karnavičius kviečia visus 
apylinkių golfininkus į konsu-
lato rengiamą jau 13-jį Metinį 
Florida Lithuanian Open Golf 
Tournament, kuris yra rengia-
mas 2013 m. kovo mėn. 7-11 
d.d. Visa turnyro plati infor-
macija ir registracijos lapai 
randami Interneto svetainėje 
ltconsulflorida.com.

Jau trečias metas kaip tur-
nyro pelnas skiriamas organi-
zacijai „Vaiko vartai į mokslą” 
organizacijai, įkurtai 1998 m. 
Chicagoje rūpintis Lietuvos 
rizikos grupės šeimų vaikais. 
JAV „Vaiko vartai į mokslą” 
yra pripažinta kaip savaran-
kiška, pelno nesiekianti orga-
nizacija, registruota Illinois 
valstijoje. Organizacija re-
mia 11 pomokyklinius dienos 
centrus ir laikinosios globos 
namus Lietuvoje: Vilniuje (2). 
Kaune, Marijampolėje, Kazlų 
Rūdoje, Naujojoje Akmenėje, 
Rumbonyse, Užpaliuose, 

A N G L I J A

Vasario 10 d. 12 val. Lie-
tuvių sodyboje buvo rengiama 
tradicinė Užgavėnių šventė. 
Šventės metu buvo renkama 
išmoningiausia Užgavėnių 
kaukė, nugalėtojų laukė vertin-
gi prizai. Svečiai taip pat turėjo 
galimybę stebėti Kanapinio 
ir Lašininio kautynes bei mė-
gautis kitomis lietuviškomis 
tradicijomis. 

Vasario 15 d. 18:30 val. 
Fotomenininkų parodos atida-
rymas fotogallery.

Vasario 17 d. sekmadienį, 
Lietuvių bendruomenė kviečia 
į Vasario 16-osios šventę – 
minėjimą po Šv. mišių Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Londone. 
Šv. mišių pradžia – 12:00 v. 
Koncerto pradžia – 13:00 v.

Vasario 21 d. 20 val. Lon-
done koncertuos MAMA ap-
dovanojimuose metų gru-
pe išrinkti „Liūdni slibinai”. 
Koncertas vyks klube „The 
Fiddler’s Elbow”.

Vasario 23 d. 20 val. aus-
trų menininkė Ursula Mayer 
pristatys šiuolaikinio meno 
pasirodymą „Gonda”, kuria-
me dalyvaus Naujųjų Idėjų 
Kamerinis Orkestras, diri-
guojamas Gedimino Gelgoto. 
Renginys vyks Institute of 
Contemporary Arts.

Vasario 24 d. 18 val. Royal 
Festival Hall vyks Martyno 
Levickio koncertas. Renginys 
nemokamas.

Kovo 8 d. nuo 14:14 iki 
15:15 val. Lietuvos ir JAV 
pilietybes turintis poetas K. 
S. Keys skaitys savo kūrybą 
Škotijos poezijos festivalyje 
St. Andrews mieste, Škotijoje. 
Skaitymas vyks St. Andrews 
miesto rotušėje.

Kauno styginių kvarteto 
turo koncertai Jungtinėje 
Karalystė:

Kovo 14 d. 19:30 val. 
koncertas vyks Gloucester 
Music Society, St. Mary de 
Lode Church.

Kovo 15 d. 19:30 val. 
koncertas vyks Sittingbourne 
Music Society, Sittingbourne 
Community College, Kent.

Kovo 16 d. 19:30 val. 
koncertas vyks St. Peter’s 
Methodist Church, Canterbury.

Kovo 17 d. 16 val. kon-
certas vyks Stour Valley Arts 
& Music, St. Mary’s Church, 
East Bergholt.

Kovo 24 d. 15:30 val. 
Channing mokykloje vyks 
Karališkosios operos Jette 
Parker jaunųjų menininkų 
koncertas, tarp kurių bus 
ir Lietuvos meco sopranas 
Justina Grigytė.

Balandžio 6 d. 20:15 val. 
Lina Lapelytė kartu su kole-
gomis pristatys operą „Candy 
Shop”. Renginys vyks Glazgo 
miesto Šiuolaikinio meno 
centre.

LR ambasada JK inf.

Ž e m a i č i ų  K a l v a r i j o j e , 
Varenoje, ir Jonavoje. G. kon-
sulas džiaugiasi, kad lietuviai 
ir ne lietuviai golfininkai re-
gistruojasi sparčiai. Gautos 
registracijos net iš Londono, 
Anglijos ir Kanados.

Šiais metais susipažinimo 
pobūvis rengiamas šeštadienį, 
kovo 9 d., 6-9 v.v. Lietuvių 
klubo salėje. Kviečiami da-
lyvauti ir svečiai ne golfinin-
kai. Išankstinė registracija 
/ mokestis būtina. Platesnė 
turnyro informacija internete 
arba skambinant į konsulatą 
727-895-4811. g.konsulas 
Algimantas Karnavičius.

Klubo metinis ataskai-
tinis susirinkimas buvo su-
šauktas sausio 26 d. Veiklos 
pranešimus padarė pirmininkė 
Vida Meiluvienė, valdybos 
nariai, veiklos šakų vado-
vai ir revizijos komisija. Su 
liūdesiu ir susikaupimu pri-
siminti per praėjusius metus 
Amžinybėn išėję 14-ka klu-
bo narių. Pranešimuose atsi-
spindėjo valdybos dedamos 
įvairios pastangos sutelkti 
finansus, kurie yra taip rei-
kalingi senstančio pastato ir 
įrengimų priežiūrai. Klubo 
pirmininkė padėkojo buvusios 
valdybos nariams ir pasidžiau-
gė, kad dar vis atsiranda narių 
sutinkančių paaukoti savo 
laiką klubo veiklos vykdy-
mui – bendram narių labui ir 
sutinka darbuotis valdyboje. 
Dėkojo klubo pagalbiniams 
vienetams – kultūros būreliui, 
„Lietuvių Žinioms”, „Ritmui” 
ir visiems, kurie lankosi klubo 
renginiuose, aukojantiems val-
dybos rengiamoms loterijoms 
bei vartotų daiktų išpardavi-
mams. Apgailestavo, kad dėl 
amžiaus, negalėjimo vairuoti 
ir kitų įvairių priežasčių Klubo 
renginių lankytojų skaičius 
smarkiai mažėja. 

K l u b o  p a s i ū l y m u  i r 
Revizijos komisijos pirminin-
kės paantrinimu susirinkimo 
dalyvių išreikšta ypatinga 
padėka klubo pirmininkei už 
jos sėkmingą, veiklą tris metus 
trukusį darbą, siekiant prieš 14 
metų prarastą „Corporation for 
Non-Profit” klubo statusą. Tai 
yra didelė finansinė pagalba, 
nes klubas yra atleistas nuo 
nekilnojamo turto mokesčių 
– apie 12,000 dol. Pasibaigus 
susirinkimui, visi nariai buvo 
pavaišinti gardžiais blyneliais, 
pyragėliais ir kava.

Lietuvių Žinių Nr. 438 inf.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis vasario 7 
d. dalyvavo tradiciniuose maldos pusryčiuose Washington D.C., 
į kuriuos buvo pakviesta 3,000 atstovų iš 140 šalių. Maldos pus-
ryčių garbės svečiai buvo JAV prezidentas B. Obama su ponia, 
viceprezidentas J. Biden, Valstybės sekretorius J. Kerry, Kongreso 
nariai, įvairių valstijų gubernatoriai. Renginį savo daina pradėjo 
žymus dainininkas Andrea Bocelli. Maldos pusryčiai JAV pradėti 
organizuoti 1935 m. Seattle, Washington valstijoje, siekiant sutelkti 
įvairius visuomenės vadovus bendram darbui mažinant socialines 
įtampas ir visuomenės susiskaldymą. Vėliau šį tradicija paplito 
visoje JAV bei įgavo tarptautinį pobūdį.    LR ambasados JAV nuotr.

Varšuvoje su darbo vi-
zitu lankėsi Lietuvos užsie-
nio reikalų ministras Linas 
Linkevičius. Vasario 7 d. po-
pietę jis susitiko su Lenkijos 
užsienio reikalų ministru – 
toks susitikimas surengtas 
po kelerių metų pertraukos. 
Tikimasi, kad tai padės spręsti 
tiek lietuvių, tiek lenkų tauti-
nių mažumų klausimą. Prieš 
šį susitikimą ministras L. 
Linkevičius aplankė Lenkijos 
lietuvių bendruomenę.

Ministras, vizitą pradėjęs 
nuo susitikimo su Varšuvos 
lietuvių bendruomene, sako, 
kad su Lenkijos užsienio reika-
lų ministru Radoslaw Sikorski, 
kurio kvietimu ir atvyko, ap-
tars dvišalius santykius, tau-
tinių mažumų klausimus ir 
Lietuvos pirmininkavimą ES 
tarybai.

„Mes turime bendrų pro-
jektų, kurie tiesiogiai turi 
įtakos mūsų šalių naciona-
liniam saugumui. Jeigu mes 
vadovausimės ambicijomis ar 
nuoskaudomis, tai užkirs kelią 
strateginiams dalykams, ir bū-
sime, švelniai tariant, neteisūs, 
jeigu ne neprotingi. Matau po-
zityvą ir iš mūsų pusės, ir iš jų 
pusės”, – sakė L. Linkevičius.

Ir  Lietuvos lenkai,  ir 
Lenkijos lietuviai skundžiasi 
ne vienerius metus įtampą tarp 
šalių keliančiomis tautinių ma-
žumų problemomis. Lenkijos 
lietuviškose mokyklose trūks-
ta vadovėlių lietuvių kalba, dėl 
lėšų stygiaus ketinama uždary-
ti tris Punsko valsčiaus lietu-
viškas mokyklas. Sumažintu 
finansavimu skundžiasi Seinų 

LENKIJOS LIETUVIAI SKUNDĖSI  
DĖL PRASTO ŠVIETIMO FINANSAVIMO

Žiburio gimnazija. Vietoje 
žadėtų 80 proc. priedo prie 
mokinio krepšelio skirta tik 
20 proc.

„Tai tikrai netenkina mūsų 
lūkesčių. Todėl reikia sakyti, 
kad tas švietimo finansavimas 
neišspręstas. Labai liūdna, 
nes mes tiek daug energijos 
sunaudojome įtikinėdami vy-
riausybinę pusę šią problemą 
spręsti, bet skaičiavimai yra 
tokie ir esam nusivylę”, – 
kalbėjo Seinų „Žiburio” gim-
nazijos direktorius Algirdas 
Vaicekauskas.

Ministras L. Linkevičius 
sako, kad Lenkija privalo rū-
pintis lietuvių tautine mažu-
ma. Ir patikina, kad Lietuva 
taip pat ketina spręsti lenkų 
tautinės mažumos klausi-
mus – dėl pavardžių rašybos 
originalo kalba, dvikalbių 
vietovių užrašų. Lietuvos 
Vyriausybės sudaryta darbo 
grupė jau pradėjo darbą, tei-
kia siūlymus, kaip parengus 
naują Tautinių mažumų įsta-
tymą tai įteisinti.

„Ir Lietuvoje yra tokių mo-
kyklų, kur mažai vaikų, ir mes 
stengiamės jas išlaikyti vien 
dėl išsilavinimo, kultūrinio 
centro, nes ne tik skaičiai gali 
apspręsti. Lenkijos piliečiai, 
mūsų tautiečiai Seinuose ir 
Punske, irgi bus jų rūpes-
tis. Bet priekaištaudami vie-
ni kitiems tų problemų mes 
neišspręsime”, – teigia L. 
Linkevičius.

Lietuva yra vienintelė šalis 
ES, neįteisinusi vietovardžių 
rašymo tautinių mažumų kal-
bomis.                             LRT

Anglijoje lietuviškai kalba 
daugiau nei 84 tūkst. žmonių, 
rodo nauji duomenys iš 2011 
metų visuotinio surašymo.

Iš kitų Europos kalbų, ne-
skaitant anglų, Anglijoje dau-
giau kalbama tik lenkiškai 
(529 tūkst.), prancūziškai (145 
tūkst.), portugališkai (131 
tūkst.), ispaniškai (118 tūkst.) 
ir itališkai (90 tūkst.).

Po lenkų iš užsienio kalbų 
antra populiariausia Anglijoje 
yra pandžabų kalba, vartojama 
Indijoje ir Pakistane. Ja kal-
ba beveik 272 tūkst. Anglijos 
gyventojai. Vokiečių kalba pa-
grindinė yra 75 tūkst., rusų – 
66 tūkst. Anglijos gyventojų, 
slovakų ir graikų – po 49 tūkst., 
vengrų – 43 tūkst., bulgarų – 38 
tūkst., latvių – 31 tūkst.



8  . DIRVA . 2013 m. vasario 12 d. . 
LIETUVA IR PASAULIS

M i n i n t  Ta r p t a u t i n ę 
Holokausto aukų atminimo 
dieną, sausio 25-ąją Lietuvos 
ambasadorius JAV Žygimantas 
Pavilionis, nuolatinė atstovė 
Jungtinėse Tautose ambasa-
dorė Raimonda Murmokaitė 
ir generalinis konsulas New 
York Valdemaras Sarapinas 
dalyvavo Holokausto aukoms, 
jų artimiesiems bei žydus 
genocido gelbėjusiems asme-
nims skirtuose renginiuose 
New York ir Washington.

R.  Murmokai tė  i r  V. 
Sarapinas dalyvavo JT rengi-
nyje New York, kur pagerbti 
žydus gelbėję diplomatai ir kiti 
Pasaulio tautų teisuoliai.

Čia susirinkusius diploma-

tus, žydų organizacijų ir žydų 
bendruomenės atstovus video 
ryšiu pasveikino JT generalinis 
sekretorius Ban Ki Moon, kiti 
aukšto rango organizacijos 
pareigūnai, koncertavo žydų 
atlikėjai.

Iškilmių metu pristaty-
tos amerikiečio Varian Fry, 
Prancūzijoje išgelbėjusio 
15,000 žydų, italo Lorenzo 
Peronė, lenkės Irena Sendler, 
kitų pasaulio tautų teisuolių 
istorijos, paminėtas Kaune 
„gyvybės vizas” žydams išda-
vinėjusio japonų konsulo Čiun 
Sugihar žygdarbis.

Šią savaitę JT būstinėje 
New York veiks paroda, bus 
rodomas dokumentinis filmas 

Lietuvos generalinis konsulas New York V. Sarapinas, Lietuvos generalinio konsulato New York 
darbuotoja Laura Žiliajavaitė, Jamaikos generalinis konsulas New York Herman LaMont, Kipro gene-
ralinė konsulė New York Koula Sophianou, Graikijos konsulas New York Evangelos Kyriakopoylos. 
Holokausto aukų pagerbime.                                                                                     Scott Richman nuotr.

Danijos dienraščiui „Politiken” duotame interviu šalies 
prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė, kad Lietuva iš Rusijos 
energetinės hegemonijos išsilaisvins po kelerių metų. „Turime 
ištverti dabartinę situaciją maždaug dvejus metus”, - sakė D. 
Grybauskaitė. Prezidentės manymu, yra pagrindo optimizmui, 
nes Rusija nebegali nuteikinėti vienos ES valstybės narės prieš 
kitą. „Pagaliau žengtas žingsnis kuriant bendrą energetinę 
politiką”, - atkreipė dėmesį Lietuvos vadovė.

Dienraštis nurodo, kad Rusija apskundė Lietuvą arbitra-
žui, nes Lietuva laikėsi ES nuostatų, reikalaujančių atskirti 
energijos gamybą nuo paskirstymo tinklų. Tai supykdė Rusiją. 
Lietuva savo ruožtu apskundė Rusijos bendrovę „Gazprom” 
dėl Lietuvai taikomos pernelyg didelės gamtinių dujų kainos. 
„Mes mokame 30 proc. didesnę kainą už rusiškas dujas nei, 
pavyzdžiui, Vokietija”, - sakė D. Grybauskaitė. Pasak jos, 
Lietuva turėtų siekti mišraus apsirūpinimo energija, nes vien 
atsinaujinančių išteklių gaminama elektra būtų per brangi.

Nors Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė vadinama „ge-
ležine ledi”, ji nedaug kuo panaši į savo „bendravardę” - buvusią 
Didžiosios Britanijos ministrę pirmininkę Margaret Thatcher, 
konstatuoja Danijos dienraštis „Politiken”, kuriam interviu 
praeitą savaitę viešėdama šioje šalyje davė Lietuvos vadovė. „ 
Grybauskaitė yra politiškai nepriklausoma”, - teigia interviu 
autorė, Rytų Europos korespondentė Vibeke Sperling. Dienraštis 
primena, kad kai 2009 metais D. Grybauskaitė tapo Lietuvos 
prezidente, tarptautinė spauda pavadino ją „geležine ledi”. Tokį 
vardą, kaip nurodo laikraštis, prezidentė gavo dėl savo tvirto 
politinio stiliaus ir juodojo karatė diržo. „Dalia Grybauskaitė taip 
pat vadinama „geležine magnolija” - jai pačiai šis vardas visai pa-
tinka, nes reiškia gėlę”, - rašoma interviu. Lietuvos prezidentė D. 
Grybauskaitė su oficialiu vizitu Danijoje viešėjo sausio 22 dieną.

Lietuvai rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungai (ES), 
Vilniaus miestui iš įvairių programų papildomai bus skirta 
apie 20 mln. litų. Kiek lėšų ir kaip jos bus skiriamos sostinės 
infrastruktūrai pagerinti, šią savaitę buvo sutarta Ministro 
Pirmininko tarnyboje vykusiame pasitarime, kuriame dalyvavo 
ir Vilniaus meras Artūras Zuokas. Todėl žiniasklaidoje pasi-
rodžiusi informacija, neva Vyriausybė neatsižvelgė į sostinės 
savivaldybės prašymą finansuoti pasirengimą šiam svarbiam 
renginiui, neatitinka tikrovės, pabrėžia ministro pirmininko 
kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas. 

Kaip informavo Lietuvos automobilių kelių direkcija, dar 
apie 20 mln. litų Vilnius gaus planiniams gatvių priežiūros 
darbams. R. Motuzo teigimu, ES pirmininkavimui skiriamas 
finansavimas yra panaudojamas tik su pirmininkavimu susi-
jusioms funkcijoms vykdyti - Lietuvos atstovų dalyvavimui 
ES institucijų ir tarptautinių organizacijų veikloje, susitikimų 
Lietuvoje organizavimui, viešinimui, saugumo užtikrinimui ir 
kt. „Turimas lėšas privalome nukreipti pagal tiesioginę paskirtį, 
ir jų nepakaks, kad būtų išspręstos visos miesto infrastruktūros 
problemos”, - teigia už Vyriausybės pasirengimą Lietuvos 
pirmininkavimui ES atsakingas ministro pirmininko kanclerio 
pirmasis pavaduotojas. R. Motuzo teigimu, savivaldybė savo 
ruožtu žadėjo užtikrinti mieste veikiančios stebėjimo įrangos 
veiklą, pasirūpinti viešųjų sanitarinių įstaigų būkle bei kitais 
svečių saugumą ir patogumą garantuojančiomis priemonėmis. 
„Su miesto valdžia sutarėme glaudžiai bendradarbiauti ir kartu 
operatyviai spręsti iškylančias problemas”, - sako ministro 
pirmininko kanclerio pirmasis pavaduotojas.

Europos Parlamento Konstitucinių reikalų komitetas 
siūlo mažinti Lietuvai tenkantį europarlamentarų skaičių - jei 
projektui būtų pritarta, nuo 2014 metų Lietuvoje būtų renkama 
nebe 12, o 11 europarlamentarų. Kai kurioms valstybėms ten-
kantį europarlamentarų skaičių siūloma mažinti atsižvelgiant į 
Kroatijos prisijungimą prie Europos Sąjungos (ES). Kroatijai 
Europos Parlamente numatyta taip pat 11 vietų. Pagal projek-
tą, dabar 99 europarlamentarus turinti Vokietija netektų trijų 
vietų. Po vieną vietą be Lietuvos prarastų dar 11 valstybių. 
Dėl dabartinio ES narėms tenkančio EP narių skaičiaus prieš 
10 metų buvo susitarta Nicoje.

Europarlamentaro Algirdo Saudargo teigimu, Lietuvai 
neišvengiamai teks atsisakyti bent vienos vietos, o dėl suma-
žėjusio gyventojų skaičiaus jų galėtų būti atimta dar daugiau. 
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, gyventojų 
skaičius per dešimtmetį sumažėjo maždaug puse milijono. 
„Mums yra problema visų pirma dėl demografijos todėl, kad 
tie skaičiai, pagal ką buvo derėtasi prieš 10 metų, buvo vieni, 
o dabar trūksta. Pagal tuos skaičius - nuo įvairių skaičiavimų 
- viena iš blogiausių mūsų padėtis, turėtume net kelias vietas 
atiduoti”, - kalbėjo jis.                                              LRT, URM

Lietuvos Seimas ketina do-
mėtis, kodėl iki šiol nepavyksta 
susitarti su Italija dėl kompensa-
cijos už Antrojo pasaulinio karo 
metais prarastą Lietuvos amba-
sados pastatą „Villa Lituania” 
Romoje. Tiesa, pagaliau reikalai 
gali pasistūmėti į priekį, nes ne-
seniai paskirta nauja mūsų šalies 
derybininkė.

Kaip rašo „Lietuvos ži-
nios”, premjeras Algirdas 
Butkevičius pasirašė potvarkį, 
kuriuo įgaliojimai derėtis ir 
parafuoti susitarimą su Italija 
dėl diplomatinės atstovybės 
Romoje suteikti ambasado-
rei ypatingiems pavedimams 
Sigutei Jakštonytei.

Užsienio reikalų ministeri-
jos atstovų teigimu, potvarkis 
priimtas tam, kad būtų teisinis 
pagrindas derėtis ir fiksuoti 
galimus susitarimus. Lietuvos 
diplomatai nekomentuoja de-
rybų dėl kompensacijos už 
ambasadą „Villa Lituania”, 
tik pažymi, kad susitikimai su 
Italijos atstovais tebevyksta.

Seimo URK pirmininkas 
Benediktas Juodka patikino, 
kad parlamentarai nepamiršo 
ambasados „Villa Lituania”. 
B.Juodkos manymu, Italija 
nori išspręsti kompensacijos už 
„Villa Lituania” klausimą. Jis 
priminė, kad anksčiau Lietuvai 
kaip kompensacija buvo siūlo-
mas kitas pastatas, tačiau mūsų 
šalies tas variantas netenkino. 

Lietuva nuo pat nepriklau-
somybės atkūrimo reikalavo 
Italijos vyriausybės grąžinti 
tarpukariu mūsų valstybei 
priklausiusį ambasados pasta-
tą. Tačiau vilčių atgauti 1937 
metais Romoje išsimokėtinai 
įsigytą nekilnojamąjį turtą 

DĖL KOMPENSACIJOS UŽ „VILLA LITUANIA” 
DERĖSIS NAUJA DERYBININKĖ

LIETUVOS ATSTOVYBIŲ JAV VADOVAI DALYVAVO 
HOLOKAUSTO AUKŲ ATMINIMO DIENOS RENGINIUOSE

„Gelbėtojai” apie diplomatų 
pastangas gelbėjant žydus nuo 
Holokausto.

Ambasadorius Ž. Pavilionis 
JAV Holokausto memoriali-
niame muziejuje kartu su nuo 
šios pragaištingos tragedijos 
išsigelbėjusiais asmenimis 
Holokausto aukas prisiminė 
uždegdami žvakeles.

Tarptautinė Holokausto 
aukų diena minima kasmet sau-
sio 25-ąją, po to, kai 2005 m. ją 
rezoliucija įtvirtino Jungtinės 
Tautos. Būtent tądien 1945 
m. sąjungininkai išvadavo di-
džiausią okupuotoje Lenkijoje 
įkurtą nacių koncentracijos ir 
naikinimo stovyklą.

LR URM inf.

nėra, nes čia šeimininkauja 
Rusijos diplomatai. Jie at-
sikraustė į „Villa Lituania” 
po mūsų valstybės aneksijos 
1940-aisiais.       LR URM inf.

PASVEIKINO  
JAV VALSTYBĖS 

SEKRETORIŲ 
Lietuvos Užsienio reikalų 

ministras Linas Linkevičius va-
sario 2 dieną pasveikino naująjį 
JAV valstybės sekretorių John 
Kerry.

Sveikinimo laiške pažymi-
ma, kad JAV yra svarbiausia 
partnerė užtikrinant Lietuvos 
saugumą, stabilumą bei gerovę. 
Lietuvos Vyriausybė ir toliau 
sieks palaikyti glaudžius ryšius 
su Jungtinėmis Valstijomis. LRT
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šios poemos vertimų ispanų, 
čekų, italų kalbomis leidyba, 
elektroninis „Metų” vertimų 
katalogas, atnaujinta ekspo-
zicija Tolminkiemio (Rusijos 
Kaliningrado sritis) bažnyčioje 
ir klebonijoje, K. Donelaičio 
laikotarpio ir aplinkos moks-
liniai tyrimai ir ekspedicijos, 
Broniaus Kutavičiaus oratori-
jos „Metai” pagal K. Donelaitį 
atlikimas UNESCO būstinėje 
Paryžiuje. 

S i e k i a m a ,  k a d  K . 
Donelaičio 300-ųjų gimimo 
metinių sukaktis būtų įrašyta 
į UNESCO minimų sukakčių 
sąrašą. 

K.  Donelaičio poema 
„Metai” yra įtraukta į Europos 
literatūros šedevrų sąrašą. 
2014-ieji, kai bus minimos 
rašytojo gimimo 300-osios 
metinės, Lietuvoje paskelbti 
K. Donelaičio metais.

Iškeltas nutylėjimo 
faktas 

Pastaruoju metu, minint 
Vatikano II  Susirinkimo 
50-ąsias metines, nemažai 
kalbama apie šio reikšmin-
giausio XX amžiaus Katalikų 
Bažnyčios įvykio santykį su 
komunizmu. Tam skiriamos 
specialios apžvalgos ir netgi 
mokslinės konferencijos. Štai 
amerikiečių komentatorius 
Maikl Miler 2012 m. spalio 
mėnesį žurnale The Catholic 
World Report publikuotame 
straipsnyje primena, kad XIX 
amžiaus antroje pusėje vykęs 
Vatikano I Susirinkimas buvo 
priverstas nutraukti savo dar-
bus, kadangi Italijos karalius 
Viktoras Emanuelis vienyda-
mas šalį užėmė ir aneksavo 
Romos miestą su žlugusia 
Popiežiaus valstybe, o ten 
tvarką prižiūrėję prancūzų 
kariai nebegalėjo garantuoti 
Susirinkimo tėvų saugumo. 
Maždaug po šimto metų savo 
sesijas pravedusiam Vatikano 
II Susirinkimui, atrodo, nie-
kas netrukdė, tačiau tarptauti-
nė atmosfera buvo įkaitusi. Jis 
vyko Šaltojo karo sąlygomis, 
kai Europa buvo padalinta į 
Vakarų (laisvojo pasaulio) ir 
Rytų (sovietinio totalitariz-
mo) karinių blokų priešprie-
šą, komunistų vadovaujama 
Sovietų Sąjunga plėtojo savo 
įtaką pasaulyje ir „nerami 
taika” buvo palaikoma tik 
dėl abipusio susinaikinimo 
grėsmės galimo branduolinio 
konflikto atveju. 

Nors nemaža Vatikano 
II Susirinkimo dalyvių dalis 
skaudžiai suvokė ir išgyveno 
tuometinio komunistinio 
režimo vykdytą Bažnyčios 
persekiojimą Rytų Europoje 

(Atkelta iš 6 psl.)
K. DONELAIČIO...

ir norėjo viešo tos sistemos 
pasmerkimo, tačiau ofi-
cialiuose Susirinkimo do-
kumentuose apie tai nieko 
nekalbama. Šis nutylėjimas 
dar labiau stebina, kadangi iki 
Vatikano II Susirinkimo be-
veik visi popiežiai savo enci-
klikose ir kituose magisteriu-
mo dokumentuose pabrėžtinai 
iškeldavo ateizmu paremto 
marksistinio socializmo ir 
komunizmo ideologijos bei 
praktikos blogį, o 1958 metais 
miręs popiežius Pijus XII net-
gi komunistus buvo ekskomu-
nikavęs, tai yra, atskyręs nuo 
Bažnyčios. Pavyzdžiui, ne-
seniai miręs žinomas Italijos 
Katalikų Bažnyčios hierar-
chas kardinolas Džakomas 
Bifis, kuris du dešimtmečius 
(1984–2003) ėjo Bolonijos 
arkivyskupo tarnystę, 2007 
metais publikuotoje ir pla-
taus dėmesio susilaukusio-
je autobiografinėje knygoje 
„Memorie e digressioni di 
un italiano cardinale” reiškia 
nuostabą, kad Vatikano II 
Susirinkimo pastoracinėje 
konstitucijoje „Apie Bažnyčią 
šiuolaikiniame pasaulyje” 
(„Gaudium et Spes”) visiškai 
nutylėtas įspūdingiausias bei 
ilgiausiai trukęs tos epochos 
socialinis reiškinys – ateisti-
nis komunizmas. 

„Pradedant savo trium-
fu Rusijoje 1917 metais ir 
vėliau per 50 metų jis (ko-
munizmas) sukėlė dešimtis 
milijonų smurtinių mirčių, 
masinio teroro ir nežmo-
niškiausių represijų aukų, o 
Susirinkimas apie tai nieko 
nepasakė, – rašo minėto-
je knygoje kardinolas Dž. 
Bifis. – Komunizmas (pirmą 
kartą žmonijos istorijoje) 
praktiškai primetė jo paverg-
tiems gyventojams ateizmą, 
kaip oficialią filosofiją ir 
paradoksalią „valstybinę 
religiją”, ir Susirinkimas 
nors paliesdamas (labai abs-
trakčiai minėtoje pastora-
cinėje konstitucijoje – M. 
B.) ateistų klausimą, apie 
tai nieko nepasakė. Tuo pat 
metu, kai vyko Vatikano II 
Susirinkimo sesijos, komu-
nistų kalėjimuose vis dar 
neapsakomą kančią ir paže-
minimą patyrė daugybė „ti-
kėjimo liudytojų” (vysku-
pų, kunigų, Kristui ištikimų 
pasauliečių tikinčiųjų), bet 
Susirinkimas nieko apie tai 
nekalba”. Tai tuo labiau gali 
stebinti, kadangi 2000 metų 
Bažnyčios istorijoje vykę 
Visuotiniai Susirinkimai tra-
diciškai svarstė ir krikš-
čionybės sklaidai aktualius 
visuomeninius klausimus 
(pavyzdžiu galėtų būti kad 
ir Konstancos Susirinkimas 

(1414–1418), suvaidinęs 
svarbų vaidmenį Žemaitijos 
krikštui). Pagaliau kaip tik 
Vatikano II Susirinkimo metu 
buvo pradėję kilti priekaiš-
tai Bažnyčiai dėl tariamai 
nepakankamos reakcijos na-
cių nusikaltimų Antrajame 
pasauliniame kare atžvilgiu, 
todėl jau komunizmo atveju 
reikėjo išsakyti aiškią ir au-
toritetingą nuostatą. 

„Ekumeninis” Meco 
susitarimas 

Pasak daugelio komenta-
torių, sušaukęs Susirinkimą 
popiežius Jonas XXIII, ro-
dydamas savo prigimtinį 
gerumą ir norėdamas keisti 
pirmtakų griežtą politiką, 
rodė gal kiek naivoką opti-
mizmą dėl santykių su sovie-
tiniu komunizmu gerėjimo ir 
tikinčiųjų veikimo normali-
zavimo. Jis bandė palaikyti 
draugiškus ryšius su tuome-
tiniu Sovietų Sąjungos komu-
nistiniu diktatoriumi Nikita 
Chruščiov, iš kurio gavo as-
meninį sveikinimą savo 80-
ojo gimtadienio proga ir kurį 
priėmė audiencijoje Vatikane 
(tai davė užuomazgą vėles-
nio popiežiaus Pauliaus VI 
pradėtai vadinamajai Rytų 
politikai Ostpolitik atsive-
riant dialogui su komunisti-
niais Rytų Europos režimais; 
tai davė menkus rezultatus 
ir tik mažino pasitikėjimą 
Vatikanu tarp to regiono ko-
votojų už tikėjimo laisvę). 
Kitas Jono XXIII moky-
mas buvo ekumeninis siekis 
jo sušauktame Vatikano II 
Susirinkime matyti įvairių 
denominacijų, taigi ir Rusijos 
Stačiatikių Bažnyčios, at-
stovus. Pastaroji, stipriai 
kontroliuojama Kremliaus 
komunistinės vadovybės, 
pradžioje rodė aiškiai nei-
giamą nusistatymą. Netrukus 
po žinios apie Susirinkimo 
sušaukimą ir  ekumeninį 
kvietimą jame dalyvauti, 
Maskvos patriarchato peri-
odiniame leidinyje „Žurnal 
Moskovskoj Patriarchii” pa-

brėžta, kad tas siūlymas „yra 
dar vienas bandymas išplėsti 
Romos hegemoniją”, kad 
Susirinkime bus reiškiamas 
politinis nusistatymas esą 
„nesuderinamas su krikščio-
niška dvasia”. 

Tačiau ši pozicija netruko 
pasikeisti, paaiškėjus, kad 
Jonas XXIII yra pasirengęs 
daryti reikšmingas nuo-
laidas tokio dalyvavimo 
prielaidai, patikinant, jog 
Susirinkime nebus liečia-
mos komunizmo ir kitos 
„politinės problemos”. Italų 
apžvalgininkas vatikanistas 
Andrea Tornieli savo 2011 
metais publikuotame ko-
mentare „Susirinkimo nu-
sišalinimas nuo komuniz-
mo”, nurodo 2007-aisiais 
publikuotą žinomo prancū-
zų publicisto Žan Madiron 
knygą „Meco susitarimas”, 
kurioje, remiantis įvairiais 
šaltiniais, kalbama apie ne-
viešas Vatikano ir Maskvos 
patriarchato derybas dėl da-
lyvavimo Susirinkime klausi-
mų. Prancūzijos šiaurinia-
me Meco mieste, tarpinin-
kaujant sovietų emisarui 
Sergej Bolškov ir Meco ar-
kivyskupui Paul Jozef Šmit, 
1962 metų rugpjūtį įvyko 
Maskvos patriarchato už-
sienio reikalų metropolito 
Nikodem (vėliau archyvai 
patvirtino, kad jis buvo KGB 
agentas) ir Vatikano at-
stovo prancūzų kardinolo 
Eugenij Tisrano susitiki-
mas, kuriame pasiektas žo-
dinis susitarimas dėl Rusijos 
Stačiatikių Bažnyčios stebė-
tojų dalyvavimo Vatikano II 
Susirinkime sąlygų, tai yra, 
kad bus susilaikyta nuo ko-
munizmo ir Sovietų Sąjungos 
kritikos. 

Vėliau arkivyskupas spau-
dos konferencijoje patvirtino 
apie minėtąjį „incognito” 
susitikimą ir kad Maskvos 
patriarchatas perėmė „ofici-
alų kvietimą (į Vatikano II 
Susirinkimą) su sąlyga, kad 
jis turės nepolitinį pobūdį”. 
Taip iš Rusijos į 1962 metų 

spalį prasidėjusį Visuotinį 
Susirinkimą buvo pasiųs-
ta du formalūs atstovai – 
vyresnysis kunigas Vitalij 
Borovoj ir archimandritas 
Vladimir Kotliakov, kurie 
net neturėjo vyskupo titulo. 
Džiaugdamasis Kremliaus 
sąlygų išpildymu Prancūzijos 
komunistų periodinis leidi-
nys „Nouvelle France” 1963 
metų sausio numeryje rašė, 
kad „pasaulinė komunizmo 
sistema” pasiekė tokį „ne-
ginčijamą pranašumą”, jog 
netgi Katalikų Bažnyčios 
vadovybė „nebegali papras-
čiausiai užsiimti įžūliu anti-
komunizmu. Todėl vesdama 
dialogą su Rusijos Stačiatikių 
Bažnyčia ji įsipareigojo, kad 
Vatikano II Susirinkime ne-
bus tiesioginių išpuolių prieš 
komunistinę santvarką”. 
Kiek vėliau, 1963 metų vasa-
rį, netgi Prancūzijos katalikų 
laikraštis „La Croix” savo 
skaitytojus irgi informavo, 
kad Maskvos patriarchatui 
duotos žodinės garantijos dėl 
Susirinkimo „neopolitinio 
pobūdžio”. Tokio susitarimo 
ir pažadų buvimą patvirtino 
ir konstitucijos „Gaudium et 
Spes” redakcinės komisijos 
sekretorius vokiečių teolo-
gas Bernard Haring, kuris 
žurnalistams sakė: „Aš tikrai 
žinau, kad popiežius Jonas 
XXIII pažadėjo Maskvos 
valdžiai, jog Susirinkimas 
nepaskelbs jokio komunizmo 
pasmerkimo, kad jame galėtų 
dalyvauti Rusijos Stačiatikių 
Bažnyčios stebėtojai”.

Politinio neutralumo 
siekis 

Laikantis to susitarimo, 
nors Vatikano II Susirinkimo 
metu buvo siūloma į atskirus 
dokumentus įtraukti mark-
sistinio socializmo ir komu-
nizmo nusikaltimų kritiką 
bei išreikšti solidarumą už 
„geležinės uždangos” ken-
čiantiems krikščionims, bet į 
tokius dalyvių grupių siūlymus 
ir peticijas atsižvelgta nebuvo. 

VATIKANO II SUSIRINKIMAS  
IR KOMUNIZMAS 

Popiežius Paulius VI privačioje audiencijoje priima vysk. J. Matulaitį- Labuką. Roma.1965.

(Nukelta į 10 psl.)
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Štai Susirinkimo pradžioje, 
skelbiant „Kreipimąsi į pasau-
lį” dėl visuotinės taikos, už šį 
dokumentą balsavo 2439 daly-
viai, o „prieš” – 15. Tie prieš-
taravusieji buvo Susirinkime 
dalyvavę išeivijos ukrainie-
čių rytų katalikų vyskupai 
(daugiausia iš Kanados ir 
Jungtinių Valstijų), kurie siūlė 
į šį dokumentą įtraukti aiškų 
teiginį dėl solidarumo „ty-
los Bažnyčiai” – komunistų 
persekiojamiems vyskupams 
ir kunigams – „meldžiant 
Kristų, mūsų Viešpatį, kad 
Jis sutrumpintų šį išbandy-
mų laiką”. Beje, ukrainiečių 
vyskupai reiškė protestą ir dėl 
Maskvos patriarchato, ben-
dradarbiavusio su „ateistine 

valdžia”, delegatų dalyvavimo 
Susirinkime. Jie priminė, kad 
po Antrojo pasaulinio karo 
tuometinio diktatoriaus Josifo 
Stalino nurodymu Rusijos 
Stačiatikių bažnyčia perėmė 
milijonų Ukrainos katalikų 
bažnytinę jurisdikciją, taip 
„prieštaraujant dieviškajai 
ir žmogiškajai teisei” buvo 
eliminuota ukrainiečių Rytų 
Katalikų Bažnyčia. 

Išankstinė nuostata dėl 
Vatikano II Susirinkimo „po-
litinio neutralumo” ypač 
atsiskleidė, kai 1963 ir 1965 
metų sesijose buvo svars-
tomas konstitucijos „Apie 
Bažnyčią šiuolaikiniame pa-
saulyje” projektas. Pradžioje 
tarptautinė 70 Susirinkimo 
tėvų grupė, vadovaujama 
Nankino (Kinija) arkivysku-
po Pauliaus Ju Pino, pasiūlė 
išplėsti minėtos konstitucijos 
„Gaudium et Spes” skyrių, 
skirtą ateizmui, nurodydama, 
kad būtent komunizmo ideo-
logija išreiškia „karingiausią 
ateizmą bei šiurkščiausią 
materializmą”, kuriam būtina 
priešintis ginant tiesą. Anot 
arkivyskupo P. Ju Pino, tai 
būtina pabrėžti svarbiame 
Susirinkimo dokumente, 
kad „būtų patenkinti lūkes-
čiai tų tautų, kurios „kenčia 
komunizmo jungą ir patiria 
neapsakomą liūdesį dėl šio 
neteisingumo”. 

Neįtraukus šio siūlymo ir 
1965 metų gruodžio pradžioje 
bendrojoje Susirinkimo sesi-
joje svarstant galutinę kons-
titucijos „Gaudium et Spes” 
redakciją jau daugiau kaip 
400 Susirinkimo tėvų grupė, 
atstovaujanti 86 šalims ir 
vadovaujama brazilo arkivys-
kupo Proenso Sigo bei pran-
cūzų arkivyskupo Marselio 
Lefebvro, pateikė dar vieną 
peticiją dėl formalaus komu-

Vatikano II Susirinkimą sušaukęs popiežius Jonas XXIII.

nizmo pasmerkimo. Šiame 
pareiškime primenama, kad 
visais amžiais Visuotiniai 
Bažnyčios Susirinkimai pa-
smerkdavo klaidas bei erezi-
jas, o komunizmas yra pavo-
jingiausia ateizmo apraiška, 
„visų erezijų samplaika”. 
Šio blogio nutylėjimas gali 
diskredituoti Bažnyčios mo-
kymą, prieštaraujantį tam, ką 
ankstesni popiežiai yra kalbė-
ję ir rašę prieš komunizmą, o 
komunistų režimą kenčiantys 
žmonės kaltintų Bažnyčią dėl 
oportunizmo (prisitaikėlišku-
mo) ir neteisingo liudijimo. 
Grupės Susirinkimo tėvų 
peticijoje pabrėžta, kad toks 
nutylėjimas galėtų ne tik kelti 
painiavą tarp tikinčiųjų, tačiau 
būtų palankus ir pačiai komu-
nizmo propagandai, „kuri 
išnaudos kiekvieną progą šį 
Susirinkimo nutylėjimą in-
terpretuodama savo naudai”. 
Tačiau šis pareiškimas, apie 
kurio buvimą žinojo praktiš-
kai kiekvienas Susirinkimo 
dalyvis, taip ir nepasiekė 
jungtinės komisijos, kuri re-
dagavo paskutiniąją konstitu-
ciją. Toks užblokavimas, anot 
knygos „Il Concilio Vaticano 
II – Una storia mai scritta” 
(„Neatpasakota Vatikano II 
Susirinkimo istorija”) auto-
riaus italo istoriko Roberto 
de Matejo, „sukėlė didžiu-
lį skandalą”. Jo manymu, 
„Susirinkimo nutylėjimas 
apie komunizmą buvo iš ti-
krųjų įspūdingas to istorinio 
susitikimo praleidimas”. 

Amerikiečių tarptautinio 
bažnytinio gyvenimo apžvalgi-
ninkas Edvard Pentin gruodžio 
10 dieną portale „The catholic 
word report” patalpintame 
straipsnyje „Kodėl Vatikano II 
Susirinkimas ignoravo komu-
nizmą”, nurodo ir kitą istoriko 
R. Matej pastabą, kad jeigu 
Susirinkimas būtų be užuo-
lankų pasmerkęs komunizmą, 
tai būtų pagreitinę jo žlugimą. 
„Įvyko priešingai, ir Vatikano 
„Ostpolitik” tik prailgino rea-
laus socializmo išlikimą Rytų 
bloko šalyse dar dvidešimčiai 
metų, suteikdama atramą į 
krizę vis labiau grimzdusiems 
komunistiniams režimams”. 
Ypač svarbu, jog negebėjimas 
įvardyti komunizmo, kaip „blo-
gio ideologijos”, aukščiausiu 
Visuotinio Susirinkimo ly-
gmeniu neužkirto kelio so-
cialistinių nuostatų plėtotei 
pačios Bažnyčios viduje. Tai 
patvirtino ir vadinamosios 
marksistinės „išlaisvinimo te-
ologijos” atsiradimas Lotynų 
Amerikoje. Pagaliau reikiamai 
nepažabota ateistinio komuniz-
mo ideologija daug prisidėjo 
prie dabartinio perdėtai seku-
liarizuoto „pasaulio be Dievo” 
susiformavimo, kurio ir siekė 
marksizmo bendrininkai. 

Mindaugas Buika, „XXI 
amžius”

Leonas Milčius

NERIMO ŽODIS LIETUVAI

Nelengva Tau šiandien, matau, tikrai nelengva —
Vaikai dažniau vis užkala duris,
Tačiau ir tie, kurie paliko šiapus slenksčio,
Į žemę nudelbia prigesusias akis.

Kažkur ne taip keliai žmonių pasuko,
O ir tie patys virto į takus,
Arba prie miško, ežero nutrūko,
Užvėrus nuosavos pilies vartus.

Nieks nepasakė, kad laisvė tarsi vynas,
Gerti saldus, tik greitai apsvaigsti.
Nutolsta sąžinė, kaip koks kaimynas...
— Kiekvienas sau, — taip raminies ir gyveni. 

Gerai, jei tu tik mažas žemės vaikas,
Savam sklype gėles ir duoną augini,
Džiaugies, kai rankos brandų grūdą laiko,
Ar sunkų obuolį nuo obelies skini.

Ten, kur galia, ten šėlsta kitos aistros, 
Nėra ten žodžių — „gėda”, ar „užteks”.
TIESOS nežino melo lūpos laisvos,
Žarstys aukas kaip šaltas žarijas.

Matyt save ne Lietuvoje, bet jau Europoj,
Dažnai su veidrodžiais paviršiais iškreiptais
„Gudruliai” iš tenai lietuvį stropiai moko,
O dorą, nuodėmę užkloja pinigais.

Tautos jaunimui perša žydrą skraistę,
Dainas be žodžių bočių ir tėvų,
Įbruks dvi varnas kaip svarbiausią raidę
Ir pavadins vėl perdirbtu vardu. 

Gint savo kraštą, kalbą — šiukštu, nemadinga,
Savaip istoriją  tau rašo svetimi,
Jei buvo kažkada praeityje kas nors garbingo,
Tai godžiai savinas tą garbę didesni.

Nelengva Tau šiandien ir man nelengva,
Svajonių buvo per silpni sparnai,
Žadėjom kilt kartu į Laisvės dangų,
Tik išsibarstėme pavargę dar žemai.

Bet norisi vilties, šviesios žvaigždelės,
Kad Nemuno krašte žaliuoja ąžuolai,
Kurie tautos šakas aukštai į dangų kelia
Ir šmėklų pykčiui lik ten amžinai.

VATIKANO II...
(Atkelta iš 9 psl.)

I. Milkevičiūtė ir V. Noreika „Šikšnosparnyje” iš visų jėgų traukė ir 
„užstalės dainą” iš G. Verdi operos „Traviata”.                          lrytas.lt

Lietuvos sostinės gyven-
tojai Naujuosius metus suti-
ko su Johann Strauss opere-
te „Šikšnosparnis” Operos ir 
baleto teatre. Strauss sukūrė 
16 scenos veikalų - pasaulyje 
dažniausiai rodomos operetės 
„Šikšnosparnis” ir „Čigonų 
baronas”. Vilniuje tą vakarą 
operetėje dainavo klausytojų 
pamėgti Irena Milkevičiūtė 
ir Virgilijus Noreika, kurie 
sudainavo ir tradicinę ištrauką 
„Pakelkime taurę” iš G. Verdi 
operos „Traviata”, palydėtą 
griausmingais plojimais.

Lietuvoje garsėja jauna 
aktorė Viktorija Kuodytė, tenoro 
E. Kuodžio duktė, kuri ruošėsi 
būti dainininke ir pora metų stu-
dijavo balsą. Tačiau baigusi A. 
Latėno vadovaujamą kursą tapo 
dramos aktore. Trys jos vaidme-
nys įvertinti aukščiausiu teatro 
apdovanojimu „Kristoforu”. Tai 
du darbai E. Nekrošiaus spek-

takliuose - Ofelija „Hamlete” 
ir Laumė „Makbete”. Trečiasis 
„Kristoforas” už G.Varno reži-
suotoje M. Carr pjesėje „Portija 
Koglen” Kauno dramos teatre. 
Ji taip pat vaidina ir filmuose.

Seimas 2013-uosius paskel-
bė Klaipėdos krašto atgavimo 
metais. Taip pat paskelbti ir S. 
Dariaus ir S. Girėno skrydžio 

per Atlantą, sveikatingumo, 
tarmių, 1863 metų sukilimo, li-
teratūrologės, kultūros istorikės 
M. Lukšienės metais.

Baleto artistė Inga Cibuls-
kytė sulaukė svajoto vaidmens. 
„Matyt atėjo laikas parodyti, ką 
galiu, todėl likimas man atsiuntė 
Izoldos vaidmenį. Tiesiog su-
augau su savo heroje, gyvenu 
šiuo baletu. Ji man tapo nauju 
saviraiškos ir brandos etapu”.

KULTŪROS KRONIKA
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VASARIO 16 d., šeštadienį, - Nepriklausomybės šventės 
minėjimas, 7 v.v. Šv. Kazimiero parapijos viršutinėje salėje. 
Minėjimą rengia JAV LB Cleveland skyriaus valdyba.

BALANDŽIO 6 d., šeštadienį Šv. Kazimiero parapijos 
Atvirkštinės loterijos vakaras vyks Lietuvių namuose. Laikas 
bus paskelbtas vėliau.

GEGUŽĖS 4 d., šeštadienį „Fashion Show” renginys, vėliau 
bus pranešta vieta ir laikas. Rengia Cleveland LB skyrius ir 
radijas „Šiaurinis krantas”.

BIRŽELIO 9 d., sekmadienį 2 val. p.p. Baisiojo birželio minė-
jimas - ekumeninės pamaldos už nuo Sovietų režimo žuvusius ir 
nukentėjusius lietuvius, latvius ir estus Šv. Kazimiero bažnyčioje 
18022 Neff Rd. Cleveland, OH. 

Rengia Cleveland Baltiečių komitetas

RENGINIŲ KALENDORIUS

„DIRVAI” 
AUKOJO

ALT s-gos Los Angeles skyr., 
Los Angeles, CA ....................... 100
S.G.Matas, Independence, OH .. 100
A.Sutkus, Beverly Shores, IN ... 100
G.Lazdinis, Mentor, OH ............. 50
L.Bložė, St.Petersburg, FL .......... 45
S.Obelenis, Novelty, OH ............. 45
I.Vileniškis, Wayland, MA .......... 45
V.Gelgotas, Willoughby, OH ....... 25
R.Guzulaitis, Speedway, IN ........ 20
K.Biliūnas, Willowick, OH ......... 15
S.Petravičius, 
Rancho Palos Verdes, CA............ 15
D.Uzas, Maspeth, NY ................. 15
P.Pagojus, Detroit, MI ................... 2

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

Vilniaus apygardos teis-
mo nuosprendžiu nuteistas 
Vytautas Jonas Petronis kal-
tas dėl Lietuvos gyventojų ge-
nocido, tačiau dėl sunkių ir ne-
pagydomų ligų vyras atleistas 
nuo laisvės atėmimo bausmės.

Tokį nuosprendį priėmė 
Lietuvos apeliacinis teismas. 
Ankstesniu nuosprendžiu vy-
rui buvo skirta laisvės apribo-
jimo bausmė dvejiems metams 
ir įpareigojimas atsiprašyti 
nukentėjusiųjų.

Apeliacinis teismas sausio 
30 d. paskelbtame nuospren-
dyje pripažino 1931 m. gimu-
sio V. J. Petronio atsakomybę 
sunkinančia aplinkybe tai, 
kad jis nusikalstamą veiką 
padarė veikdamas bendrininkų 
grupėje, panaikino jam pa-
skirtą lengvesnę nei numatyta 
sankcijoje bausmę, paskyrė 6 
metų laisvės atėmimo bausmę, 
tačiau nuo paskirtos laisvės 
atėmimo bausmės atleido.

Teismas bylos nagrinėji-
mo metu paskyrė medicinos 
ekspertizę, kurios metu pa-
aiškėjo, kad vyriškis serga 
nepagydomomis ligomis, ku-
riomis sergantys asmenys 
gali būti atleisti nuo laisvės 
atėmimo bausmės atlikimo. 
Vadovaudamasis šia ekspertų 
išvada bei atsižvelgęs į tai, 
kad V. J. Petronis yra neteistas, 
nebaustas administracinėmis 
nuobaudomis, prisipažino 
padaręs nusikalstamą veiką 
ir nuoširdžiai gailisi, senyvą 
amžių, ligų pobūdį, į tai, jog 
nuo nusikalstamos veikos pa-
darymo praėjo daug laiko, per 
kurį vyras nepadarė naujų nu-
sikalstamų veikų, konstatavo, 

Į atsargą išėjusio JAV jūrų 
pėstininko memuarai dar ne-
pasirodę knygynuose sukėlė 
daug triukšmo. Juose aprašo-
mos Osama bin Laden žūties 
aplinkybės prieštarauja ofici-
aliai Pentagono versijai.

„Al Qaedos” vado likvida-
vimo operacijoje pernai daly-
vavęs JAV karinio jūrų laivyno 
specialiųjų pajėgų (SEAL) na-
rys Matt Bissonnette, rašantis 
Mark Owen slapyvardžiu, kitą 
savaitę skaitytojams pristatys 
savo knygą „Nelengva diena”. 
JAV naujienų tinklalapis The 
Huffington Post jau spėjo susi-
pažinti su jos turiniu.

Į atsargą išėjęs 36 metų ka-
riškis knygoje pasakoja, kaip 
jo būrys, praėjusių metų ge-
gužės 1-osios naktį šturmavęs 
O.bin Laden namus Pakistano 
Abotabado mieste, siaurais 
laiptais kilo į antrą aukštą, kai 
teroristų vadas žvilgtelėjo pro 
duris iš tamsaus miegamojo ir 
vėl dingo.

„Iki viršutinės aikštelės 
buvo likę penki laiptai, kai 
išgirdau duslius šūvių gar-
sus. POKŠT! POKŠT! – rašo 
M.Owen. – Iš savo pozicijos 
negalėjau suprasti, ar šūviai 
pasiekė taikinį. Kambaryje 
buvo tamsu.”

O.BIN LADEN ŽŪTIS –  
IŠ PIRMŲJŲ LŪPŲ

Rado jau mirštantį
Anot oficialios versijos, 

O.bin Laden buvo ginkluotas 
ir nesiruošė taikiai pasiduoti, 
bet M.Owen rašo, kad, jo 
būriui įžengus į miegamąjį, 
teroristas jau gulėjo sunkiai 
sužeistas ir leido paskutinius 
atodūsius. Virš jo raudojo 
moterys, ant vyro kaukolės 
buvo kraujo ir smegenų frag-
mentų, jam buvo prasidėję 
priešmirtiniai traukuliai.

M.Owen ir dar vienas ka-
rys, kurie pirmi įžengė į mie-
gamąjį, į sužeistąjį nukreipė 
taikiklių lazerius ir nuspaudė 
gaidukus.

„Kulkos smeigėsi į jį ir 
prikaustė jo kūną prie grindų, 
kol jis nustojo judėti”, – rašo 
M.Owen. Po to kariai apžiū-
rėjo kūną, kad įsitikintų, jog 
tai yra būtent „Al Qaedos” 
vadas, apklausė raudančias 
moteris ir jos patvirtino, jog 
tai yra O.bin Laden.

Apieškoję kambarį kariai 
rado du ginklus – automatą 
AK-47 ir Makarovo pistoletą, 
abu jie buvo be šovinių.

„Jis net nepasiruošė gyny-
bai. Jie nesiruošė kovoti. Jis 
dešimtmečiais ragino šalinin-
kus segtis savižudžio diržus ir 
lėktuvais taranuoti pastatus, o 
pats net nepalietė savo ginklo. 
Per savo operacijas dažnai 
matydavome šį fenomeną: 
kuo aukštesnę vietą mitybos 
grandinėje užima taikinys, 
tuo didesnis bailys jis pasiro-
do esąs”, – knygoje pasakoja 
M.Owen.

Juoką keliantis melas
Neaiškios kilmės šūviai, 

kuriuos kariai girdėjo kilda-
mi laiptais, gali byloti, kad 
O.bin Laden, supratęs, jog 
išsigelbėti jam nepavyks, 
nusišovė. Arba jį galėjo pa-
kirsti snaiperio kulkos. Bet 
abi šios versijos prieštarauja 
amerikiečių slaptos operaci-
jos tikslui.

M.Owen pasakoja, kad 
per susitikimą Pentagone 
vadovybė davė aiškų nuro-
dymą: nužudymas nėra spe-
cialiosios operacijos tikslas, 
ir jeigu teroristas nekels 
grėsmės, jį reikia sulaikyti.

M.Owen taip pat priešta-
rauja oficialiam Washington 
pareiškimui, kad su žuvu-
siojo kūnu buvo elgiamasi 
pagarbiai. Jis rašo, kad įkėlus 
kūną į sraigtasparnį, vienas 
operacijos dalyvių ant jo 
atsisėdo.

G a l i a u s i a i  k n y g o j e 
„Nelengva diena” neigiama 
informacija, kad į JAV karius 
buvo šaudoma ir kad susišau-
dymas truko 40 minučių.

„Visas įvykis buvo pri-
statytas lyg koks nors pras-
tas veiksmo filmas, – rašo 

M.Owen. – Iš pradžių net 
buvo smagu, kaip visa tai 
buvo klaidinga.”

Pasisavino nuopelnus
M.Bissonnette taip pat 

pateikia kitų tiesmukų ko-
mentarų: pasak jo, nė vienas 
iš SEAL komandos narių ne-
buvo JAV prezidento Barack 
Obama gerbėjas, ir jie žinojo, 
kad administracija prisiims 
nuopelnus dėl įsakymo su-
rengti šį puolimą pernai gegu-
žę. Vienas SEAL narių po šios 
misijos esą pareiškė, jog jie 
šiuo puolimu ką tik užtikrino, 
kad B.Obama bus perrinktas.

M.Bissonnette daug kri-
tiškiau aprašė po šio puolimo  
įvykusį karių susitikimą su 
viceprezidentu Joe Biden, 
atvykusiu kartu su B.Obama į 
160-ojo aviacijos specialiųjų 
operacijų pulko štabą.

Pasak jo, J.Biden pasa-
kojo nevykusius anekdotus, 
kurių niekas nesuprato, ir 
apskritai buvo panašus į 
„įkaušusį dėdulę per Kalėdų 
vakarienę”.

Gresia nemalonumai
JAV pareigūnai nuogąs-

tauja, kad šioje knygoje, be 
nuvainikuojančių komentarų, 
dar gali būti ir įslaptintos 
informacijos, nes ji nebuvo 
pateikta oficialiai peržiūrėti, 
nors Pentagono nurodymai 
įpareigoja tai padaryti, lei-
džiant buvusių arba esamų 
Gynybos departamento dar-
buotojų kūrinius.

JAV specialiųjų operacijų 
vadovybės galva admirolas 
William McRaven įspėjo, 
kad už slaptų duomenų at-
skleidimą, kuris gali pa-
kenkti kariškiams, gali grėsti 
baudžiamoji atsakomybė ir 
kalėjimas.

Nemalonumais M.Owen 
grasina ir teroristai. Džihadistai 
„Al Qaedos” tinklalapiuose 
paskelbė knygos autoriaus 
nuotrauką ir ragina jį nužudyti.

The Huffington Post

TEISMAS PASIGAILĖJO  
PARTIZANŲ IŠDAVIKO

kad yra objektyvus pagrindas 
atleisti jį nuo bausmės.

Senyvo amžiaus vyras 
buvo kaltinamas dėl Lietuvos 
partizanų fizinio sunaikinimo. 
Bylos duomenimis, jis pats 
priklausė partizanų antisovie-
tinei organizacijai, buvo suim-
tas, sutiko bendradarbiauti su 
sovietų okupacinės valdžios 
represinėmis struktūromis, 
veikė kaip užverbuotas agen-
tas ir vykdė nurodymus. 1952 
m. kovo mėnesį jis organizavo 
partizanų susitikimą, kurio 
metu buvo nušauti keli par-
tizanai, keli buvo suimti ir 
ištremti, vėliau dalyvavo dar 
vienoje operacijoje, po kurios 
buvo suimti ir ištremti dar keli 
partizanai.

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

Apeliaciniame skunde 
Vilniaus apygardos prokuratū-
ros prokuroras prašė Vilniaus 
apygardos teismo 2011 m. 
gegužės 2 d. nuosprendį pa-
keisti, pripažinti V. J. Petronio 
atsakomybę sunkinančia aplin-
kybe tai, kad nusikalstamą 
veiką jis padarė veikdamas 
bendrininkų grupėje ir paskirti 
jam 10 metų laisvės atėmimo 
bausmę.

Lietuvos apeliacinio teis-
mo nuosprendis dar gali 
būti skundžiamas Lietuvos 
Aukščiausiajam Teismui. ELTA

Ilgamečiui „DIRVOS” darbuotojui

A.† A.
JUOZUI BILIŪNUI

(1926. IX. 5 – 2013. I. 28.)

mirus, drauge liūdėdami, gilią užuojautą reiškiame 
žmonai LIUDAI, amžiną atilsį Juozo ir a.a. pirmo-
sios žmonos JANINOS sūnums LINUI ir RIMUI, jų 
žmonoms, anūkams, broliui VYTAUTUI ir seseriai 
ANELEI Lietuvoje, ir kitiems artimiesiems.

„Vilties” draugijos valdyba
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$250,000

S P O R T A S

Labai laukiam

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
„Vilties” draugijos valdyba – Dirvos leidėjai ap-

svarstę nutarė iki 2013 m. balandžio 1 d. pravesti 
naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar arti-
mieji jiems užsakys Dirvą ir sumokės prenumera-
tą už pirmus metus II-os klasės paštu JAV siunčia-
mą Dirvą mokės tik 40 dol. I-os klasės paštu JAV 
ir Kanadoje mokės 57 dol. 

Mieli, ilgamečiai Dirvos skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. Už-
prenumeruokite Dirvą savo artimiesiems ne tik čia, 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kitur gyvenantiems 
oro paštu – 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesnį laiką, gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir 
tuo žymiai palengvinsime Dirvos tolimesnį leidi-
mą. Padėkite mums tą Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejavimų ir verkimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkar-
pą, kurią lengva iškirpti, užpildyti ir mums atsiųsti.

„Dirvos” leidėjai

Pavardė ir vardas ____________________________

Nr. ir gatvė________________________________

Miestas __________ Valstybė ________ Zip _____

Tel. numeris _______________________________

P.S. TIRE Inc.
Complete Front End Service

216 481-5397 
New and used Tires, Brakes, Shocks, Struts
Mufflers, Lube oil and Filter

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

Šiauliai ,  vasario 3 d. 
(ELTA). Šiaulių arenoje vy-
kusiame pasaulio vyrų teniso 
komandų čempionato - Deviso 
taurės (angl. – Davis Cup) 
varžybų - II grupės Europos-
Afrikos zonos pirmojo etapo 
mače Lietuvos rinktinė 4-1 
įveikė Kipro komandą ir pa-
teko į antrąjį etapą. 

Paskutiniajame, penkta-
jame, susitikime sekmadienį 
18-metis Lukas Mugevičius 
6:3, 6:3 įveikė 16-metį Petros 
Chrysochos. 

22-e jų  metų  l i e tuv i s 
Ričardas Berankis (85-oji pa-
saulio raketė) vasario 3 d. 6:3, 
6:2, 6:1 įveikė 20-metį kiprietį 
Soter Hadjistyll. 

Vasario 1 d. 20-metis 
Dovydas Šakinis (1579) 6:2, 
6:2, 1:6, 6:3 nugalėjo 26-erių 
metų Rares Cuzdriorean, o R. 
Berankis 6:1, 6:4, 6:0 įveikė 
P. Chrysochos. Vasario 2 d. 
dvejetų susitikime R. Berankis 
su L. Mugevičiumi 5:7, 6:3, 
6:3, 4:6, 4:6 nusileido R. 
Cuzdriorean ir P. Chrysochos. 

Lietuvos rinktinė antrajame 
etape balandžio 5-7 dienomis 
susitiks su Portugalijos rink-
tine, kuri nugalėjo Benino 
tenisininkus.

De vi so tau rės Eu ro pos-
Af ri kos zo nos II gru pės ma čo 
tarp Lie tu vos ir Kip ro te ni so 
rink ti nių me tu Šiau lių are no je 
su si rin kę žiū ro vai tu rė jo ga li-
my bę mė gau tis 9 va lan do mis 
ir 28 mi nu tė mis gry no te ni so 
– tiek tru ko vi si pen ki su si ti-
ki mai.

Dau giau siai lai ko kor te 
pra lei do pir mo sios rink ti nių 
ra ke tės. Ri čar das Be ran kis 
žai dė ly giai 6 va lan das, o Kip-
ro ko man dos vadovas Ra res 
Cuzd rio rean – 5 va lan das ir 
31 mi nu tę.

Šiau lių are nos duo me ni-
mis, vasario 1 d. su si ti ki mus 
ste bė jo 2,865 žiū ro vai, vasario 
2 d. – 2,720, o vasario 3 d. – 
2,775.

„Pa na šaus žiū ro vų skai-
čiaus ir ti kė jo mės. Te ni sui 
lai kas kel tis į uni ver sa lias 
are nas. Ar ti miau sią Lie tu vo je 

Lie tu vos rink ti nės vedantysis Ri čar das Be ran kis Šiau lių are nos 
kor te pra lei do dau giau siai lai ko – ly giai 6 va lan das. Šiau lių are-
no je vi sas tris die nas te ni so rungtynes ste bė jo be veik po 3,000 
žiū ro vų.                                                                                     LRT

LIETUVOS VYRŲ TENISO RINKTINĖ  
NUGALĖJO KIPRO KOMANDĄ 4-1

vyk sian tį Da vi so tau rės ma čą 
reng si me Vil niaus ar Kau no 
are no se”, – at sklei dė Lie tu vos 
te ni so są jun gos (LTS) pre-
zi den tas šiau lie tis Ra mū nas 
Gru šas.

Per Lie tu vos ir Kip ro rink-
ti nių tre ni ruo tes ir ma čus bu vo 
su nau do ti 574 „Yo nex Tour” 
te ni so ka muo liu kai, o te ni si-
nin kų ra ke tės per temp tos 40 
kar tų. 23 kar tus sty gos keis tos 
lie tu viams ir 17 kar tų kip rie-
čiams. Iš vi so tam su nau do tas 
be veik pus ki lo met ris įvai rių 
sty gų.

Kor te ma čų me tu dir bo 20 
li ni jų tei sė jų. Toks pat skai čius 
vai kų žai dė jams pa da vi nė jo 
ka muo liu kus.

Var žy bų die no mis ko man-
dos su val gė 28 ki log ra mus 
įvai rių vai sių ir iš gė rė 250 lit rų 
van dens.

Spau dos cent re bu vo ak-
re di tuo ta per 40 žur na lis tų, 
fo tog ra fų ir ope ra to rių.

Lie tu vos te ni si nin kai Kip ro 
ko man dą įvei kė 4:1. Lai mė-
ju si vi sus vie ne tų su si ti ki mus 
mū sų ša lies rink ti nė ne ti kė tai 
klup te lė jo dve je tų ma če.

„Vis kas pa vy ko ge rai. Pra-
džio je kiek ne ri ma vo me, ta-
čiau spren di mas per kel ti ma čą 
į nau jas erd ves – Šiau lių are-
ną – tik rai pa si tei si no. No riu 
pa dė ko ti vi siems vie naip ar 
ki taip pri si dė ju siems prie šios 
pui kios šven tės. Vi sų pir ma – 
abie jų ko man dų žai dė jams ir 

ka pi to nams. Žiū ro vams, ku-
rie su si rin ko are no je ir karš tai 
pa lai kė mū sų vy rus, rė mė-
jams, vai kams, ku rie laks tė 
kor te pa skui ka muo liu kus, 
tei sė jams, mums tal ki nu siems 
sa va no riams ir Šiau lių mies to 
val džiai”, – sa kė R. Gru šas.

Ki tą De vi so tau rės ma čą 
Lie tu vos rink ti nė ba lan džio 
5–7 die no mis iš vy ko je žais 
prieš Por tu ga li jos rink ti nę.

R. BERANKIS PASAULIO 
VERTINIME IŠLIKO 

85-AS
Vilnius ,  vasario 4 d. 

(ELTA). Lietuvos tenisinin-
kas Ričardas Berankis Teniso 
profesionalų asociacijos (ATP) 
vertinimo lentelėje išliko 
85-ojoje vietoje. 22-ejų metų 
lietuvis turi 608 taškus.

21-erių metų Laurynas 
Grigelis (90 tšk.) iš 419-osios 
pozicijos pakilo į 418-ąją.

Vedančiuoju išlieka serbas 
Novak Djokovič, 12,960 tšk.), 
antrąją vietą užima šveicaras 
Roger Federer, 10,265 tšk.), o 
trečiąją - britas Andy Murray, 
8,480 tšk.


