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„Sunkmečio metu elgėmės 
atsakingai, greitai susitvarkėme 
ir tai padarėme patys. Tad tikrai 
verta savimi pasididžiuoti, pa-
sidžiaugti ir labiau pasitikėti. 
Mums trukdo pernelyg aštri 
savikritika ir pasitikėjimo stoka. 
Puiki šalis, graži gamta, darbštūs 
žmonės – taip mus mato užsie-
niečiai. Atrodome daug geriau, 
nei patys apie save galvoja-
me”, – sako prezidentė Dalia 
Grybauskaitė specialiame inter-
viu su Monika Garbačiauskaite-
Budriene, delfi.lt vyr. redaktore.

- Lietuvos valstybė švęs 23 
metus. Kokie didžiausi mūsų 
pasiekimai per šiuos metus? 
Kas, Jūsų manymu, trukdo 
valstybei judėti į priekį dar 
greičiau? Ko trūksta?

- Nužengėme daug toliau 
nei 23 metai. Tai buvo didžiu-
lis istorinis šuolis Lietuvai. 
Lietuva sugebėjo patekti tiek į 
Europos valstybių šeimą, tiek 
į NATO – mes tapome verti tų 
organizacijų. Mus pripažino – 
mūsų reformas, mūsų vystymo-
si kokybę. Mes, lietuviai, esame 
labai savikritiški, visada visko 
norime greitai ir iš karto. Tai yra 
geras bruožas, nes tuomet neuž-
miegi ant laurų, esi stumiamas 
poreikio dar kažką keisti. Per 23 
metus padarėme gerokai dau-
giau nei galėjome įsivaizduoti, 
kitos valstybės tokias reformas 
darė net šimtmečiais.

Kai grįžtu iš užsienio ke-
lionių, ir matau nenušienautą 
oro uosto žolę, po kiek laiko 
ima erzinti, kad neturime net 
normalaus oro uosto, tačiau yra 
daug daugiau dalykų, kuriais 
galima džiaugtis ir didžiuotis. 
Mus, Baltijos šalis, europiečiai 
mato kaip labai dinamišką, 
atsakingą regioną (ypač krizės 
metu), galimą pavyzdį Europai 
ir pripažįsta mūsų pirmavimą. 
Tai, ko mes apie save turbūt 
niekada nedrįstumėm pasakyti. 

Sunkmečio metu elgėmės 
atsakingai, greitai susitvarkė-
me ir tai padarėme patys. Tad 
tikrai verta savimi pasididžiuoti, 
pasidžiaugti ir labiau pasiti-
kėti. Mums trukdo pernelyg 
aštri savikritika ir pasitikėjimo 
stoka. Puiki šalis, graži gamta, 
darbštūs žmonės – taip mus 
mato užsieniečiai. Atrodome 
daug geriau, nei patys apie 
save galvojame. Trukdžius su-
sikuriame patys – net išorinių 
jėgų nereikia: tai korupcija, 
reformų ir jų tęstinumo stoka. 
Po kiekvienų rinkimų padaro-
me žingsnelį į priekį ir po to du 
atgal. Tęstinumo nebuvimas, 
mėginimas griauti, kas iki tol 

buvo padaryta, Lietuvoje ryš-
kesnis nei kaimyninėse šalyse 
ir mums kenkia.

- Kokie iššūkiai laukia 
valstybės su tokiais emigra-
cijos mastais? Kaip ji atro-
dys po 50 metų ir ar kalbės 
lietuviškai? Kas tokiomis 
sąlygomis gali padėti stiprinti 
valstybingumą?

- Esu įsitikinusi, kad ir po 
50, ir po 100 metų Lietuva kal-
bės lietuviškai – lietuvių kalbą, 
kultūrą, identiteto simbolius 
sugebėjome išsaugoti per visus 
juodžiausius mūsų istorijos 
laikus ir šito niekas iš mūsų 
niekada neatims.

Emigracija yra visapusiškai 
skausmingas reiškinys – ir 
ekonominiai, ir kvalifikuotos 
darbo jėgos praradimai, nega-
tyvios nuotaikos visuomenėje, 
kurios veikia žmonių moty-
vaciją ir valstybės vystymąsi. 
Aktyviausias sluoksnis išvyksta 
iš Lietuvos. Bet emigracija lėtė-
ja, kiek stabilizuojasi – štai per-
nai išvyko 43 tūkst., o grįžo 21 
tūkst. žmonių. Šiuos procesus 
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Žmonės su plakatais prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų 1990 m. kovo 11 d. laukia Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paskelbimo. www.lrs.lt

veikia ir suprastėjusi ekonominė 
situacija Vakaruose.

Tikiuosi, kad Lietuva su-
gebės stabilizuoti emigracijos 
srautus, o identitetas išliks – 
išsaugosime savo seną, gražią 
kalbą.

- Kokia Jūsų prognozė 
Lietuvos politiniam gyveni-
mui artimiausiam penkme-
čiui? Kokios asmenybės lems 
jo eigą? Akivaizdu, kad jau-
čiamas stiprių politinių vado-
vų trūkumas.

- Keičiasi politinės kartos – 
vyresnioji karta kiek užtruko, o 
jaunesnioji neateina. Susidaro 
vakuumas, kurį pradeda uži-
minėti populistai-gelbėtojai, 
neturintys nei noro, nei tikslo 
valdyti valstybės, tokie minios 
šaukliai, besipriešinantys idė-
joms ir sakantys „ne” bet kam. 
Panašios tendencijos matomos 
ir Vakaruose – po Italijos rin-
kimų.

Atsiranda vienadienių, se-
zoninių junginių. Tai blogas si-
gnalas mūsų politinei sistemai ir 
valstybės politinei ateičiai. Į po-

litiką atėję žmonės turi suprasti, 
kad ateina dirbti valstybei ir 
žmogui, o ne ieškoti valdžios ir 
pinigų. To nėra ir tai pavojinga.

Norėtųsi, kad ir tradicinės, 
ir naujos partijos suprastų poli-
tinio vadovo atsakomybę – be 
tikrų vadų valstybė negalės būti 
konkurencinga ir dirbti savo 
žmonėms. 

Kartų kaitos nėra, matome 
senų veidų užsisėdėjimą tradici-
nių partijų viršūnėse, jaunimas 
slopinamas ir neįleidžiamas į 
didžiąją politiką, o tai nedidina 
pasitikėjimo partijomis, atsi-
randa niša populistams ir avan-
tiūristams. Politinės kultūros ir 
demokratijos stoka rodo, kad 
esame jauna valstybė.

- Ką Lietuvos partiniam 
gyvenimui reikš Darbo bei 
„Tvarkos ir teisingumo” par-
tijų susijungimas? Kaip tai 
paveiks didžiąsias partijas? 

- Abi šios partijos yra vieno 
vado partijos, jos neužaugino 
naujų vadų. Tai netipinės par-
tijos. Tokių partijų jungimasis 
yra naujas fenomenas Lietuvoje. 

Partijos, besiremiančios ne ide-
ologija ar socialiniu segmentu, 
o vienu lyderiu, dažnai nebūna 
ilgalaikės. Bus įdomu stebėti 
partijos narių reakciją, ypač re-
gionuose, ir elektorato reakciją. 
Nes elektoratas išskiria ir renka-
si asmenybes. Kol kas nuspėti 
šio jungimosi rezultatus anksti, 
nes jie gali priklausyti nuo dau-
gelio ir greičiausiai subjektyvių 
faktorių.

- Kaip vertinate naujosios 
Vyriausybės darbą? Ji buvo 
burta ir tvirtinta nelengvai. 
Kokios iniciatyvos Jums kelia 
susirūpinimą, o kokios atrodo 
priimtinos? 

- Tai koalicinė Vyriausybė, 
o tokioms vyriausybėms visuo-
met sunku dirbti. Kol nepraėjo 
100 dienų, norėčiau susilaikyti 
nuo griežtesnio žodžio – dar 
anksti ypatingiems rezultatams. 
Ryškesnė politinė Vyriausybės 
klaida yra diskriminacinis lietu-
vių kalbos egzamino palengvi-
nimas. Manęs nestebina, kad dėl 
jo iš karto kreiptasi į teismą. 29 

(Nukelta į 4 psl.)
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Lietuvos Vyriausybė pritarė euro įvedimui, Apie tai žur-
nalistams pranešė Finansų ministras Rimantas Šadžius. Euro 
įvedimu rūpinsis speciali komisija, kuriai pirmininkaus ministras 
pirmininkas A.Butkevičius. Kad valstybė galėtų įstoti į euro 
zoną, turi atitikti Mastrichto kriterjus dėl finansų deficito, skolos 
ir infliacijos. Šiuo metu eurą turi 17 iš 27 Europos valstybių.

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo 
už apdovanotojo vardo pažeminimą išbraukė Algirdą Paleckį 
iš valstybės apdovanotųjų sąrašo. A. Paleckis yra nuteistas už 
tai, kad neigė ir šiurkščiai menkino 1991 metų SSRS agresijos 
prieš Lietuvą faktą, sovietų įvykdytus labai sunkius ir sunkius 
nusikaltimus mūsų šalies gyventojams bei už tai, kad įžeidė 
žmonių, žuvusių ir sužeistų kovoje dėl atkurtos Lietuvos 
nepriklausomybės, atminimą bei jų artimuosius. Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama. 
Ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi A. Paleckis 
buvo apdovanotas 2004 metais laikinai einančio prezidento 
pareigas Artūro Paulausko dekretu.

Kauno technologijos universiteto keturiolikos atstovų de-
legacija atvyko į Akron miestą, ir vasario 20 d. mero įstaigoje 
pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Akronas palaiko glaudžius 
ryšius su Izraeliu, Suomija, Slovakija, Kinija ir Vokietija, o 
dabar ir su Lietuva.

Lietuvos žiniasklaidoje prisimenamas drąsus vieno lietuvio 
žingsnis, kai Maskvoje Kremliaus suvažiavimų salėje, 1988 m. ge-
gužės 25 d. prasidėjo TSRS Liaudies deputatų suvažiavimas. Tarp 
2250 delegatų buvo ir Lietuvos sąjūdietiška delegacija, išsiskirian-
ti demokratiškumu ir laisvo žmogaus mąstymu. Suvažiavime kilo 
karštos diskusijos dėl TSRS karinių dalinių, kuriems vadovavo 
generolas I.Rodionov, panaudojimo prieš taikius gyventojus ir jų 
žudynes Tbilisyje, Gruzijoje. Gegužės 31 d. liaudies deputatas iš 
Lietuvos, jaunas gydytojas E. Klumbys, protestuodamas prieš gen. 
I.Rodionov, atsakingo už Tbilisio žudynes, veiksmus, per televizi-
ją stebint milijonams TSRS gyventojų, pareiškė, kad negalės būti 
TSRS liaudies deputatu ir dirbti toje pačioje salėje, kurioje yra tas 
generolas, ir padėjęs posėdžiui pirmininkavusiam M. Gorbačiov 
mandatą, išėjo iš salės. Suvažiavimo delegatai neteko žado... 
Suvažiavime dalyvavęs deputatas Vytautas Landsbergis drąsiai in-
formavo suvažiavimo delegatus apie Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos priimtus dokumentus dėl Lietuvos savarankiškumo, 
apie Ribbentropo-Molotovo pakto slaptuosius protokolus ir jų 
pasekmes Lietuvai. Tai buvo Sąjūdžio idėjų ir tikslų pristatymas 
Tarybų Sąjungai ir pasauliui.

Penktadalis pašalpoms ir kompensacijoms skiriamų pinigų 
atitenka ne tiems, kurie tikrai verti gauti. Nuo 2012 metų pra-
džios penkiuose rajonuose vykstančio eksperimento atiduoti 
išmokas paskirstyti savivaldybėms rezultatai nustebino visus. 
Dėl gerokai griežtos kontrolės eksperimente dalyvavusios 
Akmenės, Panevėžio, Radviliškio ir Šilalės rajonų savivaldy-
bės per pirmuosius metus sutaupė net 24 milijonus litų. Visi 
šie pinigai liko savivaldybėms ir galėjo padėti toms šeimoms, 
kurioms parama labai reikalinga.

Vilniuje prie Prezidentūros ir Vyriausybės rūmų jau buvo 
surengtas mitingas prieš planuojamą skalūnų dujų žvalgybą 
Žemaitijoje. Akcija, kurioje dalyvavo daugiau kaip 100 žmonių 
surengė žaliųjų organizacijos ir žemaičių grupė. Maskva taip pat 
pataria atsisakyti skalūnų dujų ieškojimo.

Seimo kasininkė siunčiama užgrotų. Už tai, kad iš Lietuvos 
Seimo kanceliarijos kasos pasiėmė daugiau kaip 441 tūkst. litų, 
Regina Petkelienė turi kalėti dvejus metus. Taip nusprendė 
Lietuvos Apeliacinis Teismas. Dalis pinigų buvo pralošta kazino.

Biochemikas dr. Linas Mažutis po penkerių metų 
Prancūzijoje ir dvejų JAV grįžo į Lietuvą pasiryžęs pritaikyti 
mikroskysčių technologiją, skirtą moksliniams darbams.

„Google Maps” žemėlapiuose matysis, kuriose Vilniaus vietose 
yra grūsčių. Kompanija „Google” pranešė papildžiusi Vilniaus 
miesto žemėlapius sluoksniu „Traffic”, leidžiančiu realiuoju laiku 
stebėti eismo sąlygas svarbiausiose miesto gatvėse. Ši paslauga 
bus itin naudinga vilniečiams bei miesto svečiams, kurie galės 
sužinoti apie susidariusias grūstis ir pasirinkti alternatyvų maršrutą, 
tiksliau planuoti savo kelionės trukmę. Vilnius yra pirmasis mies-
tas Lietuvoje, kuriame teikiama ši paslauga. „Google Maps” yra 
viena iš populiariausių kompanijos teikiamų paslaugų, suteikianti 
galimybę susipažinti su konkrečia vietove peržiūrint tikslius kon-
krečios vietos žemėlapius, palydovo arba gatvės lygio nuotraukas. 
„Google Maps” žemėlapius galima papildomai praturtinti aktualia 
bei naudinga informacija pridedant papildomai aktyvuojamus 
sluoksnius, kuriuose vartotojui pateikiama informacija apie oro ar 
eismo sąlygas, su konkrečia vietove susietos vartotojų nuotraukos, 
interneto kamerų vaizdai bei daug kitos informacijos.

ŠIAURĖS KORĖJA 
GRASINA 

BRANDUOLINIU 
KARU

Šiaurės Korėja į naujas 
Jungtinių Tautų (JT) sankci-
jas kovo 8 d. atsakė naujais 
grasinimais dėl branduolinio 
karo, taikos paktų su Pietų 
Korėja anuliavimu ir tiesiogi-
nės telefono linijos su Seulu 
nutraukimu.

Šios naujausios Pchenjano 
paskelbtos priemonės dar la-
biau padidino įtampą Korėjos 
pusiasalyje, kuri ir taip buvo 
padidėjusi po Šiaurės Korėjos 
trečio branduolinio bandymo 
praėjusį mėnesį.

Kovo 7 d. ši šalis pagrasi-
no prevenciniu branduoliniu 
smūgiu Jungtinėms Valstijoms 
ir Pietų Korėjai.

Pchenjanas garsėja savo 
karinga retorika, bet pastaro-
siomis dienomis tonas pasiekė 
įtūžio ribą ir pakurstė nuogąs-
tavimus, kad gali kilti koks 
nors incidentas pasienyje. Ir 
Šiaurės Korėja, ir Pietų Korėja 
kitą savaitę planuoja dideles 
karines pratybas.

Šiaurės Korėja „anuliuoja 
visus susitarimus dėl nepuo-
limo, pasiektus tarp Šiaurės 
ir Pietų” Korėjų, sakoma 
valstybinio Komiteto taikiam 
Korėjos suvienijimui (KTKS) 
pareiškime.

1991 metais pasirašytu 
nepuolimo paktu buvo pritarta 
taikiam ginčų sprendimui ir 
atsitiktinių karinių susidūrimų 
prevencijai.

KTKS pareiškė, kad šis 
paktas nebegalios nuo kovo 
11 d. – tos pačios dienos, kai 
Pchenjanas pažadėjo anuliuoti 
1953 metų paliaubų susita-
rimą, kuriuo buvo užbaigti 
Korėjos karo veiksmai.

„Jis taip pat praneša Pietų 
(Korėjai), kad nedelsdamas 
nutrauks tiesioginę telefono 
liniją tarp Šiaurės ir Pietų 
(Korėjų)”, – sakoma Komiteto 
pareiškime, kurį paskelbė 
oficialioji Korėjos centrinė 
naujienų agentūra (KCNA).

Tiesioginė telefono linija 
buvo įrengta 1971 metais, ir 
anksčiau Šiaurės Korėja ją 
buvo nutraukusi penkis kartus. 
Praėjusį kartą taip buvo pada-

kardinolai iki konklavos.
Susirinkę kovo 8 d. kar-

dinolai oficialiai balsavimu 
patvirtino priežastis, dėl kurių 
du rinkikai negali dalyvauti 
konklavoje - tai sergantis 
Indonezijos kardinolas Julius 
Darmaatmadja ir britų kar-
dinolas Keith O’Brien, kuris 
pasitraukė dėl „netinkamų 
kunigui veiksmų”.

Katalikų kardinolų susirin-
kimai, pradėti pirmadienį, yra 
tam tikras formalumas prieš 
konklavą naujam popiežiui 
išrinkti.

Naujasis JAV Valstybės sekretorius John Kerry, prieš vykdamas 
pasitarimams į Izraelį, atvyko į Egiptą ir tarėsi su Arabų lygos 
generaliniu sekretoriumi Nabil Elaraby.                                     AP

Po ilgų diskusijų ir apklausinėjimų JAV Senatas 58 balsais prieš 41 
patvirtino buvusį Nebraskos valstijos senatorių Chuck Hagel Gynybos 
sekretoriumi. Jo žmona Lilibet laiko Bibliją priesaikos metu.        AFP

Venesuelos prezidentas 
Hugo Chavezas kovo 5 d. 
neatlaikė kovos su vėžiu, o 
jo mirtis nutildė pagrindinį 
Lotynų Amerikos kairiųjų balsą 
ir nukreipė šią naftos turtingą 
šalį į pirmalaikius rinkimus.

Viceprezidentas Nicolas 
Maduro, sunkiai tramdyda-
mas ašaras, paskelbė apie 
H.Chavezo mirtį, sakydamas, 
kad vyriausybė pasiuntė į ga-
tves ginkluotąsias pajėgas ir 
policiją, siekdama „palaikyti 
ir saugoti mūsų žmonės bei 
užtikrinti taiką”.

Venesuela, kuri tebėra su-
siskaldžiusi po pernai spa-
lį vykusių įtemptų rinkimų, 
paskelbė savaitę truksiantį 
valstybinį gedulą, o vienas 

ryta 2010 metais.
Naujausi Pchenjano pa-

reiškimai buvo paskelbti ke-
lios valandos po to, kai JT 
Saugumo Taryba sugriežtino 
jau esamas sankcijas šiai ko-
munistinei valstybei dėl jos 
vasario 12 dieną įvykdyto 
branduolinio bandymo. LRT

MIRĖ VENESUELOS PREZIDENTAS
įtakingas ministras sakė, kad 
nauji rinkimai bus surengti per 
30 dienų, kurias neabejotinai 
lydės didelės aistros.

JAV prezidentas Barack 
Obama, dažnai tapdavęs 
H.Chavez antiamerikietiškos 
kritikos taikiniu, kalbėjo atsar-
giai, žadėdamas, kad Jungtinės 
Valstijos palaikys „Venesuelos 
žmones” ir sakydamas, kad 
H.Chavezo mirtis atveria „su-
dėtingą laikotarpį”.

„Venesuelai pradedant 
naują savo istorijos skyrių, 
Jungtinės Valstijos lieka ištiki-
mos politikai, palaikančiai de-
mokratijos principus, įstatymo 
viršenybę ir pagarbą žmogaus 
teisėms”, - sakoma trumpame 
B.Obamos pranešime.      LRT

KADA BUS RENKAMAS NAUJAS POPIEŽIUS?
Kovo 8 d. paaiškėjo, kad 

konklava prasidės kovo 12 
dieną. Vatikanas nurodė, kad 
visi 115 „rinkikų kardinolų”, 
balsuosiančių konklavoje jau 
yra Romoje.

Paskutinis rinkikas, Jeanas-
Baptiste Pham Minh Manas 
iš Vietnamo, atvyko kovo 7 
d., ketvirtadienį ir, kaip ir jo 
kolegos, iškilmingai prisiekė 
neatskleisti, apie ką tariasi 

SUTEIKĖ PRIEGLOBSTĮ 
J.TYMOŠENKO 

ŠALININKUI
Danija politinį prieglobstį 

suteikė buvusiam Ukrainos 
gynybos ministrui Valerij 
Ivaščenka, kuris pareigas 
ėjo valdant dabar kalinamai 
buvusiai premjerei Julijai 
Tymošenko. Apie tai, remian-
tis Danijos vyriausybės šalti-
niu, skelbia „Reuters”.

V. Ivaščenka, kuris gy-
nybos ministro pareigas ėjo 
J. Tymošenko vadovaujant 
ministrų kabinetui 2009 ir 
2010 metais, yra vienas pas-
kutiniųjų jos sąjungininkų, 
bėgančių iš Ukrainos po pre-
zidento Viktor Janukovyč 
atėjimo į valdžią prieš trejus 
metus.



3. DIRVA . 2013 m. kovo 12 d. . 

TEL. (216) 531-8150
FAX (216) 531-8428

E-mail: dirva@ix.netcom.com
P.O. BOX 19010 CLEVELAND, OHIO 44119-0010 

19807 CHEROKEE AVENUE . CLEVELAND, OHIO . 44119
Leidžia Amerikos Lietuvių Spaudos ir Radijo Draugija „Viltis”, Inc.

Algirdas V. Matulionis, Pirmininkas / President
Vytautas Radžius, Redaktorius / Editor

2713 West 71St St, Chicago, IL 60629-2005

Gediminas Markevičius, maketavimas
DIRVA (USPS 157-580)

Postmaster: Send address changes to DIRVA
19807 Cherokee Ave. Cleveland, OH. 44119-0010

Periodicals postage paid at Cleveland, Ohio and additional mailing offices. 
Published bi-weekly by American Lithuanian Press & Radio Assn. 
VILTIS, INC. - Subscription per year - $55.00, first class - $78. Single 
copy - $1.00. Air mail overseas - $130.00.

Pre nu me ra ta me tams - $55.00, pu sei me tų - $40.00, pir ma kla se - $78. 
Oro pa štu į už sie nį me tams - $130.00. At ski ro nu me rio kai na - $1.00. 
Straips niai, pa si ra šy ti pa var de, ini cia lais ar sla py var džiu ne vi sa da iš reiš-
kia re dak ci jos nuo mo nę. Ne spaus din ti straips niai grąži na mi, tik au to riui 
pra šant. Už skel bi mų tu ri nį re dak ci ja ne at sa ko. Ne pa si ra šy tų raši nių 
ne spaus di na me.

LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS
THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER

 DIRVA

KELI LIETUVOS VALSTYBĖS  
ATKŪRIMO BRUOŽAI

Po trečiojo Lietuvos ir Lenkijos valstybių padalijimo 
Lietuva, kaip valstybė, nustojo egzistuoti ir tik 1918 m. va-
sario 16 d. buvo atkurta nepriklausoma Lietuvos valstybė.

Po 22 metų Sovietų Sąjunga, pagal Stalino ir Hitlerio 
susitarimą, pasirašė su nacių Vokietija 1939 metais Molotovo-
Ribbentropo paktą, Lietuvą okupavo ir aneksavo. Valstybės 
nepriklausomybė buvo prarasta, bet kova dėl jos laisvės 
spontaniškai prasidėjo Lietuvoje ir užsienyje. Pasipriešinimas 
pradžioje buvo neorganizuotas, nes Lietuvos Vyriausybė 1940 
metų įvykiams nebuvo pasirengusi pati ir neparengusi tautos.

Vokiečių naciams 1941 m. pradėjus Lietuvos okupaciją 
ir Raudonajai armijai bėgant iš Lietuvos, Lietuvių aktyvistų 
frontas 1941 m. birželio 23 d. per radiją lietuvių tautai pa-
skelbė apie Laikinosios Lietuvos Vyriausybės sudarymą ir 
kad „Atstatoma laisva Lietuva. Susidariusi laikinoji vėl naujai 
atgimstančios Lietuvos Vyriausybė šiuo skelbia atstatanti 
laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos valstybę.” Šis Birželio suki-
limas buvo ryškus antisovietinis lietuvių tautos pasireiškimas, 
ryžtingas mėginimas pasinaudoti karo pradžia, nusikratyti 
sovietinės okupacijos ir atkurti Lietuvos nepriklausomybę, 
formaliai užbėgant už akių nacių okupaciniam režimui, nes 
nacistinė Vokietija pradėjo karą su Sovietų Sąjunga, bet ne 
su Lietuvos valstybe.

Tačiau nacių komisaras A. T. von Renteln po šešių sa-
vaičių įsakė baigti Laikinosios Vyriausybės veiklą. Lietuvos 
Laikinoji Vyriausybė prieš savo valią rugpjūčio 5 d. turėjo 
sustabdyti savo egzistavimą.

1943 m. lapkričio 25 d. už Lietuvos nepriklausomybės 
atkovojimą buvo įsteigtas Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, per daugel metų atlikęs milžiniškus darbus 
Lietuvos laisvei atgauti užsienio valstybėse. Lietuvoje 
prasidėjo partizanų - laisvės kovotojų sąjūdis, kuris tęsėsi 
iki 1953 metų, kol organizuota kova sovietų buvo sumušta. 
Žuvo ir buvo sušaudyti ir visi 1949 m. vasario 16-osios 
Deklaraciją pasirašę laisvės kovotojai: J. Žemaitis-Vytautas, 
A. Ramanauskas-Vanagas, J. Šibaila-Merainis, L. Grigonis-
Užpalis, B. Liesis-Naktis, P. Bartkus-Žadgaila, V. Gružas-
Kardas, A. Grybinas-Faustas.

Tikrų komunistų ir KGB pareigūnų aistras kaitino ir 1988 
m. vasario 11 d. paskelbtas JAV prezidento Ronald Reagan 
pareiškimas apie Lietuvos nepriklausomybės 1918 metais 
paskelbimą ir Sovietų 1940 m. okupaciją ir kad JAV nieka-
da nepripažins Lietuvos okupacijos bei Sovietų Sąjungos 
aneksijos.

Pradėjo veikti Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Pats 
Sąjūdis nebuvo vienalytis, jame telkėsi įvairių įsitikinimų 
žmonės, pradedant tikinčiaisiais ir baigiant komunistais. 
Sąjūdžio vadovai kultūringai priėmė jiems daromus priekaiš-
tus, nesileido į ginčus, nes Tauta nedviprasmiškai tarė savo 
žodį, išreikšdama dviejų trečdalių tautos valią.

Tai buvo svarbu rinkimuose į Lietuvos Aukščiausiąją 
Tarybą.

1988 m. spalio 22-23 dienomis Vilniuje įvyko Sąjūdžio 

suvažiavimas. Daugiatūkstantinė trispalvėmis švytinti minia 
- tarsi visa Lietuva. Iš Gedimino pilies bokšto į dangų kilo gel-
tonos, žalios, raudonos raketos, skardėjo fanfaros, prie Sporto 
rūmų atsiliepė lietuviški ragai ir skambant Lietuvos himnui 
pakilo trispalvė, išsirikiavo Lietuvos miestų ir miestelių tau-
tinės vėliavos ir herbai. Taip buvo švenčiama pirmoji pergalė. 

„Suvažiavome į didelį istorinį žingsnį ir todėl smulkmenos 
tegul traukiasi prieš didįjį istorinį bendrumą”, - kalbėjo V. 
Landsbergis. Džiaugsmas tai prasiverždavo ašaromis, tai 
šūksniais ir plojimais. Jausmingai sutikta žinia, kad Sąjūdžio 
suvažiavimas siunčia savo atstovus padėti gėlių ant Lietuvos 
Atgimimo tėvo Jono Basanavičiaus kapo. Tomis dienomis 
visa Lietuvos istorija, visi didieji jos vyrai ir moterys buvo 
drauge su mumis, rašė Sąjūdžio žinios.

Molotovo-Ribbentropo pakto 50-osios metines Lietuvos 
Sąjūdis, Estijos Liaudies ir Latvijos Tautos frontai minėjo 
bendru renginiu, pavadintu „Baltijos keliu”. Rugpjūčio 23 d. 
nuo Vilniaus katedros iki Talino Tompea pilies bokšto. Vien 
Lietuvoje apie milijonas žmonių, susikibo rankomis, rodė 
savo ryžtą už nepriklausomybių atkūrimą.

Mitinge Vingio parke, Vilniuje 1988 m. liepos 9 d. susirin-
ko per 100,000 minia, įvyko lūžis - Lietuvos nepriklausomybė 
buvo tik laiko klausimas. Partija ir valdžia nebežinojo kaip 
elgtis. Neginkluotas pasipriešinimas okupacijai tapo masinis.

Aukščiausios Tarybos pirm. V. Landsbergis turėjo 
nuolatinį ryšį su „pusbroliu Motiejumi Washingtone prieš 
skelbiant Nepriklausomybės Akto tekstą. Jo atsakymą V. 
Landsbergiui randame jo knygoje „Kovo vienuoliktoji”, 175 
psl.: „Pasinaudoju bičiulių aparatais ir atsakau, kad numatyta 
formuluotė atrodo gera... Reiktų numatyti taipgi prisidėjimą 
prie Helsinkio Baigiamojo Akto principų, prie Vienos diplo-
matinės Konvencijos ir pažymėti, jog bus repektuojamos visos 
tarptautinės sutartys sudarytos iki 1940.VI 15... Pasitariau 
su šeima, kuri man davė gerų patarimų. Ji, kaip visada, yra 
atsargiai palanki. Pasirašė: Pusbrolis Motiejus”. Šis teletaipo 
pranešimas, datuotas 1990 m. kovo 5 d., 17.08 val. Dabar 
žinoma, kad pusbrolis Motiejus buvo Stasys Lozoraitis, šei-
ma - Valstybės departamentas, ten dirbę asmenys, su kuriais S. 
Lozoraitis aptardavo Lietuvos reikalus. Tarp jų buvo bičiuliai, 
James Swihart, James Hooper, John Zerolis.

Kovo 11-ąją šiais metais sukanka 23 metai, kai buvo 
pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Aktas ir 
paskelbta pasauliui, kad Lietuva vėl laisva ir suvereni valstybė.

S. Tūbėnas

Kiekviena valstybė, kiekvie-
na tauta, kiekvienas žmogus turi 
planų, kuriuos stengiasi įgy-
vendinti. Uždavinių pasitaiko 
įvairių: strateginių ir taktinių, 
ilgalaikių ir vienadienių. Kai 
kurie uždaviniai deklaruojami 
viešai, kiti – slapti. Vieni tikslai 
- prasmingi, taurūs, kiti – gėdin-
gi, smerktini. Tačiau vertinant 
valstybių, tautų, individų siekius 
niekuomet nederėtų pamiršti, 
jog tai, kas vienam – gražu, 
kitam – galbūt bjauru.

Žvelgiant į Lietuvą supan-
čias didžiąsias kaimynes puikiai 
matyti, jog visos jos turi ne tik 
siaurų asmeninių, bet ir žymiai 
platesnio mąsto valstybinių 
tikslų. Jų planai akivaizdūs: 
stiprėti, didėti, plėstis. Jų pla-
nai – ekspansiniai. Net jei toks 
dėmuo rūpestingai slepiamas po 
gražių žodžių skraiste, ekspan-
sija lengvai pastebima.

Žiūrint į Lietuvos politiką 
net graudu. Jokių rimtesnių 
ambicijų. Vienintelis mūsų 
tikslas – išsilaikyti bent jau 
šių dienų ribose. Vienintelė 
reali mūsų siekiamybė: kad dar 
labiau nesusitrauktume. Mes 
jau net rimčiau svajoti nebe-

„PAMOKA” LIETUVAI  
KAIP REIKIA ŠVĘSTI VASARIO 16-ĄJĄ

drįstame: girdi, esame pajėgūs 
ženkliai sustiprinti lietuvybės 
židinius Seinuose ir Punske ir 
tuo pačiu sutramdyti Lietuvos 
Lenkų rinkimų akcijos triukš-
madarius Vilniaus ir Šalčininkų 
rajonuose.

Šiandieninis lietuvis kelia 
sau vien minimalius reikala-
vimus: kad Punsko ir Seinų 
krašte oficialioji Varšuva nesu-
žlugdytų paskutinės lietuviškos 
mokyklėlės, o ponas Valdemar 
Tomaševski – bent jau neįdiegtų 
Vilniaus rajone lenkų kalbos 
kaip vienintelės valstybinės.

Į  Lietuvą buvo atvy-
kęs Simon Wiesenthal biuro 
Jeruzalėje direktorius Efraim 
Zurof ir su savo bendraminčiu 
Dovid Katz mokė mus, kaip, 
kada ir kokiomis priemonėmis 
privalome švęsti Vasario 16-ąją. 
Įsidėmėkime šią aplinkybę: 
mums jau drįstama nurodinė-
ti, ką galime sau leisti kalbėti 
didžiųjų lietuviškų švenčių 
metu. Šie nurodymai žeriami ne 
kur nors Washington, Maskvoje, 
Tel Avive, o Lietuvos sostinėje. 
Taip, kai kurie iš mūsų smerkė 
tokius „pamokymus”.

Pavyzdžiui, aštriai rašė 

Donatas Stravinskas rašinyje 
„Patys provokuoja, patys rė-
kia” (portalas balsas.lt). Minėto 
straipsnio autorius pagrįstai 
klausė: „Ar tai, kad savo nuo-
monę šūkiu „Lietuva lietu-
viams” per eitynes reiškiantys 
lietuviai vadinami fašistais, 
neverta teisėsaugos dėmesio? 
Ar tai nėra viešas įžeidimas?”

Ir vis tik lietuviškoji reakcija 
buvo itin apatiška. Lietuviui 
greičiausiai net mintis nešauna 
į galvą surengti adekvatų iššūkį. 
Mes net nesvarstome galimy-
bės nuvykti į Izraelio sostinę 
ir ten surengti viešą spaudos 
konferenciją, smerkiančią Tel 
Avivo politikus, neišduodančius 
mums žydų, „prisidėjusių prie 
tūkstančių lietuvių ištrėmimo ar 
partizanų žudymo”. Mums jau 
užtenka, kad S.Wiesenthal biuro 
vadovas išvyko iš Lietuvos, ir 
triukšmas dėl žydšaudžių bent 
kuriam laikui nutilo. O kad 
tokie išpuoliai ir vėl kartosis, 
nes mes nerandame veiksmingų 
priešnuodžių, - tarsi nesvarbu.

Beveik pagrindine šių dienų 
Lietuvos aktualija tapo Rolando 
Pakso ir Viktor Uspaskich 
partijų sklandaus susijungi-
mo perspektyvos. Televizijos, 
laikraščiai, internetinė erdvė 
mirgėte mirga pranešimais apie 
„Tvarkos ir teisingumo” bei 
Darbo partijos jungtuves. Vieni 
čia įžvelgia racionalų spren-
dimą, nes Lietuvoje ir taip per 
daug smulkių, jokios įtakos 
neturinčių partijėlių. Kiti mato 
gudrų ėjimą siekiant išvengti at-
sakomybės garsiojoje juodosios 
buhalterijos byloje.

Esama ir dar vienos nuo-
monės. Apžvalgininkas Artūras 
Račas tinklalapije 15min.lt įti-
kinamai abejoja tais, kurie įsi-
tikinę, esą naujasis politinis 
darinys „taps stipriausia politine 
jėga, galėsiančia pretenduoti į 
premjero postą”. A.Račas iro-
niškai pastebi, kad „politikoje 
dukart du visiškai nereiškia 
keturių”. Kiek jau būta pa-
našaus pobūdžio jungtuvių? 
Konservatoriai jungėsi su po-
litiniais kaliniais, tremtiniais, 
krikščionimis demokratais. Bet 
ženkliau nesustiprėjo. Liberalų 
ir centro sąjunga bandė susi-
draugauti su Tautos prisikėlimo 
partija. Bet vietoj sustiprėjimo 
patyrė akivaizdų susilpnėjimą. 
Tautininkai mėgino bičiuliautis 
su Socialdemokratų sąjunga ir 
Tautos vienybės partija. O vietoj 
triskart turėjusios padidėti politi-
nės įtakos nepateko net į Seimą

Žodžiu, kai jėgas bando 
suvienyti dvi ar trys silpnutės 
grupelės, sulaukiame lygiai 
tokio pat rezultato kaip iki vie-
nijimosi: neįtakingi netampa 
įtakingesniais. Tiesa, R.Pakso 
ir V.Uspakicho nepavadinsi tais 
žmonėmis, kurie neturi politinio 

(Nukelta į 5 psl.)
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Konstitucijos straipsnis numato, 
kad negalima teikti privilegijų 
lyties, rasės, tautybės, kalbos 
pagrindu. Todėl Vyriausybė 
neturėtų dalinti privilegijų nei 
vienai mažumai kitų sąskaita.

Didžiausia atsakomybė šioje 
Vyriausybėje tenka socialdemo-
kratams. Esu pasirengusi padėti 
premjerui, kiek galėsiu – puikiai 
suprantu, kad tokioje koalicinėje 
Vyriausybėje nebus lengva. 
Tačiau tai ir šansas socialdemo-
kratams parodyti, kad jie gali 
suvaldyti sudėtingas situacijas.

- Kokie dabar Jūsų santy-
kiai su premjeru?

- Santykiai yra darbiniai 
ir, vertinčiau, geri. Mes susi-
tinkame su juo pirmadieniais 
aktualijų ir problemų aptarti, 
mūsų patarėjai taip pat ben-
dradarbiauja, deriname daugelį 
klausimų. Geranoriškumas yra, 
ir aš labai norėčiau, kad tokie 
santykiai išliktų.

- Kokios šios Vyriausybės 
perspektyvos po Lietuvos 
pirmininkavimo ES tarybai?

- Nespėliokime – kartais 
vežimą išverčia mažas žirne-
lis ant kelio. Linkiu Lietuvai 
turėti pastovias vyriausybes ir 
kad jos galėtų padaryti tai, kas 
naudinga visiems, o ne griauti 
ir vėl mėginti žadėti iš naujo. 
Esu nepartinė ir apolitiška, man 
nesvarbu, kokios politinės jėgos 
sudaro Vyriausybę, svarbu, kad 
jos dirbtų sąžiningai ir nebūtų 
korumpuotos.

- Ar galima tikėtis, kad šios 
Vyriausybės sprendimai duos 
teigiamų rezultatų Lietuvos 
ekonomikai? Kokie veiksmai 
galėtų būti didžiausias po-
stūmis? Ar realus Lietuvos 
planas įsivesti eurą 2015 m.?

- Šiai Vyriausybei pasisekė. 
Krizės laikotarpis pasibaigė 
ir Lietuvos ekonomika ima 
augti, todėl šiai Vyriausybei 
bus daug lengviau – ji eis kaip 
lėktuvas pavėjui: nebus tokio 
spaudimo taupyti. Tikiuosi, 
kad Vyriausybė tuo pagrindu 
ir pasinaudos. 2015 m. yra 
geras šansas euro įvedimui, nes 
po to prasidės priešrinkiminis 
laikotarpis ir bus daug sunkiau 
tai daryti.

Yra daug gerų iniciatyvų ir 
idėjų energetikoje, kurias ga-
lima būtų tęsti arba peržiūrėti 
ir pakoreguoti. Energetika vis 
tiek išliks viso ekonomikos 
vystymosi pagrindas, o ekono-
minis vystymasis lems politinį 
stabilumą. Energetinis savaran-
kiškumas ir energetinio tiekimo 
saugumas bus tie dalykai, kurie 
bus labai svarbūs ir šiai, ir ki-
toms vyriausybėms, nes per 23 
metus čia pasistūmėjome labai 
nedaug.

- Kurį iš dabartinių 
Lietuvos energetinės nepri-
klausomybės projektų laikote 
sunkiausiai įgyvendinamu ir 

mažiausiai įtikinamu? 
- Sunkiausiai įgyvendinamas 

yra bendro visų politinių jėgų 
sutarimo energetikos klausimais 
„projektas”. Kai jo nėra arba jis 
interpretuojamas įvairiai, stringa 
viskas. Sugebėjome susitarti dėl 
NATO, dėl kitų svarbių dalykų, 
o energetinio savarankiškumo 
strategiją kiekvienas Seimas pri-
ima, o naujasis mėgina revizuoti 
ir sustojame. Ir taip jau 20 metų. 
O tuo naudojasi mūsų kaimy-
nas, nuo kurio priklausome: 
kelia mums kainas, išsukinėja 
rankas, daro įtaką politikai…

Tokia maža valstybė kaip 
Lietuva turi būti mišrios energe-
tikos šalis – turėti vien tik alter-
natyvią energetiką – per brangu. 
Turi būti mišinys iš konvencinio 
kuro, biokuro ir alternatyvių 
šaltinių. Mes net bijome ištirti, 
ką turime savo žemės gelmėse 
– vyksta pasipriešinimas. Tai, 
sakyčiau, neišprusimo ir, deja, 
lobistų įtakos dalykas. Niekas 
nesako, kad reikėtų pulti tuojau 
pat pumpuoti [skalūninių dujų], 
bet reikia žinoti, ko turėtumėm 
tikėtis už 10 ar 20 metų.

Reikia užbaigti energetikos 
sistemos rinkos kūrimą, kurį 
pradėjome: elektros rinka lyg ir 
pradėjo veikti, bet nėra nei dujų, 
nei šilumos rinkos. Kol kas 
strateginiuose klausimuose sto-
viniuojame vietoje. Svarbiausia, 
kad būtent energetinė priklauso-
mybė lemia ir politines įtakas 
šalies gyvenimui – per energeti-
ką, per pinigus, per lobizmą, per 
korupciją veikiama mūsų poli-
tika ir rinkimų sistema. Siekis 
būti nepriklausomais ir mūsų 
laisvė, kurią pasiekėme prieš 
23 metus, dar turi būti įtvirtinta 
su energetine nepriklausomybe. 
Kol to nebus, džiaugtis, kad 
esame visiškai laisvi, negalime.

- Ši Vyriausybė kol kas ne-
tarė kategoriško „ne” atomi-
nei elektrinei. Kaip planuojate 
pakeisti Lietuvos gyventojų 
nuomonę dėl atominės elek-
trinės statybos, jei bus nutarta 
šio projekto neatsisakyti?

- Viskas remiasi į energetinę 
strategiją: turime apsispręsti, ar 
Lietuva išliks atominės ener-
getikos šalimi, ar apsieisime 
be to. Viskas priklauso nuo to, 
kiek sąžiningai padarysime 
skaičiavimus ir ar visos politinės 
jėgos sutars, kaip Lietuva turėtų 
energetiškai vystytis. Ir tada 
reikia kalbėtis su žmonėmis, 
duodant jiems realią, sąžiningą 
informaciją, o ne taip, kaip 
buvo padaryta. Išmesta prieš 
rinkimus, panaudota rinkiminei 
kampanijai – tai buvo geros 
idėjos žlugdymas.

Kaip dabar vyksta ir su ska-
lūnais: žmonės gąsdinami, jiems 
rodomi propagandiniai filmeliai 
rusų kalba, kuriuos suka patys 
lietuviai politikai. Patys save 
apgaudinėjame ir atimame iš 
savęs galimybę būti dar labiau 
energetiškai nepriklausomi. 
Svarbiausias klausimas ne tas, 

ar bus atominė, o tas, ar mes 
realiai siekiame energetinės 
nepriklausomybės.

- Ar jaučiate, o gal gaunate 
kažkokių signalų, kad pasikei-
tus Vyriausybei padidėjo kitų, 
Lietuvai nedraugiškų vals-
tybių, tarkim, Rusijos, įtaka 
Lietuvos vidiniam gyvenimui? 
Jei taip, kaip ji pasireiškia?

- Tokių elementų buvo vi-
sada, ir energetika visada buvo 
veikiama pagrindinio mūsų tie-
kėjo. Po rinkimų išorės jėgos vi-
sada tampa aktyvesnės: jos zon-
duoja, kiek naujoji Vyriausybė 
yra atspari interesams ir ko-
rupcijai. Laikas parodys, kiek 
ši Vyriausybė atspari, kiek jau 
realiai rūpės Lietuvos laisvė.

- Ar Lietuvos spec.struk-
tūros, pavyzdžiui, Valstybės 
saugumo departamentas, yra 
pajėgios tas įtakas blokuoti ar 
bent jau nuodugniai stebėti? 
Ar Jus tenkina VSD veikla? 
Ar Jus tenkina už valstybės 
saugumą atsakingų žinybų 
bendradarbiavimas?

- Gyvename globaliame 
pasaulyje, todėl blokuoti nėra 
lengva. Reikia žinoti, kas 
vyksta, teikti informaciją po-
litikams, kad jie galėtų priimti 
sprendimus, ir tai yra daroma. 
Institucijos dirba ir daro, ką 
gali, politikai gauna informa-
ciją. Problema ta, kad labiau 
paveikiami tie, kas daro spren-
dimus žemesnėje grandyje – tai 
daug sunkiau suvaldoma. Mano 
tikslai visada buvo kova su ko-
rupcija, neteisėtu praturtėjimu. 
Išaugome iš juodo reketo laikų, 
bet neišaugome iš baltųjų apy-
kaklių korupcijos. Tam reikia 
daugiau laiko ir visuomenės 
nepakantumo. Politinė valia, 
sąžinė ir atsakomybė yra val-
dančiosios daugumos rankose 
– ji turi elgtis atsakingai.

- Anksčiau esate akcenta-
vusi oligarchų įtaką Lietuvoje. 
Ar jų įtaka pastaraisiais me-
tais kaip nors kito, ar jie linkę 
veikti per žiniasklaidą?

- Įtaka mažai keičiasi, kei-
čiasi oligarchų grupuotės, ku-

rios prieina prie politinių jėgų, 
pasikeitus valdžiai. Oligarchinės 
grupuotės persigrupuoja, mė-
gina bendradarbiauti su naujos 
Vyriausybės atstovais. Jų inte-
resas yra dominuoti, valdyti ir 
pumpuoti pinigus, jiems nelabai 
svarbu, kas yra valdžioje. Tokie 
oligarchiniai junginiai labai 
greitai susiformuoja, keičiasi, 
juda priklausomai nuo situacijos, 
gerai prisiderina prie besikei-
čiančių aplinkybių. Tai gyvas 
organizmas, kurį nuolat reikia 
stebėti ir mėginti sutrukdyti, tai 
ir mėginame daryti. Kol bus pa-
žeidžiamų politikų ir pareigūnų, 
tol oligarchiniai junginiai turės 
erdvę daugintis ir egzistuoti. 
Jie yra mūsų politinės kultūros 
atspindys.

- Lietuvą neseniai sukrėtė 
dar vieno banko griūtis. Kaip 
vertinate Lietuvos banko 
veiklą sprendžiant Ūkio ban-
ko problemas? Ar Lietuvos 
banko veiksmai nebuvo pa-
vėluoti?

- Mūsų finansinė sistema 
pastaruosius 20 metų buvo 
gerokai užteršta. Pasikeitimus 
lėmė ne tik Lietuvos banko va-
dovo pakeitimas, bet ir tarptau-
tinė finansinės sistemos krizė, 
išryškinusi ir Lietuvos proble-
mas. Lietuvos bankinės siste-
mos apsivalymas buvo būtinas: 
kai kurių bankų veikla turėjo 
netgi mafijinių, tarptautinės 
prekybos ginklais elementų. Ar 
apsivaldymas buvo daromas 
laiku, ar tinkamos priemonės, 
gali vertinti tik specialistai, ne 
aš. Ūkio banko atveju veiksmai 
buvo derinami ir su Finansų 
ministerija, ir su Vyriausybe. 
Tai buvo Lietuvos banko ir 
Vyriausybės sprendimas. 

- Į būsto atnaujinimą de-
dama daug vilčių – tiek dėl 
šilumos kainų mažėjimo ga-
lutiniams vartotojams, tiek 
dėl papildomų darbo vietų 
ir emigrantų susigrąžinimo. 
Ar Jums priimtinas naujasis 
renovacijos modelis? Ar jis 
pateisins viltis ir ar jis nėra 
pavėluotas?

- Šis modelis nėra ypatingai 
naujas ir jis labiau pilotinis 
projektas, nes kol kas kalbame 
tik apie 500 namų. Tai daugiau 
mėginimas, o ne toks reiškinys, 
kuris išjudins ekonomiką ir grą-
žins žmones į Lietuvą. Jo mastai 
nėra dideli.

- Lietuvoje vyksta disku-
sijos dėl globos namų reika-
lingumo. Jūs pati pareikala-
vote atlikti tyrimą dėl Ventos 
globos namuose gyvenusios ir 
5 kg svėrusios neįgalios sep-
tynmetės. Nevyriausybinės 
organizacijos perspėja dėl 
situacijos vaikų globos įs-
taigose ir ragina spręsti šį 
klausimą: nedelsiant kurti 
tikrus šeimyninio tipo globos 
namus, neviršijančius aštuo-
nių vaikų vienuose namuose. 
Ar, Jūsų nuomone, Lietuva 
turėtų imtis permainų šioje 
srityje?

- Prieš trejus metus kėliau šį 
klausimą buvusiai Vyriausybei 
ir deja, ji neišdrįso padaryti re-
formų socialinėje sferoje. Tiek ir 
tokio dydžio globos namai yra 
sovietinis reliktas. Dėl šios pro-
blemos Lietuva buvo ne kartą 
kritikuota Europos organizacijų. 
Padėtis nesikeitė dėl mentalite-
to, požiūrio ir finansų – globos 
įstaigose vaiko su negalia krep-
šelis yra per 2 tūkst. Lt/mėn. (kai 
šeimoje mokama 520 Lt/mėn. 
už vaiką) ir visiškai aišku, kodėl 
kai kurios savivaldybės yra su-
interesuotos turėti kuo didesnius 
globos namus, negalvodamos 
apie vaikų gerovę.

Ventos globos namų mer-
gaitės atvejis tik išryškino ne-
prižiūrėtos sistemos problemą. 
Ten dirba per 190 personalo, iš 
kurių 31 – su medicininiu išsi-
lavinimu, o vaikų yra apie 200 
– kiekvienam vaikui beveik po 
vieną prižiūrėtoją... Jie negalėjo 
nematyti ir nesuprasti, kas vyko 
su mergaite.

Tikiuosi, kad naujoji minis-
trė imsis priemonių ir prevenci-
jos ne tik Ventos namų atveju, 
bet ir apskritai. Lietuvoje yra 

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su laisvės kovotojų organizacijų ir jauni-
mo nevyriausybinių organizacijų atstovais - „Misija Sibiras” dalyviais, skautais, ateitininkais ir kitais. 
Lietuvai minint dvidešimt trečiąsias Nepriklausomybės atgavimo metines, Lietuvos vadovė pabrėžė, kad 
kiekviena savanoriška pilietinė iniciatyva ne tik ugdo sąmoningus žmones, bet ir stiprina valstybę. Pasak 
Prezidentės, svarbu iš kartos į kartą perduoti istorinę patirtį ir išlaikyti kartų dialogą - tai stiprina Lietuvą.  
                                                                                                                                             Dž. G. Barysaitės nuotr.

(Atkelta iš 1 psl.)

JŪS SAKOTE...

(Nukelta į 5 psl.)
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svorio. Tačiau kodėl mes, ana-
lizuodami šias jungtuves, labai 
retai keliame klausimą: kokią 
naudą po tokių jungtuvių patirs 
mūsų valstybė? Gal čia esama 
vien žalos? Juk beprotiškai ilgai 
tiriamą juodosios buhalterijos 
bylą po politinių vestuvių bus 
dar sunkiau išnarplioti. Nejaugi 
taip niekad ir nesužinosime 
tikrosios tiesos apie Darbo par-
tijos finansinius reikalus?

Lietuvoje vis labiau triukš-
maujama dėl skalūninių dujų 
verslo galimų neigiamybių ir pri-
valumų. Akivaizdu, jog šiuo itin 
svarbiu klausimu Lietu-vos vals-
tybė neturi aiškios nuomonės. 
Lietuva plėšoma į keletą prie-
šiškų stovyklų. Dirbtinai, są-
moningai plėšoma. O Lietuvos 
slaptosios ir specialiosios tar-
nybos neranda priemonių, pa-
dedančių atsijoti gyvybiškai 
svarbius lietuviškus interesus 
nuo svetimųjų egoistinių tikslų.

Žemaičiai skambina pavo-
jaus varpais, esą skalūnų dujas 
siurbti trokštančios amerikiečių 
firmos jų regioną pavers statybų 
aikštele, teršiančia viską, ką 
tik įmanoma užteršti – gruntą, 
vandenis, orą. Žemaičiai pik-
tinasi, esą Vilniui nusispjauti, 
jog Žemaitija ilgainiui gali tapti 
negyvenama dykra. Žemaičiai 
kaltina Vilnių abejingumu, ego-
izmu.

Be abejo, toli į priekį žvel-
giančiai valstybei turėtų rūpėti 
visi regionai. Net ir labiausiai 
nuo sostinės nutolę. Mes neturi-
me teisės vieni kitų nepalaikyti. 
Žemaičiams privalu domėtis 
dzūkų bėdomis, suvalkiečiams 
– aukštaičių rūpesčiais. Tačiau 
jei pripažįstame, jog solidarumo 
dėsnis verkiant reikalingas, ypač 
negausioms, tirpstančioms, 
nykstančioms tautoms, kodėl 
žemaičiams tada nerūpi Vilniaus 
krašto lenkinimo reikalai?

Į Vilnių žemaičiai važiuoja 
rengti protesto mitingų dėl pla-
nų eksplotuoti skalūnų dujas jų 
žemėje. Bet kai vilniečiai rengė 
konferencijas, mitingus bei 
protesto akcijas, pasakojančias 
apie Vilniaus ir Šalčininkų že-
mėse skriaudžiamą lietuvybę, 
žemaičiai paremti vilniečių į 
sostinę kažkodėl neatskubėjo. 
Kas tai – žemaitiškas uždaru-
mas? Žemaičiams nė motais, 
jog aplink sostinę lietuvių 
kalba akivaizdžiai traukiasi, 
užleisdama ervę lenkų kalbai? 
Žemaičiams užtenka to, kad 
Skuode, Telšiuose, Plungėje ar 
Rietave vis dar galima susikal-
bėti lietuviškai? Nejaugi žemai-
čiams tik tiek tereikia?

Bet padėkime į šalį svars-
tymus, kas kada ko neparėmė, 
ir į ekonomines dilemas paž-
velkime ekonomisto akimis. 
Štai energetikas Andrius Šimas 
pabrėžia, esą pasaulyje, sparčiai 
vystantis skalūninių dujų gavy-

bai, „greitu laiku neabejotinai 
bus sukurti itin saugūs gavybos 
būdai”. Vadinasi, žemaičių bai-
mės dėl užterštos gamtos galbūt 
taps beprasmėmis, iš piršto 
laužtomis.

Tačiau energetiniuose reika-
luose nusimanantis specialistas 
vis tik tvirtina esąs kategoriš-
kai nusiteikęs PRIEŠ skalū-
ninių dujų gavybą Lietuvoje. 
Skeptiku jis tapo ne todėl, kad 
šis verslas atrodo neabejotinai 
ekonomiškai menkai naudin-
gas. Tautininkų sąjungai pri-
klausantis energetikas A.Šimas 
kategoriškai neneigia galimos 
naudos siekiant lietuviškos 
energetinės nepriklausomybės 
nuo „Gazprom”.

Jis tiesiog abejoja Lietuvos 
valstybės pajėgomis įgyven-
dint bent vieną didesnį, tegul 
ir labai pelningą, projektą. Jis 
pastebi, jog Lietuvos valstybė 
per pastaruosius dvidešimt 
metų nepajėgė įsukti nė vieno 
didelio atsakingo projekto. 
Jam neramu, nes nė viena 
mūsų vyriausybė be milžiniškų 
nuostolių, korupcijos skandalų 
ir elementaraus aplaidumo nuo 
1990-ųjų nepastatė nieko, kuo 
galėtume didžiuotis. Ir išvardi-
na tuos lietuviškus darbus, ku-
rie neleidžia mums džiūgauti: 
„Mažeikių nafta”, „Mažeikių 
elektrinė”, nacionalinis stadio-
nas, Valdovų rūmai, „LEO LT”, 
Ignalinos atominės elektrinės 
(AE) uždarymas, Visagino AE 
statybos, Lietuvos elektrinės 
9-asis blokas.

Iš tiesų, jei mums nepavyko 
šie uždaviniai, kodėl turėtų 
pasisekti skalūninių dujų vers-
las? Vasario 16-osios proga 
iš Signatarų namų balkono 
Aukščiausiosios Tarybos – 
Atkuriamojo Seimo vadovas 
europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis įdomiai kalbėjo 
apie lietuvius, nebeturinčius 
didelių ambicijų. Tąsyk prisi-
mintas lietuvių ryžtas vaduojant 
iš svetimųjų priklausomybės 
Klaipėdos kraštą. Jei anuomet 
mes būtume darę tik tiek, kiek 
mums leido prancūzų, britų, 
lenkų ar vokiečių valdžios, 
Klaipėdos krašto nebūtume 
atsiėmę.

Lietuviai anuomet sugebėjo 
primesti savo nuomonę daug 
sykių stipresnėms ir įtakinges-
nėms aplinkinėms valstybėms. 
Dabar tokios dvasios mumyse 
bevei nebelikę. Šiandien mes 
nebepajėgiame Lukiškių aiš-
tėje pastatyti net pagrindinio 
paminklo Laisvei ar paminklo 
dr. Jonui Basanavičiui kur 
nors gerai matomoje vietoje 
netoli Signatarų namų. 

Tuo tarpu, kol mes tūpčio-
jame vietoje, kitos valstybės 
ir tautos žingsnis po žingsnio 
įgyvendina savo planus. Rusų 
humoristas Michail Zadornov 
žvelgia valstybiškai: metų me-
tais savo autoriniuose koncer-
tuose šaiposi iš lietuvių, latvių, 

estų, ukrainiečių valstybinių 
siekių. O Lietuvos anekdotų 
ir juokų karaliams terūpi pra-
mogos - žmonų neištikimybės, 
uošvių piktumai ar girtų vyrų 
išdaigos.

Užsieniuose ne vieną de-
šimtmetį plušėjusi rusų šnipė 
nelegalė Ana Čapman sugrįžusi 
atgal į Rusiją per įtakingą Ren 
Baltija televiziją kuria autori-
nes laidas „Pasaulio paslaptys 
su Ana Čapman”, kuriose, be 
kita ko, pasakoja, kokia „gera, 
demokratiška ir padori buvo 
Sovietų Sąjunga”.

Šių metų vasario 16-ąją pa-
rodytoje autorinėje A.Čapman 
laidoje net drįsta tvirtinta, esą 
„SSRS ekonomika buvo kur kas 
tvirtesnė ir stabilesnė už JAV 
ekonominius pajėgumus”. Tik 
pamanyk, Sovietų imperija su-
byrėjo neva dėl to, jog Amerikai 
ir Vakarų Europai pavyko su-
rengti daug slaptų kenkėjiškų 
operacijų, įskaitant ir karines, ir 
žvalgybines, ir diversines. Be to, 
klastingai griauti neva perspek-
tyvią sovietų valstybę Vakarų 
imperialistams padėjo begėdžiai 
ukrainiečių bei Baltijos valsty-
bių nacionalistai. Apie sovietų 
agresyvias provokacijas prieš 
Ameriką ir Vakarų Europą dai-
lioji A.Čapman nė neužsiminė. 
Nė žodeliu neužsiminta ir apie 
tai, kad lietuviai, latviai ir estai 
į SSRS įstojo toli gražu ne savo 
noru.

Vasario 22-ąją Lietuvos 
Seimo tarpparlamentinių ry-
šių su Čečėnijos Respublika 
Ičkerija grupė surengė apskri-
tojo stalo diskusiją „Istorijos 
ir informacijos apie Čečėniją 
sklaida Europoje ir Čečėnijoje”. 
Vienas iš tos diskusijos niunasų: 
dabartinis Groznas tapo labai 
moderniu miestu. Čia pristaty-
ta daug erdvių, patogių butų. 
Bet jie, kaip pastebi diskusijoje 
dalyvavęs Kastytis Stalioraitis, 
buvęs ilgametis užsienio in-
formacijos analitikas Lietuvos 
Seime, skirti ne po visą pasaulį 
išblaškyties čečėnams. Jie skirti 
naujiesiems rusų kolonistams, 
kurie ilgainiui turėtų atskiesti 
okupantų nekenčiančią čečėnų 
tautą.

Dabartinės Čečėnijos vado-
vas Ramzan Kadyrov į svečius 
pasikvietė net Rusijos pilietybę 
gavusį garsų prancūzų aktorių 
Žerar Depardje. Kad demago-
giškai parodytų, kiek neva daug 
demokratijos ir laisvės šioje 
Šiaurės Kaukazo respublikoje, 
nesiekiančioje atsiskyrimo nuo 
Rusijos Federacijos. 

Žodžiu, didžiausiems mūsų 
kaimynams – vis negana ir ne-
gana. Visi tik ir ieško galimybių, 
kaip sustiprinti savo įtaką. O 
mums, regis, užtenka ir to, ką 
šiuo metu turime. Mes pasi-
ruošę net dar labiau susitraukti 
bei susigūžti. Kad tik taptų lai-
mingi V.Tomaševski ir E.Zurof 
šalininkai. 

Gintaras Visockas

per 100 globos namų ir per 4000 
vaikų juose, ir valstybei labai 
brangu juos išlaikyti. Duokime 
finansinę motyvaciją šeimoms, 
kad vaikai galėtų augti šeimose 
drauge su kitais vaikais.

- Homoseksualai taip pat 
kovoja dėl savo teisių ir nori 
partnerystės įteisinimo. Kodėl 
manote, kodėl klausimas dėl 
homoseksualų partnerysčių 
Lietuvoje yra per ankstyvas ir 
„reikalas dar nepribrendęs”? 
O gal ES atstovai ir kai kurių 
jos narių diplomatai tiesiog 
pernelyg spaudžia Lietuvą 
dėl šio klausimo ir nori, kad 
per keletą metų įtvirtintume 
tai, prie ko Europa ėjo dešim-
tmečiais?

- Visais klausimais būtinos 
plačios visuomenės diskusijos 
- ne tik šiuo klausimu. Iš savo 
patyrimo pasakiau, kad visuo-
menė nėra pribrendusi. O iš 
tikrųjų, tuos klausimus turi pati 
visuomenė ir spręsti, nuo jos 
tolerancijos lygmens priklauso 
sprendimai. Ar tokiam spren-
dimui laikas? Manau, kad dar 
per anksti, nes matau, kad per 
prievartą tokių sprendimų daryti 

(Atkelta iš 3 psl.)cionalistai, o aš juos pavadinčiau 
tautiniu jaunimu. Jei tas tautinis 
jaunimas kalba apie patriotizmą, 
nežeidžia kitų piliečių ir nedis-
kriminuoja jokiais lozungais, 
tai yra sveikintina, kodėl ne. 
Bet jei atsiras lozungai, kurie 
grasina kitoms grupėms arba 
mažumoms, tai jau yra negerai 
ir netoleruotina. Jei jaunimas 
nori parodyti meilę Lietuvai ga-
tvėse, neskriausdamas kitų, be 
įžeidžiančių lozungų, nemanau, 
kad reikėtų tai smerkti.

O šūkį „Lietuva – lietu-
viams” vertinčiau atsargiai. 
Analogija daroma su panašiu 
II Pasaulinio karo Vokietijos 
šūkiu, nukreiptu prieš žydų 
tautybės žmones. Tai labai 
nemaloni istorinė alegorija. 
Kiek žinau, yra dar antra 
šio šūkio dalis „Lietuviai – 
Lietuvai”. Jų vietoje labiau 
naudočiau antrąją šūkio dalį, 
o ne pirmą. 

- Tačiau tokiose eitynėse 
prieš keletą metų girdėjome ir 
šūkius „Juden raus”, matėme 
svastikas...

- Džiaugiuosi, kad pastaruo-
ju metu viskas rimsta ir vyksta 
korektiškiau. Žinoma, visada 
matysime provokatorių bet 
kokiuose nevyriausybiniuo-
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negalima. Todėl, kad, atvirkš-
čiai, galime padaryti meškos 
paslaugą. Turime diskutuoti, 
kalbėti, ir tada apsispręsti. Esu 
už absoliučiai lygias teises - 
tai numato ir Konstitucija, ir 
tarptautinės konvencijos, bet 
išskirtinių teisių garantuoti nė 
vienai grupei mes negalime. 
Konstitucija sako, kad žmogaus 
teisių negalima varžyti, bet ne-
galima ir teikti privilegijų lyties, 
rasės, tautybės atžvilgiu.

- Kovotojų už homosek-
sualų teisių veikla, jų noras 
rengti eitynes – tarsi raudonas 
skuduras nacionalistams. 
Kovo 11-ąją greičiausiai vėl 
išvysime nacionalistiškai nu-
siteikusio jaunimo eitynes. 
Ką manote apie tokius šūkius 
kaip „Lietuva – lietuviams”? 
Ar tokios eitynės yra pilietiš-
kumo, ar visuomenės radika-
lėjimo išraiška?

- Norėčiau kritiškiau įvertinti 
jūsų klausimą, o jūs pasakėte na-

se pilietiškuose judėjimuose. 
Norėčiau, kad tautinis jaunimas 
suprastų, kad tautiškumas ir 
Lietuvos gerovė priklauso nuo 
visų joje gyvenančių piliečių. 
Kiekvienas pilietis, mylintis 
Lietuvą Tėvynę, čia gimęs, 
gyvenantis, dirbantis jai yra 
brangus vienodai.

- Kas yra maloniausia, 
būnant prezidente ir kokie 
niuansai atgrasiausi?

- Nevertinu savo darbo „pa-
tinka” ar „nepatinka”. Aš jį 
vertinu kaip prasmingą ir at-
sakingą darbą. Tai yra pareiga, 
kurią užsikroviau ant savo pečių 
pati, žinodama, kodėl grįžtu iš 
Briuselio, kokioje ekonominėje 
krizėje yra atsidūrusi valstybė ir 
norėdama jai padėti.

- Ar dar kartą kandidatuo-
site į Lietuvos prezidentus?

- Apie dalyvavimą preziden-
to rinkimuose apsispręsiu tik 
kitų metų pradžioje.

- Dėkoju už pokalbį.

(Atkelta iš 4 psl.)

JŪS SAKOTE... „PAMOKA” LIETUVAI...
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Jakštas dar prideda: „Aš 
visai nesu aklo paklusnumo 
ir kareiviškos disciplinos šali-
ninkas. Ji man visai ne idealas. 
Į paklusnumą ir discipliną aš 
žiūriu ne kaip į katalikiškojo 
veikimo tikslą, bet tik kaip į 
būtiną sąlygą... Katalikų disci-
plinoj neturėtų būti jokio žiau-
rumo, o jų paklusnume jokios 
vergiškos baimės” (Tp 391).

Jakštui atrodė dirbtinis ir 
toks žmogiškosios veiklos 
atskyrimas nuo išganymo 
reikalų, kokį daro Kubilius. 
Kodėl gi išganymas turi būti 
siekiamas tik sakramentais, 
pasninkais, išmaldomis bei 
maldomis? Kodėl jo negalima 
siekti ir kultūriniu bei sociali-
niu veikimu? „Tikram krikš-
čioniui visi jo darbai yra 
išganymo darbai... Jokiam 
separatizmui bei ekskliuzi-
vizmui čia nėra vietos”. Argi 
savo peršamuoju išganymo 
reikalų atskyrimu J. Kubilius 
norėtų, kad ir pas mus, kaip 
„senoj supuvusioj Bizantijoj”, 
religija būtų padalinta į šven-
tadieninę ir kasdieninę: viena 
zokristijoj, bažnyčioj, antra 

ANTANAS SMETONA
TAUTINĖS VIENYBĖS IEŠKOTOJAS

Stasys Yla
Vardai ir veidai mūsų kultūros istorijoje

X.
namie ir viešajame gyvenime? 
Iš tokio padalinimo „juk ir 
plaukia visas mūsų dvasinio 
gyvenimo paviršutiniškumas, 
formalizmas, rutina, prieš ku-
riuos visai teisingai pasisako 
pats p. J. K.” (Tp 387, 388). 
Pagaliau Jakštas laiko nepri-
imtiną katalikams ir religijos 
atskyrimą nuo etinių vertybių. 
„Vien mirtis (fizinė ar morali-
nė) tegali tikėjimą atskirti nuo 
žmogaus dvasios. Atskyrimas 
‘visos tikybos’ nuo politiško ar 
socialinio veikimo, bandymas 
toje srityje apseiti be Dievo, 
remtis vien savo prigimtomis 
jėgomis, nei pačiam veikėjui, 
nei platesnei visuomenei nie-
kados į gera neišeina. Tai yra 
amžiais patvirtina tiesa” (Tp 
388-389).

Prieš skaldantį vienybės 
supratimą Jakštas iškelia or-
ganiškąjį vienybės idealą. Jis 
kalba apie „socialinį kūną, ku-
riuo yra kiekviena sutvarkyta 
visuomenė”. Kaip fiziniame 
kūne, taip ir šiame „esama 
visokių organizmų-sąnarių, 
turinčių atskiras savo funkci-
jas”. Svarbiausiom socialinio 

kūno funkcijom Jakštas laiko 
šias tris: karališką, kunigišką 
ir pranašišką. „Pirmoji, žiūrint 
dabarties uždavinių, vykdo 
politikos darbą, antroji palaiko 
praeities vertybes ir saugo 
religijos reikalus, trečioji nori 
patarnauti ateičiai, iškeldama 
naujus gyvenimo idealus viso-
se trijose srityse — politiškoj, 
religinėj ir socialinėj... Visos 
tos trys funkcijos, kaip ir minė-
tos trys sritys, sako Jakštas, yra 
netapatiškos. Bet tikra tiesa 
bus ne jų griežtas viena nuo 
kitos atidalinimas, o darnus tų 
sričių sujungimas ir bendras, 
taikus tų funkcijų veikimas. Jei 
kas norėtų, galėtų tai pavadinti 
net pagrindiniu katalikybės 
principu. Tuo nebūtų padarytas 
joks nukrypimas nuo tiesos” 
(Tp 381-82).

Ar partijų vienybė būtina 
tautos egzistencijai?
Toliau analizuodamas vie-

nybės klausimą iš praktinės 
pusės, Jakštas jį randa dar 
per ankstyvą mūsų tautoje. 
J. Kubilius „užmiršta vieną 
dalyką, būtent — mūsų abiejų 
partijų visišką jaunumą ir 
nesubrendimą. Kur kitur, kaip 
Vakarų Europoje, toji abiejų 
priešingų partijų evoliucija 
tęsėsi amžiais ir šiandien, 
galima sakyti, galutinai išsi-
ryškino. Tai labiausiai matyti 
iš absoliučios jų principų prie-
šingybės”, tuo tarpu „pas mus 

ta partijų diferenciacija, prasi-
dėjusi vos prieš kelioliką metų, 
o gal tik prieš keletą metų, toli 
dar nepriėjo prie galutinio savo 
išsirutuliojimo ribos. Mūsų 
pirmeiviai toli dar nėra tikri 
pirmeiviai, kaip ir mūsų kata-
likai dar nėra visai aiškūs, t. y. 
susipratę katalikai”.

Dėl to Jakštas mano, kad 
„visas p. J. K. per Viltį paleis-
tas šūksnis: katalikai, nebūkit 
partyvūs, nesišalinkit nuo pir-
meivių, bent pasyvių — neturi 
rimto pa grindo, kaip peranks-
tyvas. Katalikai visai nėra 
taip galingi, kaip viltininkams 
atrodo. Dėl to ir pirmutinis 
katalikų veikėjų tikslas yra ne 
kova su pirmeiviais bei stū-
mimas jų nuo savęs, bet savų 
katalikiškų orga nizacijų stipri-
nimas (m. p. Y)... Katalikai tik 
tuomet eina kovon, kai jiems 
pirmeiviai pirmieji uždrožia 
per kailį ir bando tramdyti jų 
darbą. Mums net nuostabu, 
kad Vilties publicistai to fakto 
nemato” (Draugija, N 75, 
279).

„Iš pirmeivių bendradar-
biavimo” Jakštas taip pat 
nesitikėjo „didelės naudos 
katalikams”. Kodėl? „Da-
lyvavimas pirmeivių katalikų 
veikime visados įneša di desnį 
ar mažesnį antikatalikiškumą, 
ypač jei tų pirm eivių įeina di-
desnis skaičius. Nelaikau jį (tą 
bendra darbiavimą) ir perdaug 
praktišku, nes veikime labai 

dažnai svarbu ne veikiančiųjų 
daugybė, o jų sutari mas ir 
vienybė. Na, o tuos du daly-
kus pasiekti dažnai būna labai 
sunku, kai katalikų tarpan įsi-
maišo dau giau pirmeivių, nors 
ir pasyvių” (Tp N 76, 391-92).

Smetona buvo rašęs Viltyje 
(N 43), kad jei ne bus vienybės 
tarp katalikų ir pirmeivių, 
tai bus „ne galima ir lietuvių 
tauta, šios gadynės prasme 
tariant”. Jakštas pripažįsta, 
kad išsiskyrimas nėra geras 
daly kas. Bet „katalikai juk 
to pirmeivių atsiskyrimo ne-
geidžia ir būtų laimingesni, 
jei nei vienas pirmeivis iš jų 
tarpo nebūtų išėjęs ir nuo jų 
atsitraukęs. Ne ka talikai pir-
meivius atstūmė, o patys pir-
meiviai nuo mūsų pasitraukė. 
Kad tai negera ir negeistina, 
pilnai su p. V. (Smetona) su-
tinku. Negaliu tik sutikti su 
tuo, kad tas lietuvių pirmeivių 
atsiskyrimas nuo kata likų 
padarytų negalimą ir lietuvių 
tautą”. Jakštas pri mena, kad 
„virtę lenkais, atsiskyrė nuo 
mūsų ponai — pati inteligen-
tiškiausia ir turtingiausia mūsų 
tau tos dalis, vienok lietuvių 
tauta nedingo. Nedings ji ir 
atsiskyrus pirmeiviams, kurie 
ir skaičiumi ir turtu, o gal ir 
net pačia inteligencija mūsų 
ponams neprilygs ta... Jei jie 
atsitrauks, lietuvių tauta apseis 
ir be jų” (Tp 392-93).

B R A Z I L I J A

XVI Pietų Amerikos Lietu-
vių jaunimo suvažiavimas 
(PALJS) įvyks 2013 m. liepos 
17-21 d. Sao Paolo, Brazilijoje.

Suvažiavimas rengiamas 
Pasaulio jaunimo dienų (PJD) 
išvakarėse, į kurias atvyks ir 
jaunimas iš Lietuvos. Pasaulio 
jaunimo dienos (PJD) ofici-
aliai prasidės 2013 m. liepos 
22-28 d. Rio de Janeir mieste, 

(Bus daugiau)

Vasario 22 d. Washington, D.C. surengtas Lietuvos garbės konsulų JAV ir Meksikoje susitikimas, 
kurio metu pristatyti artėjančio šalies pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai tikslai bei nagrinėtas 
garbės konsulų vaidmuo.                                                                             Lietuvos ambasados JAV nuotr.

Vasario 22 d. Washingtone 
surengtas Lietuvos garbės kon-
sulų JAV ir Meksikoje susitiki-
mas, kurio metu pristatyti artė-
jančio šalies pirmininkavimo 
Europos Sąjungos Tarybai tiks-
lai bei nagrinėtas garbės kon-
sulų vaidmuo. Pasak Lietuvos 
ambasadoriaus JAV Žygimanto 
Pavilionio, Lietuvos pirminin-
kavimas ES suteiks šaliai naujas 
Lietuvos pristatymo ir vardo 

LIETUVOS GARBĖS KONSULAI DERINO  
PIRMININKAVIMO ES PLANUS 

garsinimo JAV ir Meksikoje 
galimybes. Susitikimo metu 
garbės konsulams buvo prista-
tytas numatomų renginių JAV 
ir Meksikoje planas, pasikeista 
nuomonėmis apie verslo ryšių 
skatinimą, kultūrinį bendradar-
biavimą bei konsulinės pagalbos 
teikimą Lietuvos piliečiams. 
Vėliau garbės konsulai daly-
vavo Lietuvos turizmo depar-
tamento rengiamame Lietuvos 

turizmo galimybių JAV rinkai 
pristatyme.

Lietuvos garbės konsulai 
JAV anksčiau yra pateikę pa-
siūlymų ir pastabų šalies turiz-
mo strategijai, siūlydami JAV 
rinkai skirti didesnį dėmesį.

Dalyvavo 12 iš 18 šiuo metu 
JAV veikiančių Lietuvos garbės 
konsulų, taip pat vienintelis 
Meksikoje veikiantis Lietuvos 
garbės konsulas.

kartu su Popiežiumi ir jaunimu 
iš viso pasaulio.

Dėl išsamesnės informacijos 
ir registracijos prašome kreiptis 
į Brazilijos Lietuvių jaunimo 
sąjungą (Union De Jovenes 
Lituanos De Brasil – BLJS), 
bljsbrazilija@gmail.com

PALJ suvažiavimą orga-
nizuoja:

Brazilijos lietuvių jaunimo 
sąjunga

AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINĖ 
SĄJUNGA SVEIKINA VISUS 

LIETUVIUS KOVO 11-OSIOS –  
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATKŪRIMO ŠVENTĖS PROGA!

Kovo 6 d. LR ambasa-
doje JAV, minint S.Dariaus 
ir S.Girėno transatlantinio 
skrydžio 80-iąsias metines, 
Lietuvos žurnalistė, pilotė, 
šiuo metu Vilniaus universi-
teto Istorijos fakulteto dok-
torantė Gražina Sviderskytė 
pristatė jos vykdomą pirmąjį 
tarptautinį legendinių lakūnų 
Stepono Dariaus ir Stasio 
Girėno skrydžio „Lituanica” 
istorijos archyvinį tyrinėjimą.

Suintriguodama sniego 
audros neišsigandusius ren-

S. DARIAUS IR S. GIRĖNO SKRYDŽIO  
PER ATLANTĄ 80-ŲJŲ METINIŲ  

MINĖJIMO RENGINYS
ginio dalyvius šia beveik 
detektyvine istorija, kurioje 
kiekvienas atsakytas klau-
simas iškelia keletą naujų, 
G.Sviderskytė pateikė dar ne-
girdėtų „Lituanica” skrydžio, 
faktų, kuriuos jai pavyko at-
skleisti išsklaidytuose ir įslap-
tintuose Lietuvos, Vokietijos, 
JAV archyvuose saugomuose 
dokumentuose.

Plačiau su G.Sviderskytės 
atliekamu tyrimu galima su-
sipažinti tinklalapyje www.
lituanica-documentica.lt.
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C L E V E L A N D ,  O H

APTARNAVIMAS  
IR ATSKAITOMYBĖ

Š. m. sausio 24 d. Cleveland, 
Ohio, Šv. Kazimiero parapi-
jos konferencijų kambaryje 
įvyko lietuvių kredito koo-
peratyvo „Taupa” metinis 
susirinkimas. Jame dalyvavo 
šie „Taupos” valdybos nariai: 
pirm. Vytautas Kliorys, vice-
pirm. Ričardas Širvinskas, iž-
dininkas Rick Hallal, sekretorė 
Beata Čiurlionis, direk. adv. 
Egidijus Marcinkevičius, Julia 
Čepulis ir „Taupos” ilgametis 
vadovas Aleksas Spirikaitis.

Šis susirinkimas skyrėsi 
nuo ankstesniųjų: atsilankiu-
siųjų skaičius padidėjo iki 23, 
o pats susirinkimas (su trumpa 
pertrauka) truko virš valan-
dos. Tai žingsniai į gerą pusę. 
Susirinkimo dienotvarkę (kuri 
buvo išdalinta visiems) sudarė 
8 punktai. Susirinkimą pradė-
jęs Egidijus Marcinkevičius 
pirmiausia paklausė ar visi 
dalyviai sutinka su šios die-
nos dienotvarke. Susirinkimo 
dalyvis Vismontas Balas 
pareiškė, kad susirinkimas 
nesudaro kvorumo ir dėl to 
dienotvarkės 5-tas punktas, 
„rinkimai” negali įvykti. E. 
Marcinkevičius paaiškino, 
kad praeityje šis punktas ne-
sudarė jokių problemų. Vis 
dėlto, dalyviai buvo paprašyti 

balsuoti (už – prieš) ar šis 
susirinkimas turėtų vykti kaip 
numatyta. Dauguma balsavo 
„prieš” ir tas privertė valdybą 
padaryti trumpą pertrauką 
šiai problemai apsvarstyti. Po 
pertraukos, E. Marcinkevičius 
pranešė, kad „Taupos” valdy-
ba nutarė dienotvarkės 5-tą 
punktą („rinkimai”) atidėti kol 
visiems nariams (už 1-2 savai-
čių) bus išsiuntinėti balsavimo 
įgaliojimo lapai, tuo būdu 
išsprendžiant šią problemą. 
Dalyviai šį valdybos nutarimą 
patvirtino.

Iždininkas Rick Hallal pa-
teikė „Taupos” 2012 m. finan-
sinę ataskaitą: nors 2012 m. 
pajamos sumažėjo 98,041.00 
dol., o grynas pelnas 8,790.00 
dol., tačiau gryni pinigai ir ver-
tybės popieriai (Total Cash & 
Securities) pakilo 3,344,698. 
dol. Jis taip pat priminė, kad 
„Taupa” yra tikrinama trijų 
skirtingų agentūrų (entities) ir 
pabrėžė, kad „Taupa” norėtų 
išduoti daugiau paskolų. Po to 
jis pristatė ilgametį „Taupos” 
vadovą Aleksą Spirikaitį, kuris 
padėkojo visiems atvyku-
siems, „Taupos” darbuotojams 
ir valdybai, kartu pridurdamas 
kad „Taupa” laukia naujų kli-
entų ir nori padėti kvalifikuo-
tiems paskolininkams.

Prieš pradedant, Vytautas 
Kliorys paaiškino, kad jo 
penkių puslapių pranešimas 

yra lietuvių kalba, bet, jį už-
baigus, jis padarys jo santrau-
ką anglų kalba, kadangi tarp 
dalyvių yra ir nelietuvių. Jis 
prisiminė ir vieną iš „Taupos” 
įkūrėjų, bei ilgametį valdy-
bos narį, 2012 m. mirusį dr. 
Vytautą Maurutį. Pakartojęs 
Rick Hallal anksčiau minėtus 
duomenis, Vytautas Kliorys 
išvardino Cleveland, Ohio, 
lietuvių organizacijas kurias 
„Taupa” finansiniai remia. 
Klientams „Taupa” yra priei-
nama ir mobiliuoju telefonu 
ir internetu. Laikai keičiasi ir 
„Taupa” privalo prie tos kaitos 
prisitaikyti. Nors „Taupos” 
2012 m. paskolų suma buvo 
7.5 mil dol., galima ją pakelti 
dar 2 1/2 kartų daugiau. Jis pri-
siminė, kad kartą buvo klaus-
ta, ar „Taupos” valdyba turi 
atsarginį planą dėl „Taupos” 
vadovo vietos. Dabartinis va-
dovas Aleksas Spirikaitis šias 
pareigas eina jau 25 metus.

Po visų pristatymų buvo 
klausimų (daugiausia bereikš-
mių) išskyrus klausimus apie 
„Taupos” valdybos direktorių 
rinkimų tvarką bei jų kaden-
cijas.

Pagal tradiciją, sekmadie-
niais, po šv. Mišių, parapijos 
svetainėje vyksta „kavutė”. 
Pastebėtina, kad šį kartą, joje 
dalyvavo daug daugiau žmo-
nių. Turbūt jie žinojo, kad 
„Taupos” ruošiamos „kavutės” 

Pagal šio rašinio autoriui 
Akrono miesto, OH, 39 my-
lios į pietus nuo Clevelando) 
valdžios suteiktas žinias, va-
sario 17-22 d., Akrone lankėsi 
Lietuvos verslo, pramonės bei 
švietimo sričių atstovai (alfabe-
tine tvarka): Kauno Technikos 
universiteto rektorius prof. 
Petras Baršauskas, Almantas 
Danilevičius, Jonas Jonuška, 
Arūnas Karlonas, Artūras 
Keršys, Linas Klimavičius, 
Vaiva Lešauskaitė, Vaidotas 
Marozas, Liudas Mažeika, 
Evaldas Pabrėža, Gediminas 
P a u l i u k e v i č i u s ,  A s t a 
Pundzienė, Vidas Raudonis, 
Valentinas Snitka, Sigitas 
Ta m u l e v i č i u s ,  A n d r i u s 
Vilkauskas. Taip pat dalyva-
vo ir Lietuvos verslo atstovė 
JAV Ingrida Bublienė. Visi 

meninėje programoje pasi-
rodė gausus būrys lietuvių 
liaudies šokių grupių, kapelų, 
chorų ir dainininkų iš Čikagos 
ir kitų JAV regionų.

Šiais metais šventėje sa-
vo veiklą pristatė ir lietu-
viškos pelno nesiekiančios 
organizacijos:  „Lietuvių 
Fondas”, „Čikagos apylin-
kių lietuvių Rotary klubas”, 
„Čikagos-Vilniaus susigimi-
niavusių miestų komitetas”, 
„Lituanistikos studijų ir ty-
rimų centras” bei „Šiaurės 
Amerikos lietuvių studentų 
sąjunga”.

Lietuvos generalinio kon-
sulato Čikagoje inf.

Stasė Viluckytė-Gricienė gimė 1913 metais kovo 23 d., 
Rugenių kaime, Kretingos apskrityje. Augo ir dirbo Kretingoje. 

1942 m. ištekėjo už Kazimiero Griciaus. Karo audros metu 
pasitraukė į Vokietiją, gyveno Munchene. 1948 m. Griciai išvyko 
į Kanadą gyveno Montrealio mieste. 1962 m. Griciai atvyko į 
Ameriką įsikūrė Santa Monica, CA. 

1963 m. Stasė ir Kazimieras tapo mūsų skyriaus  Tautinės 
sąjungos nariai. Kazimieras Gricius mirė 2007, buvo 93 metų.

Gricių šeimoje augo du vaikai, duktė Danutė Babusienė, 
sūnus Rimvydas, penki anūkai ir trys proanūkai.

Mieloji Stasele, dar kartą sveikiname Jus ir linkime Jums 
geros sveikatos.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Los Angeles Skyriaus 
valdyba ir nariai

Stasė Gricienė

visada būna turtingos ska-
nėstais. Gaila, kad dauguma 
į „kavutę” atsilankiusiųjų, 
nesiteikė atvykti į „Taupos” 
metinį susirinkimą, kuris vyko 
tik 20 laiptelių aukščiau, kon-
ferencijų kambaryje.

Algirdas V. Matulionis

Mieloji Ponia Stanislava (Stase) Griciene,

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Los Angeles 
Skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus 100 metų 
gimtadienio proga ir linki geros sveikatos ir daug 
garbingų metų.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos  
Los Angeles skyriaus valdyba ir nariai

TECHNIKOS NAUJOVIŲ BEIEŠKANT
Lietuvos atstovai turėjo įspū-
dingai atsakomingas pareigas 
savo srityse.

Ryšiai tarp Akron miesto 
ir Lietuvos prasidėjo 2012 
metais, kai šio miesto atstovai 
buvo pakviesti apsilankyti 
Kaune ir susipažinti su įvai-
rių Lietuvos įmonių veikla. 
Akron miesto atstovai šiuo 
apsilankymu buvo labai pa-
tenkinti ir maloniai nustebinti. 
Atsidėkodami, jie pakvietė 
Lietuvos verslo, pramonės 
ir švietimo sričių atstovus 
apsilankyti Akron mieste. Šis 
apsilankymas oficialiai buvo 
skirtas susipažinimui su Akron 
„Biomedical Corridor”. Jo 
metu lietuviai aplankė daug 
įmonių ir išklausė eilę prane-
šimų, kurių pagrindinis tikslas 
buvo juos sudominti ir įtikin-
ti palankiomis bendravimo 
aplinkybėmis su Akron miesto 
bendrovėmis ir įmonėmis.

Vasario 20 d. įvyko spaudos 
konferencija, kurią pradėjo 
Deputy Director of Economic 
Development, City of Akron, 
Samuel D.DeShazior. kal-
bėtojai buvo: Akron mies-
to  ta rybos  p i rm.  Gar ry 

Moneypenny, Lietuvos verslo 
atstovė JAV Ingrida Bublienė, 
Overview of Technology 
Bridge Initiative atstovas 
Robert Y. Bowman, Kauno 
Technikos universiteto rek-
torius prof. Petras Baršauskas 
ir Overview of Partnership 
with Akron Global Business 
Accelerator atstovas Robert 
Anthony. Konferenciją baigė 
Akron miesto meras Don 
Plusquellic. Po to buvo atsa-
koma į konferencijos dalyvių 
ir spaudos atstovų klausi-
mus. Šis apsilankymas buvo 
apvainikuotas Akron miesto 
rotušėje su „Memorandum 
o f  U n d e r s t a n d i n g  a n d 
Cooperation”, kurį pasirašė 
Kauno Technikos universi-
teto rektorius prof. Petras 
Baršauskas, Akron miesto 
meras Don Plusquellic ir dr. 
Anthony Margida, C.E.O. 
Akron Global  Bus iness 
Accelerator. Tikėtina, kad šis 
memorandumas išbujos į našų 
ir abiem miestams naudingą 
bendradarbiavimą investuo-
jant kapitalą Lietuvoje ir 
Akron mieste bei mokslinių 
pasiekimų srityje.

Algirdas V. Matulionis

C H I C A G O ,  I L

Lietuvos generalinis kon-
sulatas Čikagoje, bendra-
darbiaudamas su Michigan 
ežero pakrantėje įsikūrusiu 
laisvalaikio ir pramogų centru 
„Navy Pier”, kovo 10 dieną 
rengė tradicinį Kovo 11-osios 
minėjimo renginį „Celebrate 
Lithuanian Independence”.

Vidurdienį prasidėjusioje 
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Sveikindamas užsienyje gyvenančius tautiečius su 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena Užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius priminė tik per kiek daugiau nei 
du dešimtmečius nuveiktų darbų mastą ir pabrėžė visų lietu-
vių vienybės reikšmę toliau puoselėjant Tėvynę. „Lietuva per 
trumpą istorinį laikotarpį sugebėjo tapti brandžia, kuriančia 
šalimi ir patikima tarptautinės bendrijos nare, kuriai patikėta 
atlikti garbingą ir atsakingą pirmininkavimo ES Tarybai misiją. 
Tai bus rimtas išbandymas valstybei, kurio rezultatas priklau-
sys ne tik nuo mūsų išminties, bet ir susitelkimo bei tarpusavio 
pagarba grįsto bendradarbiavimo”, – sakoma L. Linkevičiaus 
sveikinime. Tad Kovo 11-osios proga Lietuvos diplomatijos 
vadovas viso pasaulio lietuvius pakvietė savo neįkainojama 
patirtimi toliau prisidėti kuriant geresnę Lietuvą. „Šios reikš-
mingos – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventės proga 
nuoširdžiai linkiu branginti ir puoselėti didžiausią vertybę – 
Lietuvos valstybę ir kviečiu savo žiniomis, idėjomis ir patirtimi 
prisidėti prie mūsų bendros ateities kūrimo”, – sako ministras.

Lietuvos ambasada Airijoje kovo 9–10 dienomis Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Dublino gyvento-
jams ir svečiams organizavo lietuvių tradicijas, istoriją ir kultū-
rą pristatančius renginius. Kovo 9–10 d. Karališkosios Dublino 
bendrijos konferencijų centre lietuviškos įmonės „Five Star 
Fun” rengiamoje Kaziuko mugėje ambasada pristatė Lietuvos 
stovą, kuriuo lankytojai sužinojo daugiau apie Lietuvos is-
toriją, kultūrą bei tradicijas, buvo supažindinti su turizmo, 
studijų ir verslo plėtros galimybėmis didžiausioje Baltijos 
šalyje. Ambasados konsuliniai pareigūnai atsakė į Airijoje 
gyvenantiems lietuviams aktualius konsulinius klausimus, 
teikė informaciją Šengeno vizų į Lietuvą išdavimo klausimais. 
Kovo 10 d.  Airijos lietuvių bendruomenė ambasadoje rengė 
iškilmingą Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą, per 
kurį buvo apdovanoti Airijos lituanistinių mokyklų mokinių 
piešinių ir rašinių konkurso nugalėtojai. Šventiniame koncerte 
pasirodė Airijoje kuriantys atlikėjai Jurgita Čepkauskė, Nojus, 
Raimonda Masiulytė, Jonas Krauklys, Gintautas Gudonavičius 
ir Jura Petkus.

Lietuva Palestinos generalinei delegacijai Helsinkyje 
suteikė aukštesnį statusą. Užsienio reikalų ministras Linas 
Linkevičius kovo 8 dieną susitiko su Palestinos generalinės 
delegacijos Helsinkyje vadovu Nabilu Darwishu Alwaziru ir 
jam įteikė Užsienio reikalų ministerijos notą, kuria informuo-
jama, kad Palestinos generalinės delegacijos vadovo statusas 
paaukštinamas į Palestinos misijos vadovo statusą su rezidavi-
mo vieta Hesinkyje. Susitikimo Vilniuje metu L. Linkevičius 
pabrėžė, jog Lietuva nuosekliai pasisako už dviejų valstybių 
– Izraelio ir Palestinos – taikiai gyvenančių viena šalia kitos, 
sukūrimą. „Šiuo metu nepaprastai svarbu atgaivinti pasitikė-
jimą Artimųjų Rytų taikos procesu ir kuo greičiau atnaujinti 
taikos derybas”, – teigė užsienio reikalų ministras. Susitikime 
taip pat aptartos dvišalio bendradarbiavimo plėtros galimybės, 
Europos Sąjungos ir Palestinos santykiai bei apsikeista nuomo-
nėmis dėl padėties regione. Suomija, Latvija ir Estija taip pat 
pakeitė Palestinos generalinės delegacijos statusą į Palestinos 
misijos statusą. 2011–2013 metais Palestinos diplomatinių 
atstovybių statusą peržiūrėjo ir suteikė aukštesnį statusą  ir 
kitos ES valstybės – Danija, Švedija, Airija, Vokietija, Graikija, 
Ispanija, Portugalija, Prancūzija ir kitos. Lietuva ir Palestina 
nėra užmezgusios diplomatinių santykių.

NATO generalinis sekretorius Anders Fogh Rasmussen 
adresuotame laiške Lietuvos Užsienio reikalų ministrui Linui 
Linkevičiui dėkoja už jam viešint Vilniuje vykusią išsamią 
diskusiją, kurios metu ministras pristatė naujosios Lietuvos 
Vyriausybės užsienio politikos siekius. NATO generalinis 
sekretorius laiške teigia vertinantis Lietuvos politinių partijų 
susitarimą kasmet didinti krašto apsaugos sistemos biudžetą ir 
pasiryžimą ilgainiui pasiekti 2 proc. šalies BVP finansavimą. A. 
F. Rasmussen taip pat sveikina Lietuvos siekį stiprinti Europos 
Sąjungos ir NATO bendradarbiavimą būsimo Lietuvos pirmi-
ninkavimo ES Tarybai metu. „Džiaugiuosi mūsų diskusijomis 
apie NATO ir ES santykius bei Lietuvos, kaip pirmininkau-
siančios ES Tarybai šalies, vaidmenį užtikrinant tinkamą ko-
ordinavimą tarp šių organizacijų”, – rašoma NATO generalinio 
sekretoriaus laiške. Pasitarimų Vilniuje metu vasario 1 d. A. F. 
Rasmusen susitiko su Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite, 
Ministru Pirmininku Algirdu Butkevičiumi, užsienio reikalų 
bei krašto apsaugos ministrais, lankėsi Lietuvos karinių oro 
pajėgų Aviacijos bazėje Šiauliuose. Tai buvo trečiasis A. F. 
Rasmussen vizitas Lietuvoje nuo 2009 m., kai jis pradėjo eiti 
NATO generalinio sekretoriaus pareigas.

Lie tuvos  kar iuomenė 
buvo įtraukta į bankrutavusio 
Afganistano plėtros banko 
(angl. Development bank of 
Afghanistan) kreditorių sąrašą, 
tačiau tik priėmus sprendimą 
dėl banko likvidavimo pa-
aiškės, ar lietuvių kariškiai 
atgaus įšaldytus daugiau nei 
2 mln. litų.

Pasak Lietuvos Krašto ap-
saugos ministerijos, sausį buvo 
gauta apie tai informuojanti 
Afganistano užsienio reikalų 
ministerijos nota.

„Sausio mėnesį  buvo 
gauta Afganistano Islamo 
Respublikos užsienio reika-
lų ministerijos nota, kuria 
patvirtinama, kad Lietuvos 
kariuomenė įtraukta į minėto 
bankrutavusio banko kredito-
rių sąrašą bei informuojama, 
jog tai ar lėšos bus grąžintos 
kreditoriams paaiškės priėmus 
galutinį sprendimą dėl banko 

Estijos, Latvijos ir Lietuvos užsienio reikalų ministrai Urm Paet, Edgaras Rinkevics ir Linas Linkevičius 
su JAV Valstybės sekretoriumi John Kerry.                                                                       „Reuters”

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Linas Linkevičius 
sako, kad jį nustebino Estijos 
kolegos pareiškimas naujajam 
Jungtinių Valstijų valstybės 
sekretoriui apie Talino siekį 
perkelti dalį oro policijos 
misijos.

Pasak L.Linkevičiaus, va-
sario 26 d. vakarą Romoje trijų 
Baltijos šalių ministrų susitiki-
me su Jonh Kerry į Estijos mi-
nistro Urm Paeto komentarus 
sureaguota nebuvo.

„Netikėtas man toks pa-
reiškimas. Tai vertinu kaip 
estų planus. Gal kiek stebina 
pateikimo būdas, bet, matyt, 
toks jų pasirinktas kelias”, – 
sakė Lietuvos užsienio reikalų 
ministras.

„Visi sako, kad tuos daly-
kus pirmiausia reikia spręs-
ti  tarpusavyje. Beje, jokių 

LIETUVĄ NUSTEBINO ESTIJOS PAREIŠKIMAS
komentarų ir nebuvo šiuo 
klausimu. Estų kolega šitą 
mintį pateikė kaip vieną iš 
aspektų, bet į ją nebuvo nie-
kaip sureaguota”, – kalbėjo 
L.Linkevičius.

Estijos užsienio reikalų mi-
nisterija vasario 27 d. pranešė, 
kad keturšaliame susitikime su 
JAV valstybės sekretoriumi 
J.Kerry ministras U.Paet pa-
reiškė, kad Estija siekia, jog 
nuo 2015 metų kasmet viena 
iš trijų NATO oro policijos 
misijos rotacijų vyktų iš atnau-
jintos Amario bazės Estijoje.

Lietuva pasisako už tai, 
kad karinių oro pajėgų bazė 
Šiauliuose liktų pagrindine 
ir nuolatine NATO partnerių 
naikintuvų dislokacijos vieta, 
argumentuodama, jog dėl ro-
tacijos misija labai pabrangtų.

Šį mėnesį Lietuvoje viešė-

jęs NATO generalinis sekreto-
rius Andersas Fogh Rasmussen 
sakė, kad NATO kaip aljansas 
nesikiša į Vilniaus ir Talino 
diskusijas, o „Baltijos šalys 
turi pačios nuspręsti, kaip 
organizuoti šią oro policijos 
dalį”.

Panašią poziciją sausio 
mėnesį išsakė ir JAV amba-
sadorius NATO Ivo Daalder, 
kuris teigė, kad „detalės, kas 
ir iš kur vykdo šią misiją, yra 
operaciniai klausimai, kuriuos 
aptaria kariškiai”.

Baltijos šalys neturi oro 
erdvės patruliavimui tinkamų 
orlaivių, todėl greitojo rea-
gavimo oro pajėgų funkcijas 
vykdo kitų NATO valstybių 
kariai. Misijoje bent po kelis 
mėnesius jau yra tarnavusios 
14 Aljanso šalių pajėgos.

 Reuters

LIETUVOS KARIUOMENĖ AFGANISTANO 
BANKO KREDITORIŲ SĄRAŠE

likvidavimo”, - teigiama ži-
niasklaidai atsiųstame minis-
terijos atsakyme.

Lietuvos kariuomenė su 
Afganistano plėtros banku 
bendradarbiavo nuo 2007-ųjų 
rudens iki 2009 metų pradžios. 
Čia laikytos lėšos buvo naudo-
jamos Afganistane dislokuotų 
Lietuvos kariuomenės karinių 
vienetų išlaikymui. Pradėjus 
šio banko bankroto procedūras 
liko įšaldyta 793 tūkst. JAV 
dolerių Lietuvos kariuomenės 
lėšų.

Afganistano plėtros ban-
kas buvo įtartas finansinėmis 
machinacijomis ir 27 mln. 
JAV dolerių išgrobstymu bei 
išeikvojimu. Afganistano ins-
titucijos buvo nurodžiusios, 
jog buvę banko valdininkai 
sulaikyti.

Lietuvos kariuomenė dėl 
banke laikytų lėšų trūkumo 
savo ruožtu atliko tarnybinį 
patikrinimą, o vėliau pagal 
šį faktą iškelta baudžiamoji 
byla.                          LR KAM

LIETUVA PASIRAŠĖ 
EUROPOS 

KONVENCIJĄ 
DĖL PAGALBOS 

MOKESČIŲ SRITYJE  
Lietuvos nuolatinis at-

stovas prie Europos Tarybos 
Gediminas Šerkšnys kovo 
7 dieną Strasbūre pasirašė 
Europos Tarybos ir Europos 
ekonominio bendradarbiavi-
mo ir plėtros organizacijos 
konvenciją dėl savitarpio 
administracinės pagalbos 
mokesčių srityje ir protokolą 
dėl savitarpio administra-
cinės pagalbos mokesčių 
srityje.

Sutartis numato adminis-
tracinį bendradarbiavimą net 
ir su šalimis, su kuriomis 
Lietuva nėra pasirašiusi dvipu-
sio apmokestinimo išvengimo 
sutarčių.

Be dvipusio apmokesti-
nimo išvengimo, konvencija 
taip pat palengvina partne-
rystę ir kitose administracinio 
bendradarbiavimo mokesčių 
klausimais srityse.

Konvencija ir protokolas 
įsigalios, kai juos ratifikuos 
Lietuvos parlamentas. LR URM
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Lietuvos generaliniame konsulate New York buvo įteiktas 
Lietuvos Respublikos pasas dailininkui Kęstučiui Zapkui. 
Nuo šių metu pradžios Lietuvos konsulatas New Yorke teikia 
Lietuvos Respublikos pasus ir sprendimus dėl pilietybės atga-
vimo to norintiems lietuviams. Lietuvos pilietybė buvo suteikta 
Kolumbijos universiteto dėstytojui ir Architektūros direktoriui 
dailininko Kazio Varnelio sūnui. Nors ir garsiai skelbiama žinia 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, bet ji klaidina ir kiršina užsie-
nio lietuvius. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiš-
kinimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, gavus 
kitos valstybės pilietybę, neleidžia atgauti Lietuvos Respublikos 
pilietybės. Tad LR pilietybę gali atgauti visi, išskyrus, Lietuvos 
žmones gavusius kitos valstybės pilietybę po 2006 m. lapkričio 
16 dienos Konstitucinio Teismo sprendimo pranešimo. 

Šviesa paskutinio apašta-
linių rūmų aukšto dešiniaja-
me lange užgeso. Langinės 
užsidarė. O Benediktas XVI 
tapo istorija. Jis pats pasirinko 
keistą egzistencijos formą: jis 
bus, bet jo kaip ir nebebus.

Nežinau, kas pirmasis 
Joseph Ratzinger pavadino 
„papa piccolo” – mažuoju 
popiežiumi. Gal aštrialiežuvis 
dienraščio „Il Foglio” redakto-
rius Giuliano Ferrara?

O gal šią paprastą, liaudiš-
kai nuoširdžią definiciją nuka-
lė „popolo romano” – Romos 
liaudis?

Juk romiečiams popiežius 
visais laikais buvo „savas”, 
kaimynas iš anapus Tibro.

Po „Dievo atleto”, beveik 
190 cm ūgio Karolio Wojtylos 
Bažnyčiai vadovauti atėjęs 
popiežius iš Bavarijos buvo 
nedidukas, kone 20 cm žemes-
nis už pirmtaką.

Jonas Paulius II netgi pa-
skutiniais gyvenimo metais, 
kai jo galingą kūną sukaustė 
Parkinsono liga, stebino savo 
stotu.

Sirgdamas Jonas Paulius II 
tarsi išsidalijo į du būvius: pir-
masis – tai materialus kūnas, 
antrasis – dvasia.

Kūno fizinei negaliai vie-
šai, viso pasaulio akivaizdoje 
priešinosi lenkų popiežiaus 
dvasia. 85 metų Benedikto 
XVI atvejis – kitoks.

Pontifiko dvasingumo 
šviesa

Tai „papa piccolo”, maža-
sis popiežius. Jo kūniškasis, 
materialus būvis ne toks reikš-
mingas nei dvasiškasis.

Tuo nesunku įsitikinti ste-
bint pasitraukusį popiežių.

Nors J.Ratzinger oficialia 
savo pasitraukimo priežastimi 
vadino kūniškąją negalią, ji 
anaiptol nėra tokia akivaizdi 

Konservatoriumi vadintas J.Ratzinger atvėrė kelią Bažnyčios per-
tvarkai. Nors pasaulis dar neragina J.Ratzinger skelbti šventuoju, jo 
nuoširdus atsisveikinimas, sugraudino daugelį.                           AP

POPIEŽIAUS DIDYBĖS  
PASAULIS DAR NESUPRATO

kaip jo pirmtako atveju.
Daug kas šiomis dienomis 

sakė: „Benediktas XVI tarsi 
plevente plevena.”

Jo judesiai – tarsi karjerą 
baigiančio orkestro dirigento 
– tikslūs, techniški, lengvi, 
orkestrui aiškūs ir numanomi.

Tačiau svarbiausia vokie-
čių popiežiaus dvasingumo 
žymė – jo akys, žvilgsnis.

Ir ne tik dabar, kai dramatiš-
kas pasitraukimas Benedikto 
XVI veidui suteikė kone mis-
tiško sakralumo.

Man teko du kartus pasi-
sveikinti ir priklaupti prieš 
šį pontifiką. Pirmą kartą – 
2007 metais, prezidento Valdo 
Adamkaus vizito metu, an-
trą kartą – neseniai, viešint 
Romoje prezidentei Daliai 
Grybauskaitei.

J. Ratzinger veidas spindu-
liavo neįtikėtina įtampa, dva-
singumu. Jo akys – veriančios, 
tačiau be jokio nuožmumo, 
kurio laukiau iš Dievo rotvei-
leriu vadinto superhierarcho. 
Jo akys – geros, tačiau tas 
gerumas anaiptol nebuvo nei 
bičiuliškai nuoširdus, nei fa-
miliarus, kaip, tarkime, atsi-
tikdavo tiesiogiai bendraujant 
su Jonu Pauliumi II.

Šventosios Dvasios 
vikaras?

Lenkų popiežius bendrau-
davo tėviškai: paplodavo per 
petį, pasiklausinėdavo, iš 
kokio laikraščio, kiek metų 
Romoje ir panašiai.

Atsidūręs prieš Joną Paulių 
II nesuabejodavai, kad esi 
prieš ganytoją.

Iš vokiečių popiežiaus su-
laukti nuoširdžių tėviško pa-
lankumo ženklų buvo sunku.

Bet kiekvieną žmogų, su 
kuriuo Benediktas XVI susi-
tikdavo, trumpai ar ilgai ben-
draudavo, jis apdovanodavo 

nebylia dvasingumo iškrova.
Ji būdavo juntama tiesiog 

fiziškai, žvelgiant mažajam 
popiežiui į akis.

Romos popiežius lotyniš-
kai dar vadinamas „vicarius 
Christi” – Kristaus vikaru.

Kas yra vikaras? Klebono 
pagalbininkas, patarnautojas, 
vienmintis. Tai mėgdavo vis 
pabrėžti K.Wojtyla.

„Jeigu persekiojo mane, 
persekios ir jus, jei išklau-
sė mano žodžio, išklausys 
ir jūsų”, – cituodavo Jėzų 
Jonas Paulius II. Benediktas 
XVI, žinoma, taip pat vykdė 
Kristaus vikaro pareigas. Jis 
tarnavo visuotinei Katalikų 
bažnyčiai, tačiau kitaip negu 
jo pirmtakas.

Pačiu sunkiausiu momen-
tu, kai išsprogo pedofilijos, 
finansinių pažeidimų IOR 
banke, Vatikano kurijos nesu-
tarimų skandalai, J.Ratzinger 
tapo absoliutaus padorumo, 
spinduliuojančio dvasingumo 
simboliu.

Tai, ką vokiečių popiežiaus 
kritikai vadino „konservaty-
viomis pažiūromis”, iš tikrųjų 
buvo aiški pozicija, moralinė 
priešprieša daugybei skandalų, 
kuriuos atremti ir nepalūžti 
tapo svarbiausia Benedikto 
XVI pontifikato misija.

Ar galėjo būti kitaip, kai į 
Vatikaną pradėjo plaukti duo-
menys apie tūkstančius pedo-
filijos aukų įvairiose šalyse?

Nors iš Švenčiausiosios 
Trejybės tik Kristus turi savo 
vikarą – popiežių, tačiau daug 
kas jau dabar sako, kad dvasin-
gajam J. Ratzingeriui artimes-
nis Šventosios Dvasios vikaro 
apibūdinimas.

Vienatvė – aukos sąlyga
S t e b ė j a u  p a s k u t i n į 

Benedikto XVI pasirodymą 
apaštalinių rūmų lange ir vi-
dudienio Angelo maldą. Pūtė 
žvarbus vėjas, buvo šalta net 
už Šv.Petro aikštę apglėbian-
čios Gianlorenzo Bernini su-
projektuotos kolonados.

Kiekvienas pontifiko žodis 
ir judesys buvo tikslus, racio-
naliai pasvertas ir atskirtas, at-
ribotas nuo bendrojo emocinio 
aikštės fono.

Bet stebuklas įvyko: pasku-
tinę J. Ratzinger pontifikato sa-
vaitę pagaliau prisipildė aikštė, 
jis sulaukė plojimų, raginimų, 
transparantų, padėkų. Pelnė 
visa tai, kas sudarė viešąją Jono 
Pauliaus II kasdienybę.

K. Wojtyla buvo minios 
apaštalas. Minia jį sveikin-
davo, iš minios į jį šaudyta. 
J.Ratzinger nebuvo žiniasklai-
dos triukšmo pontifikas.

Šio popiežiaus stichija – 
tylios maldos, gilios refleksijų, 
teologinės įžvalgos.

(Nukelta į 11 psl.)

KULTŪROS KRONIKA

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis, Jūratė 
Kazickaitė ir verslininkas, filantropas Albinas Markevičius.

Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis įtei-
kė užsienio reikalų ministro suteiktą  „Lietuvos diplomatijos 
žvaigždė” apdovanojimą JAV lietuvių verslininkui ir filantropui 
Albinui Markevičiui. Pristatydamas nominantą, ambasadorius 
akcentavo reikšmingą jo įsteigto Lietuvos Paramos Fondo indėlį, 
remiant jaunimo studijas, teikiant pagalbą skurdžiai gyvenan-
čiom šeimom, padedant įsikurti į Lietuvą grįžtantiems Sibiro 
tremtiniams. A.Markevičius taip pat yra Californijos Lietuvių 
Kredito Unijos, šiuo metu valdančios apie 100 milijonų JAV do-
lerių vertės kapitalą, steigėjas, aktyvus lietuviškos visuomeninės 
veiklos Californijoje propaguotojas, angažavimąsi lietuvybės 
puoselėjimui įskiepijęs ir savo vaikams. Albino Markevičiaus 
sūnus Marius Markevičius sukūrė neseniai Lietuvoje ir JAV 
pristatytą ir plataus atgarsio susilaukusį filmą apie Lietuvos 
krepšinį ir laisvės siekį „Kita svajonių komanda”.

JAV lietuvių įtaką Amerikos politiniam, visuomeniniam, 
kultūriniam ir sportiniam gyvenimui Lietuvos ambasados JAV 
vasario 22 d. Washington, D.C. surengtame oficialiame vals-
tybės atkūrimo dienos paminėjime, apžvelgė žymi išeivijos 
visuomenininkė ir žurnalistė, Kazickų Šeimos fondo vadovė 
Jūratė Kazickaitė, kuri neseniai buvo paskelbta, Balzeko lie-
tuvių muziejaus  organizuotų 2012-ųjų Metų Žmogaus rinkimų, 
laimėtoja. Šiuo apdovanojimu J.Kazickaitė pagerbta už jos 
ilgametę veiklą švietimo srityje bei paramą nukentėjusiems nuo 
karo. Kaip viena pirmųjų moterų karo žurnalisčių J. Kazickaitė 
dirbo Vietname, Pietų Korėjoje, Artimuosiuose Rytuose, buvo 
ilgametė agentūros „Associated Press”, žurnalo „Washington 
Star”, „Times”,”Newsweek”, „Paris-Match” korespondentė.

Kompozitorius Vytautas Jurgutis, eidamas 83-čiuosius 
metus vasario 23 d. mirė, palikęs daugiau kaip šimtą įvairių 
muzikos kūrinių. Jis gimė 1930 m. liepos 10 d. Šilalėje. Baigęs 
Šilalės gimnaziją Kauno J.Gruodžio muzikos mokykloje stu-
dijavo choro dirigavimą, vargonavimą ir tęsė studijas Lietuvos 
valstybinėje konservatorijoje. Baigė kompozicijos klasę, vado-
vaujamą prof. Juliaus Juzeliūno. Buvo Lietuvos kompozitorių 
sąjungos narys. Vilniaus pedagoginiame institute dėstė muzikos 
teorijos disciplinas, vadovavo Muzikos teorijos katedrai. Sukūrė 
daug įvairių žanrų vokalinių ir instrumentinių kūrinių. Jo kū-
ryboje vyrauja kantatinio-oratorinio žanro kompozicijos. Žymi 
kantata „Skambesiai”, instrumentinė poema „Kareivio laiškai”. 
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Garbingas svečias klube. 
Vasario 3 d. Lietuvių klube 
lankėsi ir pietavo Vilkaviškio 
vyskupas JE Rimantas Norvila. 
Prieš pietus Šv. Vardo bažny-
čioje vyskupas atnašavo šv. 
Mišias, koncelebruojant kun. 
dr. Matui Čyvui ir kanauninkui 
Bernardui Talaišiui. Dalyvavo 
didelis skaičius vietinių lietu-
vių, kurie turėjo progą išgirsti 
vieną iš Lietuvoje esamų ge-
riausių pamokslininkų. Mišių 
metu vargonavo ir giedojo Šv. 
Judo katedros vargonininkė 
– solistė Genevieve Green, o 
bendram giedojimui talkino 
Šv. Kazimiero misijos giedo-
tojai.

Po pietų klube vyskupas 
pasidalino keliomis mintimis 
apie Palaimintąjį arkivyskupą 
Jurgį Matulaitį ir pasiruošimus 
Lietuvoje paminėti Žemaičių 
Krikšto sukaktį. Pasidžiaugė 
mūsų Klubo narių ir apylinkių 
lietuvių gražiu bendravimu ir 
palaikymu lietuviškų tradicijų. 
Sustodamas prie kiekvieno 
pietautojų stalo, vyskupas 
nuoširdžiai pabendravo su 
visais. Klubo pirmininkė Vida 
Meiluvienė, atsidėkodama 
visų vardu už vyskupo ap-
silankymą klube, įteikė jam 
dovaną – dr. R.Povilaičio 
kūrinį – vario ir gintaro kryžių 
su užrašu, pažymint vyskupo 
apsilankymą Lietuvių klube.

Užgavėnių linksmybės.  
Vasario 10 d., sekmadienį 
Lietuvių klubo nariai ir sve-
čiai, pasigardžiavę blynais, 
buvo pasveikinti programos 
vedėjos „Ritmo” šokių grupės 
narės – Jovitos Acutės-Parker. 
Ji trumpai priminė susirinku-
siems Užgavėnių tradicijas ir 
pakvietė salėn persirengėlių 
triukšmingą paradą. Į salę 
įžengė „Saulutės” lituanisti-
nės mokyklos mokinukai, jų 
tėveliai ir mokytojos, „būg-
nuodami” puodų dangčiais, 
triūbindami birbynėmis ir 
pasirėdę elgetomis, čigonais, 
vilkais, raganomis bei įvai-
riomis baisybių kaukėmis. 

Persirengėliai, susėdę ant už-
gavėniškai juodomis katėmis 
ir kitokiomis „čiučelomis” iš-
puoštos scenos krašto, stebėjo 
„Ritmo” šokėjų smagų šokį. 
Vedėja pranešė, kad salėje yra 
daug čigonių ir, kad svečiai 
turi būti atsargūs ir daboti savo 
daiktus, nes jos pasklidusios 
po salę, o jų pirštai „ilgi”. 
Prarastus daiktus reikės išsi-
pirkti.

Prasidėjo varžybų žai-
dimai. Salės šone susodin-
ti keturi teisėjai dr. Pranas 
Budininkas, Angelė Karnienė, 
Vida Meiluvienė ir Mečys 
Šilkaitis. Salės vidurin iškvies-
ti du stiprūs vyrai – Gintaras 
Karosas ir Juozas Gečas. 
Kiekvienam įduotas bulvių 
maišas, kurį turėjo nuo žemės 
kelti ant nugaros ir vėl že-
mėn dėti. Per duotą laiką abu 
vienodą skaičių kartų bulves 
pakilnoję – abu laimėjo.

„Ritmas” ir senjorai” šo-
kėjai pašoko „Pradės aušrelė 
aušti”. Salės viduryje vyko 
„Lašininio ir Kanapinio” kova, 
kurioje balsingai dalyvavo 
kaukėti mokinukai. Iki šiol 
žemėje karaliavęs Lašininis 
(Regimantas – svečias iš 
Lietuvos) nugalėtas ir iš salės 
išvytas. Prasideda Kanapinio 
(Rimo Stražnicko) valdymas 
– Gavėnia.

Sekė „malkų pjovimas”. 
Vedėjos parinktiems var-
žovams (kan. B.Talaišiui ir 
J.Baranauskui) į rankas įduo-
tos medžio šakos ir pjūklai. 
Kuris greičiau šaką perpjaus? 
Laimėjo kun. Talaišis. „Ritmo” 
šokėjai smagiai sušoko kai-
mišką polką „Kūgiuką”.

Salės centre iškviestos 
Rūta Bandžiukienė ir Danutė 
Švedienė varžėsi kas greičiau 
nuskus bulves, o persiren-
gėlių ir kaukėtų mokinukų 
choras skandavo „greičiau, 
greičiau…”. Laimėtoja R. 
Bandžiukienė.

„Ri tmo”  šokė ja i  su -
šoko fokstrotą. Salės vi-
duryje atsirado stalelis su 
dviem lėkštėmis blynelių. 
Iš salės pakviestos „sava-

norės” Stefa Prialgauskienė 
ir Irena Adickienė varžėsi, 
kuri greičiau blynus suval-
gys. Nelengvas uždavinys 
po skanių ir gausių pietų. 
Čia į pagalbą atėjo vyrai, at-
nešdami varžovėms vandens 
ir kilnaus gėrimo. Bandyta 
„sukčiauti”, bet teisėjų budri 
akis, pastebėjo. Laimėtoja – S. 
Prialgauskienė.

Programos vedėja Jovita 
pranešė, kad sulaikytos „vagi-
šės čigonės” ir atrasti daiktai, 
kuriuos neapdairūs nukentėto-
jai turės išsipirkti daina, šokiu, 
„šposu” arba pinigais. Kvietė 
svečius apsižiūrėti, kam ko 
trūksta. Paaiškėjo, kad klubo 
pirmininkė prarado akinius, 
kuriuos atsipirko daina. Baro 
vedėjo Zigmo Radvilos au-
tomobilio raktai atpirkti už 
1.00 dol., o didelį rankinuką 
„apvogtoji” D.Labanauskienė 
turėjo atsipirkti šokiu. Tuojau 
pasigirdo muzika, išsirikiavo 
„Ritmo” vyrai, kurie smagiai 
pašokdino viešnią.

Prasidėjo persirengėlių 
ir kaukininkų paradas, į kurį 
įsijungė ir Klubo valdybos 
narės, šiandien virtusios ra-
ganėlėmis. Teisėjų komisijai 
nebuvo lengva išrinkti lai-
mėtojus. Atžymėti jaunie-
ji persirengėliai Velniukas, 
Katytė ir Vilkas. Tiek daug 
buvo įdomių kaukių, kad visas 
jaunimėlis apdovanotas skanu-
mynų maišeliais. Vyresniųjų 
laimėtojais tapo Kanapinis 
– R.Stražnickas ir juodojo pa-
saulio valdovų pora – Velnias 
(Andrius Radvila) ir Ragana 
– (Vida Meiluvienė). Visi lai-
mėtojai ir teisėjai apdovanoti 
riestainių virtinėmis.

Tai buvo nuotaikingos ir 
linksmos Užgavėnės. Didelė 
padėka „Saulutės” moky-
klos vadovams, mokiniams 
ir tėveliams už dalyvavimą 
su originaliomis savo dar-
bo kaukėmis; „Ritmo” šo-
kėjams, programos vedė-
jai Jovitai Acutei-Parker. 
Ypatinga padėka „Ritmo” 
vadovams Rimai ir Aurelijui 
Kilbauskams už suorganiza-

vimą šios puikios Užgavėnių 
šventės.

Minėjome Nepriklauso-
mybės šventes. Vasario 17 
d. sekmadienį, į Šv. Vardo 
bažnyčią gausiai susirinko 
tautiečiai pasimelsti už tėvynę 
Lietuvą. Šv. Mišias aukojo ke-
turi kunigai. Svečiai – prelatas 
Algimantas Bartkus iš Romos, 
kun. Augustinas Simanavičius 
iš Kanados, Šv.Kazimiero 
Misijos vadovas kun. kan. 
Bernardas Talaišis ir kun. dr. 
Matas Čyvas. Bažnyčioje 
vargonavo ir giedojo ansam-
blio „Iš Rytų šalelės” duetas 
Rūta Pakštaitė-Cole ir Rimas 
Polikaitis. Iškilmingai įneš-
tos tautinės ir organizacijų 
vėliavos.

Po pamaldų rinkomės į 
Lietuvių klubą pietums ir 
Nepriklausomybės dienos 
minėjimui. Salėje susirinko 
arti 170 dalyvių. Dalyvavo 
atvykę ir iš kitų miestų bei 
valstijų tautiečiai. Prie įėjimo 
Lietuvių Bendruomenės St. 
Petersburg apylinkės valdybos 
atstovės rinko aukas Lietuvių 
Bendruomenės veiklai remti, 
apdovanodamos aukotojus 
trispalvės ženklais. Surinkta 
aukų 1,228 dol.

Po pietų, Klubo pirmi-
ninkė pasveikino visus šven-
tės proga, pakvietė Rimą 
Polikaitį pritariant akordeonu 
ir minėjimo dalyvius sugie-
doti JAV ir Lietuvos himnus. 
Loreta Kynienė perskaitė 
Nepriklausomybės paskelbi-
mo aktą. Pirmininkė atkreipė 
dalyvių dėmesį į Lietuvos pre-
zidentės Dalios Grybauskaitės 
sveikinimą, kuris buvo at-
spausdintas ir padėtas ant 
kiekvieno stalo. Perskaitytas 
gautas sveikinimas iš JAV 
valstybės sekretoriaus John 
Kerry.

Klubo pirmininkės pa-
kviesta Lietuvio Fondo ats-
tovė St. Petersburge Aldona 
Stasiukevičienė perskaitė 
Lietuvių Fondo sveikinimą ir 
pakvietė St. Petersburg litua-
nistinės mokyklos „Saulutė” 
atstovę/ą priimti Lietuvos 

Fondo skiriamą dovaną mo-
kyklai paremti – 1,600 dol. 
Salėje ir minėjime neatsiradus 
mokyklos atstovui/ei (!), Klubo 
pirmininkė sutiko perduoti 
dovaną mokyklos vadovybei.

Meninę programą atlikti 
pakviesti JAV LB Kultūros 
Tarybos nariai Rūta Pakštaitė-
Cole ir Rimas Polikaitis. Jie 
programos pirmoje dalyje 
pasirodė vilkėdami Lietuvos 
partizanų uniforma. Pakštaitė 
(smuikas) ir Polikaitis (akor-
deonas) akompanuojant dai-
navo patriotines partizanų 
dainas. Dainų žodžiai buvo 
išspausdinti programose ir pa-
dėti salėje ant stalų. Padainavo 
„Alytė”, „Voi, sakalėli”, „Gal 
pavargai”, gražia aukštaitiška 
tarme Rūta Pakštaitė-Cole at-
liko „Šeduvišką pasakojimą”, 
„Mėnulis tikras tėvas jo”, 
„Partizanų būrys” ir „Daina 
Gegučiui” (partizanui Vincui 
Ivanauskui). 

Prieš antrą programos dalį 
R.Pakštaitė-Cole perskaitė 
Nepriklausomybės šventės 
proga JAV LB Krašto valdy-
bos sveikinimą ir pasidalino 
mintimis apie pastangas išlai-
kyti lietuvybės JAV-se.

Antroje dalyje, pasikeitę 
aprėdą, duetas atliko tris liau-
dies dainas „Pragyda gyda”, 
„Iš rytų šalelės”, kurios ypa-
tinga instrumentų aranžuotė, 
primenanti škotiško dūdmaišio 
(bagpipe) ir skandinaviško 
alphorn skambesį, sukėlė 
klausytojus ant kojų. Pabaigai, 
duetui ant scenos atliekant 
dainą „Žemė kėlė žolę”, buvo 
įtraukti žiūrovai, ritmiškai plo-
dami vaizdavo arklių bėgimą.

Žiūrovams garsiai plojant, 
jie atliko visų mėgiamą muz. 
Raudonikio „Rožę”. Salės gale 
matėsi poros svajingai šokan-
čios tango.

Tai buvo išskirtinis, jaus-
mingas minėjimas. Programos 
atlikėjai pritariant akordeo-
nui, smuikui, gitarai, savo 
dainomis palietė visų dalyvių 
širdis ir trumpu žodžiu pasakė 
viską kas šią dieną turėjo būti 

N E W  Y O R K ,  N Y

SKAUTŲ ŠVENTĖ  
IR KAZIUKO MUGĖ
2013 m. kovo 3 d. New 

Yorko bei aplinkinių valstijų 
lietuviai rinkosi į kasmetinę 
New Yorko skautų šventę 
bei Kaziuko mugę. Šventės 
metu skautai pristatė savo 
per metus nuveiktus darbus, 
patys aktyviausieji skautijos 
šeimos nariai buvo apdo-
vanoti. Sveikindamas New 
Yorko skautus bei gausiai su-
sirinkusius tautiečius, gene-
ralinis konsulas Valdemaras 
Sarapinas linkėjo jiems visa-
dos laikytis savųjų priesaikų. 
„Jūsų šūkis „Vis budžiu” 

labai gražiai atskleidžia Jūsų 
veiklos prasmę – niekados 
nebūti abejingiems, visa-
dos būti budriems ir pasi-
ruošusiems pagelbėti vieni 
kitiems”, - sakė generalinis 
konsulas. Konsulas palin-
kėjo skautams nuosekliai 
laikytis savo įsipareigojimo 
tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui. Po iškilmingo-
sios dalies vyko tradicinė 
Kaziuko mugė, kurioje buvo 
galima įsigyti įvairių lietu-
viškų suvenyrų, meno dirbi-
nių, knygų, maisto produktų 
bei pasivaišinti tradiciniais 
lietuviškais patiekalais.

LR generalinio konsulato 
New York inf.LR generalinis konsulas Valdemaras Sarapinas sveikina New Yorko lietuvių skautus bei visus atvy-

kusius į mugę.                                                                                                       Arūno Tirkšliūno nuotr.

(Nukelta į 11 psl.)
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BALANDŽIO 6 d., šeštadienį Šv. Kazimiero parapijos 
Atvirkštinės loterijos vakaras vyks Lietuvių namuose. Laikas 
bus paskelbtas vėliau.

GEGUŽĖS 18 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

Amerikos Lietuvių tautiniai namai, 
Los Angeles, CA ....................... 500
D.Gatautienė, Clev. Hts, OH ....... 75
P.Paulauskas, Chicago, IL ........... 50
E.Čeičys, Parma, OH .................. 45
C.Marcinkevičius, 
Chagrin Falls, OH ....................... 45
V.Memėnas, 
Bloomfield Hills, MI ................... 45
R.Narbutaitis, Richfield, OH ....... 25
J.Mačiulaitis, Sunny Hills, FL .... 20
A.Brakas, Chesterland, OH ......... 15

Visiems aukotojams
nuoširdžiai dėkojame

paminėta. 
Padėka duetui „Iš Rytų ša-

lelės” ir JAV Lietuvių Bend-
ruomenės Krašto valdybai už 
gražų ir prasmingą minėjimą.

Operos solistės koncertas 
klube. Vasario 15 d. Lietuvių 
klubo kultūros būrelis surengė 
solistės Stella Zambalis, kon-
certą – „An Evening with Stella 
Zambalis” – kuri šį sezoną St. 
Petersburg Operos kompanijos 
statytoje operoje atliko Toscos 
rolę. Atvykusieji į koncertą 
buvo pasitikti Kultūros būre-
lio narių, dalinančių puošniai 
atspausdintas koncerto pro-
gramas.

Kultūros būrelio pirminin-
kės pakviestas vakaro pro-
gramą vesti Rimas Karnius-
Karnavičius kalbėdamas an-
gliškai (nes publikos daugumą 
sudarė svetimtaučiai) sakė, kad 
labai tinkama, kad Lietuvos 
Nepriklausomybės šventes iš-
vakarėse Lietuvių klube yra 
surengtas koncertas, nes muzika 
turi lietuvių tautoje gilias ša-
knis. Jis supažindino publiką su 
koncerte dalyvaujančiais Klubo 
pirmininke Vida Meiluviene, 
LR garbės konsulu Algimantu 
Karnavičium ir iškiliais St. 
Petersburgo ir apylinkių muzi-
kinio pasaulio asmenis.

Solistė Stella Zambalis, prieš 
pradėdama koncertą apgailes-
tavo, kad turėjo padaryti keletą 
pakaitų numatytoje programoje. 
Anot jos, didžiausia nelaimė 
solistams yra peršalimas, kuris 
neaplenkė ir jos.

Pirmoje programos da-
lyje girdėjome G.Rossini, 
V.Bellini, G.Verdi, M.Ravel 
A.Dvorak, G.Puccini kūrinius. 
Kiekvieną kūrinį solistė įdo-
miai apibudino.

Pertraukos metu Kultūros 
būrelio narės prie gražiai žva-
kidėmis papuošto stalo, vaišino 

dalyvius lietuvišku sūriu ir 
vynu.

Prieš pradedant antrą kon-
certo dalį Rimas Karnavičius 
pakvietė Kultūros Būrelio nares 
atsistoti ir išreiškė, lydimas 
publikos plojimo, joms pakėką 
už vaišes.

Antrojoje koncerto daly-
je girdėjome A.Catalani, arr. 
H.T.Burley ir Roland Carter 
aranžeruotas „Spirituals”, Ira 
Gershwin, Kurt Weill, Maxwell 
Anderson, Th. Spathy ir G. 
Verdi kūrinius.

Nors koncerto pradžioje 
solistė paminėjo peršalimą, jos 
balsas skambėjo puikiai ir, ap-
dovanota gėlėmis, buvo gausiais 
plojimais publikos iškviesta 
dviem „bisam”.

Koncertas buvo plačiai re-
klamuojamas internete, vieti-
nėje spaudoje ir St.Petersburgo 
Operos biuletenyje. Daugelis 
dalyvaujančiųjų lankėsi Lie-
tuvių klube pirmą kartą ir išgir-
dome daug komplementų mūsų 
gražiai salei.

Kultūros būrelis dėkoja Ri-
mui Karnavičiui už sklandų 
programos pravedimą, Bayprint 
prezidentui Algimantui Kar-
navičiui už puikių spalvingų 
plakatų, bilietų ir programų 
paruošimą ir atspausdinimą, 
SP Opera Co. CEO dr. Nancy 
J.Preis už reklamą, Danutei 
Mažeikienei ir asmenims finan-
savusiems vaišes. Didelė padėka 
Aurelijui ir Rimai Kilbauskams 
už pagalbą paruošiant salę kon-
certui.

Šv. Kazimiero misija 
praneša, kad Velykų dieną, 
kovo mėn. 31 d., sekmadienį, 
Šv.Mišios bus laikomos Šv. 
Vardo bažnyčioje, 1500-58th St. 
So., Gulfport, FL. 1:15 v. p.p.

Dėmesio klubo pietų lan-
kytojams. Klubo direktorei 
Laimutei Alvarado išvykstant 
atostogų, pietų rezervacijas nuo 
kovo 14-tos iki gegužės 17-tos 
priims direktorė Zina Cherkus 

tel. 727-656-0469
Velykinė mugė. Kovo mėn. 

21 d., ketvirtadienį, klubo valdy-
ba rengia Velykinę mugę klubo 
didžiojoje salėje. Pradžia 11 val. 
ryto. Mugėje bus galima įsigyti 
įvairių skanumynų: žagarėlių, 
lietuviškų sūrių, pyragų, tortų, 
įvairių papuošalų ir kitokių įvai-
renybių. lauksime visų Klubo 
narių ir svečių.

„Garage sale” klubo pa-
talpose. Šeštadienį, kovo 23 
d. Lietuvių klubo patalpose 
valdyba rengia naudotų daiktų 
išpardavimą nuo 8 val. ryto 
iki 2 val. p.p. Kviečiame visus 
atsilankyti.

Lietuvių žinios Nr. 439 inf.

šiaip vienišas, o vienas – visų 
susikaupusių nuodėmių ir ne-
santaikos akivaizdoje.

Paprastumo ženklai
Kalbėti apie dangun iške-

liavusį popiežių paprasčiau 
negu apie popiežių, kuris 
pakeitė savo administracinį 
statusą.

Nesunku įsivaizduoti, ką 
popiežius emeritas veiks pra-
radęs popiežiškąją neklystamu-
mo teisę. Puoselės gėles sode, 
klausysis Johann Sebastian 
Bach, Wolfgang Amadeaus 
Mozart, pats muzikuos, skaitys, 
rašys. Melsis.

Kur kas sunkiau įsivaiz-
duoti J. Ratzinger – kaip vieną 
iš daugybės Romoje gyvenu-
sių ir dirbusių dvasininkų.

Iki 2005 metų balandžio 19 
dienos, kai Šventoji Dvasia ap-
lankė kardinolus rinkėjus Siksto 
koplyčioje ir vokiečių kardinolo 
pavardė atsidūrė dviejuose treč-
daliuose rinkimų biuletenių, jis 
buvo aukštas Vatikano hierar-
chas, tačiau visų mėgstamas, 
nes paprastas ir kuklus.

Tarp Tibro ir Vatikano sie-
nų esančio kvartalo Borgo 
Pijo gyventojai ir prekeiviai 
iki šiol atsimena J. Ratzinger, 
jo mandagią, kone nuolankią 
šypseną, santūrų humorą.

Mėgstamiausias kardinolo 
restoranas buvo „Il Passetto 
del Borgo”, jo savininkas 
Roberto tvirtina, kad maždaug 
ketvirtį amžiaus hierarchas čia 
ateidavo papietauti.

Valgydavo ne austres, ne 
karpačą, o paprastus, grubokus 
Romos virtuvės patiekalus 
– makaronus amatričaną, kar-
bonarą, troškintą veršieną, kar-
tais – itališką desertą tiramisu.

Restorano savininkas sako, 
kad J. Ratzinger tiktai iš pra-
džių atrodė kaip šaltas, ne-
prieinamas, griežtas dvasinin-
kas. Šios būdo savybės slėpė 
įgimtą drovumą ir santūrumą.

Drovus kardinolas? Galbūt 
ir įmanomas atvejis. O drovus, 
nedrąsus popiežius? Kažin.

Šiaip ar taip, skambi Dievo 
rotveilerio pravardė taip ir liko 
žurnalistine kliše, ji vokiečių 
teologui neprilipo.

J. Ratzinger mažai kreipė 
dėmesio į formą, jam labiau 
rūpėjo turinys. Vis dėlto tam 
tikrose srityse ryškėdavo ra-
cionalus vokiečių popiežiaus 
noras siekti tobulumo.

Netgi tokioje spalvų ir 
formų srityje kaip liturginiai 
apdarai. Absoliutaus sakra-
lumo šalininkas J. Ratzinger 
ryžosi susigrąžinti į popiežiš-
kąjį garderobą ryškius raudo-
nus drabužius, viduramžišką 
šermuonėlių kailiu puoštą 
kepuraitę kamaurą.

Popiežiaus batai buvo ir, 
žinoma, liko raudoni, tačiau 
anaiptol ne „Prada”, o siūti 
pažįstamo Borgo Pijo bat-
siuvio.

K. Wojtyla turėjo daug 
priešų: turkų „pilkieji vilkai”, 
KGB, komunistiniai diktato-
riai. Tai buvo išorės priešai.

J. Ratzinger taip pat užteko 
nedraugų.

Bet tai buvo vidaus priešai: 
Vatikano kurijos intrigantai, 
dokumentų vagys, atskilėliai.

Jonas Paulius II skelbė 
kryžiaus žygį komunizmui ir 
Berlyno sienai, Fidelio Castro 
diktatūrai.

Benediktui XVI neberei-
kėjo užsiimti pasauline geo-
politika. Tačiau jam teko dar 
sunkesnė užduotis: pakeisti ne 
pasaulį, o pačią Bažnyčią, bent 
jau tą jos dalį, kuri nebeatitiko 
Evangelijos.

K. Wojtyla buvo nenuils-
tantis keliautojas, apaštalinių 
kelionių metu kelis sykius 
apskridęs aplink planetą. J. 
Ratzingerio mieliausių kelio-
nių maršrutas vedė į Vatikano 
sodus, prie improvizuotos 
Lurdo grotos šventyklėlės. 
K. Wojtyla buvo į Bažnyčios 
išorę susitelkęs pontifikas. J. 
Ratzinger – atvirkščiai – žvel-
gė į jos vidų.

Galbūt todėl šių dviejų 
popiežių žvilgsnis buvo toks 
skirtingas: Jono Pauliaus II 
– atviras, su šypsena ir drą-
sinantis, o Benedikto XVI – 
degantis vidiniu dvasingumu.

Prisimenu paskutinį lenkų 
popiežiaus pasirodymą per 
Angelo maldą: jis nebegalėjo 
kalbėti, nebegalėjo ištarti nė 
vieno žodžio, perpykęs trenkė 
kumščiu į palangę.

Paskutinis vokiečių popie-
žiaus pasirodymas apaštali-
nių rūmų lange buvo visiškai 
priešingas. Viskas racionaliai 
apskaičiuota, jokių šalutinių 
emocijų, jokios žiniasklaidai ir 
pasauliui skirtos atsisveikinimo 
pozos. „Tu nesi vienas. Aš esu 
su tavimi”, – skelbė Šv. Petro 
aikštėje plakatas, kurį laikė 
italų vaikai. Jaudinantis pripa-
žinimas, kad pasaulis pagaliau 
pradeda suprasti dramatišką 
pasibaigusio pontifikato esmę.

Mažasis popiežius buvo ne 

Ar tikrai silpnas?
Aštuonerius metus trukęs 

Benedikto XVI pontifikatas 
suformavo silpno, neryžtingo, 
maldomis ir meditacijomis, o 
ne „motu proprio” Bažnyčią 
valdančio pontifiko įvaizdį.

Iš tiesų mažasis popie-
žius nebuvo Vatikano šerifas. 
Tačiau ar jis tikrai buvo pa-
tiklus intelektualas, kuriam 
liokajus iš stalčiaus grobdavo 
slaptus dokumentus? Šitai, 
matyt, paaiškės vėliau. Pasaulis 
J.Ratzinger neskanduoja, kaip 
mirus K.Wojtylai – „subito 
santo” (iš italų k. – šventasis 
nedelsiant). Tačiau pasaulis, 
matyt, dar sužinos daugybę 
svarbių dalykų apie Benedikto 
XVI pontifikatą, apie sroves, 
audras ir nematomus karus, ku-
riuose vokiečių popiežiui teko 
ginti apaštalo Petro sostą. Kai 
kas žinoma jau dabar.

Aiškėja didžiulis, preceden-
tų neturėjęs Bažnyčios valymas, 
kurį buvo pradėjęs atsistatydi-
nęs pontifikas. Per pastaruo-
sius šešerius metus pasitraukė 
aštuonios dešimtys vyskupų. 
Tinklalapio „Vatican Insider” 
duomenimis, maždaug kas 
mėnesį pasitraukdavo po vieną 
aukštą dvasininką.

Pasitraukdavo ar būdavo 
priverčiami pasitraukti?

Čia aiškios statistikos nėra 
ir negali būti, nes daugeliu 
atvejų motyvai nebūdavo nu-
rodomi arba pateikiamos abs-
trakčios priežastys „dėl am-
žiaus”, „dėl sveikatos būklės”.

Argentiniečiai, čiliečiai, 
amerikiečiai, vengrai, ita-
lai, susikompromitavę sekso 
skandaluose arba pričiupti dėl 
neskaidrios finansinės veiklos, 
sulaukdavo popiežiaus nunci-
jaus vizito. O paskui sekdavo 
trijų eilučių Vatikano praneši-
mas spaudai apie tai, kad po-
piežius priima atsistatydinimą.

Tiesa, norėjęs būti teolo-
gu, mąstytoju, o ne valstybės 
vadovu popiežius Benediktas 
XVI taip ir neįstengė atlikti 
Vatikano kurijos pertvarkos.

Paulius Jurkevičius, lrytas.lt

(Atkelta iš 10 psl.)

FLORIDA...

(Atkelta iš 9 psl.)

POPIEŽIAUS DIDYBĖS...
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S P O R T A S

ATSIŲSTA PAMINĖTI

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

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

Vytautas Landsbergis 
savo knygoje „Kovo vie-
nuoliktoji prieš dvidešimt 
ir šiandien” išsamiai apra-
šo apie Lietuvos Sąjūdžio 
pradžią bei visą nuoseklų 
kelią iki Nepriklausomybės 
paskelbimo. Pasaulio valsty-
bių vadovų laiškai Lietuvos 
Aukščiausios Tarybos prezi-
dentui Vytautui Landsbergiui 
ir jo atsakymai tiksliai parodo 
mūsų tautos ryžtą būti laisvai 
ir nepriklausomai valstybei. 
Knyga iliustruota prasmin-
gomis karikatūromis iš įvairų 
pasaulyje leidžiamų laikraščių 

ir baigiama Nepriklausomybės 
atkūrimo akto paruošimu. (202 
puslapiai).

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 _______________________________

Kalnų slidinėjimo treni-
ruotėmis ir varžybomis pra-
sidėsianti lietuvių kelionė į 
Australiją baigsis poilsiu salo-
je prie Didžiojo barjerinio rifo.

„Ši kelionė – unikali. Nes 
jos metu turėsime progą iš-
bandyti jėgas su lietuviais iš 
viso pasaulio kalnų slidinė-
jimo varžybose Australijoje, 
pasižvalgyti po šį žemyną ir 
pailsėti atogrąžų saloje prie 
Didžiojo barjerinio rifo”, – 
teigė Pasaulio lietuvių kalnų 
slidinėjimo mėgėjų asociaci-
jos (PLKSMA) prezidentas 
Algimantas Kepežėnas.

Rugpjūčio 17 d. Perisher 
kalnų slidinėjimo kurorte vyks 
IX Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynių kalnų slidinėjimo 
varžybos. Jose ketina startuoti 
lietuviai iš įvairių žemynų. 
Daugiausia svečių – ir daly-
vių, ir sirgalių – laukiama iš 
Lietuvos.

Pasaulio lietuvių kalnų sli-
dinėjimo varžybos Australijoje 
vyks jau antrą kartą. Pirmąsyk 
lietuviško kraujo turintys kal-
nų slidinėjimo entuziastai 
čia rinkosi 1997 m.Vėliau jie 
keliavo po Australiją, ilsėjosi 
prie vandenyno.

Šiais metais kalnų slidinėji-
mas irgi bus tik dalis tris savai-
tes truksiančios kelionės, todėl 
PLKSMA kviečia į Australiją 
ne tik sporto mėgėjus.

„Varžybos skirtos mėgė-
jams, todėl bet kas gali iš-
mėginti jėgas. Bus pastatyta 
lengva trasa, nes profesionalūs 
sportininkai čia nedalyvaus – 
žaidynės yra šventė, o ne žūt-
būtinė kova. Perisher kurorte 
praleisime tik savaitę. Visą kitą 
laiką skirsime nepakartojamų 
įspūdžių kaupimui žemyne, 
kurį retas gali sau leisti aplan-

Į AUSTRALIJĄ – DALYVAUTI PASAULIO LIETUVIŲ KALNŲ 
SLIDINĖJIMO VARŽYBOSE

kyti tik panorėjęs”, – paaiškino 
A. Kepežėnas.

Iš Perisher keliauninkai 
persikels į Sidney, vėliau žval-
gysis po laukinės gamtos parką, 
garsiausius Australijos gamtos 
ir žmonių kūrinius, palydės 
saulę prie Uluru, kaip ją vadina 
Anangu genties aborigenai, 
uolos. Tai, pasak aborigenų, 
šventa vieta, kur susikerta 
protėvių keliai. Vėliau laukia 
skrydis į Kernso miestą, esantį 
netoli Didžiojo barjerinio rifo.

Paskutinė kelionės savaitė 

skirta poilsiui Ficrojaus ato-
grąžų saloje.

Tad rugpjūčio 10 d. iš 
Vilniaus išskridę keliautojai 
namo grįš tik rugsėjo 2-ąją.

„Įspūdžių pakaks visam 
gyvenimui. Jei norite prisi-
jungti prie mūsų, daugiau in-
formacijos apie kelionę rasite 
asociacijos tinklalapyje kalnu-
slidinejimas.com”, – sakė A. 
Kepežėnas. Jis yra vienas iš 2 
lietuvių, slidinėjusių visuose 
šešiuose žemynuose – net 
Afrikoje ir Antarktidoje.

Perisher kalnų slidinėjimo kurortas Australijoje. Organizatorių nuotr.


