Lietuvos radijo agitacinė laida „Būkime europiečiai!“
(Agitacija dėl narystės Europos sąjungoje referendumo)
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Česlovas Burba (Lietuvos radijo vedėjas). Gerai suformuluotas klausimas (D.G. – suformulavo Pranciškus Šliužas). Beje,
būčiau pateikęs ir aš jį. Sakoma, kad iš tiesų jauniems, gabiems žmonėms bus atvira Europos sąjungos ir mokslo, ir
darbo erdvė. (D.G. – Praktika parodė, kad ji tapo ne tik atvira visiems, kas tik nori, bet daugeliui, kurie jokiu gyvu
nenorėjo palikti savo šalies, šeimos narių, draugų bei žemės, tikrąja to žodžio prasme tapo evakuacine priemone
siekiant išgyventi.) Tačiau seni žmonės klausia ministre. Taip, jeigu žmonės išvažiuos, pensijas kaupsis kaupiamuosiuose
fonduose, nepriklausomai kurioje šalyje jisai būtų. Tai kas iš tiesų mokės pensijas tiems žmonėms, kurie liks gyventi
čia?
Dalia Grybauskaitė (Lietuvos finansų ministrė). Na pirmiausia, tai nebus taip lengva išvažiuoti (!). (D.G. – Niekingas
melas! Istorija parodė, kad Lietuvoje išgyventi tapo ant tiek neįmanoma (skaitantiems vilniečiams reikėtų nepamiršti,
kad Vilnius nėra Lietuva !!!), kad išvažiuoti gyventi ir dirbti į svetimą, nepažįstamą šalį neturint nei pinigų, nei giminių,
nei draugų tenai ir net kalbos tos šalies nemokant, tapo paprasčiau nei garbingai dirbti savo Tėvynėje Lietuvoje už
paprastą minimalų atlyginimą.) Iš tiesų tik šešios šalys atveria sienas. (D.G. – Lietuviai dirba Arijoje, Graikijoje,
Šveicarijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Danijoje, Norvergijoje, Didžiojoje
Britanijoje, Italijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse. Kaip žmogus nemokantis skaičiuoti gali eiti tokias atsakingas finansų
ministro pareigas? Jeigu ji moka skaičiuoti, tai bjauriai meluoja Lietuvos žmonėms.) Ir tas išvažiavimas, parodė
praktika kitų šalių, buvo labai santykinai nedidelis. (D.G. – Lietuvos praktika parodė, kad šalis neteko daugiau nei 1
milijono gyventojų (daugiausia darbingo amžiaus) ir jų išsivežto prieaugio potencialo – ir tai yra „santykinai nedidelis
išvažiavimas“?. Lietuva neteko pusės už Lietuvos pinigus išugdytų, užaugintų ir išmokslintų žmonių – tai brutalus
tautos ir valstybės naikinimas.) Ir paskui po septynių, maždaug, aštuonių metų prasideda grįžimo procesas. (D.G. Mano Londono klientai Lietuviai gyvena Anglijoje jau 10-11 metų ir nesiryžta grįžti į strategiškai naikinamą Lietuvos
valstybę baimindamiesi dėl galimybių išlaikyti savo šeimas dirbant Lietuvoje.) Todėl čia aš nemanyčiau, kad labai bus
sudėtinga. (D.G. – Žinoma, kad paprasta! Jeigu nėra valstybės biudžete pinigų, tai pasiskolinti iš žydiško kapitalo
tarptautinių bankų ar žydų kontroliuojamo Tarptautinio valiutos fondo (TVF) su smaugiančiomis palūkanomis. Skolos
sugrąžinti nepavyks, tai atiduosim savo žmones į vergiją ir žemes. Vien V.Kubiliaus vyriausybė Lietuvos skolą per 2.5
metų išaugino trigubai nuo 18 mlrd. Lt iki 51 mlrd. Lt) Mokėjimai ir mokesčių sistema yra pritaikyta bet kokiam stresui.
(D.G. – Na žinoma, kai naujų pinigų emisija išleidžiama suvedant skaičiukus į kompiuterį ir jų nereikia padengti aukso
rezervu, tai skolintis ir skolinti tapo taip paprasta. Žinoma, tik maža smulkmenelė - skolintojai reikalauja pagal jų
pageidavimus pakeisti įstatyminę bazę (taip nuolat daro TVF‘as -!) – tokiu būdu ir kitų šalių
įstatymai/ideologija/požiūriai/direktyvos tampa viršesni už Lietuvos įstatymus ir žemę gali visokie svetimšaliai supirkti
nė karto į Lietuvą neatvažiavę.) Lietuvos valstybė taip pat turi rezervą ir stabilizavimo fondą, kuris yra ir skirtas esant
sudėtingai situacijai pagelbėti valstybei. (D.G. – 2009 metais valstybė buvo visiškai nepasiruošusi atremti nei didelio
nei mažo streso. Visas griūnantis biudžetas buvo užkimštas paskolintais 33 mlrd. Lt iš užsienio su palūkanomis ir net
tokia kosminė paskola nesugebėjo užkirsti kelio masinei žmonių evakuacijai iš šalies. Žinoma, iš Lietuvos pusės
pasirašę paskolų sutartis neformaliai pasižadėjo būti lojaliais užsienio komercinių bankų/tarpkontinentinių
korporacijų liokajais ir karštai vykdyti jų europeizacijos, pederastizacijos, nutautinimo, nuvarymo nuo žemių,
nuodijimo per maistą, nužmoginimo bei tautinės valstybės sunaikinimo politiką) Taigi valstybė yra pasiruošusi
išoriniams nedideliems stresams. (D.G. – Tai aišku, valstybė yra pasiruošusi – didinami ir taip per dideli atlyginimai
teisėjams, seimo nariams, tačiau paprasti žmonės juk nėra valstybė – tai bereikalingas balastas, kurį reikia pamažėle
numarinti arba nuvaryti nuo žemės į užsienio fabrikus. Pensija 600 Lt, už butą susimoki 400 Lt, už transportą,
telekomunikacijas, vaistus dar 200 Lt, ir gali kažkaip bandyti prasimaitinti už 200 Lt. Be abejo, yra pensininkų, kurie
gauna 1000 Lt ir daugiau, bet tokių ženkli mažuma.)
Komentavo Donatas Golubevas 2014.02.22 išklausęs visą radijo laidos įrašą.

