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L IE T U V IŲ  T A U T IN Ė S  M IN T IE S  L A IK R A Š T IS

PRISIEKĖ 44-ASIS JUNGTINIU AMERIKOS VALSTIJ1Į PREZIDENTAS

Barack Hussein Obama, Kenijos tamsiaodžio tėvo ir baltosios motinos iš Kansas sūnus, padėjęs ranką ant Šventojo Rašto knygos, kurią prieš 148 metus 
naudojo Abraham Lincoln, ir kurią dabar laiko jo žmona Michelle, prisiekia būti 44-uoju JAV prezidentu. Priesaiką priima Aukščiausiojo Teismo vyriausiasis 
teisėjas John G. Roberts, Jr., 2009 m. sausio 20 d.

BARACK H. OBAMA: ABIPUSIAI KALTINIMAI TURI PASIBAIGTI
Washington, D.C. sausio 20 

d. JAV vadovavimą B. Obama 
perėmė ekonominės krizės me
tu. Stebimas minios pirmasis 
tamsiaodis šalies vadovas prisie
kė ant juodaodžių vergų statyto 
Kapitoliaus laiptų, padėjęs ran
ką ant vergovę panaikinusio Ab
raham Lincoln Biblijos.

Sausio 20 d. rytą inaugura
cijos iškilmės prasidėjo B. Oba- 
mos pasirinkto viceprezidento 
Joe Biden priesaika.

Tuomet 35 žodžių priesaiką 
saugoti bei gerbti šalį ištarė ir 
B. Obama, kurio žodžius paly
dėjo patrankų šūviai ir juos ko
ne nustelbiančios žmonių ova
cijos. Tačiau netrukus įsivyravo 
pagarbi tyla-naujasis šalies va
dovas, talentingas oratorius, pra
dėjo savo inauguracinę kalbą., 
kurioje sakė, jog „kad ir kur 
žvelgtume, ten yra darbų, ku
riuos reikia padaryti“.

„Dabar turime pakilti, nu
sipurtyti dulkes ir pradėti atsi
naujinti“, -  savo inauguracinė
je  kalboje sakė naujasis JAV 
prezidentas Barack Obama.

„Iššūkiai, su kuriais susidu
riame šiandien, yra rimti, bet ži

nok, Amerika, kad j ie bus sutik
ti“, -  kalbėjo B. Obama.

„Iššūkiai mums gali būti 
nauji, bet vertybės, nuo kurių 
priklauso mūsų sėkmė, -  sunkus 
darbas, sąžinė, drąsa, toleranci
ja  ir smalsumas, lojalumas ir pa
triotizmas - j  ie yra nuo seno“, -  
sakė jis.

„Atė jome skelbti, kad men
kos nuoskaudos, netikri pažadai, 
abipusiai kaltinimai ir pasenu
sios dogmos turi pasibaigti“, -  
teigė naujasis JAV vadovas.

Po kalbos, ir vėl lydimas 
ovacijų, B. Obama pasuko atgal 
į Kapitolių pasirašyti pirmųjų 
oficialiųjų dokumentų -  savo 
kabineto narių nominacijų. „Tu
rite labai charakteringą parašą“, 
-  B. Obamai pasirašant paste
bėjo senatorė Dianne Feinstein.

Inauguraciją nušviečiantys 
apžvalgininkai savo ruožtu pa
stebi, kad iki šiol charakterin
giausiu B. Obamos bruožu išlie
ka gebėjimas suburti tautą, ta
čiau kaip bus dėl konkrečių dar
bų, esą dar bus matyti.

BBC  kalbinti ceremonijos 
žiūrovai teigė „susijaudinę lau
kiantys pennainų“ -  būtent „po

kytis“ buvo kertinis B. Obamos 
rinkimų kampanijos žodis.

Pasaulio vadovams sveiki
nant naująjį prezidentą, Rusijos 
premjeras Vladimir Putin nepra
leido progos įgelti, kad didžiau
sius nusivylimus sukelia di
džiausi lūkesčiai.

B. Obama sako, kad Ameri
ka pasirodys stipresnė už tuos, 
kuriems jos gyvenimo būdas ne
patinka, bei yra pasirengusi vėl 
vesti pasaulį.

Inauguracijos šventę stebė
jo  apie 2 mln. žmonių. Tik vie
nam iš astuonių pavyko gauti ne
mokamus bilietus į aptvertą te
ritoriją prie pat šalies parlamen
to pastato, o kiti net dvi dienas, 
nepaisydami šalčio, būriavosi 
maždaug dviejų kilometrų ilgio 
parko teritorijoje. Tokių minių 
nebuvo per jokią inauguraciją.

Tarp žmonių -  itin daug tam
siaodžių, nemažai svečių iš vi
so pasaulio -  Demokratų parti
jos pareigūnai sako, kad B. Oba
mos laimėti rinkimai buvo pir
mieji išties tarptautiniai Ameri
kos prezidento rinkimai.

Tarp garbingiausių svečių -  
ir B. Obamos giminės iš Keni

jos, ir vos užvakar pakviestas pi
lotas Chesley Sullenberger, pra
ėjusią savaitę Niujorke ant van
dens sėkmingai nusileidęs su 
avarijąpatyrusiu keleiviniu lėk
tuvu ir sen. John McCain.

Slaptoji tarnyba surengė di
džiausią istorijoje saugumo ope
raciją, tvarkai prižiūrėti buvo pa
skirta 40 tūkst. pareigūnų.

Inauguracijos dienąB. Oba
ma pradėjo pamaldomis, paskui 
kavos j į  į Baltuosius rūmus pa
kvietė Bush šeima, o tuomet da
bartinis ir busimasis prezidentai 
iš Baltųjų rūmų kartu atvyko į 
Kapitolių. „Vilties prezidentu“ 
vadinamas B. Obama postą pe
rėmė iš populiarumą tarp ame
rikiečių praradusio George W. 
Bush, kurio vienintel iu pal ikimu 
daugelis šalies gyventojų vadi
na karus ir ekonomikos krizę.

Galingiausios pasaulio vals
tybės vadovo postą B. Obama 
iškovojo lapkritį rinkimuose 
įveikęs respublikonų kandidatą 
John McCain.

Po šių rinkimų Lietuvos ir 
užsienio apžvalgininkai teigė, 
kad B. Obamai dar reikės įro
dyti, jog jo  rinkiminės kalbos

B. OBAMOS PIRMASIS 
POTVARKIS

Washington, D.C., sausio
20 d. (LRT). Naujojo preziden
to Baracko Obamos potvarkiu 
JAV gynybos ministerij a sausio
21 d. 120 dienų nutraukė visus 
kalinių procesus Gvantaname, 
kur laikomi terorizmu įtariami 
asmenys. Kaip pranešta jis da
vė tokį nurodymą sausio 20 d.

Prieš užimdamas JAV prezi
dento postą, jis sakė, kad vienas 
pirmųjų j o veiksmų bus nurody
mas uždaryti kalėjimą Gvanta
name. Bet vėliau jis kiek pakei
tė poziciją, sakydamas, jog tik
riausiai neuždarys kalėjim o 
Gvantaname per 100 pirmųjų 
prezidentavimo dienų. „Tai su
dėtingesnė problema nei mano 
daugel is žmonių“, -  pareiškė j is.

virs konkrečiais veiksm ais. 
Anot jų, visų pirma naujam ša
lies vadovui teks įveikti šalį 
apėmusiąūkio krizę, spręsti ka
ro Trake ir Afganistane proble
mas. Pokyčių santykiuose su 
Rusija, manoma, nebus daug. 
Kaip ir santykiuose su Lietuva. 
Analitikų nuomone, B. Obama 
šiuo metu yra įtakingiausias as
muo pasaulyje.
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Buvęs JAV prezidentas George Bush su žmona Laura, po naujojo 
prezidento priesaikos apskridę sostinę Washington, helikopteriu 
išskrido į nuolatinius namus Texas valstijoje. Juos atsisveikina nau
jieji JAV vadai - prez. Barack H. Obama ir viccprcz. John Bidcn 
su žmonomis.___________________________________ EPĄ nuotr.

Lietuvos Seimui padidinus pridėtinės vertės mokestį, Lietu
vos paštas priverstas laikinai sustabdyti laikraščių ir žurnalų pre
numeratą. Pašto skyriuose kelias savaites nebus galima užsisa
kyti laikraščių. Tik laikraščių redakcijose bus galima užsisakyti 
laikraštį. Padidėjus mokesčiams, administracijos turi perskaičiuoti 
leidinių prenumeratos kainas. Šiais metais leidinių kainos didėja 
nuo 5 iki 19 procentų, o jų  platinimas nuo 18 iki 19 procentų.

Premjeras A. Kubilius norėtų, kad eurokomisarė dalyvautų 
ateinančiuose Lietuvos prezidento rinkimuose, tačiau, jei Da
lia Grybauskaitė atsisakytų, tai turės galimybę tęsti darbą Eu
ropos Komisijoje.

Prezidentas Valdas Adamkus, sveikindamas Tautą Naujų 
metų proga, tarė: "Tačiau juk mums teko išskirtinė gyvenimo 
dovana - praverti mūsų antrojo tūkstantmečio duris".

Lietuvių tauta priversta veržtis diržus. Pernai premjero G. 
Kirkilo Vyriausybei išlaikyti buvo skirta 37,1 mln. litų. Anti- 
krizinei A. Kubiliaus vyriausybei numatyta 40,7 mln. litų. Per
nai Seimui išlaikyti buvo skirta 124,8 mln. litų, o "antikrizi- 
niam" Seimui šiemet - 125,4 mln. litų.

Lietuvos partijos pernai oficialiai gavo beveik 16 milijonų 
litų aukų. Papildyti piniginių kai kam nesutrukdė nei pralaimėji
mai rinkimuose, nei prasidėjusi finansinė krizė. Pernai "Tvarka 
ir teisingumas", kurios vadas R. Paksas, surinko 3,7 mln. litų, 
Tėvynės sąjunga - krikščionys demokratai 2,6 mln., Valstiečių 
liaudininkų sąjunga 2 mln., Liberalų ir centro sąjunga 1,6 mln., 
Liberalų sąjūdis 1,5 mln., Socialdemokratų partija 1,3 mln., Dar
bo partija 0,9 mln., Naujoji sąjunga 0,9 mln., Tautos prisikėlimo 
0,4 mln. ir Pilietinės demokratijos partija 0,14 mln. litų.

Keičiantis valdžiai ir baigiantis metams Vyriausybės kanc
leris Valdemaras Serapinas daliai darbuotojų atseikėjo tūkstan
tines premijas. Iš daugiau kaip 267 Vyriausybės kanceliarijos 
tarnautojų premijas prieš Kalėdas gavo 25. Priedams išmokėti 
buvo skirta 103 tūkstančiai litų. Informacija apie išmokėtas pre
mijas Vyriausybės kabinetuose buvo kruopščiai slėpta. Vyriau
sybės kanclerio sprendimas skirti premijas nėra viešas. Visuo
menei apie tai nereikia žinoti. Tie, kurie negavo premijų, pa
reiškė didžiulį pasipiktinimą.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, ku
rioje yra 21 narys, užsimojo atgaivinti veiklą. Kovo 11-osios 
Akto signataro R. Ozolo teigimu, bus siekiama sukurti tokią 
visuomenę, kad žmonėms nereikėtų emigruoti iš Lietuvos.

Žurnalistė L. Pečeliūnienė straipsnyje "Sunkmečio kultū
ros sostinė" rašo: "Labai simptomiška, kad pirmieji protestuoti 
prieš apmokestintus honorarus prie Seimo susirinko populia
riosios muzikos atstovai. Čia tai jau tikrai mūsų kultūros išban
dymas. Gaila, kad pop muzikos milijonieriai nepasirašė plaka
tų "paaukokite trečiai vilai Margaritos saloje". Bet vis tiek kva
pą gniaužia jų  drąsa vadintis viduriniuoju sluoksniu". (Bernar
dinai.lt, 2009 m. sausio 8 d.)

Ministras pirmininkas Andrius Kubilius teigiamai vertina 
Seimo pirmininko Arūno Valinsko siūlymą skelbti moratoriumą 
daugiausia valstybės biudžetui kainuojančioms programoms ir prie 
šio pasiūlymo žada prisidėti jei ne dabar, tai būtinai ketvirčio 
pabaigoje. LGĮTIC

Prezidentas Barack Obama prisiekė antrą kartą būti JAV pre
zidentu. Prezidento priesaikos metu sausio 20 d. Wasliingtonc bu
vo praleisti du žodžiai. Kai Vyriausiasis teisėjas John G. Roberts, 
Jr., tarė priesaikos žodžius, kuriuos turėjo prisiekdamas ištarti Barck 
H. Obama, "That 1 will execute the office of president of the Uni
ted States faithfully", jis praleido žodį faithfully - ištikimai. Tada 
teisėjas vėl kartojo tekstą, bet B. Obama kartodamas greitai jį vėl 
pertraukė, ir tada teisėjas praleido žodį "execute" - atlikti, vykdy
ti. Todėl trečiadienio vakare, sausio 21 d. į Baltuosius rūmus atvy
ko vyriausiasis teisėjas ir priesaika, tariant žodžius pamažu, buvo 
pakartota, stebint devyniems liudininkams. Panašus atvejis buvo 
JAV istorijoje, kai Calvin Coolidge turėjo pakartoti priesaiką.

PASAULIO SPAUDA SVEIKINA 
NAUJĄJĮ JAV PREZIDENTĄ

Pasaulio spauda naujojo 
JAV prezidento Baracko Oba- 
mos inauguraciją sausio 21 d. 
vadino lemtingos eros pradžia, 
kuri labai skirsis nuo George 
W.Bush kadencijos, tačiau per
spėjo, kad naujasis vadas pri
valo įgyvendinti žadėtas per
mainas.

„Prezidentas Obama pasi
žada atkurti Ameriką“, - rašo 
dienraštis The New York Times, 
liaupsinantis „istorinės reikš
mės akimirką“. Dienraštis The 
Washington Post pabrėžė, kad 
buvusio Illinois senatoriaus 
laukia sunkus kelias, sakyda
mas, jog „mums gresiantys iš
šūkiai yra realūs“.

Didžiosios Britanijos laik
raščiai pasidavė visuotinei 
B.Obamos prisaikdinimo su
keltos euforijos bangai, negai
lėdami skambių antraščių: „Vil
tis atgimė“, „Tegu Amerikos at
kūrimas prasideda šiandien“ ar
ba, „Barackas - į ateitį“.

Dauguma leidinių B.Oba
mos inauguracinę kalbą laikė 
aiškiu atsiribojimu nuo G. W. 
Bush administracijos. Kairio
sios pakraipos dienraštis The 
Guardian skelbė: „Permainų 
darbas prasideda dabar“.

Pasak Australijos dienraš
čio The Daily Telegraph, pir
mojo juodaodžio JAV prezi
dento prisaikdinimas yra „di
delis žingsnis rasinės nesantai
kos atsisakymo link“. Tačiau 
laikraštis perspėjo, kad „pono 
Obamos simbolinis vaidmuo, 
kad ir koks būtų įdomus, nu
blanksta palyginti su milžiniš
ka jo  laukiančia užduotimi“ , 
kai pasaulį krečia ekonomikos 
recesija, konfliktas Artimuo
siuose Rytuose ir šylančio kli
mato keliamos problemos.

Prancūzijos spauda taip

pat daugiausiai telkė dėmesį į 
B.Obamos laukiančius sunkius 
iššūkius, o konservatyviosios 
pakraipos dienraštis Le Figa
ro pažymėjo, kad naujojo JAV 
vado laukia „sunki užduotis iš
vengti Jungtinių Valstijų eko
nomikos nuosmukio ir pasau
linės ekonomikos griūties“.

Tndonczijos, kurio je B. 
Obama praleido keletą vaikys
tės metų, dienraštis The Jakar
ta Post ragino šalies piliečius 
didžiuotis „prezidentu Barry“, 
o The Jakarta Globe rašė, kad 
B.Obamos politika gali padėti 
suvienyti pasaulį.

Tačiau Kinijos valstybinė 
žiniasklaida dirgliai vertino 
busimuosius Pekino santykius 
su Vašingtonu, į Baltuosius rū
mus įžengus naujam preziden
tui, taip pat palankiai atsiliepė 
apie jo  pirmtaką G.W.Bush.

A nglų  k a lb a  le idžiam o  
dienraščio China Daily, kuria
me Kinijos vyriausybė patei
kia savo poziciją užsienio skai
tytojams, vedamajame straips
nyje nurodom a, kad vertin
giausias aštuonerius metu tru
kusios G.W .Busho epochos 
pasiekim as buvo K inijos ir 
JAV santykių stabilizavimas.

„Žinant visuotinį amerikie
čių norą atitrūkti nuo Busho 
(kadencijos) metų, daugeliui 
įdomu arba, tiksliau sakant, ne
ramu, ar naujasis prezidentas 
ignoruos sunkiai pasiektą dvi
šalių santykių pažangą“, - ra
šoma redakcijos skiltyje.

Kitų šalių laikraščiai siūlė 
B.Obamai pageidaujamų veiks
m ų ir sveik in tinų  po litin ių  
žingsnių sąrašus. „Nuo pat šios 
dienos žmonės iš jo  tikisi ne 
vien gražių kalbų, bet ir rezul
tatų ir pasiekimų“, - rašo antra
sis didžiausias Japonijos dien-

IZRAELIS NAUDOJĘS
DRAUDŽIAMĄ GINKLĄ

Augant spaudimui, Izraelis 
pripažino, kad jo pajėgos Gazos 
ruože galėjo panaudoti tarptau
tinės teisės draudžiamas balto
jo  fosforo dujas. Britų The Gu
ardian rašo, kad vienos iš vietų, 
kurioms labiausiai pakenkė bal
tojo fosforo panaudojimas, yra 
Jungtinių Tautų būstinė bei Ga
zos miesto ligoninė. Pagal vie
no armijos pulkininko ataskai
tą, viena brigadų tankiai gyve
namoje zonoje iššovė iki 20 fos
foro užtaisų. Iki šiol Izraelis ar
ba neigė naudojęs draudžiamą 
priemonę, arba tvirtino, kad jo 
panaudoti ginklai „atitinka tarp
tautinę teisę“.

Fosforas yra toksiškas che
mikalas, kontaktuodamas su 
oru, dega. Fosforo bombas gali
ma naudoti tik kaip dūmų uždan
g ą -  šaudyti jas tankiai gyvena
mose vietose uždrausta. LR T

JAV Senatas, tuoj po prezi
dento priesaikos iškilmių, kitą 
dieną patvirtino daugelį sekre
torių pareigoms (kitose valsty
bėse jie vadinami ministrais), 
bet susilaikė nuo Užsienio rei
kalų sekretorės Hillary Clinton 
patvirtinim o ryšium  su Bill 
Clinton piniginiais klausimais iš 
užsienio. Tačiau kitądienąji vis
ką paaiškino ir tada nebeliko 
kliūčių jos patvirtinimui. Už ją  
balsavo 94 senatoriai, tik du se
natoriai buvo prieš. Tada Hilla
ry Clinton pasitraukė iš sena
torės pareigų ir tapo JAV Vals
tybės sekretore ir po priesaikos 
pradėjo diplomatinę tarnybą.

raštis Asahi Shimbun, kuriame 
taip pat reiškiamas nerimas dėl 
B.Obamos rinkimų kampanijos 
metus skambėjusios protekcio
nistinės retorikos. „Jeigu jis 
pernelyg stengsis apsaugoti 
darbo vietas, Amerikos rinkas 
ir kompanijas, pasaulinei lais
vajai prekybai gali kilti pavo
jus“, - rašo Asahi Shimbun.

Pietų K orėjos laikraštis 
JoongAng Ubo ragino naują
ją  JAV adm inistraciją glau
džiai bendradarbiauti su Seu
lu sprendžiant Siaurės Korė
jos branduolinio nusiginklavi
mo klausimą, „ir tuo pat metu 
užimti griežtą diplomatinę po
ziciją“ .

Tndijos dienraštis Die Ti
mes o f  India kvietė naująjį 
prezidentą skirti savo energi
ją  pasaulio ekonomikos gaivi
nimui ir sutelkti dėmesį užsie
nio politikoje į „tikrąjį mūšio 
lauką A fganistane ir Pakista
ne“ . „Obama negali sau leisti 
Pakistane kovoti vien su „ai 
Qaeda“ ir talibais, - rašo di
džiausias Indijos dienraštis. - 
Tęsdamas pasaulinį karą prieš 
terorą, jis  turės persekioti ki
tas ekstremistų grupuotes, to
kias kaip „Lashkar-e-Taiba“ ir 
jos pagrindines organizacijas, 
kurios eksportuoja sm urtą iš 
tos šalies.“ AFP

Bernardinai.lt
Bernardinai.lt
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a MŪSŲ FINANSINIS “ARUODAS”
Lietuvos fondas yra vienas didžiausių mūsų tautinės veiklos 

laimėjimų.
Šiandien jau esame apsipratę, kad mes turime šį Fondą - taip 

yra ir taip turi būti. Kasmet rašome prašymus, kad būtų padėta 
mūsų organizacijų darbams. Tačiau negalima užmiršti, jog tai 
įvyko po didelių pastangų ir Fondas neatsirado savaime. Prieš 
tai daug gerų projektų mūsuose liko diskusijų pokalbiuose. Pra
džioje ir Fondo klausimais buvo daug rašyta, siūlyti įvairūs bū
dai, bet niekas nesiėmė iniciatyvos, kad tie žodžiai taptų realy
be, kol dr. Antanas Razma neparašė konkretaus straipsnio spau
doje ir su savo kolegomis gydytojais sudėjo pirmąsias finansi
nes aukas busimojo fondo pradžiai. Deja, tuo metu buvo laik
raščių, kurie iš anksto pasisakė prieš Lietuvių fondą. Šiandien jų  
nebėra.

Lietuvių fondas lietuviškiems reikalams yra sujungęs tūks
tančius lietuvių. Sunku būtų rasti lietuvį, kuris su Fondu nebūtų 
vienu ar kitu atveju nesusidūręs. Dažnai jis yra arba aukotojas, 
Fondo narys, arba jo  telktomis lėšomis pasinaudojo mokyklose, 
organizacijose, šventėse. Fondas savo uždavinį atlieka kiekvie
nais metais, kasmet padėdamas daugeliui kultūrinių darbų. Jis 
tuo mažina nuolatinių rinkliavų naštą. Kai Fondo narys bus iš
keliavęs į Anapilį, tai jo  paaukota suma vis kiekvienais metais 
dar aukos lietuvybės išlaikymui.

Fondui didelė reikšmę turėjo ir tebeturi testamentinės, po
mirtinės aukos, kurios sudaro nemažą pagrindinio kapitalo dalį. 
Jų aukos visada būna pagal jų  norą bei instrukcijas paskirsto
mos jų  nurodytiems asmenims, organizacijoms arba jų  nustato
miems tikslams, pavyzdžiui, universitetuose studijuojantiems stu
dentams pagal norimą mokslo sritį.

Lietuvių fondas jau 45 metus telkia lėšas lietuviškumui išlai
kyti. Kiekvienas paskyręs šimtą dolerių tampa pilnateisiu Fon
do nariu. Bet, jei kas iš karto negali šimto aukoti, gali tai padary
ti aukodamas dalimis iki taps tikruoju nariu. Todėl kartu dirbda
mi pajėgsime išlaikyti lietuvių kultūrą, tradicijas ir savo tautinį 
charakterį. Fondas yra visiems atvira organizacija. Aukos atlei
džiamos nuo valstybinių mokesčių. Tik gautas pelnas skiriamas 
lietuviškiems tautiniams mūsų reikalams. Fondo telefonas: 630
257-1616. Adresas: Lithuanian Foundation, Ine., 14911 127th 
Street, Lemont, IL 60439.

Lietuvių fondo pokylis sausio 17 d. vakarą dar kartą sudarė 
progą pažvelgti į tą JAV lietuvių finansinį "aruodą", iš kurio 
kasmet semiasi mūsų organizacijos, lituanistinės mokyklos, kul
tūriniai vienetai, Dainų ir tautinių šokių šventės, studijuojantis 
lietuviųjaunimas užsienio kraštuose ir Lietuvoje, lietuvybės cen
trai, mūsųžiniasklaida, archyvai, muziejai, jaunimo stovyklos ir 
jų  organizacijos.

Visa tai įgalina daryti tie 8,500 Fondo narių, kurie savo įna
šais jau sudėjo beveik 17 milijonų dolerių, o iš gauto pelno iki 
šiol lietuvybės išlaikymui paskirta 15 milijonų dolerių. Lietuvių 
fondas yra nuostabus laimėjimas, kuriuo lietuviai gali tikrai di
džiuotis. Nėra kitos užsienio lietuvių grupės, kuri būtų pasiekusi 
tokį laimėjimą. Tai tikras mūsų išeivijos lietuvių pasididžiavi
mas. Būti Lietuvių fondo nariu, tai tapti mūsų tautinio išlikimo 
dalininku. S'. Tūbėnas

2009-IEJI - LIETUVOS KRIKŠTO PRADŽIOS 
TŪKSTANTMETIS

Lietuvos Laisvės Kovotojų 
Sąjungos leidinys "Varpas" 
2006 m. rugsėjo mėn. pateikė 
skaitytojams inžinieriaus Ri
manto Kunčo-Žemaitaičio iš 
JAV straipsnį nagrinėjantį Lie
tuvos krikšto klausimą. Autorius 
pamatuotai, istoriniais faktais ar
gumentuotai Lietuvos krikšto 
datą nukelia nuo Jogailos prie 
Mindaugo krikšto datos. Tačiau 
ar ir šią datą turime laikyti Lie
tuvos krikšto data?

Ant Lietuvos vardo tūkstant
mečio paminėjimo rašytiniuose 
šaltiniuose slenksčio, prie nag
rinėjimo verta sugrįžti.

Aktas, davęs progą paminė
ti Lietuvos vardą istoriniuose 
šaltiniuose, buvo prieš tūkstant
metį įvykęs Netimero krikštas 
(1009 m.). Taigi, Lietuvos var
do paminėjimas yra betarpiškai 
susijęs su krikštu, krikšto pasek
mė. Minint pasekmę, juolab pri
valėtume minėti priežastį - Lie
tuvos krikšto tūkstantmetį. Ne- 
timeras nebuvo eilinis, manyti- 
na, lietuvių tautos žmogus, nes 
Lietuvos vardas minimas, o jos 
atstovas, kunigaikštis (istoriniai 
šaltiniai j į  vadina "karaliumi"), 
pasikrikštijęs drauge su 300 ka
rių. Tikėtina, kad tie kariai prie 
"karaliaus" nebuvo eiliniai, o 
karvedžiai, valstybės vyrai.

Praėjus 242 metams po Ne
timero krikšto įvyko Mindau
go krikštas, po kurio, praėjus 
dar 2 metams, Lietuva tapo ka
ralyste. Tautos virsmą krikščio
niška šalimi, žinoma, negalima 
laikyti vienkartiniu aktu, įvyku
siu per valdovų krikštą, o turi
me vertinti kaip šimtmečius tru
kusią raidą. Tačiau apie tokios 
raidos pradžią, kaip ir tautos pir
mą paminėjimą istoriniuose šal
tiniuose, privalome atsižvelgti, 
j į  įvardinti, minėti. 1987 metais 
buvo minimas Lietuvos krikšto 
600 metųjubiliejus, nors faktiš
kai tuomet sukako 978 metai 
nuo Netimero ir 735 metai nuo 
Mindaugo krikšto. Koks pagrin
das buvo Lietuvos krikšto 600 
metų jubiliejui minėti?

Panašu, kaip teigia savo ra
šinyje R. Kuneas-Zemaitaitis, 
kad 1387 metais neva įvykęs 
Lietuvos lenkiškas krikštas yra 
lenkų istoriko, vysk. Z. Olešnic- 
kio sekretoriaus J. Dlugošo fan
tazijos bei istorinės klastos ir 
mūsų laikų lenkųmesianistų su
kurpto spektaklio padarinys. J. 
Dlugošo XII tomų istorinė 
klastotė "Lenkijos garbei" 
"Historia Polonicae" (Lenki
jos istorija), dar vadinama 
"Kronika", pasižymi ypatin
gu šmeižtu visai Gediminaičio 
karaliaus Jogailos šakai bei li
gūsta neapykanta Lietuvos 
karalystei ir jos savarankišku
mui. O modernizuotoje "Kroni
koje" atsirado pirmas istorijoje

Algimantas Zolubas

teiginys apie karaliaus Mindau
go ir Lietuvos atsimetimą nuo 
krikščionybės, kurio autorius - 
lenkų "mokslininkas" L. Lat- 
kovskis. Apmaudu, kad šį teigi
nį pradėjo mėgdžioti ir dabarti
niai Lietuvos istorikai.

J. Dlugošas Vengrijos ka
raliaus Liudviko I iš Anžu di
nastijos dukrai Jadvygai pri
segė Lietuvos "krikštytojos" 
vardą. Neva 1387 m. balan
džio 6 d. per D idįjį Sekmadie
nį įvykęs tas krikštas. Dlugo
šo teigimu, "...atėję krikštytis 
lietuviai buvo basi, apsivilkę 
išverstais kailiniais, apžėlę, 
atrodė kaip laukiniai. Karalie
nė dalino jiem s medvilninius 
rūbus, batus. Lietuviai, pirmą 
kartą pam atę šiuos apdarus, 
ėję į upę du tris kartus, kad 
juos gautų". Kad tuo m etu 
Lietuvoje dar buvo užšalusios 
upės ir ežerai ir kad vengrė 
Jadvyga Lietuvoje nei karto 
nebuvo, J. Dlugošo "istorijai" 
nesvarbu. (Neveltui Lietuvos 
Atkuriamasis Seimas 1990 
m. uždraudė įsileist į Lietu
vą lenkiškus istorinius dar
bus). Tačiau, lenkų veikėjams 
suklaidinus patį popiežių, len
kiško Lietuvos krikšto vaidi
n im as įvyko, nes 1986 m. 
m okslin iam e sim pozium e, 
svarsčiusiame Lietuvos krikš
to datos minėjimą, dalyvavo 
Liublino Katalikų Universite
to ir Varšuvos profesoriai vie
toje lietuvių, to laikotarpio ži
novų. Čia dera pridurti, kad 
panašiame svarstyme dėl Lat
vijos krikšto (900 m etų jub i
liejaus) dalyvavo akademikai 
latviai ir tik vienas kitatautis.

K albant apie L ietuvos  
krikšto raidą, neturėtume pa
miršti, kad Jogaila (iki vainikuo
jantis Lenkijos karaliumi) buvo 
Rytų krikščionių (ortodoksų) 
sektantas. 1386 m. vasario mėn. 
Jogaila buvo katalikiškai pa
krikštytas Vladislovo vardu, va
sario 18 d. vedė Jadvygą ir ko
vo 14 d. buvo karūnuotas Len
kijos karaliumi. Dera pastebėti, 
kad, vykstant peršamam lenkiš
kam Lietuvos krikštui, Vilniuje 
jau buvo 5 katalikiškos bažny
čios ir vienuolynas ir 12 orto
doksų bažnyčių ir vienuolynas. 
Po Jadvygos mirties, 1422 m. 
stačiatikė Sofija Alšėniškė (Al- 
šėnų kunigaikščio Algimantai- 
čio Andriaus duktė) priėmusi ka
talikybę, tapo ketvirtąja Jogai
los žmona. Jogaila ir jo  žmona 
Sofija (būsima šv. Kazimiero 
m očiutė) tvirtino pakrikusią 
Lenkijos krikščionybę-kataliky- 
bę, pastaroji išvertė Šventąjį 
Raštą į lenkų kalbą, rėmė baž
nyčias ir labdaros įstaigas, įkū
rė Krokuvoje bendrabutį Lietu
vos studentams, ypatingai jais 
rūpinosi. Po jos mirties už nuo

pelnus platinant krikščionybę 
Lenkijoje jai nebuvo ne tik atsi
dėkota, bet dėtos pastangos is
torinį faktą paniekinti, atstatyti 
"lenko garbingą vardą". Tai ir 
darė lenkai, keldami Jogailos 
žmonos Jadvygos "šventumą", 
nepelnytai prisegę jai Lietuvos 
krikštytojos vardą.

N eturim e pam iršti, kad 
1387 m. buvo pakrikštyta tik 
Aukštaitija, Žemaitiją 1413 m. 
krikštijo Vytautas kartu su Jogai
la. Ir tai buvo tarsi Mindauginio 
krikšto atnaujinimas.

Akademikas Zigmas Zin
kevičius, atsiliepdamas į pra
džioje minėtą "Varpo" publika
ciją, 2007 m. pirmame "Varpo" 
numeryje rašė: "Mindaugo lai
kais Roma traktavo Lietuvą kaip 
krikščionišką šalį ir laikė ją  ly
giateise tuometinio katalikų pa
saulio nare. Tokia tada ji ir bu
vo! Mindaugas pasirūpino, 
kad Lietuvos bažnytinė pro
vincija būtų pavaldi tiesiogiai 
Šventajam Sostui, ne vokiečių 
ar lenkų hierarchų sostui. Ta
čiau svarbiausia yra tai, kad 
Mindaugo įžiebta krikščionybės 
liepsna nebeužgeso. Po to visą 
laiką Lietuvoje buvo kunigų, 
vienuolių, veikė viena kita baž
nyčia, išliko krikščioniška ben
druomenė iki pat pakartotino 
Lietuvos krikšto Jogailos ir Vy
tauto laikais. Tai matyti ne tik iš 
istorijos šaltinių, bet aiškiausiai 
tai rodo lietuviški poteriai, išlai
kę neabejotinus pirmykščio ver
timo iš vokiečių kalbos Mindau
go laikais elementus)..."

Anot akademiko, vadina
m ojo "karaliaus" N etim ero 
krikštas įvyko ne Lietuvoje, bet 
prie pat jos, lietuvių giminaičių 
jotvingių žemėje. Tačiau anuo
metinės valstybės ar kunigaikš
tystės dažniausiai būdavo dau
giatautės, jų  žemės plytėjo už 
etninės Lietuvos ribų, todėl ir 
nėra taip svarbu, kokioje žemė
je tas krikštas įvyko. Lietuvos, 
o ne jotvingių paminėjimas šal
tiniuose todėl pagrįstai sietinas 
tik su Lietuva.

Lietuvių tauta buvo iki jos 
paminėjimo istoriniuose šalti
niuose, ją  buvus liudija išlikusi 
seniausia turtinga kalba, kultū
ra, tradicijos. Istorinio likimo 
bendrystės saitais susieta, lietu
vių tauta į krikščionybę atėjo, ži
noma, ne iš karto, todėl tautos 
krikštą apibrėžti tik vienu iš mi
nimų krikštų datų būtų neteisin
ga, tačiau krikšto pradžią, baltų 
krikščionybės raidos pradžią , 
kurią randame istoriniuose šal
tiniuose, minėti - prasminga, rei
kalinga. Taigi 2009 metais, mi
nint Lietuvos tūkstantmetį, turi
me minėti ir jos krikšto pradžios 
tūkstantmetį bei 756-uosius me
tus nuo Lietuvos karūnavimo 
krikščioniška karalyste.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anusauskas teigia, kad sausio 
16 d. riaušes prie Seimo sukėlę asmenys panaudojo dar sovietinės milicijos naudotas dujas "Cerio- 
muclia".

DĖL NAUJO MITINGO VIETOS

MINISTRO PIRMININKO ANDRIAUS KUBILIAUS PAREIŠKIMAS 
DĖL RIAUŠĖMIS VIRTUSIO MITINGO

E ko n o m ik o s lė tė jim as , 
senkančios valstybės biudže
to pajamos, privertė mus da
ryti ryžtingus sprendim us, 
Seime patvirtinome krizės su
valdymo planą. Š įp la n ą iše s 
mės galima vadinti socialinių 
garantijų išlaikymo planu, nes 
tokiu būdu užtikrinome, kad 
laiku pensijas gautų pensinin
kai, atlyginimus -  mokytojai, 
gydytojai, policininkai, kiti 
valstybės tarnautojai, pašal
pas -  socialiai remtini žmo
nės. Darėme viską, kad kuo 
mažiau nukentėtų socialiai la
biausiai pažeidžiami, mažiau
siai uždirbantys žmonės.

Sutinku, kad ne viską pa
darėme laiku ir kokybiškai, ne
pavyko visos naštos paskirstyti 
absoliučiai teisingai ir solida
riai, ne visus sprendimus tin
kamai paaiškinome. Supranta
me galimą žmonių nepasiten-

PROKURATŪRA BAIGĖ TIRTI MEDININKŲ ŽUDYNIŲ DALYVIO BYLĄ
V ilnius, sausio 19 d. 

(LGĮTTC). Generalinė prokura
tūra baigė tirti vieno iš įtariamų
jų  Medininkų žudynių byloje - 
buvusio TSRS vidaus reikalų 
ministerijos vidaus kariuomenės 
Rygos ypatingos paskiities mi
licijos būrio (OMON) milicinin
ko K onstantino M ichailovo 
(anksčiau turėj usio Nikulino pa
vardę) bylą. Prokurorų nuomo
ne, ikiteisminio tyrimo metu su
rinkta pakankamai duomenų, 
kurie pagrindžia įtariam ojo 
K.Michailovo kaltę dėl kaltini
mo dalyvavus žudynėse.

Apie baigtą bylą Lukiškių 
tardymo izoliatoriuje kalėjime 
laikomam įtariamajam buvo 
pranešta praėjusį penktadienį. 
Pagal Lietuvos įstatymus, įtaria
masis dabar skaitys ir analizuos 
bylos medžiagą, o jam baigus 
susipažinti su byla, ji keliaus į 
teismą. Kada tai įvyks, kol kas 
tiksliai nežinoma. Be to, perskai
tęs savo bylą, K.Michailovas dar 
turi teisę prokurorams pateikti

kinimą ir visiškai palaikome 
žmonių teisę tai parodyti tai
kiuose mitinguose.

Su jai esame pasiruošę tar
tis, kalbėtis, aiškintis. Radijo 
ir televizijos vadovų prašysi
me, kad nuo kitos savaitės 
m ūsų m inisterijų  specialis
tams būtų suteikiamas laikas 
atsakyti į žmonių klausimus, 
paaiškinti, kaip juos gali pa
liesti mokesčių įstatymų pa
keitimai.

Kalbėsimės tik su tais, ku
rie aiškiai atsiribos nuo riau
šininkų, nuo tų, kurie kelia su
maištį ir kėsinasi į Konstitu
cinę santvarką.

Aiškiai matėme, kad už tų, 
kurie kėlė riaušes, jautėsi tvir
tas organizacinis stuburas, la
bai panašus į tą, kurį jausda
vome prieš 18 metų, Jedinst- 
vos siautėjimo laikais. M atė
me kurstymus internete, ma-

prašymus ir pageidavimus.
40-metis Latvijos pilietis 

K.Michailovas (Nikulinas) kol 
kas yra vienintelis pasiekiamas 
tyrėjams ir teismui įtariamasis, 
kun'am pateikti oficialūs įtarimai 
septynių Lietuvos pareigūnų nu
žudymo byloje. Joje pagrindi
niai įtariamieji yra OMON smo
gikai. Vyrui yra pateikti įtari mai 
dėl itin sunkaus nusikaltimo - ty
činio dviejų ar daugiau asmenų 
nužudymo. Už tai Lietuvos įsta
tymai numato laisvės atėmimo 
bausmę iki gyvos galvos. Jį 
2007 metų lapkričio 28 dieną su
laikė Latvijos teisėsauga, rem
damasi Lietuvos išduotu Euro
pos arešto orderiu.

Generalinė prokuratūra pra
nešė, kad tyrimas dėl kitų įtaria
mųjų - taip pat buvusių omoni
ninkų - būrio vado Česlavo Mly- 
niko ir šio būrio milicininkųAn- 
drejaus Laktionovo ir Aleksan
dro Ryžovo, kun'ų Lietuvai ne
išduoda Rusija, yra atskirtas ir 
tęsiamas toliau.

tėme organizuotai suvežtus 
žmones šiandien, matome pa
našų riaušių kurstytojų brai
žą visose Baltijos valstybėse.

Daviau pavedimą specia
liom s tarnybom s, kad visi 
kurstytojai būtų išaiškinti ir 
kuo greičiau patraukti baudžia
mojon atsakomybėn. Be to, as
meniškai domėjausi į medici
nos įstaigas patekusių nuken
tėjusiųjų sveikatos būkle.

Prašau L ietuvos žm onių 
nepasiduoti kurstymams griau
ti, niokoti, daužyti. Ekonomi
kos sunkm ečio  sąlygom is, 
kaip geri ūkininkai, turim e 
saugoti tai, ką sukūrėme, o ne 
naikinti.

Prašau kantrybės ir supra
timo. Visi mes esame atsakin
gi už savo valstybę, užjos at
eitį. Tikiu, kad jei būsime vie
ningi, įveiksime visus sunku
mus.

1991 m. liepos 31 d. rytąper 
žiaurų omonininkų išpuolį Lie
tuvos ir Baltarusijos pasienyje 
buvo nužudyti Medininkų pos
te budėję Lietuvos pareigūnai.

pyRflGLJS

Profesinių sąjungų organizuota visuotinė protesto akcija sausio 16 d. virto riaušėmis. Agresy
viai nusiteikusią riaušininkų minią specialiai paruoštiems pareigūnams pavyko išskirstyti. Poli
cijos generalinio komisaro Vizgirdo Telyčėno teiginiu, sulaikyta 80 protestuotojų, apie 20 žmo
nių buvo sužeisti.

Premjeras Andrius Kubi
lius vasarį mitinguotojams siū
lo rinktis kuo toliau nuo vals
tybini ų institucij ų -  Vingio ar
ba Kalnų parke. Tačiau gali bū
ti, kad minią atlaikyti vėl tu
rės Seimo prieigos.

Po susitikimo su policijos 
generalini u komi sąru Vizgi rdu 
Telyčėnu premjeras Andrius 
Kubilius pareiškė, kad geriau
sia vieta vasario 3 dienos mi
tingui yra Vingio arba Kalnų 
parkas. Anksčiau buvo svars
toma, kad mitingas galėtų būti 
rengiamas prie Vilniaus Kon
certų ir sporto rūmų.

Manoma, kad įšį mitingąga- 
li susirinkti netiki 22 tūkst. žmo- 
niųir riaušiųprie Seimo patirtis 
valdžią verčia susiėmus už gal
vų svarstyti, kur dėti šią minią, 
kuri, galimas daiktas, vėl nebus 
nsuiteikusi draugiškai.

Vilniaus savivaldybės ad
ministracijos direktorius Gin
tautas Paluckas sakė, kad vyks 
derybos, po kurių ir paaiškės, 
kur vasario 3 dieną rinksis val
džios sprendimais nepatenkinti 
gyventojai.

M itingo organizatoriai -  
Lietuvos smulkiųjų verslinin
kų ir prekybinkų asociacija 
prašo leisti protestuoti priešais 
Seimo langus arba rinktis prie 
Katedros ir iš čia žygiuoti link 
Vyriausybės. Tačiau valdžiai 
toks noras nepriimtinas.

NESUTINKA ŽYDAI 
IR KUNIGAI

G.Palucko teigimu, Bažny
čios hierarchai nesutiko, kad 
prie svarbiausios miesto šven
tovės rinktųsi m in ia -e są  Ka
tedros aikštė tam netinkama. 
Savivaldybei pasiūlius mitin
guotojams rinktis šalia Sporto 
rūmų, į sprendimo priėmimą 
įsikišo JAV ambasada.

„Jie mums perdavė Lietu
vos žydų bendruomenės raštą 
neleisti protestuoti šalia Spor
to rūmų dėl vietos netinkamu
mo: ten yra žydų kapavietės ir 
kiti svarbūs objektai“, -  pasa
kojo savivaldybės administra

cijos direktorius.
A sociacijos atstovai taip 

pat nedega noru protestuoti 
prie Koncertų ir sporto rūmų 
-  jie teigia, kad ten yra daug 
pavojingų vietų, o miniąsuval- 
dyti toje vietoje taip pat būtų 
sudėtinga.

Sausio 23 d. premjeras An
drius Kubilius pareiškė, kad 
geriausia vieta mitingui rengti 
būtų Vingio arba Kalnų par
kas. „Aišku, kad parkai būtų 
patogu. Išvis, geriausia mitin
ga butu rengti Širvintose prie 
kokio upelio, kur niekas nieko 
nesudaužytų, -  ironizavo Gin
tautas Pal uckas, -  Tačiau ,kaip 
žinia, žmonės nori mitinguoti 
prie institucijos, priėm usios 
jiems nepatinkančius sprendi
mus. Todėl toliau svarstysim šį 
k lausim ą-je i pavyks įgyven
dinti įstatymo nuostatas, teks 
sutikti su organizatorių prašy
mu ir leisti rinktis prie Seimo“.

Beje, Vilniaus meras Juo
zas Imbrasas taip pat išreiškė 
nuomonę, kad mitingas vėl tu
rėtų vykti prie Seimo -  šįsyk 
neišgrįstoje automobilių stovė
jim o aikštelėje. Anot mero, 
protestuotojai turi teisę išsaky
ti savo mintis tiems, kam jos 
yra skirtos, o pareigūnai turi 
užtikrinti tvarką.

Vingio parke įsikūrusios 
„Vilniaus parkų“ direkcijos di
rektorius Alvidas Raškauskas 
teigė iššūkių nebijantis: „Mes 
esame pasiruošę priimti viso
kius iššūkius -  Vingio parke 
vyksta tūkstantiniai koncertai, 
todėl prie minios esame pratę“.

Tačiau jei reikėtų rinktis, 
kurį parką pasiūlyti protestuo
tojams prieš valdžios sprendi
mus, A .R aškauskas siū ly tų  
Kalnų parką. „Šiuo metu Vin
gio parke vyksta statybos ir re
monto darbai, tvarkoma žiūro
vams skirta erdvė, viskas ap
tverta, todėl žmonės galėtų bū- 
riuotis tik pakraščiuose. O 
Kalnų parkas pagal esamą pa
dėtį yra geresnė vieta“, -  sakė 
„Vilniaus parkų“ direktorius.
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VINCO KUDIRKOS LIETUVA
Vilius Bražėnas

150-jį Tautos Kėlėjo Vin
co Kudirkos jub ilie jų  gruo
džio 30-ją dieną atšvenčiau 
viename iš Lietuvos daugelio 
kultūros, šiuo atveju - m uzi
kos, traukos centrų - Stasio 
Vainiūno nam uose, Vilniuje. 
Tik po to prisim iniau, jog jau 
esu dalyvavęs viename jo  m i
nėjim e prieš 65 metus.

Tai buvo V.Kudirkos mi
nėjim as nacinės Vokietijos 
okupacijos m etais. Todėl jis 
vyko literatūros vakaro prie
dangoje, nekalta tema: "Lie
tuvių jum oras - nuo Kudirkos 
iki šiandien". Okupantui kan
dus Kudirkos humoras tiko ir 
tada. 1943 m. tauta gyveno 
prislopintos vilties nuotaiko
je. Buvo aišku, kad Vokietija 
pralaimi karą. Am erikai į j į  
įsikišus ir su A nglija paskel
bus "A tlan to  C hartą" apie 
tau tų  apsisp rend im o teisę, 
buvo "aišku", nebebus ir So
vietų okupacijos. Tada neži
nojom e apie nusikaltė lišką  
globalistų m elą ir laisvės iš
davystę.

V.Kudirkos humoro kūri
nius skaitė dramos aktoriai. 
To m eto jum orui atstovavo 
bene trys feljetonistai. Jų tar
pe ir plačiai skaitomas "Braž- 
vilius". Reiškia, tada Vincą 
K udirką pagerbiau būdamas 
kultūrininku - rašytoju. Taip 
keičiasi laikai. Tad dalyvavi
mas Vinco Kudirkos m inėji
me V ilniuje m an buvo lyg 
grįžim as "atgal į kultūrą", į 
koncertų, literatūros vakarų 
meno žvaigždyno dienas. Na
m ų vadovo m uzikologo Vac
lovo Juodpusio buvau prista
tytas kaip "visuomenės vei
kėjas ir dainininkas". Kaip 
toksai, lyg patekęs į kultūri
nę planetą, atsisto jau  prieš 
jos "gyventojus" ir, drauge su 
jais, prieš išbandytais talen
tais daugiašakį Vinco K udir
kos asm eninį ąžuolą.

Komunizmo esmę pažįs
tančiam  istorijos stebėtojui

LIETUVOS VYSKUPAI:
VALSTYBĘ REIKIA KURTI, O NE GRIAUTI

V iln iu s, sausio  16 d. 
(ELTA). L ietuvos k a ta lik ų  
bažnyčios hierarchai su rūpes
čiu žiūri į penktadienio įvykius 
Vilniuje bei pastarųjų dienų 
įvykius Rygoje. "Ką tik antra
dienį paminėję mūsų tautos he
rojišką auką prieš svetimų jė 
gų atakas, šiandien matėme 
mūsų piliečius, besiimančius 
neteisė tų  fizin ių  priem onių 
prieš tą patį Seimo pastatą, ku
rį barikadom is saugojom e. 
Skirkime svetimą valdžią nuo 
savos, net jei savos valdžios 
sprendimai ne visada mums 
priim tini, sakom a Lietuvos 
Vyskupų Konferencijos pirmi
ninko arkivyskupo Sigito Tam-

dalinai galim a įsijausti į dva
sinę kančią m elo kultuvėje. 
Tačiau V. Kudirkos laikus at
statyti šių dienų m ąstytojui 
gal būtų įm anom ajam  esant 
genijui, turinčiam  tiesioginį 
ryšį su m ąstysenos kūrėju - 
Dievu. Kudirkos laikų inte
ligentai, kiek jų  tebuvo, ga
lėjo tautą šviesti tik prasiver
žę pro storą lietuvių  tautos 
lenkinimo, rusinim o ir prie
vartinio temdymo plutą, tik 
savomis, stipriomis misionie
riškom is jėgom is. Jie ju k  ne
turėjo atramos į kad ir vos 22- 
jų m e tų  savivaldą su tautiniu 
jaunim o auklėjimu. Tokią at
ram ą lietuviai inteligentai tu
rėjo šviesdami tautą pasiprie
šinimui sovietinių ir nacinių 
okupacijų laikais.

Tad belieka stebėtis ir 
didžiuotis iš 120 m etų carų 
Rusijos priespaudos pakilu
sios Vinco Kudirkos dienų, 
m ūsų inteligentais ir net be
ra šč ia is  k o v in g o s dv asio s 
kaim iečiais. Tada jie  neturė
jo  nei patriotizm o atram os, 
nei grįžimo "atgal į kultūrą" 
prabangos, ką  turi šių dienų 
bendražygiai įvairiuose tau
tinės kovos frontuose. Dabar 
ir "kultūros planetos p ilie
čiai" savo sparnus platokai 
skleidžia. Prieš renginį turė
jau  laiko Vainiūno namuose 
pasižvalgyti, kaip muziejuje. 
Akis patraukė V. Juodpusio 
net trys knygos: 784 puslapių 
veikalas "Čiurlionio ansam 
b lis  1949-1991", 528 psl. 
Knyga "Tai buvo... m uziki
nės kultūros atspindžiai", ir 
savo tiškas "2008 M uzikos 
kalendorius", kiekvieną m e
tų dieną pam inintis m uziki
nių  įvykių jubiliejų. Tai pa
rodo , kad m u ziko logas V. 
Juodpusis yra ir rašytojas. 
Tokiais, keleriopais" yra ir 
daugelis k itų  m ano su tik tų  
"Lietuvai gyvų" veikėjų. Tad 
talentų "lobių skrynią" užtik
sime pasekę į jo  "lobių salą"

kevičiaus pasirašytame pareiš
kime.

V yskupai p rim ena , kad 
valstybę re ik ia  kurti, o ne 
griauti. "Gyvendami demokra
tijoje, turime imtis visomis tei
sėtomis priemonėmis apginti 
savo teises bei įvesti reikiamus 
pokyčius dėl bendrojo gėrio. 
Tačiau tą reikia daryti taikin
gai ir teisėtai, be smurto. De
mokratinėje visuomenėje yra 
visos galimybės kartu dirbant 
eiti į geresnę ateitį", - sakoma 
pareiškime.

Pareikšdama, kad Bažnyčia 
nepritaria agresyviems veiks
mams ir kurstymams imtis ne
leistinų ir neteisėtų veiksmų.

kiekvieną profesijos ar kūry
bos, ir net politikos, "piratą".

A kivaizdu, jog  nežiūrint 
daugiam ečio dvasinio prie
vartavimo, ir šiandien Vinco 
Kudirkos Lietuva yra didžiu
lė talento lobių sala pasaulio 
dvasinėje jūroje. Tik tolygiai 
akivaizdu, kad per mažai įvai
rių  sričių  talentingųjų  seka 
Vincą Kudirką - atlikti tautos 
švietėjų pareigą. Paskaitų ke
lionėse po Am eriką klausyto
jam s primindavau Tomo Jef- 
fersono įspėjimą: "Jei tauta ti
kisi būti neapsišvietusia ("ig
norant") ir laisva, tikisi to, ko 
niekad nėra buvę ir nebus". 
Tai tinka ir mums šiandien. 
Apdovanotieji žinių šviesa tu
ri būti švyturiais skleidžian
čiais tautinę, patriotinę, reli
ginę, pilietinę, kultūrinę, pa
reigos šviesą, nurodančiais 
saugų ke lią  į laisvės uostą 
tamsoje paklydusiems dvasi
niams jūreiviams.

Tam mus įpareigoja vien 
tik Lietuvos Himno žodžiai, 
kurie yra V. Kudirkos Tau
tinis Dekalogas. Veik kiek
viename sakinyje yra įparei
gojimas "Lietuvai Tėvynei" - 
"Didvyrių žemei", dirbti, kad 
joje būta "ir tiesa ir šviesa". 
Tėvynės vaikams ("Tavo vai
kai") nurodoma, kokiais "ta
kais" eiti, būti "saulės" saulu
tėmis, kurios "tamsumus pra
šalina". Nė vienos užuominos, 
jog tai nėra Him ną giedančių 
patrio tų , o k ieno nors kito 
įvykdysiančio patrioto parei
ga. Aiškiau negali būti.

Deja, tai galioja ir laiki
nai "atgal į kultūrą" grįžu- 
siem s "v isuom enės v e ik ė
jam s", ar kaip jie  besivadin
tų. Vincas Kudirka savo pa
vyzdžiu tokiems sako: neuž
sibūk kultūroje. Gali pasmui- 
kuoti, gali eiles parašyti ar 
muzikos veikalą sukurti, gali 
ir privalai savo profesinį dar
bą gerai atlikti, bet to nega
na. Virš visa to svarbiausia - 
rask būdų atlikti pareigą Lie
tuvai Tėvynei ir jos vaikams.

Kad neišeitum  "belikusio 
ženklo, kad žmogumi buvęs".

Bažnyčia ragina žmones nepa
siduoti kurstymams, ir iškilus 
reikalui ginti savo teises, im
tis ne agresijos, bet kaip dera 
laisvos demokratinės šalies pi
liečiams, panaudoti visas tei
sines priemones.

Lietuvos Vyskupų Konfe
rencija kviečia bei prašo tiek 
valdžios žmones, tiek visuo
menę ramiai ir taikingai išklau
syti vieni kitus, siekiant įveik
ti ūkio, socialinę ir pasitikėji
mo krizę.

Tikintieji raginami m els
tis, kad Dievas apšviestų m ū
sų  p ro tu s  ir ly d ė tų  m ū sų  
žingsnius geresnei Lietuvos 
ateičiai.

Lietuvos Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas, kaip rašo "Lietuvos 
rytas" sausio 5 d. laidoje, nėra nutraukęs ryšių su savo verslu, kaip 
to reikalauja įstatymas, ir tebereklamuoja savo bendrovę "Vikki".

VISI RIAUSESE SULAIKYTI -  LIETUVOS PILIEČIAI
Vilnius, sausio 19 d. (LRT). 

Policijos generalinis komisaras 
Vizgirdas Telyčėnas patvirtino, 
jog visi 32 sulaikytieji dėl su
keltų riaušių prie parlamento - 
Lietuvos piliečiai.

V.Telyčėnas tai žurnalistams 
teigė po sausio 19 d. vykusio Na
cionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto posėdžio, kuriame bu
vo aptarti tarnybų veiksmai, kaip 
buvo užtikrinta viešoji tvarka 
per profsąj ungų surengtą mitin
gą Vilniuje.

Dėl sausio 16 d. prie Seimo 
kilusių riaušių policija sulaikė 
32 asmenis. Iš viso dėl neramu
m ų prie parlamento pareigūnai 
sulaikė 151 asmenį. Tuos sulai
kytus mitingo dalyvius, kurie 
riaušėmis neįtariami, pareigūnai 
baus už pasipriešinimą policijai

SANKT PETERBURGO KOMUNISTAI 
PALAIKO RIAUŠININKUS

Žinutė tokiu pavadinimu 
pasirodė kontroversiškame Le
n ino  ap sk ritie s  ko m u n istų  
(Komunisty Lenoblasti) tin
klapyje www.kplo.ru. Praneši
me rašoma, kad Lenino apskri
ties komunistų partija palaiko 
Lietuvos liaudį, aštria forma 
išreiškusią nepasitikėj imą bur
žuaziniu LR parlamentu. Kaip 
pranešama www.kplo.ru, Lie
tuvos liaudis, valdžios „prives
ta beveik prie ribos", taikiai ėjo 
link parlamento, norėdama iš 
seimūnų pareikalauti pasiaiš
kinimo. Tuo tarpu taikią liau
dį pasitiko žiaurūs policininkai 
vandensvydžiai ir kulkos.

Tokiomis sąlygomis, sukilu
siai liaudžiai vadovauti ėmėsi

ir viešosios tvarkos pažeidimą. 
Vilniaus Il-asis apylinkės teis
mas sekmadienį patenkino pro
kurorų prašymus ir suėmė 15 
penktadienio riaušių prie Seimo 
dalyvių.

Nors Vilniuje, prie Seimo ir 
Vyriausybės, vykusios protesto 
akcijos metu tvarką palaikė vi
sos sostinėje esančios viešosios 
policijos ir mobiliosios kuopos 
pajėgos - 511 pareigūnų - iš jų  
361 policijos pareigūnas ir 150 
Viešojo saugumo tarnybos prie 
VRM Vilniaus dalinio pareigū
nų, neramumų neišvengta.

Seimo rūmų pastatuose iš
daužta apie 30 langų stiklų, taip 
pat dužo netoliese esančio Gy
nėjų gatvėje įsikūrusio restora
no stiklai, apgadinti dar keli Sei
mo apylinkėse esantys pastatai.

kairioji organizacija „Frontas" 
(A. Paleckio, - red.}. Šiai orga
nizacijai Lietuvos valdžia pas
taruoju metu grasina represijo
mis. Komunistai teigia, kad dėl 
finansinės krizės Europoje ir 
vėl ims kilti revoliuciniai ju- 
dėj imai. Rusija - ne išimtis. Ta
čiau jie tikisi, kad Rusijoje yra 
įmanomas ir taikus perėjimas 
į socializmą.

Lenino apskrities kom u
nistų partija reiškia solidaru
m ą su L ietuvos liaudim i ir 
„Fronto" partija, su pogrindi
ne Lietuvos kom unistų parti- 
ja (!!!) ir ragina Lietuvos gy
ventojus reikalauti šalies iš
stojimo iš NATO.

Pasirašo Ideologinė CK KP

http://www.kplo.ru
http://www.kplo.ru
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LAISVES GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIME -  
"MISIJA SIBIRAS 2008"

Sausio 13-osios įvykių Vilniuje dalyviai uždega žvakes.
L. Milčiaus nuotr.

Neįprastai šiais metais Lais
vės gynėjųdiena, Sausio 13-oji, 
buvo paminėta Raudondvaryje. 
Kultūros centro direktorė Vio
leta Visockienė pakvietė Vil
niaus universiteto studentus Ei
mantą Dambrauską ir Dalią Vit
kauskaitę, kurie dalyvavo pro
jekte "Misija Sibiras 2008". Lie
tuvos okupacija 1940 metais, 
prieškario ir pokario trėmimai, 
vėlesnė "sovietizacija", 1991 
metų Sausio 13-oji sudaro ilgą, 
bet vientisą mūsų istorijos skau
džiausią laikotarpį. Jis Lietuvai 
- tai visą penkiasdešimtmetį tru
kęs Antrasis pasaulinis karas, 
kuris buvo sustabdęs mūsų vals
tybingumą, o pagal atneštą žalą 
žmonėms, tautai, gali būt prily
ginamas tautos genocidui. Tad 
gerai, kad ir iš dabartinio jauni
mo, studentijos atsirado gražių, 
patriotiškų žmonių, kurie pano
ro aplankyti lietuvių trėmimo

Raudondvariečiai Laisvės gynėjų dienos minėjime. L. Milčiaus nuotr.

vietas, nors kiek sutvarkyti dar 
išlikusias kapines, pagerbti ten 
palaidotus tėvynainius. Rusijos 
Sibiro platybėse lietuvių kapinių 
ne dešimtys, bet šimtai, todėl 
vienos kitos ekspedicijos, misi
jos metu visų kapinių neaplan
kyti, nesutvarkyti. Bet svarbiau
sia, kad jos liktų tautos, jauno
sios kartos atmintyje. Likti!žaiz
da, likti! meile, likti! atmintimi.

P an ašios m isijos buvo  
rengiamos nuo 2006 metų. 
K iekv iena jų  žym ėjo savo 
maršrutą, turėjo savo dalyvius. 
Nors apie jas buvo skelbta ir 
kalbėta žiniasklaidoje, o smal
sesnieji ir dabar daugiau infor
macijos gali rasti ekspedicijų

tinklapiuose: M isija Sibiras 
2006, Misija Sibiras 2007, Mi
sija Sibiras 2008, bet patį gi
liausią įspūdį palieka susitiki
mai su dalyviais, jų  pasakoji
mai. Išvykę iš Vilniaus į Mask
vą, o iš ten į Krasnojarską, vė
liau aplankytos gyvenvietės, 
miestai iki pat Irkutsko dauge
liui iki to laiko buvo beveik ne
žinomi. Ir tai suprantama, nes 
kas gi iš lietuvių pasakys kur 
yra kažkoks Biriusinskas, Kvi- 
tokas, Akulšetas, Čeremcho- 
vas, Taišetas ar Tukūnas. Gal 
tik tie, kuriems skaudus liki
mas lėmė tose vietose pažinti 
sunkią tremtinio dalią arba ieš
koti amžiams jų  platybėse pa
likusius artimuosius. Trumpo
je minėjimo ir susitikimo ap
žvalgoje negalima aprašyti net 
ir nedidelės m isijos dalyvių 
patirtų bei klausytojams per
duoti! įspūdžių.

Kiekvienas dalyvis rašė sa
vo dienoraščius ir juos galima 
rasti anksčiau minėtuose tinkla
piuose. Bet vienas momentas 
man ypač giliai įsirėžė į atmin
tį. Tai Dalios pasakojimas kaip 
Sibiro platybėse, Biriusinske, 
vienose apleistose kapinėse ji 
surado savo prosenelio kapą. Jį 
sutvarkė, ant medinės paminkli
nės lentos parašė prosenelio var
dą pavardę, o savo dienoraštyje 
žodžius: Jei tik jis būti! žinojęs, 
kad jo  proanūkė po daug meti! 
atvažiuos tūkstančius kilometrų 
ir ras jo  kapą, o kryžiuje įrėš lai
ko ištrintą vardą!.. Gal tada jo 
kančia būti! buvusi bent kiek 
lengvesnė

Į K ultūros centrą susi
rinkę raudondvariečiai sulai
kę kvapą klausėsi nuoširdžių 
ir jausmingų jaunųm isijos da
lyvių pasakoj imu, kuriuos pa
gyvino gausus pluoštas de
monstruojamų skaidrių, prita
riant gitarai, jų  pačių atlieka
mos dainos. Nebuvo galima 
nesigėrėti ir nesidžiaugti, kad 
Lietuvos istorija, jos vingiai, 
skauduliai šioms jaunų  žmo
nių širdims yra taip artimi, su
prantami ir išgyvenami. Da
bar atrodo, o.., jeigu tie jau
ni žm onės, kurie šalikais, 
užsm auktom is kepurėm is 
paslėpę savo veidus ir akis 
po kelių dienų apsvaigę ir 
apimti neapykantos keikėsi 
ir daužė Seimo langus, nors 
porą dienų būtų keliavę kar
tu, būtų buvę taip pat pana
šių misijų dalyviais, dabar 
visaip kitaip žiūrėtų į savo 
kraštą, visai kitaip supras
tų jo Laisvės kainą.

Misijos dalyvių kalbas, įspū
džius lyg pagilino, papildė rau
dondvariečiai, kurių likimą taip 
pat žymi tremtys. Apie gyveni
m ą tremtyje kalbėjo Lietuvos 
žemės ūkio universiteto Inžine
rijos instituto direktorius Gvidas 
Rutkauskas, Raudondvario ben
druom enės centro direktorė 
Laura Janušauskienė. Jaudinantį 
žodį skirtą tremtiniams. Sausio

Kalba tremtinė Laura Janušauskienė. L. Milčiaus nuotr.

13-osios aukoms, gynėjams ta
rė Raudondvario parapijos kle
bonas dekanas kunigas Augus
tinas Paulauskas.

Raudondvario kultūros cen
tro direktorė Violeta Visockie
nė kiekvienam renginiui suran
da savo, ypatingą spalvą, nuo
taiką, pačią giliausią prasmę. Ta
čiau šis vakaras, sakyčiau, buvo 
ypatingai jaudinantis, artimas, 
šiltas. Juk taip gražiai, šalia tu
riningo ir jaudinančio atvykusių 
svečių pasakoj imu, jų  dainų de
rėjo ir vietos dainininkų, bardų 
Algio Svidinsko, Tado Miliaus
ko, Ignės Markauskaitės dainos. 
Raudondvariečiai, kurie dalyva
vo 1991 m. Sausio 13-osios įvy
kiuose Vilniuje, uždegė atmini
mo žvakeles.

Kaip signataras ir buvęs 
Aukščiausios Tarybos - Atkuria
mojo Seimo deputatas, raudond- 
variečiams dėkojau už jų  daly

vavimą Vilniuje 1991 maginant 
Aukščiausiąją Tarybą, saugant 
Sitkūnų radijo stotį, o svečiams 
- už prisiimtą sunkų, bet tokį rei
kalingą ir patriotišką žygį daly
vauti "Misijoje Sibiras 2008". 
Jiems nuoširdžiai linkėjau sėk
mės ne tik studijose, bet ir tęsti 
bei nepamiršti pačių švenčiau
sių Lietuvos istorijai, lietuvių 
tremtinių atminties išsaugojimo 
darbų. Širdyje džiaugiausi, kad 
Sąjūdžio žmonėms pakeisti, iš
augo naują, tokia graži, patrio
tiška jaunoji karta. Na ir kas, kad 
gal jų  kol kas ir nėra labai daug, 
kad ir gausiems susitikimams, 
pasakojimams vis trūksta laiko, 
bet tikiu, kad įsižiebusi tokių 
prasmingų ir reikalingi! misijų 
kibirkštis degs vis kaitriau, švie
siau ir plačiau.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Akto signataras Leonas Mil- 
čius, Raudondvaris
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LIETUVIŲ ŽINIOS

Sausio 8 d., sulaukęs 92 
metų, Bergen, N J. mirė Juozas 
Kungys. Jis buvo gimęs Kretin
goje ir pasitraukė iš Lietuvos 
prieš antrą komunistinę okupa
ciją. Praleidęs 5 metus Vokie
tijoje, atvyko į Ameriką ir įsi
kūrė su žmona New Jersey. Juo
zas Kungys buvo aktyvus Lie
tuvių Bendruom enės narys. 
Dosnus aukotojas, kuris pasto
viai remdavo Šv. Kazimiero 
bažnyčią. Prieš keletą metų mi
rė jo  žmona. Juozas Kungys gy
veno vienas ir prieš porą metų 
įsikraustė į Assisted Living. 
Nuliūdime liko brolis Stasys ir 
sesuo Barbora. Jis buvo palai
dotas Arlington kapinėse prie 
savo mylimos žmonos.

Praeitą savaitę būdama 95 
metų, mirė Jadvyga Laucevi
čienė, ilgam etė Woodhaven 
gyventoja ir ištikima Apreiški
mo bažnyčios lankytoja. Dėl 
pablogėjusios sveikatos prieš 
pora metų išsikraustė pas duk
terį Gabrielę į New Jersey.

A preiškim o parapijoje  
buvo paminėta Sausio 13-os 
žiaurūs įvykiai. LB Brooklyn 
- Queens apylinkė surengė pa
garbų paminėjimą. Buvo nu
nešta prie altoriaus 14 žvakių 
ir puokštė gėlių žuvusiųjų at
minimui. į paminėjimą atsilan
kė Gen. konsulas Jonas Pa- 
slauskas su žmona ir Dina Ko- 
pilevic, konsulato antra sekre
torė. Taip pat dalyvavo LBNY 
Apygardos pirmininkė Ramu
tė Žukaitė. Konsulas apibudi
no tuos istorinius įvykius. Pub
lika sugiedojo Lietuvos him
ną ir kun. Vytautas Volertas ta
rė invokaciją. Po vaišių buvo 
parodyta vaizdajuostė apie tos 
dienos įvykius. Minėjimas bu
vo užbaigtas publikos sugiedo- 
jim u "Lietuva brangi". Yra 
svarbu šiuos mūsų tautos svar
bius įvykius neužmiršti ir žu
vusius už Lietuvos laisvę kas 
metais pagerbti.

Vasario 6 d., penktadienį, 
New York, Manhattan St., Jo
seph Church, (371 Sixth Ave. 
at Washington PL.) Greenwich 
Village, vyks valstybinio Vil
niaus kvarteto ir pianistės Gol- 
dos Vainberg-Tatz koncertas, 
skirtas Lietuvos Nepriklauso
mybės atkūrimo dienai. Kon
certą rengia Lietuvos Respub
likos generalinis konsulatas 
New Yorke ir Amerikos lietu
vių bendruomenės Manhattan 
apylinkė. Koncerto programo
je  bus atliekami Franz Schu
bert, Osvaldo Balakausko ir 
Cesar Franck kūriniai. . Kon
certo pradžia - 7:30 vai. vaka
ro. Bilietai 30 dol., senjorams 
ir studentams - 20 dol. - gali
ma užsisakyti pas Laimą Šilei- 
ky tę-H ood tel. (212) 982
1335.

Msgr. Calise, Apreiškimo 
parapijos adm inistratorius,

ČIKAGOS KULTŪROS CENTRE ATIDARYTA DVIEJŲ 
LIETUVOS GRAFIKIŲ DARBŲ PARODA

Iš kairės: grafikė B. Zokaitytė, parodos kuratorė S. Žutautaitė ir 
grafikė E. Vertelkaitė parodos atidaryme. i.Dilytės nuotr.

Sausio 9 d. Čikagos kultū
ros centre oficialiai atidaryta 
paroda "Dvi Lietuvos grafikės: 
Eglė Vertelkaitė ir Birutė Zo
kaity tė" ("Two L ithuan ian  
Printmakers: Eglė Vertelkaitė 
ir Birutė Zokaitytė"). E. Ver
telkaitė ir B. Zokaitytė yra ži
nomos jaunos ir talentingos 
menininkės, dažnai rengian
čios asmenines parodas ir ak
tyviai dalyvaujančios jungti
niuose projektuose, o jų  kūry
ba įvertinta daugeliu apdova-

ruošia dr. Giedrės Kumpikai- 
tės filmo "Wings to Remem
ber" parodymą vasario 8 d., 
sekmadienį, 1:00 vai. po piet. 
Mt Carmel salėje (North 8th 
Street ir Havemeyer, Brook
lyn). įėjimas nemokamas ir vi
si maloniai kviečiami.

2009 metų Lietuvos Nepri
klausomybės šventė įvyks va
sario 22 d. Prasidės Šv. Mi- 
šiom 10 vai. Apreiškimo baž
nyčioje. Po to m inėjim as ir 
programa vyks Mount Carmel 
salėje. Pagrindinis kalbėtojas 
bus Generalinis konsulas Jo
nas Paslauskas. Meninę pro
gramą atliks sudėtinis choras 
vadovaujam as Gintarės Bu
kauskienės.

Norime priminti, kad Ap
reiškimo parapijos žinias ga
lite gauti įeinant į tinklalapį: 
w w w .annunciation-N Y .com  
Tuo pačiu noriu priminti, kad 
šią programą galite girdėti ir 
per savo kompiuterį ir pasakyti 
draugams ir pažįstamiems Lie
tuvoje ir kitur, kad mes tran
sliu o jam e per in te rn e tą : 
www.wpat93 Oam. com

Šiais metais Lietuva švęs 
1000 metų jubiliejų. Vyks dai
nų šventė. New Yorko lietuviai 
taip pat žada dalyvauti šven
tėje ir susibūrę į chorą, kuris 
repetuoja Mt. Carmel kleboni
joje, penktadieniais 6:45 v.v. 
choro vadovei Gintarei Bu
kauskienei vadovaujant. Visi 
kviečiami jungtis prie šios gru
pės, net, jei ir neturėsite gali
mybės vykti į Lietuvą šią va
sara, 2010 metais dainų šven
tė vyks Toronte, tai bus gali
mybė nuvykti į Kanadą ir ten 
dainuoti.

Dr. Giedrė Kumpikaitė

nojimų Lietuvoje ir užsienyje. 
Savo darbuose jos daugiausia 
dėmesio skiria moters fizinės, 
socialinės bei kultūrinės tapa
tybės nagrinėjimui.

Čikagos kultūros centras 
yra viena prestižiškiausių m e
no institucijų Ilinojaus valsti
joje ir kasmet sulaukia kelių 
šim tų parodų projektų. Tai, 
kad dviejų Lietuvos grafikių 
darbai buvo pasirink ti d e 
monstravimui, yra aukštas jų  
kūrybos įvertinimas. Abi atida
ryme dalyvavusios menininkės 
džiaugėsi galimybe pristatyti 
savo kūrinius plačiai Čikagos 
meno mylėtojų auditorijai.

Jungtinėmis Čikagos kultū
ros centro, Čiurlionio meno 
galerijos ir LR G eneralinio 
konsulato Čikagoje pajėgomis 
surengta E. Vertelkaitės ir B. 
Zokaitytės grafikos darbų pa
roda yra vienas pirmųjų šven
tinių Lietuvos tūkstantmečio 
minėjimo renginių Čikagoje.

Paroda Čikagos kultūros 
centre veiks iki kovo 29 d.

LR Generalinio konsulato Čika
goje informacija

Vasario 16-osios minėji
mas Los Angeles įvyks vasa
rio 8 d. Šv. Kazimiero parapi
jos patalpose, 2718 St. Geor
ge St., Los Angeles, C A. Pro
gramoje: 10:15 vai. r. - vėlia
vų pakėlimas parapijos kieme; 
10:30 vai. r. - iškilmingos šv. 
Mišios; 12 vai. p. p. - iškilmin
gas minėjimas ir meninė pro
grama.

Clevelando lietuvių "Švyturio" jaunimo šokių grupės vakaronėje 
"Norėčiau aš keliauti ten toli, toli..." deklamuoja Vilija Klimienė 
ir Ada Stungienė. R. Širvinsko nuotr.

Chicagi Tribune dienraštis, 
ryšium su Barack H. Obama iš
rinkimu JAV prezidentu, sausio 
19 dienos laidoje išspausdino 
keturiolikos garsiųjų žmonių 
nuotraukas ir trumpus aprašy
mus, kurie gyvenę Čikagoje ar
ba jos apylinkėse ir dabar Af
ganistane, Botsvanoje, Kinijo
je, Čekoslovakijoje, EI Salva
dore, Guyanoje, Indijoje, Irake, 
Izraelyje, Lietuvoje, Mozambi
ke, Pakistane ir Taivane užima 
aukštus valstybinius postus, bū
dami prezidentais arba minist
rais. Tame įspūdingame sąraše 
ir Valdas Adamkus, kaip Lie
tuvos Respubliko sprezidentas, 
kuris atvykęs į JAV 1949 m. ir 
baigęs civilinę inžineriją Illi
nois Technologijos institute, 16

C H IC A G O , IL

Lietuvių fondo kasmetinis 
vakaras nebuvo praėjusiais me
tais, bet šiemet sausio 17 d., Le- 
monte, Lietuvių centro salėje. 
Vakaras prasidėjo įvairia jaunų
jų  dailininkų kūrybos paroda. 
Parodos salės sienose išvydome 
aštuonių dailininkų kūrinius.

Gabrielė Aušraitė, įsigiju
si bakalauro laipsnį menų srity
je De Paul universitete, tapo ak
riliniais dažais ant drobės.

Audra Brooks, baigusi di
zaino studijas bakalauro laips
niu, mėgsta kurti didžiulius vaiz
dus, pritaikytus tatuiruotės me
nininkams, kur besidomintys 
"kūno menu" gali mokytis toliau 
šioje srityje. "Mano tikslas, kad 
patalpos nuo grindų iki lubų 
įgautų gyvybę".

Daina Lukaitė įsigijo ba
kalauro laipsnį pramonės di
zaino srityje ir pasiekė magist
ro laipsnį. Ji dėsto meną ir fo
tografiją gimnazijoje. Kuria 
aliejiniais, akriliniais dažais ir 
keramika. Jos darbuose atsi
spindi spontaniška išraiška, 
kuri suteikia žiūrovui laisvę sa
vai interpretacijai.

Vaiva Rimeikaitė siekia 
laipsnio reklamos kūrybos sri
tyje. Jos piešimo stilius jungia 
spalvų ir linijų žaismą, naudo
jant įvairias priemones. Lietu
viška kultūra ypač ryški jos ku

rnėtų dirbęs Amerikos Vidurio 
regiono gamtos apsaugos virši
ninku. Dienraštis pažymi, kad 
šiuo metu V. Adamkus yra iš
kiliausiai vertinamas politikas 
Europoje ir Lietuvoje, ir kad 
Čikaga didžiuojasi jo  moraliniu 
autoritetu. Tarp žymiųjų tame 
puslapyje yra, tarp kitų, Goldą 
Meir, buvusi Izraelio min. pir
mininkė, kuri 1917 m. dirbo 
Douglass bibliotekoje, atvyku
si iš Milwaukee miesto. Arba 
ir Jan Masaryk, pirmasis Če
koslovakijos prezidentas, dir
bęs Crane Plumbing C., kuris 
žuvo 1948 m. kom unistams 
okupavus Čekoslovakiją. Taip 
pat ir kitų biografijose pažymi 
gimimo kraštuose eitas svarbias 
valstybines pareigas. VR

rybiniuose darbuose.
Vilija Pakalniškė baigė di

zaino mokyklą, studijavo gravi
ravimą, bet dirba meno srityje. 
Jos abstrakčiame kūrinyje ji su
teikia erdvę dvasiniam išsilavi
nimui, o jos iliustraciniai darbai 
nagrinėja kūno ir dvasios nesu
gretinamą sąryšį.

Tndrė Sabaliūnaitė Ohio 
valstijos universitete studijuoja 
tarptautinius santykius ryšium 
su diplomatija, tačiau jaučia pa
traukimą menui. Fotografijos 
darbai parodo jos kūrybinius re
zultatus, kuriuose dėmesys ski
riamas dviem dimensijom. Me
nų parodoje jos kūrinys "Akys" 
laimėjo pirmą vietą.

Natalija Skvirblytė specia
lizuojasi skulptūrų kūrime. Ji 
lankė Peruvian College of Fine 
Arts. Ją domino grafikų dievo 
Adonio skulptūra - tai jos pirma 
skulptūra. Ji kuria naują seriją 
skulptūrų iš žmonių kaukolių, 
kaip persikūnijimo simbolių.

Aras Volodka, vienintelis 
vyras šioje parodoje, yra baigęs 
Amerikos meno akademiją. Jis 
kuria tapybos srityje ir taip pat 
piešia tušu. Jo kūrybos darbai 
buvo išstatyti parodoje, kuri pa
vadinta Lietuvos tūkstantmečio 
aidas išeivijoje".

Nora Aušrienė buvo šios 
parodos vyriau šia rengėj a Lie
tuvių fondo vardu. Jos meniš
kai išdėstyti jaunųjų dailinin
kų kūriniai Lietuvių dailės mu
ziejuje darė puikų įspūdį ir 
daug kuo prisidėjo prie paro
dos pasisekimo. Pagirtina, kad 
Fondas jaunuosius įjungė į lie
tuvišką renginį.

Skaistė Aniulienė, Lietuvos 
Generalinė konsule, tarė Fondo 
pokylyje sveikinimo žodį. Vaka
rą sklandžiai vedė LF valdybos 
pirmininkas Ramūnas Astraus
kas. Stipendijų čekius įteikė LF 
Tarybos pirm. Arvydas Tamulis. 
Čikagos lituanistinės mokyklos 
direktorė Jūratė Dovilienė dėko
jo Fondui už paramą ir įteikė 
mokinių pieštą dovaną. "Kuni
gaikščių" restoranas teikė vaka
rienę, šokiams grojo brolių Šva- 
bų orkestras.

http://www.annunciation-NY.com
http://www.wpat93
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Sausio 14 d. Lietuvos vadovas Valdas Adamkus priėmė JAV ambasadorių Lietuvoje John A. Cloud, 
kuris įteikė JAV prezidento padėką. www.president.lt

LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos ir Turkijos užsienio reikalų ministerijų konsul

tacijų metu sausio 20 dieną Lietuvos užsienio reikalų m inis
terijoje aptartos Turkijos derybos dėl narystės ES. Taip pat 
buvo kalbama apie galim ą Turkijos indėlį į Europos energeti
nį saugumą ir pristatyta Lietuvos pozicija ES Rytinės partne
rystės iniciatyvos klausimu.

Afganistano Goro provincijos sostinėje Čagčarane sau
sio 18 dieną prasidėjo provincijos teisėsaugos sistemos dar
buotojų kvalifikacijos kėlimo kursai. Kursuose Goro provin
cijos prokurorai ir teisėjai tobulins savo žinias ikiteisminio 
tyrimo, tarptautinės teisės, kriminalistikos, teisėsaugos insti
tucijų bendradarbiavimo ir kitose srityse. Šie kursai skirti jau 
pažengusiems klausytojams.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas 
sausio 16 dieną su Lietuvoje viešinčiu Švedijos užsienio rei
kalų ministru Carlu Bildtu aptarė regiono energetinio saugu
mo ir kitus aktualius tarptautinės politikos klausimus.

Moldovos prezidentas Vladimir Voronin sausio 15 die
ną ambasadoriui ypatingiems pavedimams Kęstučiui Jankaus
kui įteikė „Meritul Civic“ medalį už nuopelnus, padedant Mol
dovai įgyvendinti eurointegracines reformas. LR URM

BALTIJOS VALSTYBIŲ KANDIDATĖ UNESCO POSTUI

JAV DĖKOJA LIETUVAI
JAV prezidentas George W. lyvaujantys sėkmingoje Irako iš-

Bush dėkoja Lietuvos Vyriausy
bei ir žmonėms už dalyvavimą 
daugianacionalinėse pajėgose 
misijoje Irake. Kadenciją bai
giančio JAV vadovo laišką pre
zidentui Valdui Adamkui perda
vė JAV ambasadorius John A. 
Cloud.

"Šiuo metu, kai Lietuvos ka
riuomenė baigia savo misiją Ira
ke, norėčiau Jungtinių Valstijų 
vardu nuoširdžiai padėkoti Lie
tuvos Vyriausybei ir žmonėms 
už dalyvavimą daugianacionali
nėse pajėgose nuo 2003 metų 
birželio mėnesio. Ypač norėčiau 
padėkoti pėstininkų daliniams, 
kurie tarnavo Pietryčių ir "Pie- 
tūs-Centras" daugianacionalinė
se divizijose", - rašoma laiške.

G.W. Bush teigimu, Lietu
vos pasiryžimas remti ir stip
rinti Irako demokratinę valdžią 
liudija Lietuvos žmonių valią 
ir įsipareigojimą siekti laisvės 
pasaulyje.

"Lietuviai gali didžiuotis da-

AMBASADORIUS A.BRŪZGA PADĖKOJO KADENCIJĄ BAIGIANČIAM 
PREZIDENTUI G.BUSH UŽ PARAMĄ LIETUVAI

Sausio 15d. V ašingtone, 
Valstybės departamente, m i
nint JAV užsienio politikos pa
siekimus 2001 -2009d., LR am
basadorius Audrius Brūzga pa
dėkojo kadenciją baigiančiam 
JAV prezidentui George W. 
Bush už paramą ir palankumą 
Lietuvai.

Už nuoseklumą ginant de
mokratijos iškovojimus visa
m e p asau ly je , p rez id en tu i 
G.W.Bush įteiktos atminimo 
dovanos, simboliškai prim e
nančios NATO plėtrą ir laisvės 
kovas Balkanuose bei Pietry
čių Azijoje.

NATO plėtrai skirtoje kom
pozicijoje pavaizduotos 9 nau
jų  NATO narių, tame tarpe 
Lietuvos, vėliavos ir parašytos 
datos, kada šios šalys įstojo į 
sąjungą. Įteikdama prezidentui 
Bush atminimo dovanas. Vals
tybės sekretorė C.Rice visų

vadavimo operacijoje ir savo pa
stangomis mažinantys smurtą 
Irake. Mūsų bendra patirtis Ira
ke pastaraisiais metais rodo su
stiprėjusią mūsų šalių partnerys
tę globaliniais strateginiais klau
simais. Esu įsitikinęs, kad šie ry
šiai dar labiau stiprės mūsų vy
riausybėms siekiant tolesnio 
bendradarbiavimo ir dirbant pa
saulinio saugumo, taikos ir lais
vės labui", - laiške rašo G.W. 
Bush.

Lietuvos vadovas susitikime 
su JAV ambasadoriumi pabrė
žė, kad Lietuvai buvo, yra ir bus 
labai svarbu turėti tokią partne
rę kaip Jungtinės Am erikos 
Valstijos, kurios daug prisidėjo 
prie mūsų kelio į NATO.

"Niekada nepamiršiu prezi
dento G.W.Bush žodžių, ištartų 
jo vizito Lietuvoj e metu prie Vil
niaus Rotušės 2002 metų lapkri
čio mėnesį", - sakė V. Adamkus.

"Tikrai viliuosi, kad arti
mas, šiltas, strategiškas bendra

JAV diplomatų vardu dėkojo 
už principingą ir nuoseklią už
sienio politiką.

Valstybės sekretorė C.Ri
ce p am in ė jo , kad is to r i ja  
m ėgsta pokštauti su žmonių 
atm intim i ir kažkada atrodę 
neįm anom i dalykai praėjus 
metams prisimenami kaip sa
vaim e sup ran tam i. "V ieną 
dieną atrodys savaime supran
tama, kad NATO išaugo nuo 
19 šalių narių 2001 m. iki 26 
šiandieną ir dvi naujos šalys 
turi prisijungti netrukus. 
Vieną dieną atrodys savaime 
suprantam a, kad Č ek ija  ir 
Lenkija, Rumunija ir Bulga
rija, Lietuva ir Estija sėdi ša
lia senesnių sąjungos šalių, 
kurios nugalėjo Sovietų impe
rializm ą ir, kad NATO konfe
rencija 2006 m. buvo rengia
ma buvusioje Sovietų paverg
toje Latvijoje.

darbiavimas vyks ir su naująja 
JAV administracija. Jos dėme
sys mums, visam mūsų regio
nui, yra itin svarbus ir itin ver
tinamas. Mes turime daug ben
drų sąlyčio taškų, bendrų dar
bų. Esame vienodai laisvę ir de
mokratiją mylinčios tautos", - 
sakė šalies vadovas.

Prezidentas pažymėjo, kad 
labai svarbu ir prasminga kartu 
dirbti siekiant taikos ir pastovu
mo ne tik Europos Rytuose, bet 
ir tokiuose karštuose taškuose 
kaip Irakas ir Afganistanas.

"Labai džiaugiuosi, kad Lie
tuvos kariai buvo aukštai įver
tinti savo partnerių Afganistane 
ir Irake. Todėl turime ir toliau 
įgyvendinti savo įsipareigoji
mus ir tęsti svarbias misijas Af
ganistane", - cituojam as V. 
Adamkus Prezidento spaudos 
tarnybos pranešime.

Pokalbio metu JAV ambasa
dorius aptarė naujosios admi
nistracijos užsienio politiką ir 
jos veiklos tikslus.

LGĮTIC

Tos pačios dienos vakare 
prezidentas G.W.Bush pasku
tinį kartą iš televizijos ekranų 
kreipėsi į amerikiečių tautą.

LR ambasada Vašingtone
I

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas ir ambasadorė Ina Marčiulionytė, viduryje, 
su Lietuvoje esančiais užsienio valstybių ambasadoriais. LR URMnuotr.

Lietuvos užsienio reikalų 
ministras Vygaudas Ušackas 
sausio 21 dieną Lietuvoje re
ziduojantiems užsienio šalių 
ambasadoriams pristatė ben
drą trijų Baltijos šalių -  Lietu
vos, Latvijos ir Estijos -  kan
didatę į Jungtinių Tautų švie
timo, mokslo ir kultūros orga
nizacijos (UNESCO) genera
linio direktoriaus postą -  am
basadorę Iną Marčiulionytę.

„Lietuvos nuolatinė atsto
vės U N ESCO  am basadorė 
I.Marčiulionytė turi įvairiapu
siškos darbo patirties tiek švie
timo, tiek mokslo, tiek kultū
ros srityje. Ji su atsidavimu 
siekia pagerinti švietimo padė
tį pasaulyje, svarus jos įnašas 
į materialiojo ir nematerialio
jo  kultūros paveldo apsaugą 
liudija, kad ambasadorė I.Mar- 
čiulionytė -  vienas geriausių 
kandidatų UNESCO generali
nio direktoriaus postą“, -  sa
kė V.Ušackas, prašydamas pa
ramos kandidatei. V.Ušackas 
taip pat pasidžiaugė, kad ben
dras Baltijos šalių kandidatės 
iškėlimas -  puikus diplomati
nio bendradarbiavimo su kai
myninėmis šalimis pavyzdys.

Lietuvos diplomatijos va
dovas padėkojo Estijos ir Lat
vijos vyriausybėms ir šių ša
lių ambasadoriams Lietuvoje

Hardžiui Baumaniui ir Tiltui 
Naberui už pasitikėjimą ir pa
ramą kandidatei iš Lietuvos. 
„V alstybių bendradarb iav i
mas, mūsų kultūra ir kūrybin
gi žmonės yra vieni svarbiau
sių mūsų diplomatijos instru
mentų”, -  sakė V.Ušackas. Pri
mindamas, kad šiemet Lietu
va mini savo vardo tūkstant
mečio jubiliejų, o Vilnius pa
skelbtas Europos kultūros sos
tine, V.Ušackas pažymėjo, kad 
tai yra simboliškas ir ypač tin
kamas metas Lietuvai kandida
tuoti į vieną svarbiausių kul
tūros politikos postų pasauly
je. Jis pakvietė užsienio šalių 
diplomatus ne tik apsilankyti 
Vilniaus -  Europos kultūros 
sostinės programos renginiuo
se, bet ir aktyviai įsitraukti į sa
vo šalių meninių programų or
ganizavimą Vilniuje.

Diplomatinio korpuso at
stovams ministras taip pat pri
statė naujosios Vyriausybės 
u žsien io  p o litik o s  tik slus. 
V.Ušackas pabrėžė, kad Lietu
va, visais laikais puoselėjusi 
demokratinėmis vertybėmis ir 
įsipareigojimais pagrįstą už
sienio politiką, ir toliau tikisi 
išlaikyti draugiškus, profesio
nalius ir konstruktyvius santy
kius su užsienio valstybėmis ir 
jų  atstovais Lietuvoje. LR URM

http://www.president.lt
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MAESTRO JONAS ALEKSA APDOVANOTI SMUIKININKŲ KONKURSO 
LAUREATAI

Lietuvos operos ir baleto 
teatras pagerbė ilgamečio šio 
teatro vyriausiojo dirigento Jo
no Aleksos (1939-2005) atmi
nimą - šį sausį maestro būtų 
šventęs 70 metų jubiliejų. Mi
nėjimo metu teatre buvo ati
dengiamas skulptoriaus Gedi
mino Piekuro sukurtas dirigen
to J. Aleksos skulptūrinis por
tretas. Išlietas iš bronzos, jis 
įkurdintas specialiai parengto
je  nišoje teatro Raudonojoje 
fojė pirmajame balkone prie 
Šviesų ložės. Skulptūra specia
liai apšviesta, šalia buvo gali
ma matyti J. Aleksos archyvi
nes nuotraukas.

Vilnietis skulptorius G. 
Piekuras dirigento portretą 
kūrė daug taręsis su maestro 
gerai pažinojusiais, su šia as
menybe dirbusiais žmonėmis. 
Skulptūroje įamžintas nepa
m irštam as vien  m aestro  J. 
Aleksai būdingas batutos mos
tas. Sausio 16 d. vakarą teatre 
buvo rodoma Wolfgang Ama
deus Mozart opera "Don Žua- 
nas", skirta dirigentui J. Alek
sai atminti. Spektaklyje dai
navo V ytautas Juozapaitis, 
Liudas Norvaišas, Joana Ged- 
mintaitė, Irena Zelenkauskai- 
tė, Kęstutis Alčauskis, Sigutė 
Stonytė ir Vladas Bagdonas. 
Spektaklį dirigavo J. Aleksos 
mokinys ir buvęs kolega Mar
tynas Staškus.

Beveik prieš ketverius me
tus miręs J. Aleksa Lietuvos 
operai dirigavos per 40 metų, 
ilgą laiką buvo LNOBT vyriau
siuoju dirigentu. J. Aleksa su
kaupė fenomenalią patirtį, da
lijosi ja  su kolegomis ir moki
niais, buvo vienas mylimiausių 
profesorių Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijoje, kaip ir vie
nas talentingiausių ir profesio
naliausių dirigentų Lietuvos 
muzikinėje kultūroje.

Jonas Aleksa dirigavimą 
studijavo tuometėje Lietuvos 
konservatorijoje (dabar Lietu

KULTŪROS KRONIKA
Tai, jog Vilniaus apygar

dos prokuratūra pradėjo iki
teisminį tyrimą dėl įtariamo 
turto švaistymo stambiu mas
tu renovuojant Nacionalinio 
operos ir baleto teatro sceną, 
teatro vadovo Gintauto Kėvi
šo visai negąsdina, mat jis jau 
turi patirties: prieš keletą me
tų pasišvaistęs Lietuvos nacio
nalinės filharmonijos lėšomis, 
taip ir liko nenubaustas. Gin
tautas Kėvišas, Nacionalinio 
operos ir baleto teatro (NOBT) 
direktorius, teisėsaugos akira
tyje dėl švaistymosi valstybi
niais m ilijonais atsiduria ne 
pirmą kartą. Prieš šešerius me
tus Valstybės kontrolė nusta
tė, kad G.Kėvišui būnant Lie
tuvos nacionalinės filharmoni
jos direktoriumi buvo ne tik

Lietuvos operos ir baleto teatras sausio 16 d. pagerbė ilgamečio 
šio teatro vyriausiojo dirigento Jono Aleksos (1939-2005) atmini
mą - šį sausį maestro būtų šventęs 70 metų jubiliejų. Minėjimo 
metu teatre atidengiamas skulptoriaus Gedimino Piekuro sukur
tas dirigento J. Aleksos skulptūrinis portretas. ELTA

vos muzikos ir teatro akademi
ja), Sankt Peterburgo N. Rims- 
kio-Korsakovo konservatori
jos aspirantūroje pas Jevgeni
jų  Mravinskį, stažavo Vienos 
muzikos akademijoje. Lietu
vos operos ir baleto teatro di
rigentu tapo 1965 metais, tuo
met parengė ir savo pirmąją 
prem jerą - Carl O rff operą 
"Gudruolė". Jo repertuare bu
vo per 30 operų premjerų ir 
daugiau kaip 15 baleto spek
taklių. Maestro buvo kviečia
mas parengti premjerų tuome
čio Leningrado, Erfurto, Bra
tislavos teatruose. Jis su per
traukomis buvo Lietuvos ope

n esk a id ria i o rgan izuo jam i 
koncertai, bet ir švaistomasi 
autoriniais honorarais. Tačiau 
tąkart direktoriui pavyko iš ba
los išlipti sausam...

Kultūros paveldo depar
tamentas, teismui skundęsis, 
kad be jų  leidimo naktimis bū
davo apšviečiam a valstybės 
saugoma Biržų pilis, gavo at
kirtį. Tvirtovę apšviesti buvo 
sumanęs jaunas Biržų viceme
ras Aurimas Frankas, kad jos 
prieigose nesibūriuotų chuli
ganiškai nusiteikę jaunuoliai. 
Pilies apšvietimo iniciatorius 
kreipėsi į Panevėžio apygardos 
administracinį teismą prašyda
mas panaikinti paveldosaugi- 
ninkų įspėjimą. Teismas nusta
tė, kad patraukti administraci
nėn atsakom ybėn A .Franko

ros ir baleto teatro vyriausia
sis dirigentas, 1995-1998 m. - 
LNOBT vadovas. 1990-1994 
m. dirbo Slovakų nacionalinės 
operos Bratislavoje vyriau
siuoju dirigentu.

Profesorius J. Aleksa ap
dovanotas Latvijos Didžiuoju 
muzikos prizu, Didžiojo Lietu
vos kunigaikščio Gedimino 3- 
iojo laipsnio ordinu. 2003 me
tais dirigentas tapo Lietuvos na
cionalinės kultūros ir meno pre
mijos laureatu. 2007 metais lei
dykla "Tyto alba" išleido mu
zikologo Edmundo Gedgaudo 
monografiją "Muzikos magas 
Jonas Aleksa". LGĮTIC

nėra už ką. Po pusantrų metų 
trukusių ginčų Vyriausiasis ad
ministracinis teismas paveldo- 
saugininkų skundą atmetė. Vi
cemeras reabilituotas, ši teis
mo nutartis neskundžiamą.

Šv. Brunonas prieš tūks
tantį metų nužudytas netoli Jur
barko. Tačiau galvą jam  nurė
žė ne lietuviai. Tokia istorinė 
versija keliama kauniečio kal
bininko baltisto Lėto Palmaičio 
knygoje. Į knygynus keliaujan
čios jo  knygos "Įmintos tūks
tantmečio mįslės" nė vienas is
torikas dar nėra skaitęs. Todėl 
m okslininkų diskusijos apie 
knygoje išsakytą istorinę versi
ją  kol kas neverda. Laikraštis 
Kauno diena pirmasis savo skai
tytojams suteikė progą susipa
žinti su kitokia tūkstančio metų 
senumo storinių įvykių versija.

LGĮTIC

Sausio 14 d. vakarą Nacio
nalinėje filharmonijoje pasibai
gus finaliniam konkurso turui, 
vertinimo komisija, vadovauja
ma Gidono Kremerio, paskelbė 
laureatus. Pirmoji konkurso 
premija įteikta 25 metų Rusijos 
atlikėjui Sergejui Malovui. 5 
tūkst. eurųpremijąpelnęs smui
kininkas sužavėjo ir finalinio tu
ro publiką, kuri sukėlė ovacijas 
ir skyrė pagrindiniam laureatui 
savo prizą. Dvi antrąsias pre
mijas pelnė lietuvių smuikinin
kė Justina Auškelytė ir rusų 
smuikininkas Michailas Počeki- 
nas. Dvi trečiosios premijos pa
skirtos Pietų Korėjos atstovei 
Tae Sunny ir rusų smuikininkui 
Jevgenijui Sviridovui.

Konkurso vertinimo komisi
ja  šįmet nutarė skirti ne du, bet 
vieną diplomą-jis atiteko lietu
vių smuikininkei Ievai Paukšty
tei. Įteiktos ir kelios specialio
sios premijos. Už virtuozinio kū
rinio atlikimą apdovanotas Mol
dovos atlikėjas Dumitru Pocitari 
- svečią apdovanojo kultūros mi
nistras Remigijus Vilkaitis.

Už geriausią lietuviško kū
rinio - kompozitoriaus Felikso 
Bajoro "Threshold" (“Slenks
tis”) atlikimą įvertinta lietuvai

GROŽINĖS LITERATŪROS 
KONKURSAS

Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, Lietuvos vardo 
pirmą kartą Kvedlinburgo analuose 1009 metais pa
minėjimo proga ir tūkstantmečio jubiliejui pagerbti, 
skelbia romano konkursą.

Skiriamos trys premijos:

T-oji - 5,000 dol,

TT-oji-3,000 dol.,

TTT-oji - 2,000 dol.

Tema kūrėjams: LTETUVAT-TŪKSTANT1SMETŲ!
Mes didžiuojamės tūkstančio metų 
istorija ir šimtmečiais kurta tautine 
kultūra.

Laikas: Paskutinėkūrinioišsiuntimodataoropaš-
tu 2009 m. birželio 30 d. Prašome ne
laukti ir kūrinius siųsti anksčiau.

Kūrinius siųsti: ALTS, KONKURSAS
2711 West 7 Is' Street,
Chicago, TL 60629-2005, USA

Teksto paruošimas: Konkursui siunčiamas kūrinys turi būti 
ne mažiau 200 puslapių, parašytas 
spausdinimo mašinėle arba kompiute
riu, pasirašytas slapyvardžiu. Slapy
vardis turi būti užrašytas ant atskiro 
užklijuoto vokelio, į kurį reikia įdėti 
savo kortelę su vardu, pavarde, adre
su, telefono ir fakso numeriu. Tik lai
mėjusio rašytojo vokas bus atidarytas. 
Nepremijuoti kūriniai negrąžinami.

Vertinimo komisija:
Danutė Bindokienė,
Dr. Jonas Jasaitis,
Petras Palilionis,
Stasė Petersonienė,
Vytautas Volertas.

Premijų įteikimas: Lietuvių literatūros šventėje, Čika
goje, JAV, Kovo 11 -osios -  Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės 
metu.

tė Agnė Doveikaitė. 5 tūkst. li
tų premiją atlikėjai skyrė progra
mos "Vilnius - Europos kultū
ros sostinė" organizatoriai.

Jungtinių Amerikos Valstijų 
ambasados Vilniuje įsteigta pre
m ija už geriausią J. Heifetz 
transkripcijos atlikimą atiteko 
lenkų smuikininkei Malgorzatai 
Wasiucionek.

Finaliniame ture geriausi 
konkurso dalyviai Nacionali
nės filharmonijos scenoje grie
žė kartu su Lietuvos naciona
liniu simfoniniu orkestru. Š.m. 
Kultūros ministerija pirmą kar
tą solidžiai parėmė konkursą - 
skyrė jo  organizavimui ir pre
mijoms 150 tūkst. litų, tuo pa
keldama konkursą į valstybinį 
lygmenį. Pasak konkurso ren
gėjų, jaunajam  smuikininkui 
turėti konkurso diplomą su J. 
Heifetz ir žiuri pirmininko G. 
Kremerio pavardėmis yra ne
įkainojama pradedant tarptau
tinę smuikininko karjerą.

Pirmą kartą J. Heifetz smui
kininkų konkursas įvyko 2001 
metais minint Vilniuje vaikystę 
praleidusio J. Heifetz gimimo 
100-metį. Šįmet konkurse daly
vavo 26 atlikėjai iš 10 pasaulio 
šalių. LGĮTIC
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A.A.PRELATĄ JONĄ KUCINGĮ IŠLYDĖJUS

A.a. prel. Jonas Kučingis

Dar taip neseniai, atšven
tęs savo 100-jį gim tadienį, 
sėdėdam as prie m iegam ojo 
kam bario lango, jis  laimino 
kiem e susirinkusius ta proga 
j į  pasveikinti parapijiečius, 
p a lin k ė ti jam  sveikatos ir 
Dievo palaimos toliau eiti gy
venimo keliu.

Šiandien šį šimtametį Lie
tuvos ąžuolą išlydėjome į jo  
amžino poilsio vietą. Paliko
me j į  svetimoje, nors ir sve
tingoje šalyje, bet toli nuo tė
viškės namų, toli nuo jo  m y
limos Lietuvos.

P relatas Jonas K učingis 
gim ė Švėkšnos parap ijo je , 
ketvirtas iš dešim ties vaikų 
Stepono Kučinsko ir Barbo
ros G ečaitės-K učinsk ienės 
šeimoje.

1937 metais vyskupo Jus
tino S taugaičio  įšventintas 
kunigu pirm ą paskyrim ą gau
na būti naujai besikuriančios 
Šilalės gimnazijos kapelionu 
ir parapijos vikaru.

1940 m etų  b irž e lio  15 
d.(!) Telšių katedroje, daly
vaujant vysk. Juliui Staugai
čiui ir visai Telšių kariuom e
nės įgulai, m iesto ir apskri-

PASKUTINIS SUDIEV 
ANTANUI MAŽEIKAI

Gruodžio aštuonioliktą liūd
nai suskambėjo varpai, sugau
dė vargonai. Los Angeles šv. 
Kazimiero bažnyčion susirinkę 
a.a. Antano Mažeikos artimie
ji, draugai ir gerbėjai susikau
pę išklausė kun. Tomo Kara- 
nausko pamokslo ir gedulingų 
Mišių. Giedojo solistai Janina 
Čekanauskienė, Antanas Poli- 
kaitis ir Rimtautas Dabšys,juos 
papildė muz. Viktoras Ralys ir 
jo  vedamas parapijos choras. 
Ant karsto - gražiai įrėminti Ve
lionio per ilgą, Lietuvos labui 
ir lietuviškai veiklai paaukotą 
gyvenimą, gauti medaliai. Tarp 
jų  - Vyčio Kryžiaus ordino Ka
rininko kryžius. Apie karstą 
puokštės ir vainikai - geltona, 
žalia, raudona.

Po M išių į Forest Lawn ka
pines - ilga vilkstinė lydėtojų 
mašinų. Diena vėsi, bet sau
lė, lyg irgi atsisveikindama, 
karstą apgaubė spinduliais ir

ties vadovams, tuometinis VI 
p ės tin in k ų  L ietuvos k u n i
gaikščio M argio pulko II ba
taliono ir Telšių A m atų m o
kyklos kapelionas Jonas Ku
čingis prisaikdino apie šimtą 
naujokų kareivių.

19 4 1 m etų birželio m ėne
sį prasidėjęs karas j į  randa 
Šilalėje. Ten būnant jis gau
na paskyrimą būti Telšių gim
nazijos kapelionu, kur išbu
vo iki pasitraukim o iš Lietu
vos 1944 m etų vasarą. Rug
sėjo 8, vyskupo P. Ramanaus
ko patariam as, atsisveikina 
su L ietuva ir p radeda ilgą 
odisėją, kuri j į  nuveda iki Ca- 
lifornijos. Per beveik du m ė
nesius trukusią kelionę lap
kričio l dienos vakare jis  pa
galiau suranda naujus namus 
Vokietijoje, Švabijos provin
cijoje, nedideliame Nasgens- 
tadt m iestelyje.

1946 m etais pre la to  Ju
liaus M acijausko kvietim u 
kun. Kučingis atvyksta į Los 
Angeles padėti dirbti naujai 
steigiamoje lietuvių parapijo
je. Visiškai pablogėjus prela
to M acijausko sveikatai (m i
rė 1947 metų gegužės 14 d.),

g lo s tė  su s ik au p u s iu s  p rie  
karsto susirinkusių veidus. Po 
paskutinių kunigo žodžių ir 
palaiminimo sugiedota tradi
cinė "Marija, Marija" ir Lie
tuvos himnas. Visi pakviesti į 
parapijos salę gedulingiems 
pietums, kur šeimininkės jau 
laukė prie padengtų stalų. Po 
pietų garbės gen. konsulas Vy
tautas Čekanauskas, organiza
c ijų  a ts to v a i ir asm en išk i 
draugai ėjo prie mikrofono iš
sakyt savo pagarbą ir padėką 
Velioniui, užuojautą jo  arti
m iesiem s: žm onai Liucijai, 
dukrai Umarai, sūnui Tomui ir 
kitiems artimiesiems. Ilmara 
visiems ir už viską gražiai pa
dėkojo.

Antanas Mažeika - kilni as
menybė, didis žmogus, didis 
lietuvis.

Dėkojam likimui, kad buvai 
mūsų tarpe. Ilsėkis Ramybėje.

Rūta Šakienė

kun. Kučingis jau  1947 metų 
balandžio 11 d. yra paskiria
mas šv. Kazimiero bažnyčios 
klebonu.

Lankantis Lietuvoje po ne
prik lausom ybės atstatym o, 
man teko sutikti kunigų, kurie 
skundėsi, kad seminarijoje jų  
niekas nemokė būti statybinin
kais - kontraktoriais, o dabar 
reikia rūpintis naujų bažnyčių 
statymu ar senų remontavimu. 
Čia man tuojau prisiminė pre
latas Kučingis. Jis taip pat bu
vo tos pačios sistemos auklė
tinis, bet žiūrėkite ką j is nuvei
kė Los Angeles. Savo darbais 
jis pilna ta žodžio prasme ati
tiko dr. Šliupo "didelio kuni
go" sampratą.

P relatas, tapęs klebonu, 
tuoj pat pradėjo rūpintis nau
jos bažnyčios statymu. 1951 
metų lapkritį, pabaigus naujos 
bažnyčios darbus, Los Ange
les Times taip komentavo šį 
įvykį: "Ten, Lietuvoje bažny
čios griaunam os, verčiamos 
sandėliais, o čia A m erikoje 
jos statomos, gražinamos".

Ne gana to, 1960 metais pre
latas pastato aštuonių skyrių pa
rapijinę mokyklą, kurios patal
pomis iki šių dienų nemokamai 
naudojasi lituanistinė šeštadie
ninė mokykla.

Suprasdamas trūkumą in
formacijos, jis pradeda leisti 
laikraštėlį "Parapijos žinios". 
Per šį laikraštėlį jis ragino, 
kvietė lietuvius artimai glaus
tis prie savo parapijos. Jis su
prato, kad parapijos progresas 
yra jos žmonių rankose, o jų  
gera širdis tai parapijos auk
so kasykla.

PRISIMINUS A.A. ANTANĄ MAŽEIKĄ
Naujagimis savo atėjimu į 

šį pasaulį sukelia didį džiaugs
m ą j į  supančiai šeimai. Jam au
gant ir žengiant gyvenimo ke
liu prie džiaugsmo pritampa 
bendrakeleivis skausmas. Jais 
jis dalijasi su artimaisiais, su 
draugais. Peržengus gyvenimo 
slenkstį belieka tik skausmas 
giliai apgaubiantis šeimą ir vi
sus tuos su kuriais jis artimai 
bendravo, dirbo.

Šiandien į amžino poilsio 
vietą išlydėjome vieną iš m ū
sų veikliausių šio lietuviško 
telkinio darbuotojų a.a. A nta
ną Mažeiką. Jo netekimas il
gai bus jaučiamas mūsų tar
pe. Su juo man teko ilgus m e
tus bendrauti, dirbti kartu ke
liose organizacijose, j į  geriau 
pažinti. Tai buvo žmogus, ku
ris lietuviškai veiklai atidavė 
visas savo jėgas, geriausius 
gyvenimo metus. Jis ne tik bu
vo uolus įvairių organizacijų 
narys, bet dažnai jom s ir va
dovavo. Jis buvo tas žmogus, 
kuris sugebėjo rasti bendrą 
kalbą ir su draugais ir su kito
kia nuomone turinčiais asme
nimis. Būdamas stiprios va-

Po atvykim o į A m eriką, 
trumpai pabuvęs Philadelphi- 
jo je ir ten pamatęs Lietuvių 
dienų renginį, tą idėją atsive
žė į Los Angeles. Čia j i  ilgą 
laiką buvo didžiausiu kultū
riniu renginiu į kurį susirink
davo tūkstančiai lietuvių.

Prelatas m okėjo prieiti ir 
prie am erikiečių politikierių 
- senatorių, atstovų rūm ų na
rių, merų, gubernatorių, ku
rie savo dalyvavim u jo  orga
nizuojam ose Lietuvių dieno
se daug pasitarnavo lietuvių 
ir L ietuvos re ikalam s. Per 
Lietuvių dienas jis išvedė lie
tuvius iš savo kiemo ir paro
dė kokia yra gyva ir svari ši 
tautinė grupė.

Būdam as energingas or
ganizatorius, prelatas išugdė 
didelę ir veiklią lietuvių ben
druom enę A m erikos vaka
ruose. Rėmė senas organiza
cijos, padėjo  kurti nau jas. 
Kviesdamas parapijiečius įsi
jungti į parapijos kom itetą jis 
iešk o jo  d a rb in in k ų  p ad ė ti 
jam  vykdyti jo  sumanymus, 
nes jų  jam  niekuom et nesti
go. Jis rėmė chorą, jaunim o 
veiklą, spaudą, lietuvių šal
pą, kultūrinius renginius, įkū
rė šeštadieninę mokyklą. Pre
latas, tarnaudam as D ievui, 
Bažnyčiai, Lietuvai, o ypač 
pabėgėliam s, savo sugebėji
mu, energija ir išradingumu, 
su meile ir pasišventim u dir
bo jų  gerovei, negailėdam as 
savo jėgų  ir laiko.

Jis buvo vienas iš pirm ų
jų , kuris Lietuvos laisvinimo 
reikalui plėtojo ryšius su JAV 
kongreso nariais bei vietos 
valdžios pareigūnais. Jis sa
kė, kad parapija y ra ne tik

lios, jis atkakliai gynė savo 
įsitikinimus, bet tuo pačiu ne
paneigė teisės ir kitam pana
šiai elgtis. Jeigu kartais ir pa
keldavo balsą kalbėdamas, tai 
darė ne iš blogos valios. Ne
prisimenu, kad aš būčiau j į ka
da nors matęs piktą, nors vie
ną kartą šioj e salėj e m an ir te
ko būti tarpininku - bandyti iš
spręsti nesusipratim ą k ilusį 
tarp dviejų senų draugų. Bė
giojau nuo vieno prie kito 
bandydamas ir išklausyti ir ką 
nors teigiamo pasiūlyti nesu
sipratimui išspręsti. Nežinau 
k iek  m ano tarpininkavim as 
padėjo, bet žinau, kad ta jų  
draugystė neiširo - jie  ir toliau 
liko gerais draugais.

Buvęs Lietuvos kariuome
nės karininkas Antanas Mažei
ka niekuomet neatsižadėjo ka
riškos priesaikos tarnauti Lie
tuvai. Lietuvos Respublikos 
prezidentas 2006 metais Ne
priklausomybės šventės proga 
apdovanojo leitenantą Lietu
vos vietinės rinktinės Vilniaus 
divizijos kuopos vadą Antaną 
Mažeiką Vyčio Kryžiaus ordi
no Karininko kryžiumi. Pagal

Dievo nam ai, bet ir lietuvy
bės tvirtovė. Kad parapija yra 
veiksnys, kurios tikslas yra 
tarnauti žmogui.

Prelatas į pensiją pasitrau
kė 1984 m. Sulaukęs savo 
taip mylimai Lietuvai laisvės, 
kelis kartus vyko į ją  su pa
ram a Telšių kunigų sem ina
rijai.

įvertindamas kunigo Jono 
Kučingio darbus, Šv. Tėvas 
1965 m. jam  suteikė Popie
žiaus Rūmų prelato titulą, o ne
priklausoma Lietuva - 1997 m. 
apdovanojo j į  Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino 
ordino karininko kryžiumi.

Netekome didžios asm e
nybės, bet ji paliko mums tur
tą , k u r į  esam e įp a re ig o ti 
branginti ir saugoti ateinan
čioms kartoms. Ši jo  sukurta 
lietuviška šventovė, šis lietu
viškas telkinys buvo jo  gyve
nimo tikslas. Lai nelieka nei 
vieno lietuvio, kuris nepažin
tų prelato Kučingio iš jo  nu
veiktų darbų ir nepasisemtų 
stiprybės tęsti jo  pradėtą dar
bą. Taip mes pagerbtum e šio 
šviesaus asmens prisim inim ą 
ir jo  pastangas kuriant šią lie
tuvišką tvirtovę prie Ram io
jo  vandenyno kranto.

Tepriima j į  Dievas į savo 
dangiškąją buveinę ir sutei
kia jam  am žiną džiaugsm ą Jo 
draugystėje - to m eldžiam e 
mes jam  šiandien ir visados, 
o jo  žem iškiem s palaikam s 
ramiai ilsėtis po saulėtu Ca- 
lifornijos dangumi.

Savo  ir žm onos vardu  
reišk iu  g ilią  užuojau tą a.a. 
prelato Jono Kučingio gim i
nėms ir artimiesiems.

Vytautas Čekanauskas

šio ordino statutą toks apdova
nojimas teikiamas asmenims 
didvyriškai gynusiems Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę, 
"už ypatingą dvasios tvirtybę, 
sumanią konspiraciją bei va
dovavimą, ištvermę ir pasiau- 
koj imą ginkluoto ir neginkluo
to pasipriešinimo 1940-1990 
metų okupacijoms kovose už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę".

Šiuo apdovanojimu buvo 
apvainikuotas Antano Mažei
kos gyvenimas. Lietuva pripa
žino jo  nuopelnus savo kraš
tui. Gimęs ne Lietuvoje, bet vi
są gyvenimą praleidęs jos rū
pesčiais, amžinam poilsiui at
sigulė ir vėl svetimoje šalyje, 
mažame lietuviškame kampe
lyje po saulėtos Califomijos 
dangumi. Ilsėkis mielas Anta
nai Viešpaties prieglobstyje.

R eišk iu  g ilią  užu o jau tą  
žmonai Liucijai, dukrai Uma
rai, sūnui Tomui ir visiems gi
minėms. Tegul mūsų liūdesį 
praskaidrina malonūs Antano 
prisiminimai.

Vytautas Čekanauskas,
LR garbės generalinis kon

sulas, Los Angeles, C A
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RENGINIŲ KALENDORIUS 
2009 M.

VASARIO 28 d., šeštadienį 6:30 v.v. Sv. Jurgio parapija ruošia 
"Reverse Ratile", kuris įvyks Lietuvių namuose, įėjimas tik su bi
lietais. Dėl infonnacijos skambinkite į kleboniją (216) 431-5794.

NAUJI PAŠTO ŽENKLAI "ŽYMŪS ŽMONĖS"
B endrovė ’’L ietuvos pa

štas” sausio 17 dieną išleido į 
apyvartą tris tęstinės serijos 
’’Žymūs žm onės” pašto žen
klus.

Šių pašto ženk lų  autorė 
dailininkė Aldona Ratkevičie
nė. Taip pat bus išleistas pir
mos dienos vokas su pašto 
ženklų serija bei suvenyrinis 
lapas. Ženklus spausdino ”Os- 
tersterreichische Staatsdruc- 
kerei GmbH” spaustuvė Aust
rijoje. Serijoje ’’Žymūs žm o
n ės” šį kartą  pašto ženklai, 
skirti Lietuvos partizanų va
dui Jonui Žemaičiui - Vytau
tui (1909-1954), kultūros is
torikui ir politiniam veikėjui 
V aclovui B iržiškai (1884
1956) bei arkivyskupui M e
čislovui Reiniui (1884-1953) 
atminti.

Sausio 17 dieną pirmos die
nos datos antspaudu Vilniaus 
apskrities centriniame pašte 
buvo antspauduojama išsiun
čiama korespondencija, apmo
kama šiais pašto ženklais.

Jonas Žemaitis - Lietuvos 
karininkas, kovotojas už nepri
klausomybę, Lietuvos partiza
nų vadas, brigados generolas. 
Vadovavo Lietuvos kariuome
nės 1 -ajam, vėliau - 4-ajam ar
tilerijos pulkui. 1944 m. J. Že
maitis tapo gen. P. Plechavi
čiaus suorganizuotos Vietinės 
rinktinės 310-ojo bataliono va
du. Nuo 1945 m. buvo Lietu
vos p artiz an ų  Ž ebenkšties 
rinktinės štabo viršininku, nuo 
1947 m. Jungtinės Kęstučio 
apygardos vadu, nuo 1948 m. 
- partizanų Jūros (Vakarų Lie
tuvos) srities vadu.

1953 m. gegužės m ėnesį 
buvo suimtas Jurbarko rajono 
Šimkaičių miške, išdavus par
tizanų bunkerį. 1954 m. lap
k rič io  m ėn es į su šau d y tas  
Maskvos Butyrkų kalėjime.

Lietuvos Respublikos Pre
zidento 1997 m. vasario 14 d. 
dekretu jam  suteiktas Vyčio 
Kryžiaus 1-ojo laipsnio ordi
nas (po mirties), 1998 m. sau
sio 26 d. - dimisijos brigados 
generolo laipsnis.

Vaclovas Biržiška - biblio
grafas, bibliotekų steigėjas, 
kultūros istorikas, p ro feso

rius, politinis veikėjas. 1909 
m. baigė Petrapilio universi
teto Teisės fakultetą. 1910
1911 m. dirbo advokato padė
jėju Vilniuje. 1919 m. - švie
timo komisaras Vinco Kapsu
ko v y riau sy b ė je  V iln iu je .
1939 m. - VDU filologijos 
daktaras. 1941 m. sovietų iš 
Vilniaus universiteto pašalin
tas, dėstė Kauno universiteto 
F ilosofijos fakultete, įkūrė 
B iblio tek in inkystės skyrių. 
1933-1944 m. buvo ’’Lietuviš
kosios enciklopedijos” redak
torius.

1944 m. pasitraukė į Vo
kietiją, 1946-1949 m. - Pabal
tijo universiteto Hamburge ir 
Pineberge profesorius. 1949 
m. emigravo į JAV, 1951-1953 
m. dirbo Kongreso bibliote
kos Washingtone konsultantu.

Mečislovas Reinys - Lie
tuvos katalikų bažnyčios vei
kėjas, arkivyskupas, vienas iš 
pirm ųjų lietuvių psichologų. 
1901-1905 m. m okėsi V il
niaus kun igų  sem inarijo je. 
1907 m. įšventintas kunigu. 
1909 m. baigęs Petrapilio dva
sinę akademiją gavo teologi
jos magistro laipsnį.

Nuo 1914 m. Vilniuje ėjo 
įvairias pareigas: vikaro, ka
peliono, mokytojo, kunigų se
minarijos dėstytojo, švietimo 
draugijos ’’Rytas” vadovo, bu
vo Lietuvių mokslo draugijos 
valdybos narys. Nuo 1925-ųjų 
rudens pusmetį buvo užsienio 
re ika lų  m inistras. 1926 m. 
konsekruotas vyskupu ir iki
1940 m. ėjo Vilkaviškio vys
kupo koadjutoriaus pareigas, 
profesoriavo Vilkaviškio ku
nigų seminarijoje.

1939 m. buvo pask irtas 
akademiku. 1940 m. - pakel
tas arkivyskupu - Vilniaus ar
kivyskupo padėjėju.

1947 m. birželio m ėnesį 
sovietų suimtas, o 1953 m. 
lapkričio mėnesį kentėdamas 
mirė Vladimiro kalėjime.

LGĮTIC

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

Dėl pranešimų ir skelbimų kreiptis dr. Giedrė Kumpikas, 
82-32 Bell Blvd., Hollis Hills, NY 11427. Tel. (718) 776-1687. 
Fax: (718) 479-8923 . E-mail: am berw ings@ m ac.com

Labai. ląukiąin

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš metų prenumeratorių skaičius mažėja. 
Vyresnieji pamažu išmiršta, akių ir kitų sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti, o jaunieji, kad ir labai 
raginami, nuo lietuviško laikraščio tolsta

Sunkiau ii' sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktonmo darbo mokančių 
suradimu.

Lietuviškieji laikraščiai vien iš prenumeratos 
mokesčių išsiversti negali. Skelbimų, kurie išlaiko šio 
klasto angliškuosius laikraščius, tautybių leidimai 
mažiau begauna. Dzrvnz tik nuolatinių skaitytojų 
siunčiamos aukos padeda galą su galu sudurti ir laukti 
kas bus kitais metais.

Vilties Draugijos valdyba -  Dirvos leidėjai visas tas 
bėdas apsvarsčiusi nutarė, nuo dabar iki 2008 m. 
lapkričio 1 d. pravesti naujų skaitytojų telkimo vajų.

Nauji skaitytojai, kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys. D irvą  ir sumokės 
prenumeratą už pirmus metus II-o s klasės paštu 
JAV siunčiamą D irvą  moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu JAV ii' Kanadoje moka 57 dol..

MieE, ilgamečiai D frro r skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Dirvą savo artimiesiems ne tik čia. 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ai’ kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesni laiką gal 
sutelksime kelis šimtus naujų D/rvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime Dp t o j  tolimesni leidimą. 
Padėkite mums tą  Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejavimų ir veikimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje, spausdiname atkarpą 
kulią lengva iškirpti, užpildui ir mums atsiųsti.

D emos leidėjai

Pavai'dė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zip

Tel. numeris

"NEREIKALINGI ŽMONĖS" NEMATYS "OSKARO", BET 
BUS RODOMAS SANTA BARBAROS FESTIVALYJE

Lietuviškas vaidybinis fil
mas ’’Nereikalingi žm onės”, 
pretendavęs į amerikiečių ’’Os
karo” apdovanojimą už geriau
sią filmą užsienio kalba, nepa
teko į geriausiųjų sąrašą.

Amerikos kino akademija 
paskelbė oficialų atrinktų fil
m ų sąrašą - jame yra devyni 
filmai iš Austrijos, Kanados, 
Prancūzijos, Vokietijos, Izrae
lio, Japonijos, Meksikos, Šve
dijos ir Turkijos.

Lietuviškas filmas į šį pres
tižinį kandidatų sąrašą kartu su 
67 pasaulio filmais pretenda
vo pirmą kartą.

Pretendentųį "Oskarą” ge
riausio filmo užsienio kalba 
nominacijoje atranka dviem 
etapais. Pirm ajam e speciali 
komisija iš keleto šimtų Ame
rikos kino akademijos narių 
įvardija šešis kandidatus, prie 
kurių pridedami dar trys, iš

rinkti užsienio filmų komiteto 
vadovų. Vėliau dar kartą bal
suojama ir išrenkamas trumpa
sis penkių filmų sąrašas. Lau
reatas bus skelbiamas iškil
mingoje ’’Oskarų” įteikimo ce
remonijoje Los Angeles vasa
rio 22 dieną.

Filmas ’’Nereikalingi žmo
nės” dar viešės už Atlanto - jis 
dalyvaus sausio 22-ąją Califor- 
nijoje prasidėsiančio 24-ojo 
tarptautinio Santa Barbaros fil
mų festivalio programoje. San
ta Barbaros festivalyje filmą 
’’Nereikalingi žmonės” prista
tys jo režisierius Maris Mar- 
tinsonas.

Santa Barbaros filmų fes
tivalis prasideda likus mėne
siui iki ’’Oskarų” apdovanoji
m ų ceremonijos ir pritraukia

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

DIRVAI
AUKOJO

D.Januta, Oakland, C A ................ 100

A. Puteris, Toronto, CA N ................95

G.Siliūnas, Flushing, N Y ...............72

L. Štokas, Los Angeles, C A ............ 55

B. Balčiūnas, Annapolis, M D ......... 50

Z.Obelenis, Novelty, O H ................45

K.Paškonis, Eastlake, O H ............. 45

M. Matusz, Delran, N J .................... 30

D. Sulmar, Springfield, P A ............25

R. Šakienė, Glendale, C A ................22

P.Švarcas, Oceanside, C A ............22

E. Brazauskas, Wickliffe, O H ....... 20

K.Civinskas, Brecksville, O H ........20

RJacobs, La Grange, IL .................20

S. Jakubauskas, Holiday, F L ......... 20

K. Damijonaitis,

Deerfield Beach, F L ..................... 15

P.Jankauskas, GulfPort, F L ..........15

A.Sandargas, Clermont, F L ..........15

J.Šiaučiūnas, Cicero, I L ................. 15

D.Uzas, Maspeth, N Y .....................15

A.Vaitiekaitis, Plymouth, M I ........15

I.Grigaliūnas, Oceanside C A ........12

M. Bartkus, Pepperell, M A ...........10

N. Kent, St. Pete. Beach, F L ........ 10

P.Ambraziejus, N.Falmouth, MA ... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

daugybę kino žvaigždžių. 24- 
ajame festivalyje bus parody
ta apie 200 filmų iš 41 šalies. 
Šių metų festivalyje bus ypa
tingai pagerbtas režisierius Da
vid Fincher, žinomas iš tokių 
filmų, kaip ’’Kovos klubas”, 
’’Panikos kambarys” ir ’’Keis
toji Bendžamino Batono isto
rija”. Festivalyje vyks režisie
riaus film ų retrospektyva ir 
šventinis vakaras. Tarp ryš
kiausių kino žvaigždžių festi
valyje bus galima išvysti ak
torius Kate Winslet, Penelope 
Cruz, Clint Eastwood, kurie į 
Califomijos Rivjerą atvyks at
siimti jiems skirtų garbingų ap
dovanojimų.

LGITIC

METAMS - $55. 
PUSEI METU- $40. 

PIRMA K L A S E -$78. 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS-$130.00

mailto:amberwings@mac.com
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S P O R T A S

Jeigu planuojate pirkti arba parduoti narną, 
prieš priimdami galutini sprendimą apsilankykite 

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit

LINUI MULIOLIUI-216-387-3204 
linas@ flxlerrealty .com

www.ClcvdundH0us1ngMarkct.con1 
wwW'.LyndhurstOhioHMiKs.carn 

w w w  .E uclid -H om es.com
w w  w , R i eh m i irxi -H eights H oltses com  

www.MayfKldH04nes.net 
www.Pqspcr-Pikc-H oincs.com
www .SouthEuclidH om ci.com

www .B eachw uol-O hio-H om es.com  
www.EtxlcrRcnlty.com

Flxler Realtv Group, Inc.
Linas Muliolis - Mob. Tel. - 216-387-3204

TAUPAK
LITHUANIAN CREDIT UNION

SAVI PAS SAVUS 
KVIEČIAME VISUS Į TAUPĄ

Telefonas (216)481-6677; EI. paštas TAUPA@ AOL.COM  
767 EAST 185th Street CLEVELAND, OHIO 44119

D A R B O  V A L A N D O S :

Antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį 9:00 v.r. - 4:00 p.p.
Penktadienį 9:00 v.r. - 6:00 p.p.
Šeštadienį 9:00 v.r. - 12:00 p.p.
Sekmadienį ILOOv.r.- 12:00p.p.

KIEKVIENATALPOMO.il SĄSKAITA IKI $1(»(».(MI(» YRA APDRAUSTA (NCUA)

JAUNASIS LUKAS NUGALI 
AMERIKIEČIUS

Edvardas Šulaitis

LIETUVIS PAGERINO DU 
AMERIKOS REKORDUS

Sausio 10-ąją Lukas Verž- 
bickas (amerikiečiai jo  pavar
dę rašo Verzbicas) atsimins il
gai. Tą dieną jis, dalyvauda
mas "Arkansas H. S. Invitatio
nal" lengvosios atletikos pir
menybėse, uždarose patalpose 
pelnė du JAV rekordus.

Bėgdamas "Randai Tyson 
Track Complex" patalpose, 
kurios priklauso University of 
Arkansas, esančiose Fayette
ville, AR, jis buvo šių didžiu
lių varžybų žvaigždė.

Lietuvis, tarp pirmamečių 
gimnazistų įveikęs vienos my
lios d is ta n c iją  rek o rd in iu  
(4:15.43) rezultatu, po valan
dos jau stojo įkovą3000 met
rų  bėgimo rungtyje. Ir čia Lu
kas buvo nepralenkiamas - ne 
tik atbėgo pirmas, bet ir pa
siekė dar v ien ą  re k o rd ą  - 
8:48.81.

LU KA S-D ĖM ESIO  
CENTRE

Šis New Lenox miestelyje 
gyvenantis jaunuolis, lankan
tis Lincoln-Way Central H. S.; 
savo pasirodymais nustebino 
daugelį pirmenybių dalyvių, 
susirinkusių iš visos Amerikos. 
Tai buvo ne vien tik sportinin
kai, bet ir treneriai bei lengvo
sios atletikos komandų vado
vai bei žinovai.

Apie šį savo auklėtinio nuo
stabų pasirodymą mums prane
šė jo  treneris Romas Bertulis, 
taip pat ir jo  motina Rasa, kuri 
gyvendama Lietuvoje buvo bė
gimo specialistė (Sovietų Są
jungos 2000 m distancijos re
kordininkė). Važiavę visą nak
tį automobiliu, jie Čikagoje at-

sirado tik 7 vai. ryto. Tada jau
nasis Lukas sekmadienį dar iš
sirengė į dviračių lenktynes, nes 
ruošiasi triatlono varžyboms 
(pačios pagrindinės iš jųbus ge
gužės 16-17 dienomis Oklaho- 
mos mieste, kur vyks Pan Ame
rican žaidynės).

PIRMASIS PASIRODYMAS 
PO TRAUMOS

Varžybos Arkansas valsti
joje buvo pirmasis Luko svar
besnis jėgų išbandymas po per
nai rudenį patirtos traumos, 
kuri mūsiškį išvedė iš rikiuo
tės. Dabar vaikinas jau  gali 
bėgti ir važiuoti dviračiu, ta
čiau kol kas negali plaukioti. 
Šią savaitę j į  turės apžiūrėti 
gydytojas, kuris ir pasakys, ar 
Lukas galės lankyti treniruotes 
baseine. Kadangi plaukimas 
yra viena iš triatlono rungčių, 
tai jis labai laukia tos dienos, 
kai galės vėl plaukti.

Dar prisim inus Arkansas 
valstijoje vykusias lengvosios 
atletikos varžybas, reikia pasa
kyti, kad bėgdamas vieną my
lią Lukas pagerino A ndrew  
Perkins, WI, rekordą beveik 5 
sekundėmis, o 3000 m distan
ciją jis prabėgo 19 sekundžių 
greičiau už antroje vietoje li
kusį Zach Ornelas, TX.

DAR VIENAS AUKSO MEDALIS
Sausio 18 d. Kinijos sosti

nėje baigėsi ketvirtasis 2008
2009 m etų sezono pasaulio 
dviračių treko taurės varžybų 
etapas, kuriame puikiai pasiro
dė tris aukso bei vieną sidabro 
medalį pelniusi Simona Kru- 
peckaitė.

Laimėjusi šio etapo sprin
to ir 500 m a tsk iro  starto  
rungtis bei antra buvusi ko
mandiniam e sprinte su Gin
tare Gaivenyte, sausio 18 d. 
Lietuvos dviratininkė trečią
j į  aukso apdovanojim ą iško
vojo keirino (8 ratų) lenkty
nėse. Šešių dviratininkių fi
nale S. Krupeckaitė aplenkė 
prizininkėmis tapusias varžo
ves - kinę Guo Shuang bei 
olandę W illy Kanis.

S ep tyn io lik tąja  pozicija 
tarp 22 keirino rungties daly
vių tenkinosi G. Gaivenyte.

Su 24 taškais S. Krupeckai
tė tapo vienvalde keirino rung
tyje bendrojoje sezono įskai
toje - ji  lenkia olandę W. Ka
nis (20 tšk.) bei italę Elisą Fri- 
soni (13 tšk.).

3 km komandinių persekio
jimo lenktynių rungtyje Vilija 
Sereikaitė, Svetlana Paulikai- 
tė bei Aušrinė Trebaitė (3 min. 
31,556 sek.) tenkinosi ketvir
tąja vieta, važiavimą dėl bron
zos p ra la im ėjusios rusėm s 
(3:29,889).

LIETUVIUI
PRANAŠAUJAMA GERA 

ATEITIS

Po šių varžybų internete pa
sirodė daug rašinių, kuriuose 
pažymimas lietuvio sportinin
ko pranašumas, jam  žadama 
gera ateitis.

Kai kuriuose straipsniuose 
minima, kad Lukas atvyko iš 
Lietuvos būdamas 8 metų, o 
dabar yra 16-os ir lanko pirmą
ją  klasę gimnazijoje. Kai ku
rie intemetinių puslapių disku
sijų dalyviai skleidžia gandus, 
kad lietuvis nebuvo perkeltas 
į aukštesnę klasę dėl blogų pa
žymių. Tačiau iš tiesų Lietu
voje mokiniai mokytis prade
da m etais vėliau nei šiame 
krašte.

Artimiausias Luko pasiro
dymas turėtų būti New Yorko 
Madison Square Garden patal
pose sausio 30 d., kur vyks 
tarptautinio pobūdžio Millro- 
se Games varžybos. Čia jis pa
kviestas bėgti 1 mylios lenk
tynėse.

Dar reikia pasakyti, kad L. 
Veržbickas Arkansase rungty
niavo su marškinėliais, ant ku
rių  puikiai matomas užrašas 
"Lietuva".

Linkime jaunajam  sporti
ninkui ir toliau garsinti Lietu
vos vardą! Tačiau gaila, kad to
kio mąsto sportininku kaip Lu
kas Am erikos lietuvių tarpe 
daugiau neturime.

Komandinių persekiojimo 
lenktynių auksas atiteko Nau
josios Zelandijos (3:24,421) 
dviratininkėms, kurios finale 
aplenkė treko šeim ininkes 
(3:29,750).

Penktasis - baigiamasis - 
2008-2009 metų sezono pasau
lio dviračių treko taurės varžy
bų etapas vasario 13-15 dieno
mis vyks Danijos sostinėje Ko
penhagoje.

Pasaulio dviračių treko tau
rės varžybų 500 m atskiro star
to lenktynėse sausio 17 d. Lie
tuvos atstovė S. Krupeckaitė 
iškovojo aukso medalį.

26-eriųmetų pasaulio vice
čempione atskiro starto lenk
tynėse distanciją įveikė per 
33,834 sek. (vid. greitis -  53,2 
km/h). Antrąją vietą užėmusi 
kine linjie Gong Simonai pra
laim ėjo 1,107 sek. Trečiąją 
vietą užėmė kita kine Yulei Xu 
-3 5 ,1 0 9  sek.

Iš viso rungtyje dalyvavo 
14 dviratininkių.

S. Krupeckaitė bendrojoje 
įskaitoje iš trečiosios vietos 
pakilo į antrąją. Lietuvė po ke
turių etapų turi 24 taškus. Pir
mauja J. Gong, surinkusi 30 
taškų. Iš viso klasifikuotos 25 
dviratininkės.

S. Krupeckaitė aukso m e
dalį spalio 16 d. iškovojo ir 
200 m sprinto rungtyje. Irt
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