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LIETUVIŲ TAUTINĖS MINTIES LAIKRAŠTIS

Tebūna laimingesni 2009 metai!
2009 METAI PASKELBTI LIETUVOS 
VARDO TŪKSTANTMEČIO METAIS

Vilnius, gruodžio 23 d. 
(ELTA). 2009 metus Seimas pa
skelbė Lietuvos vardo tūkstant
mečio metais. Už tokį nu tarimą 
gruodžio 23 d. balsavo tik 36 
Seimo nariai.

Seimas taip pat ruošiasi 2009 
metus paskelbti Baltijos kelio 
20-mečio metais. Antradienįjau 
pritarta tokiam nutarimo projek
tui, kuris bus svarstomas pratęs
toje Seimo sesijoje.

Šių metų gruodžio 4-6 die
nomis Estijoje vykusioje Bal
tijos Asamblėjos sesijoje pri

PIGIŲ DUJŲ ERA BAIGĖSI
Maskva, gruodžio 23 d. 

(LRT). Pigių dujų era baigėsi, 
antradienį kalbėdamas Mask
voje vykstančiame Dujas eks
portuojančių šalių forume pa
reiškė Rusijos ministras pirmi
ninkas Vladimir Putin.

Rusijos vyriausybės vado
vas pažymėjo, kad dujų žval
gybos, gavybos ir transporta
vimo išlaidos nuolat auga, to
dėl pigių dujų pasaulyje bus 
mažiau ir mažiau.

Tuo pat metu V. Putin pa
brėžė, kad pastaraisiais mėne

EUROPOS VALSTYBES PRIIMTŲ KALINIUS
Kelios Europos šalys svars

to galimybę priimti Gvantana
mo kalinius, kai JAV uždarys 
šįKuboje esantį savo kalėjimą.

Laikraštis Washington Post 
gruodžio 23 d. rašo, kad pusė 
tuzino vyriausybių užmezgė 
p irm uosius kon tak tus šiuo 
klausimu su naujojo JAV pre
zidento Baracko Obamos ko
manda.

B. Obamos patarėjai tikina, 
kad dėl Gvantanamo kalinių 
priėmimo galės derėtis tik po 
to, kai naujasis prezidentas 
sausio 20-ąją oficialiai pradės 
vykdyti pareigas.

INAUGURACIJOJE LAUKIAMA 5 MLN. ŽMONIŲ
į Barack Huscin Obamos 

prisaikdinimo JAV prezidentu 
ceremoniją Vašingtone gali at
vykti iki 5 milijonų žmonių.

Tai interviu vietos televizi
jos kanalui pareiškė Amerikos 
sostinės meras Adrian Penty. 
„Nemanau, kad perdėsiu, sa
kydam as, jog  sausio 20-ąją 
molas bus pilnutėlis“, - pažy
mėjo jis.

„Molu“ vadinamas 4 kilo
metrų ilgio erdvus centrinis bul
varas - nuo Kapitolijaus pasta
to, ant kurio vakarinių laiptų iš
tikimybę šaliai prisieks B. Oba

imtoje rezoliucijoje Baltijos 
Asamblėja pakvietė Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos parlamentus 
ir vyriausybes bei Baltijos Mi
nistrų Tarybą paskelbti 2009 
metus Baltijos kelio 20-mečio 
metais. Tokia rezoliucija pri
im ta atsižvelgus į lem iam ą 
dvasinę ir emocinę Baltijos ke
lio svarbą Baltijos valstybių 
nepriklausomybės raidoje.

1989 m. rugpjūčio 23 d. be
veik du milijonai žmonių su
sikibo rankomis Baltijos kely
je  nuo Vilniaus iki Talino.

siais naftos kaina labai suma
žėjo, tai negalėjo nepaveikti ir 
padėties dujų rinkoje. Kadangi 
dujų kaina priklauso nuo naf
tos kainos, Rusijos dujų milži
nė "Gazprom" jau pranešė, kad 
sumažins Europai tiekiamų du
jų  kainą. Kokią dujų kainą Ru
sija nustatys Ukrainai ir Balta
rusijai, kol kas neaišku.

Savo pareiškime V. Putin 
taip pat pabrėžė, kad šalys, per 
kurių teritoriją tranzitu gabe
namos dujos, turi užtikrinti ne
nutrūkstamą jų  tiekimą.

Laikraštis remiasi aukštais 
Europos vyriausybių atstovais 
ir JAV diplomatais.

Iki šiol tik Vokietija ir Por
tugalija viešai paskelbė, kad 
svarsto galimybę priimti Gvan
tanamo kalinius.

Žmogaus teisių organizaci
jos ne kartą ragino uždaryti 
Gvantanamo kalėjimą, kuria
me po 2001 metų rugsėjo 11- 
osios išpuolių terorizmu įtaria
mi asmenys laikomi nepatei
kus jiem s kaltinimų.

Šiuo metu Gvantanamc lai
koma apie 250 kalinių. B. Oba
ma žada kalėjimą uždaryti. LRT

ma, iki memorialo Abrahamui 
Lincolnui.

A. Fcnty sakė nerimaujantis, 
ar miestas, kuriame nuolat gy
vena apie 600 tūkst. žmonių, at
laikys tokį antplūdį. Vašingtono 
metropoliteno vadovai jau įspė
jo, kad traukiniai neįstengs per
vežti ir 2 mln. keleivių.

Palei bulvarą ir Pensilvani
jos aveniu, kuria po iškilmingų 
renginių Kapitolijaus kalvoje 
prezidentas B. Obama su žmo
na vyks - dalį kelio pėsčiomis, 
dalį automobiliu - į Baltuosius 
rūmus. LRT

Lietuvos himno kūrėjas 
Gimė prieš 150 metų - 1858 m. gruodžio 31 d.

Mirė - 1898 m. lapkričio 6 d.
Tai pačiais metais sukūrė mūsų tautos himną

2009-AISIAIS LIETUVA PIRMININKAUS  
BALTIJOS ASAMBLĖJAI

Vilnius, gruodžio  15 d. 
(LR T). E s tijo s  V iljan d žio  
mieste gruodžio 4 -6  dienomis 
posėdžiavo  27-oji B altijos 
A sam blėjos sesija ir 14-oji 
Baltijos Taiyba. Kaip pranešė 
Lietuvos URM spaudos tarny
ba, šioje bendroje konferenci
joje Lietuvai atstovavo URM

SAUSIO 1-ĄJĄ
PASAULYJE GYVENS
6,75 MLRD. ŽMONIŲ

2009 m etų sausio 1 -ą ją  
Žemės rutulyje gyvens 6,75 
mlrd. žmonių. Tikslus jų  skai
čius, prognozuojam a, bus 6 
mlrd. 751 mln. 643 tūkst. 600, 
šią savaitę H anoveryje p a
skelbė Vokietijos pasaulio gy
ventojų fondas. Anot duome
nų, pasaulio gyventojų 2008- 
aisiais padaugėjo beveik 82 
mln. Tačiau augimas vyko be
veik vien tik besivystančiose 
šalyse. LRT

valstybės sekretorius D. Matu
lionis. į Estiją buvo atvykę 
Baltijos šalių užsienio reikalų 
ministerijų pareigūnai, parla
mentarai, ekonominių ir socia
linių, ekologijos, švietimo ir 
kitų sričių ekspertai.

2009 metais iš Estijos va
dovavimą Baltij os Asamblėj ai 
perims Lietuva, todėl kalbėda

"Dirvos" redakcija
visiems lietuviams, o ypač 

^laikraščio skaitytojams, aukotojams 
' į .  ir rėmėjams
*■- linki sveikų ir laimingų 2009 metui

Ypač sveikiname "Dirvos" 
mecenatą^ inžinierių Domą Adomaitį 

pradėjusį šimtuosius metus 
linkime sveikatos ir
Visagalio palaimos.

*  *

mas konferencijoje, D. Matu
lionis išvardijo temas, kurias 
Lietuva žada gvildenti kaip 
prioritetines, tai yra: saugu
mas, energetika, infrastruktū
rų sujungimas, santykiai su ES 
šalių kaimynais ir bendradar
biavimo reikšmė ekonomikos 
krizės akivaizdoje.

Lietuva bus 28-osios Bal
tijos Asamblėjos sesijos šeimi
ninkė.
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BENEDIKTO XVI KALĖDINĖ KALBA "URBI ET ORBI" ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Popiežius Benediktas XVI sveikina “Urbi et Orbi“ visus krikščio
nis Romos mieste ir pasaulyje 64 kalbomis.

Linksmų šventų Kalėdų! -
lietuviškai ir dar 63 kitomis pa
saulio kalbomis Kalėdų dienos 
vidudienį popiežius Benediktas 
XVT sveikino tikinčiuosius vi
same pasaulyje. Šv. Tėvo kalė
dinius sveikinimus, kalbą ir pa
laiminimą „Urbi et Orbi“ tiesio
giai transliavo šešiasdešimties 
šalių televizijos, taip pat ir Lie
tuvos.

POPIEŽIAUS KALĖDINĖS 
KALBOS VERTIMAS

“Apparuit gratia Dei Salva- 
toris nostri omnibus hominibus ” 
(Tu2. 11).

Brangieji broliai ir seserys,
apaštalo Pauliaus žodžiais kar
toju džiugią žinią apie Kristaus 
Gimimą: taip, šiandien „Išganin
goji Dievo malonė pasirodė vi
siems žmonėms“!

Pasirodė! Štai ką Bažnyčia 
šiandien švenčia. Genimo ir 
švelnumo kupino Dievo malo
nė jau bene paslėpta, bet „pasi
rodžiusi“, apsireiškusi kūne ir at
skleidusi mums savo veidą. Kur 
tai įvyko? Betliejuje. Kada? Val
dant imperatoriui Augustui, pir
mojo visuotinio surašymo me
tu, apie kurį užsimena ir evan
gelistas Lukas. Kas yra tasai, ku
ris apreiškia? Naujagimis, Mer
gelės Marijos Sūnus. Jame pa
sirodė Dievo, mūsų Išganytojo 
malonė. Dėl to šio kūdikio var
das Jehoshua, Jėzus, o tai reiš
kia „Dievas gelbėja“.

Pasirodė Dievo malonė: štai 
kodėl Kalėdos yra šviesos 
šventė. Ne visuotinės šviesa, ku
ri kasdien viską apgaubia, bet 
naktį įsižiebęs spindesys, kuris 
plinta į visą pasaulį iš tiksliai api
brėžtos vietos: iš Betliejaus gro
tos, kur dieviškasis Vaikelis „iš
vydo pasaulio šviesą“. Iš tiesų 
gi, tai jis yra sklindanti šviesa, 
kaip dažnai vaizduojama tapy
boje. Jis yra šviesa, kuri pasiro
dydama išsklaido ūkanas ir pa
deda mums suprasti mūsų gyve
nimo ir istorijos prasmę ir ver
tę. Kiekviena prakartėlė -  tai pa
prastas, bet iškalbus raginimas 
atverti širdį ir protą gyvybės slė
piniui. Tai susitikimas su Amži
na gyvybe, kuri mistinėje Kalė
dų scenoje tapo mirtinga. Mes 
galime gėrėtis tąja scena ir čia, 
šioje aikštėje, ir daugybėje viso 
pasaulio bažnyčių ir koplyčių, ir

kiekvienuose namuose, kur gar
binamas Jėzaus vardas.

Dievo malonė pasirodė vi
siems žmonėms. Taip, Jėzus, 
gelbstinčio Dievo veidas, pasi
rodė ne mažam žmonių būriui, 
ne kai kuriems, bet visiems. Tai 
tiesa, kad kukliame Betliejaus 
būste jį sutiko tik labai nedaug 
žmonių, tačiau jis atėjo pas vi
sus: žydus ir pagonis, turtingus 
ir vargšus, artimus ir tolimus, ti
kinčius ir netikinčius... pas vi
sus. Antgamtinė malonė, Dievo 
noru, yra skirta visiems kūri
niams. Tačiau reikia, kad žmo
gus ją  priimtų, kad ištartų savąjį 
„taip“, kaip Marija. Tik tada jo 
širdį nušvies dieviškosios švie
sos spindulys.

Tą naktį įsikūnijusį Žodį pri
ėmė Marija ir Juozapas, kurie su 
meile jo  laukė, ir piemenys, ku
rie netoliese saugojo savo ban
das. Mažoji bendruomenė at
skubėjo pagarbinti Kūdikio Jė
zaus; mažoji bendniomenė, at
stovaujanti Bažnyčiai ir visiems 
geros valios žmonėms. Taip pat 
ir šiandien Dievą, dėl meilės ta
pusį mūsų broliu, sutinka tie, ku
rie jo laukia ir ieško, kurių šir
dys dega troškimu matyti jo vei
dą ir darbuotis, kad ateitų jos 
Karalystė. Pats Jėzus vėliau tai 
pasakys: jie yra dvasingieji varg
dieniai, liūdintieji, romieji, išal- 
kusieji teisybės, gailestingieji, 
tyraširdžiai, taikdariai, persekio
jamieji dėl teisybės (pal. Mt 5, 
3-10). Jie Jėzuje atpažįsta Die
vo veidą ir ima gyventi, kaip 
Betliejaus piemenys, su jo mei
lės džiaugsmu atnaujintomis šir
dimis.

Broliai ir seserys, kurie ma
nęs klausotės, vilties žinia, kuri 
yra Kalėdų naujienos širdis, 
skirta visiems žmonėms. Jėzus 
gimė visiems ir, kaip Betliejuje 
Marija jį parodė piemenims, taip 
šiandien Bažnyčia jį rodo visai 
žmonijai, kad kiekvienas žmo
gus kiekvienoje gyvenimo situ
acijoje galėtų pajusti išganingo
sios Dievo malonės veikimą, nes 
ji viena gali blogį paversti gė
riu, ji viena gali perkeisti žmo
gaus širdį ir paversti ją  taikos 
„oaze“.

Išganingosios Dievo malo
nės veikimas tepasiekia daugy
bę žmonių, kurie dar gyvena su

temose ir mirties šešėlyje (pal 
Lk 1,79). Dieviškoji Betliejaus 
šviesa tepasklinda Šventojoje 
Žemėje, kurios horizontas izra
eliečiams ir palestiniečiams vėl 
aptemęs, tepasklinda Libane, 
Trake ir visuose Artimuosiuose 
Rytuose. Tepadaro vaisingas pa
stangas tų, kurie nenusileidžia 
išsigimusiai susirėmimų ir smur
to logikai, o renkasi dialogo ir 
derybų kelią, stengdamiesi su
mažinti įtampą valstybių viduje 
ir rasti teisingus ir ilgalaikius 
sprendimus visą regioną sle
giantiems konfliktams.

Šitos atnaujinančios ir per
keičiančios šviesos trokšta Zim
babvės gyventojai Afrikoje, jau 
ilgai slegiami politinės ir socia
linės krizės, kuri, deja, vis gilė
ja, o taip pat moterys ir vyrai, 
gyvenantys Kongo Demokra
tinėje Respublikoje, ypač išvar
gintame Kivu regione, Sudano 
Darfure ir Somalyje, kurių ne
sibaigianti kančia yra nestabilu
mo ir taikos nebuvimo pasekmė. 
Šitos šviesos visų pinna laukia 
tų šalių ir visų sunkumus išgy
venančių šalių vaikai, kuriems 
turi būti grąžinta geresnės atei
ties viltis.

Kur pamintas žmogaus as
mens orumas ir teisės; kur pa
vienių žmonių ar gnipių egoiz
mas keliamas aukščiau bendro 
gėrio; kur yra iškilęs pavojus ap
siprasti ir susitaikyti su brolžu
diška neapykanta ir žmonių iš
naudojimu; kur nesibaigiančios 
kovos ardo žmonių ir etninių 
gnipių sambūvį; kur vyksta te
roristiniai pasikėsinimai; kur 
trūksta pragyvenimui būtinų da
lykų; kur su baime žiūrima į vis 
labiau neaiškią ateitį, taip pat ir 
turtingose valstybėse -  visur te
nušvinta Kalėdų šviesa ir tesu
teikia visiems žmonėms drąsos 
atlikti savo pareigas kupiniems 
solidarumo dvasios. Jei kiekvie
nas galvos tik apie save, pasau
lis neišvengiamai eis į pražūtį.

Brangūs broliai ir seserys, 
šiandien išganingoji Dievo ma
lonė pasirodė (pal Tit 2,11) da
bartiniam mūsų pasauliui, su vi
somis jo  galimybės ir silpnybė
mis, su pažanga ir krizėmis, su 
viltimis ir baimėmis. Šiandien 
šviečia Jėzaus Kristaus, Aukš
čiausiojo Sūnaus ir Mergelės 
Marijos sūnaus, šviesa: „Dievas 
iš Dievo, šviesa iš šviesos, tik
ras Dievas iš tikro Dievo. Dėl 
mūsų, žmonių, dėl mūsų išga
nymo, nužengė iš dangaus“. 
Kiekviename žemės pakrašty 
šiandien mes jį garbiname su
vystytą vystyklais ir paguldytą 
ėdžiose. Mes garbiname j į tylė
dami, o jis, dar kūdikis, tarsi no
rėtų mus paguosti: Nebijokite, 
„aš esu Dievas -  kito nėra“ (Tz 
45,22). Ateikite pas mane, vy
rai ir moterys, gentys ir tautos, 
ateikite pas mane, nebijokite. Aš 
atėjau atnešti jums Tėvo meilės 
ir parodyti jums taikos kelio.

Taigi, eime, broliai! Pasku-

Ambicingi valdantieji jau  ėmė vienas kitam kaišioti kojas 
net viešai - per Seimo posėdžius jie blokavo kai kuriuos visai 
koalicijai reikalingus sprendimus. Vienas ryškiausių valdžios 
susikirtimų - iš Seimo posėdžių darbotvarkės išbrauktas Ener
getikos ministerijos steigimas. Tai padaryta Tautos prisikėlimo 
partijos vado Arūno Valinsko siūlymu. Dar frakcijų seniūnų su
eigoje Seimo vadovas atvirai pagrasino, kad "prisikėlėliai" ne
balsuos už ministerijos steigimą, je i nebus sprendžiama dėl Vy
tauto Greičiaus atleidimo iš Aukščiausiojo teismo pirmininko 
pareigų. A.Valinskas savo grasinimą įvykdė. Tarp partnerių - 
jau ne viena juoda katė.

Vienų šaltinių teigimu, A.Valinskas skubina atleisti V.Grei
čių, nes prezidentas Valdas Adamkus Seimo pirmininkui neva 
užsiminė, kad priešingu atveju gali strigti biudžeto pasirašy
mas. Tuo tarpu Seime kalbama, kad iniciatyvos spręsti V.Grei
čiaus problemą A.Valinskas ėmėsi ne dėl Prezidentūros spaudi
mo, bet kitų priežasčių. Viena jų  - A.Valinskas nori pasirodyti 
rimtas politinis žaidėjas, sprendžiantis ne tik žurnalistų darbo 
Seime reikalus, bet ir dalyvaujantis aukščiausio lygio politinė
se intrigose. Dar viena versija - A.Valinską esą kursto buvęs jo 
dėstytojas Egidijus Kūris.

Prezidentas Valdas Adamkus švenčių proga dovanų gavo 
rimtą galvosūkį - pasirašyti ar vetuoti kitų metų valstybės biu
džetą ir j į  lydinčius įstatymus. Kaip j į  išspręsti, vakar šalies 
vadovas konsultavosi su ekonomikos ir teisės ekspertais, bet 
aiškaus patarimo nesulaukė. Ekspertų atsakymai buvo trejopi: 
pasirašyti biudžetą ir v isą jį lydinčių teisės aktų pakeitimų pa
ketą, vetuoti biudžetą ir visus įstatymus arba priimti biudžetą, 
bet nepasirašyti kai kurių teisės aktų pataisų. Trys galimybės iš 
trijų galimų.

A.Zuokui ir kai kuriems liberalcentristams gniodžio 23 d. pa
sisekė blokuoti konservatorių stumiamus įstatymų projektas dėl 
PVM lengvatų naikinimo. Įniršę konservatoriai su liberalais vė
liau vis dėlto įstengė palaužti kitatikių pasipriešinimą. Tačiau tai 
jiems pavyko pirmiausia dėl to, kad suskilo patys liberalcentristai. 
Neoficialiomis žiniomis, į pagalbą A.Zuoko kritikams pasišovęs 
ateiti Liberalų sąjūdis, kurio vadas Eligijus Masiulis esą brandina 
planą, kaip izoliuoti liberalcentristų vedlį. Dar vienas Pennainų 
koalicijos konflikto židinys - patvirtintas laikinasis mokestis už 
juridinių asmenų valdomus automobilius. Konservatoriams kol kas 
dar pavyksta tramdyti partnerius, tačiau atsirado plyšių ir didžiau
sios frakcijos gretose.

Permainų koalicijos planai veržtis diržus ir taupyti neaplen
kė net šventa karve vadinamos Užsienio reikalų ministerijos. Vis 
dėlto naujasis Lietuvos diplomatijos vadovas Vygaudas Ušackas 
žada tęsti jo pirmtako plėtotas iniciatyvas Rytuose ir aktyviau artė
ti su Vakarais. V.Ušackas, kitaip nei jo  pirmtakas URM vadovo 
kėdėje Petras Vaitiekūnas, esant progai stengiasi pabrėžti: užsie
nio politika visų pirma turi tarnauti Lietuvos ekonominiams ir ver
slo interesams. "Mūsų prioritetas yra ekonominė diplomatija, kaip 
prisidėti prie Lietuvos ūkio atgaivinimo, investicijų traukos ir pre
kybos traukos", - teigė Lietuvos diplomatijos šefas.

Artėjant šventėms, lietuviai sveikinimus trumposiomis žinu
tėmis priversti ir šiemet siųsti angliškai. Mat lietuviški rašmenys ir 
toliau yra dvigubai brangesni nei angliški. Irena Smetonienė, Lie
tuvių kalbos komisijos pirmininkė, tvirtina, kad visi bandymai aiš
kinti, kad lietuvių kalba negali būti diskriminuojama elektroninėje 
erdvėje, atsimušė į sieną."Tai yra baisu. Esame diskriminuojami 
kaip tauta. Ir žinutėse, ir internete trūksta lietuviškų ženklelių. Bet 
niekas to nepadarys už mus pačius",- mano dainininkė Veronika 
Povilionienė. "Nacionaliniai politikai nedaro nieko, užtat veikia 
kiti, kurie pasitelkia visus vartoti, ir taip panaikina nacionalines 
kalbas ir kultūras. Tai juodžiausias nutautinimas",- teigia Romual
das Ozolas, signataras, filosofas.

Lietuvos knygų leidėjai ir rašytojai laidojo lietuvišką knygą. 
Surengę protestą menininkai piktinosi, kad naikinant lengvatas kny
goms naikinama ir pati kultūra. Prie Seimo susirinkę Lietuvos lei
----------------------------------------  dyklų atstovai ir rašytoj ai iš kny-
bėkime kaip piemenys Betlie
jaus naktį. Dievas išėjo mūsų pa
sitikti ir parodė mums savo vei
dą, pilną malonės ir gailestingu
mo! Tenebūna nereikalingas jo 
atėjimas! Ieškokime Jėzaus, tet
raukia mus jo šviesa, išsklaidanti 
liūdesį ir baimę žmogaus širdy
je; pasitikėdami artinkimės prie 
jo, nuolankiai pagarbinkime jį. 

Visiems džiugių Kalėdų!
Vatikano radijas

gų statė barikadą, kuri, pasak 
renginio organizatorių, turėtų 
sustabdyti spaudą ir kultūrą 
traiškantį buldozerį. Poetas ir 
vertėjas Darius Pocevičius tiki
no, kad į Lietuvą grįžta knygne
šių laikai. Lietuvos rašytojų są
jungos valdybos narys Valenti
nas Sventickas mano, kad dėl so
cialinio rašytojo gyvenimo pa
bloginimo parašyti kūriniai gali 
likti stalčiuose. LGĮTIC
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KUDIRKOS TESTAMENTAS 
TAUTAI■---------------------------------------------------

Mūsų tautos himną - žodžius ir muziką sukūrė vienas žmo
gus - gydytojas, varpininkas, publicistas, satyrikas, lietuviškos 
spaudos gynėjas, eilėraščių kūrėjas - Vincas Kudirka. "Varpo" 
žurnalas, leistas 1989-1905 metais, buvo laisvės siekiančios tau
tos balsas. Vienas jo redaktorių ir ideologų, ir buvo V. Kudirka. 
Tame žurnale 1898 m. šeštoje laidoje pirmą kartą buvo išspaus
dinta jo "Tautiška giesmė", tapusi nepriklausomos Lietuvos vals
tybės himnu.

Ir 1831 -ųjų ir 1863-ųjų metų sukilėliai, ir Vincas Kudirka, ir 
1918-ųjų savanoriai, ir mūsų tautos partizanai ir prieš 20 metų 
Sąjūdis, ir prisiekusieji 1991-ųjų sausio lemtingąją naktį Aukš
čiausioje Taryboje žinojo, kas yra Lietuva ir jos laisvė palaistyta 
krauju.

Mūsų himno istorijoje svarbus yra Didžiojo Vilniaus Seimo 
koncertas 1905 m. lapkričio 20 d., kai jame dalyvavo iš visos 
Lietuvos į Vilnių suvažiavę dalyviai. Jau tada V. Kudirkos gies
mei skirtoji pagarba įgavo oficialumo. Miko Petrausko diriguo
jamas choras, gal pirmą kartą Seime pavadinęs tautiškuoju mū
sų himnu, buvo sugiedotas net tris kartus, visiems salėje stovint. 
Atsistojimas giedant V. Kudirkos giesmę tapo visuotiniu papro
čiu lietuviškuose vakaruose, jų  koncertuose visoje Lietuvoje. 
Apie tai rašydavo "Lietuvos žinios". Tad nebenuostabu, kad pati 
visuomenė patvirtino tą giesmę himnu.

Bet iškilmingiausias V. Kudirkos himno istorijoje momentas 
buvo pirmajame Steigiamojo Seimo posėdyje 1920 m. gegužės 
15 d., kai Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis paskaitė 
šią deklaraciją: "Lietuvos Steigiamasis Seimas, reikšdamas žmo
nių valią, proklamuoja esant atstatytą Nepriklausomą Lietuvos 
valstybę, kaip demokratinę respubliką su etnologinėm sienom ir 
laisva nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitom valsty
bėm". Po to tuoj atstovai sustoję sugiedojo V. Kudirkos giesmę. 
Tai ir buvo lyg oficialus V. Kudirkos giesmės patvirtinimas Lie
tuvos himnu. To patvirtinimo ir nereikėjo, nes "Lietuva, tėvyne 
mūsų" jau buvo tapusi visuotiniai pripažintu Lietuvos himnu.

Ir Amerikos lietuviai, Pirmojo karo metu dėjo daug pastan
gų, kad Lietuva atgautų laisvę. Jų renginiuose V. Kudirkos him
nas dažnai skambėdavo. 1918 m. kovo 13 ir 14 dienomis įvyku
sio Lietuvių seimo protokole rašoma:" Virštūkstantinė delegatų 
minia, Seimą atveriant, iškilmingai sugiedojo Lietuvos himną 
'Lietuva, tėvyne mūsų' ir Amerikos himną, vadovaujant lietuvių 
kompozitoriui St. Šimkui.". Kai buvo perskaityta ir priimta JAV 
prezidentui siunčiamoji rezoliucija dėl Lietuvos nepriklausomy
bės, "tūkstantinė minia sustojo ir galingai du kartus užgiedojo 
Lietuvos himną... visų širdyse kilo begalinis džiaugsmas. Ilgai 
kartojo žodžius: 'Valio neprigulminga, laisva Lietuva! Dalyviai 
atsistojimu pagerbė atmintį Lietuvos himno autoriaus dr. Vinco 
Kudirkos, taipogi, didelio Lietuvos kultūmešio vyskupo Valan
čiaus bei visų veikėjų ir kovotojų už Lietuvos liuosybę" (Lais
vėn bežengiant: Amerikos Lietuvių Visuotinio Seimo protoko
las, kurį išleido Paulius Mulevičius, Brooklyn, 1918.)

Didelė JAV lietuvių patriotizmo banga pasireiškė, kai 1922 
m. liepos 16 d. Amerika de jure pripažino Lietuvos valstybę. 
Vėl skambėjo Lietuvos himnas ir bažnyčioje. Vienybės laikraš-

GLOBOJAMAS LTSR HERBAS 
ŠAIPOMASI IŠ LIETUVOS HIMNO GIEDOJIMO

Aš, kaip sociologas ir Kau
no miesto savivaldybės tary
bos narys, inicijavau Vytauto 
D idžiojo vardo suteikim ą 
Aleksoto tiltui ir viešai kėliau 
klausimą Lietuvos valstybinio 
himno atlikimo mokyklose. 
Spaudoje dėl abiejų dalykų su
laukiau nemažai kritikos.

Rugsėjo 1-oji daugelyje 
mokyklų buvo pasitikta be Lie
tuvos himno, o Vytauto Di
džiojo tiltą Kaune vis dar "puo
šia" LTSR - sovietinės Lietu
vos herbai bei žvaigždės. Lie
pą įsigaliojo įstatymas numa
tantis, kad nacistinė ir sovieti
nė simbolika negali būti nau
dojama ir platinama susirinki
muose ar kituose masiniuose 
renginiuose. Vilniaus Žaliojo 
tilto skulptūrinės kompozicijos 
- sovietinių laikų personažų 
alegorijos periodiškai kelia vil
niečių aistras, nors nė iš tolo 
neprilygsta tiesmukam Kauno 
Vytauto Didžiojo tilto dekorui. 
LTSR herbas ir yra pats tik
riausias politinis manifestas, 
neįvyniotas į jokias metaforas 
priklausomybės ženklas.

Ir dabar stengiuosi ne
įžvelgti piktos valios ar są
mokslo apraiškų dėl to, kad iki 
šiol Vytauto Didžiojo tiltas 
Kaune "papuoštas" sovietinė 
simbolika. Šios komedijinės 
situacijos priežastis įsivaiz
duoju kaip natūralų žmonių 
inertiškumą, tingumą, polinkį 
susitaikyti su tuo, "kaip yra" 
patriotizmo stoką ir, galiausiai, 
nežinojimą. Šio dvasinio ap
kerpėjimo procesas vyksta 
nuolat, todėl nuolat reikia ža
dinti visuomenę, aiškinti, dis
kutuoti, kovoti.

Ar gali Vytauto tiltą puoš
ti sovietiniai kūjai ir pjautu
vai? Gerbiamas skulptorius S. 
Žirgulis, talentingas ir autori
tetingas menininkas mano, kad 
gali. Gerbiu jo nuomonę. For
maliai S. Žirgulis teisus. Tam 
tikras 50 metų senumo archi
tektūrinis paveldas gali būti 
saugotinas. Toks sovietų pa
mėgtas romėnų -egiptiečių sti
liaus pseudoklasicizmas nėra 
nei estetiškai bjaurus, nei tech
ninei tilto struktūrai ar tūriams 
prieštarauja. Tačiau Kauno 
miesto savivaldybės taryba 
2008 m. vasario 28 dieną pri
tarė Aleksoto tilto pavadinimo 
pakeitimui į Vytauto Didžiojo 
ir įpareigojo savivaldybės ad
ministracijos direktorių orga

tis New York rašė: "Pereitą nedieldienį vietos klebonas Edvar
das Grikis savo bažnyčioje per visas trejas mišias vietoje Pul
kim ant kelių liepė giedoti Lietuvos himną. Prie vargonų grojo 
specialiai iškviesta triūbų muzika. Daugelis žmonių verkė su
sigraudinę" (Vienybė, 1922 rugpjūčio 8).

Ir dabar JAV lietuviai giedodami Tautos himną dažnai jaudi
nasi, ašaroja. Linkime, kad ir šiuo metu V. Kudirkos giesmė tap
tų mūsų tautos Šviesa ir Tiesa žengiant į 2009-uosius metus!

A. Tūbėnas

nizuoti sovietinių simbolių 
nuo Aleksoto tilto išmontavi- 
mą ir jų  perdavimą Kauno 
miesto muziejui.

Kaip man, tremtinių vai
kui, Vytauto mieste, kur net 
tik Vytautinė bažnytėlė, Vy
tauto paminklas Laisvės alė
joje, bet ir ne mažiau nei Tra
kai svarbi Vytauto tvirtovė, 
pastatyta Laisvoje Lietuvoje, 
Laisvam e Kaune - ram iai 
vaikščioti per Vytauto tiltą su 
SSSR pjautuvais?

Sakiau ir sakysiu, kad šio 
dekoro vieta yra Kauno mies
to muziejuje, kaip nutarė Kau
no m. savivaldybės taryba. Eu
ropos ir Amerikos muziejuose 
gausu senovės graikų, persų, 
Egipto freskų ir mozaikų. Jei 
subtilias freskas įmanoma gra
žiai nuėmus nuo sienų perkel
ti į kitas ekspozicijų sales, tai 
ir šis grubus betonas turėtų būti 
kuo skubiau nuimtas ir saugo
mas muziejuje.

2008 m. sukanka 110 me
tų, kai V. Kudirka parašė "Tau
tišką giesmę", o 2009 m. bus 
minimas "Tautiškos giesmės" 
tapimo Lietuvos valstybės 
himnu 90-metis. Oficialiai 
kreipiausi į Kauno miesto me
rą A. Kupčinską, siūlydamas 
skatinti mokyklų bendruome
nes Lietuvos valstybės himnu 
pradėti mokslo dieną, nustatyti 
himno atlikimo tvarką. Mano 
iniciatyva Kauno m. Švietimo 
ir ugdymo skyriuje jau yra su
daryta Lietuvos himno atliki
mo mokyklose darbo grupė, 
kuri pateiks rekomendacijas.

Netrukus po šio siūlymo, 
dienraštis "Respublika" straips
nyje "Prieš kiekvieną pamoką 
- himnas" (kovo 28 d.) rašė, kad 
įgyvendinus R. Kaminsko pa
siūlymą "moksleiviai kasdien 
sugiedotų himną nuo vieno iki 
aštuonių kartų". Kitą dieną šią 
idėją pasigavo "Kauno diena" 
("Himnas per prievartą"), "Lie
tuvos rytas" ("Himną giedoti 
privalės kelis kartus per die
ną?").

Mano priminimą apie se
nesniais laikais Lietuvoje, o 
šiais užsienyje: JAV, Italijoje 
ir kitur taikomą praktiką - vals
tybės himno giedojimą tam 
tikri žurnalistai tarsi cituoda
mi kolegų nuogirdas apie tai, 
ko iš tikrųjų nesakiau, išpūtė 
klasikinį burbulą: "Kaminskas 
siūlo mokyklose giedoti him
ną, Kaminskas siūlo giedoti

himną iš ryto kasdien, Kamins
kas siūlo giedoti himną prieš 
kiekvieną pamoką!"

Viliuosi, kad tai tik vaikiš
kai neatsakinga nevaldomo 
šmaikštumo apraiška, o ne są
moninga antivalstybinė soli
džių dienraščių nuostata. Pui
kūs žodžiai, esantys mūsų him
ne - "Tamsumas prašalinti". 
Tai apie kvailumo, nežinojimo, 
abejingumo tamsumas pasaky
ta, o aktualu bus dar ilgai.

Kai kas sako, kad esu Kau
no miesto Antikorupcijos ko
misijos pirmininkas ir kelda
mas šiuos klausimus kišuosi 
"ne į savo daržą". Nesutinku 
su žmones tarsi sraigtelius pa
gal titulus skirstančiu požiūriu. 
Žmogus nėra pareigybės prie
das. Kiekvienas mūsų po dar
bo valandų esame dar kažkuo: 
piliečiai, lietuviai, kauniečiai, 
bendruomenės ir šeimos na
riai, kaimynai. Iš šių skirtingų 
socialinių vaidmenų kyla ir 
prievolės.

Aš esu sociologijos dėstyto
jas universitete, Tėvynės sąįun- 
gos-LKD tarybos ir Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjungos na
rys, Kauno Sąjūdžio pirminin
kas, dalyvauju miesto savivaldy
bės tarybos, komitetų ir komisi
jų  veikloje, pagal išgales prisii- 
mu įsipareigojimus. Posakio 
"Ne mano kiaulės - ne mano pu
pos" taikymas yra primityvaus 
dvasinio tingumo apraiška.

Raimundas Kaminskas

VALDOVŲ RŪMŲ 
FINANSINIS 

PATIKRINIMAS
Vilnius, sausio 23 d. (LRT). 

Seime užregistruotas nutarimo 
projektas dėl lėšų, skirtų Lietu
vos Valdovų rūmams atkurti, 
skaidraus ir tikslingo panaudo
jimo. Šį nutarimą iniciavo Tė
vynės sąjungos-Krikščionių de
mokratų frakcijos Seime nariai 
Audronius Ažubalis ir Mantas 
Adomėnas.

„Valdovų rūmų atkūrimas 
buvo ir tebėra didžiausias kul
tūros srities investicinis projek
tas nepriklausomos Lietuvos is
torijoje. Jiems pastatyti, ekspo
natams įsigyti ir administruoti 
jau yra sunaudota 176 milijonai 
litų. Lėšas nukreipus Valdovų 
rūmų statybai sustojo investici
jos į naujus kultūros infrastruk
tūros objektus, nebuvo restau
ruojami nykstantys autentiški 
Lietuvos architektūrinio pavel
do objektai, todėl itin svarbu, 
kad Valdovų rūmų atkūrimui 
skirtosios lėšos būtų deramai, 
skaidriai ir tikslingai panaudo
tos“, -  teigia A. Ažubalis.

Jei bus pritarta, Seimas 
kreipsis į Valstybės kontrolę su 
prašymu atlikti Valdovų rūmų 
statybos, įstaigos veiklos ir kū
rinių įsigijimo finansinį patik
rinimą.

mailto:dirva@ix.netcom.com
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LIETUVOS PREZIDENTO KALĖDINIS SVEIKINIMAS UŽSIENIO LIETUVIAMS

Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus ir Alma Adamkienė dalyvavo kalėdiniame renginyje.
www.president. lt

Vilnius, gruodžio 24 d. 
A rtė jan č ių  Šv. K alėdų  ir 
Naujųjų metų proga Prezi
dentas Valdas Adamkus ir po
nia Alma Adamkienė sveiki
na visus užsienyje gyvenan

VARGIAI AR OBAMA ŠOKS 
PAGAL KREMLIAUS MUZIKĄ

Kokie bus JAV santykiai su 
Rusija, Barackui Obamai tapus 
prezidentu? Tai labai painus 
klausimas.

Istorija parodė, kad ne kartą 
Sovietų Sąjungai su dešiniaisiais 
respublikonais susitarti buvo 
lengviau negu su demokratais. 
Sakykim, respublikonas Richar
d Nixson lengvai susitarė ir be 
jokių didesni ų sentimentų page
rino santykius su komunistine 
Kinija. O valdant demokratui 
Jimmy Carter JAV santykiai su 
kita komunistine valstybe -  
SSRS -  labai pablogėjo, nes jis 
principingai kėlė žmogaus tei
sių pažeidimo Sovietų Sąjungo
je klausimąir ryžtingai pasiprie
šino jos invazijai į Afganistaną.

Tie, kurie skambina pavo
jaus vaipais, esąB. Obamos vy
riausybė būsianti kone prorusiš
ka, užmiršta visai neseną istori
ją, tiksliau, dar vis dabartį. Juk 
ne kas kitas, o G. Bush yra vie
nintelis JAV prezidentas, kuris 
pažvelgė KGB karininkui Vla
dimir Putin į akis ir ten išvydo 
sielą. Kaip sako amerikiečiai, 
wow. Kaip tik valdant dešinia
jam G. Bush JAV -  dėl karo Af
ganistane -  suartėjo su diktato
riškais Centrinės Azijos reži
mais. Tiesa, JAV žodžiais pa
smerkė Rusijos veiksmus Gm- 
zijoje, bet, skirtingai nei Aust
ralija ar Švedija, nieko daugiau 
nepadarė. Žodžiai liko vien žo
džiais.

Beje, ne B. Obama, o dabar
tinė JAV užsienio reikalų minist
rė Condoleezza Rice leido su
prasti, kad Gruzijos irUkrainos 
siekiai integruotis į NATO yra 
tolimos ateities (kurios gali ir ne
būti) klausimas. Tiesa, Rytų ir

čius lietuvius.
"Šventų Kalėdų išvakarė

se esame kartu su artimiau
siais žmonėmis. Švenčiame 
Kristaus gimimą ir dalijamės 
Kalėdaičiu - bendros lemties,

Vidurio Europos šalys tapo NA
TO narėmis, bet tai greičiau de
mokrato Bill Clinton irpalankiai 
susiklosčiusios geopolitinės pa
dėties, o ne G. Bush, kuris vos 
atėjęs į valdžią buvo įveltas į ka
rą su terorizmu, nuopelnas. Pil
si minki me, Amerikos, valdomos 
G. Bush vyresniojo (taip pat res
publikono), nebuvo taip pirmų- 
jųvalstybių, pripažinusių Lietu
vos nepriklausomybę.

Manyčiau, nėra didesnio pa
grindo tikėtis, kad B. Obamos 
vyriausybė bus daug palankes
nė Rusijai nei G. Busho admi
nistracija. Kad B. Obama drau
giškai kalbėjo telefonu su Rusi
jos prezidentu Dmitrijumi Med
vedevu, nieko nereiškia, ir iš to 
nereikėtų dalyti kokių nors rim
tų išvadų.

Kaip ten bebūtų, JAV, atro
do, iš visų įmanomų kandidatų 
išsirinko vieną pačių geriausių 
prezidentų, kuris formuoja vy
riausybę iš labai patyrusių poli
tikų, ekonomistų, nežiūrėdamas 
jų  partinės priklausomybės. Tai 
neduoda jokio pagrindo many
ti, kad ši komanda Rusijos at
žvilgiu bus akla ir naivi. Grei
čiau gali būti ir taip, kad bus ma
ži au kalingos, bet tuščios, kai ka
da sentimentalios retorikos, o 
daugiau realių veiksmų. Tai yra, 
kai valdžioje bus B. Obama, Ru
sijai elgtis kaip panorėjus bus 
sunkiau nei dabar.

Jau vykstant rinkimųkampa- 
nijai B. Obama buvo priverstas 
išsakyti savo nuomonę Rusijos 
atžvilgiu. Be abejonės, preteks
tu buvo Gruzijos ir Rusijos ka
ras. B. Obama labai aiškiai pa
reiškė susi lūpini mą dėl Rusijos 
elgesio kaimynų atžvilgiu. Pri

bendros duonos ir bendrų na
mų simboliu. Linkime ramy
bės esantiems šalia, tyliai pri
sim enam e iškeliavusius į 
Amžinybę, mintimis apkabi
name tuos, kurie šiandien to

minsiu, ką jis pasakė rugsėjo 27 
dieną: „Turint galvoje, kas įvy
ko pe r praėj usi as savaites i r mė
nesi us, mūsų [JAV] politika Ru
sijos atžvilgiu turi būti peržiū
rėta, nes atgimstantis Rusijos ag
resyvumas kelia grėsmę viso re
giono stabilumui. Jų [rusų] 
veiksmai Gruzijoje yra nepriim
tini.“ B. Obama sakė, kad pre
zidentas G. Bush neįvertino Ru
sijos galimybių ir jo susižavėji
mą V. Putin, pažvelgus į šio akis, 
pavadino nesuprantamu.

Neseniai interviu JAV te
levizijai NBC B. Obama pa
reiškė, kad vienas jo pir
mumų bus sureguliuoti san
tykius su Rusija. Jis pabrė
žė, kad stengsis susitikti su 
Rusijos prezidentu D. Medve
dev ir ministru pirmininku V. 
Putin. B. Obama atkreipė dė
mesį, kad dėl energetikos iš
teklių kainų augimo (kuris, 
beje, jau  praeityje) Rusija 
bando daugelyje sričių pri
mesti savo valią, „keldama 
grėsmę kaimyninėms valsty
bėms“. Jis vėl prisiminė Gru
ziją ir pareiškė, kad Rusija 
„pradėjo aktyviai pažeidinėti 
tarptautines normas“. B. Oba
ma pabrėžė, kad Amerika no
ri bendradarbiauti su Rusija 
„tose srityse, kuriose yra įma
noma“.

O V. Putin jau suskubo pa
reikšti, kad Rusiją iš B. Oba
mos „pasiekė teigiami signa
lai“, galintys rimtai pagerinti 
Rusijos ir JAV santykius. Ru
sijos premjeras sakė, kad tai 
ypač susiję su NATO plėtra ir 
JAV priešraketinės sistemos 
dislokavimu Lenkijoje ir Če
kijoje. B. Obama yra pareiš
kęs, kad tapęs prezidentu per
žiūrės šios sistemos veiksmin
gumą ir reikalingumą. Tačiau

li nuo gimtųjų namų. Žinau, 
kad ne vienai šeimai ši šven
tė pažymėta ne tik Tikėjimo, 
Meilės ir Vilties, bet ir arti
ntųjų ilgesio ženklu. Daugy
bė žmonių prie Kūčių stalo 
sėda toli nuo savo šeimos, ar
tintųjų, tad švenčių išvakarė
se atstumą ir išsiskyrimą pa
junta kur kas skaudžiau ir 
jautriau, nei kasdienybėje", - 
sako Prezidentas V. Adam
kus.

Tačiau, pasak Lietuvos 
vadovo, šalia gyvosios krikš
čionybės mūsų visų širdyse 
yra ir gyvoji lietuvybė. Kaip 
dvasinė jėga, telkianti lietu
vių tautą i r artinanti Lietuvos 
žmones, kad ir kokiame pa
saulio krašte jie gyventų. Jė
ga, kuri mintyse ir realybėje 
traukia žmones grįžti namo - 
į Lietuvą. Tokią, iš kurios 
niekada nesinorėtų išvažiuo
ti, o išvažiavus - visada no
rėtųsi grįžti.

"Tad šį vakarą nuoširdžiai 
linkiu, kad viltys pildytųsi, o

tai nebūtinai reiškia, kad B. 
Obama jos atsisakys.

Tai, kad B. Obamos gynybos 
ministru lieka Robert Gates, ro
do, jog JAV politikos tęstinu
mas, bent jau gynybos srityje, iš 
principo išliks. Be to, PRG sis
tema yra tik dalis priešraketinio 
skydo, išdėstyto keliose skirtin
gose geografinėse platumose ir 
nukreipto prieš Traną. Pats B. 
Obama kol kas aiškiai savo po
žiūrio nėra išdėstęs. Galbūt dėl 
to, kad nenori diskredituoti da
bartinės Amerikos užsienio po
litikos, o galbūt ir dėl to, kad dar 
pats nėra nusprendęs, ką daiys. 
Beje, Lenkija ne taip seniai pa
reiškė, kad išrinktasis JAV pre
zidentas pažadėjo skydo staty
bą tęsti. Kol kas sunku pasaky
ti, kaip visa ši skydo epopėja 
baigsis, tačiau B. Obamai šios 
idėjos atsisakyti nebus taip leng
va, kaip gali atrodyti naivuo
liams.

Tačiau net jeigu B. Obamos 
vyriausybė ir nuspręstų, kad 
skydo nereikia, lieka daug klau
simų, kuliais jam bus sunku rasti 
bendrą kalbą suRusija. Tai visų 
pinna greitėjantis Rusijos riedė
jimas link diktatūros, spaudos ir 
politiniųlaisviųsuvaržymas, ag- 
resyvėjanti politika kaimynų at
žvilgiu.

Nereikėtų užmiršti, kad 
Amerikos užsienio reikalų mi
nistre bus Hillary Clinton, ku
rios pažiūros, taip pat ir Ru
sijos atžvilgiu, yra kur kas 
konservatyvesnės nei B. Oba
mos. Svarbiausia turbūt tai, 
kad B. Obama tikrai renka 
„žvaigždžių komandą“, o to
kia komanda Rusijos proble
mų ir keliamų grėsmių papras
čiausiai negali nematyti. To
dėl, tikėtina, B. Obama net ne
bandys žvelgti į V. Putin sie-

problemos ir rūpesčiai neuž
gožtų to, ką savo sielose tu
rime šviesiausio ir vertin
giausio. Ką kaip dvasinį pa
likimą gavome iš tėvų ir pri
valome atiduoti vaikams. Kas 
mus artina ir sukviečia į ben
drus namus, kad ir kaip juos 
vadintume - Bažnyčia, šeima, 
tauta, Lietuva. Šioje dvasinė
je šviesoje nuoširdžiai svei
kinu visus lietuvius, kad ir 
kur šį vakarą būtumėte. Svei
ki sulaukę Šventų Kalėdų", - 
sveikina V. Adamkus.

Ponia Alma Adamkienė 
taip pat nuoširdžiai sveikina 
Lietuvos žmones, išsisklai
džiusius po visą pasaulį.

"Branginkite savo tautiš
kumą ir perduokite šią verty
bę savo vaikams - kaip tradi
ciją, kaip dvasines šaknis. 
Kaip priminimą apie žemę, 
kurioje visada būsite labiau
siai laukiami. Kuo geriausios 
Jums kloties ir sveiki sulau
kę Šventų Kalėdų, - sako p. 
A. Adamkienė. ELTA

JAV NEBIJANČIOS
RUSIJOS ŽINGSNIŲ

Vašingtonas mandagiai sa
ko neskubantis daryti išvadų dėl 
Rusijos karinių laivų buvimo 
Karibų jūroje.

Reuters “ naujienų agen
tūra rašo, kad JAV valstybės 
sekretorės padėjėjas Thomas 
Shannon per vizitą Maskvoje 
nurodė, jog Vašingtonas kol 
kas nedaro jokių išvadų dėl 
Maskvos planų Centrinėje ir 
Pietų Amerikoje ir lauks toles
nių veiksmų.

T. Shannon Rusijoje apsilan
kė kelios savaitės po to, kai Ru
sijos kariniai laivai surengė ben
dras pratybas su Venesuelos pa
jėgomis ir pabuvojo Kuboje.

„Šie laivai neapibrėžė situa
cijos, ją apibrėš tolesnė padėtis“, 
-  teigė T. Shennon.

Iškart po Rusijos ir Gruzijos 
konflikto rugpjūtį rusų premje
ras Vladimir Putin, nepatenkin
tas JAV pajėgų buvimu Juodo
sios jūros regione, viešai paklau
sė, ar Vašingtonui būtų malonu, 
jei Rusija pasiųstų savo laivus į 
Amerikos pakrantę.

Rusų naujienų agentūra 
„RIA Novosti“ gruodžio 24 d. 
skelbė, kad tas pats Pietų Ame
rikoje lankęsis kreiseris „Petras 
Didysis“ taps pirmuoju rusų ka
liniu laivu, netrukus prisišvar
tuosiančiu Pietų Afrikos Res
publikoje.

R ūsų jūrų 1 ai vynas paskel bė, 
jog kreiseris, kaip ir jau išsiųsti 
kiti laivai, prisijungs prie Indi
jos pajėgų pratybų.

Laivyno atstovas spaudai nu
rodė, kad šiuo metu Rusija turi 
tris jūrų pajėgų grupes, vykdan
čias užduotis pasaulio vandeny
nuose-viena iš jų  ką tik paliko 
Portugaliją ir juda link Gibral
taro. LRT

http://www.president
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SEIMAS
SUMAŽINO

ALGAS
Vilnius, gruodžio 19 d. 

(LGĮTTC). Valstybės politikų, 
teisėjų, pareigūnų ir tarnauto
jų  algos kitąmet sumažės.

Pareiginės algos bazinis 
dydis 2009 metais bus 475 li
tai, arba 15 litų mažesnis nei 
nustatytas šiuo metu. Už tai 
numatančias kelių įstatymų pa
taisas Seimas balsavo penkta
dienį.

Seimas nustatė, kad tvirti
nant naują bazinį dydį, kuriuo 
remiantis nustatomas pareigi
nis darbo užmokestis, būtų at
sižvelgiama į biudžeto finan
sines galimybes. Naujas bazi
nis dydis negalės būti mažes
nis už jau esamą dydį, nebent 
iš esmės būtų pablogėjusi vals
tybės ekonominė ir finansinė 
būklė.

Šis dydis yra keičiam as 
įvertinus infliaciją, vidutinio 
darbo užmokesčio viešajame 
sek toriu je dydžius ir kitus 
veiksnius.

Valstybės politikų, teisėjų, 
valstybės pareigūnų ir tarnau
tojų pareiginių algų bazinis 
dydis nuo 442 litų iki 490 litų 
ir priedai už kvalifikacinį ran
gą buvo padidinti nuo šių m e
tų pradžios. Dėl to atlyginimai 
mažiausiai puse tūkstančio li
tų padidėjo  ir parlam enta
rams, kurie taip pat yra prita
rę priedų už įgytą kvalifika
cinį rangą kėlimui - nuo 2007 
metų rugpjūčio 1 dienos be
veik visiems įvairių lygmenų 
justicijos patarėjam s pakilo 
už kvalifikacinį rangą moka-

SEIMAS DAR KARTĄ ATIDĖJO SPRENDIM Ą  
DĖL V.GREIČIAUS ATLEIDIMO

Vilnius, gruodžio 23 d. 
(LRT). Seim as pritarė TS- 
KDL siūlymui nutarimą dėl V. 
Greičiaus atleidimo iš AT pir
mininko pareigų svarstyti ir 
priimti po švenčių.

Už klausimo išbraukimą iš 
antradienio Seimo plenarinio 
posėdžio darbotvarkės balsavo 
69, prieš -  35 parlamentarai.

Pasak Seimo narių, V. Grei
čiaus atleidimo klausimas turi 
būti svarstomas po švenčių, 
nes Seimo darbotvarkė antra
dienį ir taip įtempta.

Lrt.lt primena, kad pirmadie
nį Seimas po pateikimo pritarė 
nutarimo projektui, kuriuo siū
loma atleisti Vytautą Greičių iš 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
(AT) pirmininko pareigų. Už tai 
pirmadienį balsavo 28 parla
mentarai, prieš -  6 ,4  susilaikė.

V. Greičiaus atleidimo pir
madienį Seime pristatė šalies 
vadovo patarėjas Lauras Bieli
nis. Atsakinėdamas į Seimo na
rių klausimus, jis paneigė ži- 
n iasklaidoje pasirodžiusius 
tvirtinimus, kad pritarimo savo 
dekretui nesulaukęs V. Adam-

Kaune prie Karo muziejaus buvo atidengtas generolo Povilo Plechavičiaus paminklas. Nuotraukoje buvę Lietuvos Rinktinės kariai su 
svečiais spalio 4 d. Dalyvavo ir Kauno meras Andrius Kupčinskas, Rasa Juknevičienė, dabar Krašto apsaugos ministrė (tamsiais 
plaukais), o šalia jos matome gcn. P. Plechavičiaus brolio dukterį. Iškilminga šventė buvo baigta vaišėmis Ramovės patalpose.

mi priedai.
Jaunesniajam justicijos pa

tarėjui prokurorui naujosiomis 
pataisomis yra nustatytas 10 
proc. atlyginimo dydžio prie
das, vyriausiajam  valstybi
niam justicijos patarėjui - 40 
proc., valstybiniam - 30 proc., 
vyriausiajam - 25 proc., o vy
resniajam - 20 proc. priedas.

Tuometinis finansų minist
ras Rimantas Šadžius parla
mentarams aiškino, jog bazi
nės algos padidinimas būsiąs 
sunkiai pakeliamas biudžetui, 
nes tam prireiks beveik 900 
mln. litų.

Valstybės tarnautojų ir ki
tų darbuotojų, kurie gauna at
lyginimus iš biudžeto, yra apie 
240 tūkst., neskaičiuojant 50 
tūkst.valstybės tarnautojų ir 
pareigūnų.

kus vetuos biudžeto įstatymus. 
„Jei dabar kalbėsime apie tas 
paskalas, tai kalbėsime labai il
gai ir nieko nepasieksime“, -  
aiškino L. Bielinis.

Oponentai Prezidento siū
lymą atleisti iš Aukščiausiojo 
Teismo pirmininko pareigų V. 
Greičių kritikuoja teigdami, 
kad šalies vadovas su Seimu 
dėl jo  ir naujos kandidatūros 
nesitarė.

Praėjusios kadencijos Sei
mui Prezidentas tris kartus tei
kė atleisti V. Greičių, kurio įga
liojimai baigėsi liepos 8 die
ną, iš Aukščiausiojo Teismo 
pirm ininko pareigų. Tačiau 
parlamentas dekretą šią vasa
rą  dukart atmetė. Kai kurioms 
frakcijoms tuomet netiko kar
tu teikiam a Jono Prapiesčio 
kandidatūra bei tai, jog Aukš
čiausiojo Teismo pirmininko 
skyrim as buvo įvardijam as 
kaip formali procedūra. Treči
ąkart teikimas atleisti V. Grei
čių buvo išbrauktas iš darbo
tvarkės spalio pabaigoje.

V. Greičius Aukščiausiajam 
Teismui vadovauja nuo 1999 m.

Kard. A. J. BAČKIS:
KALĖDŲ DŽIAUGSMAS TEAPLANKO KIEKVIENĄ

Savo kasdienybėje dažnai 
laukiame visai paprastų daly
kų -  svečių, iš kiemo sugrįž
tančio vaiko, darbo dienos pa
baigos, į m ažą užpustytą stotį 
atvykstančio traukinio...

Laukimo išsipildymas vi
suomet nudžiugina, išvaduoja 
nuo dalelės nerimo ir abejonės. 
Koks tad didelis pasikeitimas 
turi įvykti mūsų širdyse sulau
kus svarbiausio žmonijos isto
rijos išsipildymo, Išganytojo 
gimimo, kuris išlaisvina nuo 
grėsmės, kad liksime supan
čioti nuodėmių ir šio pasaulio 
laikinumo.

S u laukę m ažų žem iškų  
džiaugsmų, jų  netrukus neten
kame. Svečiai išsiskirsto, atos
togos baigiasi, algą ar premiją 
išleidžiame, net brangiausias 
pirkinys ilgainiui nublunka ir 
atsibosta. Kalėdų išsipildymas 
kitoks, jis  neprarandamas ir 
neišbarstomas. įsikūnijęs Kris-

ĮŽIEBTA AUKŠČIAUSIA 
LIETUVOS KALĖDŲ EGLĖ

Vilniuje gruodžio 25 d., 
ketvirtadienį 17 valandą buvo 
įžiebiama aukščiausia Lietu
vos Kalėdų eglė - Vilniaus te
levizijos bokštas.

Pasak vienos iš projekto 
sumanytojų Jolantos Turaitės, 
moderniomis šviesos instalia
cijomis ir devyniais kilomet
rais girliandų papuoštas Tele
vizijos bokštas bus įžiebtas į 
dangų kylant fejerverkam s, 
pranešė Lietuvos radijas.

"Šiais metais atsisakėm e 
didelio renginio, bet paliko
me ir akcentuojam e fejerver
kus - septynis m uzikinius fe
je rv e rk u s  nuo T e lev iz ijo s  
bokšto, kad dar kartą žmonės 
kartu, atėję su šeimomis pa
žiūrėtų į dangų. N eatsitikti
nai Televizijos bokštas, kaip 
mūsų laisvės simbolis, tapo 
ir džiaugsmo simboliu", - sa
kė J.Turai tė.

tus bus su mumis iki šio pa
saulio pabaigos, o amžinybėje 
Švenčiausiosios Trejybės artu
mui neliks laiko ir erdvės ri
bų.

Sklandant baugioms prana
šystėms apie netikėtai sumen
kusias gėrybes ir atėjusį sun
kmetį, šiomis šventinėmis die
nomis mąstykime apie turtus, 
kurie nepranyksta ir nesusi
traukia. Pažvelkime į Kūdikė
lį Jėzų -  ką j is turi Kalėdų nak
tį, suvystytas į drobės lopinėlį 
ėdžiose, dar nesulaukęs Trijų 
Karalių dovanų? Didžiausias 
Jo turtas yra aukos misija, su 
kuria Dievas atsiuntė Vienati
nį Sūnų į mūsų pasaulį. M y
linti, atsidavusi Motina ir rū
pestingas globėjas šv. Juoza
pas -  tai vaikelio lobis, kurio 
niekas negali atstoti.

K ą turi Šventoji Šeima be 
asilėlio, palaikių rūbų ir kelių 
skatikų varganame kelionės

„LEO LT” VALDYMAS 
BUS PERŽIŪRĖTAS

Nacionalinio investuotojo 
bendrovės LEO LT valdym ą 
reikės peržiūrėti ir padaryti jo 
patikrinimą. Tai per Vyriau
sybės programos svarstym ą 
Seime atsakydam as į parla
m entarų klausim us pareiškė 
p ask irta s is  p rem jeras A n
drius Kubilius. Anot jo , tai, 
kad po penkių m ėnesių ben
drovėje turėjo pasikeisti val
dybos sudėtis ir pagrindinis 
vadovas, rodo, jog  yra esm i
nių trūkumų valdyme. Nau
jo ji valdančioji koalicija abe
jo ja, ar dabartinė LEO vado
vybė yra pajėgi įgyvendinti 
strateginius energetikos pro
je k tu s  - n u tie s ti  e le k tro s  
jungtis į Švediją bei Lenkiją 
ir pasta ty ti n au ją  atom inę

Pirm ą kartą Kalėdų egle 
Vilniaus televizijos bokštas 
virto 2000 metais. LRT

krepšyje? Jos turtai -  tai be
galinis pasitikėjimas Dievu, 
kuris gelbsti nuo visų nelai
mių, tai noras išgirsti Aukš
čiausiojo balsą, kuris nurodo 
gyvenimo kelią. Sulaukę paža
dėtojo Pirmgimio, jie turi ką 
mylėti ir kuo rūpintis tarpusa
vio sutarimo dvasioje, todėl 
jaučiasi ypatingai apdovanoti 
ir be galo turtingi.

Šioje žemėje negalime įgyti 
visko, ko geidžiame, ar ką turi 
kiti. Tačiau Kalėdų džiaugs
mas aplanko kiekvieną, kuris 
Viešpaties angelo ir dangaus 
kareivijos paskelbtą žinią įsi
leidžia į savo širdį. Linkiu tą 
džiaugsm ą priim ti kaip di
džiausią ir vis augantį mūsų ti
kėjimo turtą, dalytis juo savo 
šeimose ir bendruomenėse. Te
gu Dangaus išliejama malonė 
kiekvienus namus pripildo jau
kum u ir ram ybe. L inksm ų 
Šventų Kalėdų!

elektrinę.
Seimo Ekonomikos komi

teto posėdyje LEO LT valdo
vai kalbėjo, jog  m inėtų trijų 
strateginių projektų vertė sie
k ia per 26 m lrd. litų, iš jų  
17,5 mlrd. litų sudarys Lie
tuvos dalis. Pasiskolinti nu
m atom a 10,7 m lrd. litų , o 
nuosavos LEO LT lėšos, su
kauptos iš elektros tarifų, tu
ri sudaryti 6,8 mlrd. litų.

Dabar turimas lėšas - per 
0,62 mlrd. litų - LEO yra in
vestavusi: pusė jų  padėta Lie
tuvos bankuose į term inuo
tuosius indėlius, o likusioji 
dalis investuota į kitų šalių 
vyriausybių vertybinius po
pierius. Paskirtasis finansų 
m in istras A lg irdas Šem eta 
yra užsim inęs, kad visus pi
nigus reikėtų sugrąžinti į Lie
tu v ą - j ie  turėtų "dirbti" savo 
valstybei. ELTA
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IŠGIRSKIME ŠV. KALĖDŲ NAKTIES BALTUMĄ
Prailgo pilkasis šių metų 

gruodis Lietuvoje, gerokai pra
ilgo. Tokia trumpa apsiblausu
si diena - ir toks ilgas, visa va
landa paankstintas vakaras. At
rodo, kad ne tik valstybės fi
nansuose, ekonomikoje, bet ir 
gamtoje vis labiau įsigali tam
sesni tonai, vis rečiau žmonių 
akyse nušvinta šviesios vilties 
žiburėliai.

O gal per ilgai mes nema
tėme buvusios savo laisvos 
valstybės ir laisvo žmogaus 
gyvenimo šviesos? Jos neįver
tinome, ja  tinkamai nesidžiau
gėme, nesergėjome? Gal būt. 
Gal būt dėl to kartais reikia ir 
pilko bei ilgo rudens, kad at
ėjusi žiema atrodytų dar bal
tesnė, švaresnė, kad dar labiau 
lauktume pavasario, naujo, bū
simo žydėjimo.

Tikiu, kad gamta prailgu
sią klaidą ištaisys, dar pabers 
savo baltumą, pernykščius pa
rudusius ir pajuodusius lapus 
uždengs baltais sniego pata
lais ir žaliaskares egles pa
puoš. Ne, ne "Maximose" ar 
"Norfose" nupirktais blizgu
čiais, bet tikru sidabru, o m ū
sų apšiukšlintas pakeles, kie
mus paslėps po pačiais bal
čiausiais patalais. Gamta sa
vo darbą padarys ir didžiąją 
m etų šventę - Kūdikėlio Jė
zaus gimimą, pasauliui nušvi
tusią naujos vilties Žvaigždę 
- tikrai gražiai pasitiks.

O kaip mes? Ar sugebėsi
me plačiau atmerkti akis ir pa
m atyti jos šviesą? A r pasi
stengsime atverti širdis ir į ją  
įsileisti gerumą, ramybę, mei
lę? Ar išgirsime, ne, ne ausi
mis, bet širdimi šventų Kalė
dų nakties baltumą, jo  skam
besį, kvietimą pamiršti visas 
ateinančias ir praeinančias kri
zes, sunkiai uždirbtus, bet taip 
greitai mus paliekančius, nu
vertėjančius pinigus? Ar su
prasime, kad tikrosios verty
bės, tikrieji mūsų gyvenimo ir 
darbo tikslai turi būti ne pra
bangūs automobiliai ir kiti tur
tai, kurie kartais per sekundę 
pavirsta metalo laužu, ne lėba
vimai, ne nesibaigiančios pra
mogos ir aukštos valdžios kė-

Dail. Vandos Dudienės karpinys 
“Kalėdų Žvaigždė”.

dės, bet mūsų atsakomybės sa
vo tautai, savo valstybei, savo 
žmonėms supratimas, mums 
paskirtos Dievo ir likimo mi
sijos šioje žemėje, šioje vieto
je, šiame laike, šiame gyveni
me įvykdymas.

Kai kas man gali pasakyti - 
o ką aš žinau, kokia ta mano 
misija? Kai gimiau, niekas jo 
kios instrukcijos ar nurodymo 
nepridėjo. Gyvenu kaip man 
patinka, kaip moku ir kaip man 
gerai.

Nežinau ir aš. Ir aš neturiu 
jokios instrukcijos. Tik gal jos 
ir nereikia. Gal kartais pakan
ka minutėlei sustoti ir įsiklau
syti į savo sąžinę, įsiklausyti į 
žvaigždėtą dangų, pasiklausy
ti, ką šnabžda žvakių liepsne
lėmis nušviesti mūsų senolių, 
tėvų ar šiaip artimų žmonių ka
pų kauburėliai, pagaliau išgirs
ti Kalėdų rytą bažnyčios var
pų kvietimą, jų  skelbiamą nau
jieną žmonėms: Sveikas, Jė
zau, gimusis!

Ne veltui sakoma, kad pats 
stebuklingiausias šventų Kū
čių vakaras, Kalėdų naktis. Ta
da galima ne tik save, savo ar
timuosius iš naujo atrasti, bet 
ir ateitį pajusti, gyvenimo pras
mę suprasti. Tik reikia gerai 
įsiklausyti į šventų Kalėdų bal
tumą. O jo būna tiek daug. Ir 
ne vien ką tik  iškritusiam e 
sniege ar ant stalo užtiestoje

staltiesėje, su meile laužoma
me ir tarp savųjų dalijame ka- 
lėdaityje, saldaus pyrago gaba
lėlyje, senolio ar m očiutės 
plaukuose, mažo vaiko ranko
je, jų  spindinčiose akyse.

Juk meilei, gerumui reikia 
tiek nedaug. Stebuklu vakarui 
nebūtina daug ir brangių dova
nų, nuo vaišių lūžtančio stalo, 
lubas remiančios ir šviesomis 
bei žaislais spinduliuojančios 
eglės, triukšmingų fejerverkų, 
iš televizorių ekranų upėmis 
besiliejančių vaizdų, dainų, 
muzikos. Mes, pokario vaikai, 
viso to nematėme, bet... gal ir 
nereikėjo. Tada pakako tėvų, 
brolių, seserų, netgi artimų kai
m ynų gerumo, nuoširdum o, 
paprastumo, jų  atjautos ir mei
lės. Ir kiekvienais metais atro
do, kad jų  šventos Kalėdos bu
vo ne tik labiausiai laukiamos, 
bet ir pačios gražiausios, links
miausios, šviesiausios.

Tad ir šiais metais, kokie 
jie bebūtų neramūs, bauginan
tys, nors vienam vakarui, vie
nai dienai pamirškime mūsų 
pačių tuštybės, godumo, pyk
čio bei baimės sukeltą triukš
mą, nepasitenkinimą, įtarumą 
ir paduodam i vienas kitam  
ranką, apkabindami, sveikin
dami atviruku, žinute, laišku 
n u o šird ž ia i p asidžiauk im e 
vieni kitais, pasidžiaukim e, 
kad dar esame kartu, kad gy
vename savo laisvoje žemėje, 
kad vis dar tebeturime Dievo 
globą nuo visų žemėje sklan
dančių nelaimių ir katastrofų 
bei viltį gyventi šviesiau, gy
venti geriau, gyventi taikoje ir 
ramybėje.

Linkėdam i vieni kitiem s 
linksmų ir laimingų švenčių, 
geros sveikatos, įsiklausyki
me į šventų K alėdų nakties 
baltumą. Jame tikrai atrasime 
ir suprasime save, savo gyve
nimą. Juk mes turėsime naują 
v iltį, danguje u žsiž ieb u sią  
naują kelrodę žvaigždę - Kū
dikėlį Jėzų.

Leonas Milčius, Kovo 11- 
osios nepriklausomybės akto 
signataras

Raudondvaris, 2008 metų 
gruodis

Mielieji pasaulio lietuviai,

Sveikinu Jus gražiausių metų švenčių proga. Tegu 
Kalėdų šiluma pripildo Jūsų širdis gerumo ir vilties, o 
namus -  meilės, šviesos ir jaukumo.

Tikiu, kad ateinantys, Lietuvos Tūkstantmečio, metai bus 
įsimintini mums visiems. Minėsime neeilini valstybės 
jubiliejų ir prisimindami mūsų šalies istoriją žengsime i 
naują valstybės tūkstantmeti.

Jūsų dėka mūsų šalies vardas skamba įvairiausiuose 
pasaulio kampeliuose -  Jūs garsinate Lietuvą pasaulio 
tautose.

Kad ir kur būtume, kurkime mūsų valstybę drauge. 

Gražių, viltingų ir prasmingų Naujųjų -  2009-ųjų metų!

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas

Mieli tautiečiai,
Sveikinu Jus sulaukus Šv. K alėdų ir N aujųjų Metų. 

Linkiu Jums šilumos, meilės bei geros sveikatos. Tegul Jūsų 
širdyse užgimsta džiugus laukimas ir viltis, jog ateinantys metai 
atneš dar daugiau gėrio, kad juose netrūks džiaugsmingų įvykių 
ir prasmingų darbų.

A rtė ja n ty s  2 0 0 9 -ie ji bus re ik šm in g i L ie tu v a i ir 
lietuviams: švęsime Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio 
sukaktį, Vilnius taps Europos kultūros sostine, rinksime naująjį 
šalies prezidentą. Kviečiu Jus kartu švęsti, džiaugtis ir dalyvauti 
Lietuvai svarbiuose įvykiuose.

Nuoširdžiai linkiu Jums dvasios ramybės, santarvės ir 
tarpusavio supratimo šiuo šventiniu laikotarpiu ir visais 2009- 
aisiais metais.

Nuoširdžiai Jūsų,
Skaistė Aniulienė
Generalinė konsule

DIRVOS redaktoriui ir 
administracijos personalui, linkiu 

Dievo palaimos Šventų Kalėdų 
šventėse ir laimingų

Naujųjų 2009 Metų.
Kazys Bendoraitis 
Schyyetzingen, Vokietija

r

Tautos Fondas

nuoširdžiai linki savo nariams, rėmėjams, 
bendradarbiams ir visiems lietuviams 

linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 2009-ųjų Metų. 
Širdingai dėkojame už Jūsų paramą ir 

kviečiame Jus ir toliau savo aukomis remti Tautos Fondo 
kilnius lietuviško švietimo ir kultūros projektus.

TAUTOS FONDAS
307 West 30th St.

New York, NY 10001-2703 
TEL. (212) 868-5860 FAX (212) 868-5815 El. pastas info@tautosfondas.org 

Interneto svetainė: tautosfondas.org

Korp! Neo-Lithuania 
Vyriausioji Valdyba 

nuoširdžiai sveikina visus korporan- 
tus(es) bei jų  šeimas išeivijoje ir 

Lietuvoje

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga. Linkime visiems geros 

sveikatos, asmeninės sėkmės ir 
nepalaužiamo ryžto siekiant 
tautos gerovės vadovaujantis 

šūkiu “Pro Patria”.

Korp! Neo-Lithuania Vyr. Valdyba

Eduardas Modestas 
Daiva Meilienė

Algis Augaitis
Vita Girdvainienė 
Vaclovas Mažeika

mailto:info@tautosfondas.org
tautosfondas.org


* DIRVA •  2008 m. gruodžio 30 d. •  7

Inž. Domas Adomaitis vaišių metu apsuptas artimų bičiulių, kai šventė savo turiningo gyvenimo 99- 
ąjį gimtadienį. Kairėje pusėje Marija Barienė, Emilija Kantienė, dešinėje Angelė Katelytė-Lawler. 
Stovi (iš kairės) Benigna Butler, dr. Birutė Kasakaitienė, Angelė Katelienė ir Vytautas Radžius. 
Domas Adomaitis yra nuoširdus "Dirvos" laikraščio mecenatas, kurio dėka mūsų laikraščio redakci
ja džiaugiasi jaukiomis patalpomis.

C H IC A G O , IL

"Office Depot" uždarys 
penkiolika parduotuvių Čika
gos apylinkėse. Raštinės reik
menimis prekiaujanti "Office 
Depot" kom panija uždarys 
penkiolika savo parduotuvių 
Čikagos apylinkėse ir dar dvi 
parduotuves Ilinojaus valsti
joje. Iš viso planuojama užda
ryti 112 parduotuvių visoje 
šalyje. Kiekvienoje iš parduo
tuvių vidutiniškai dirba apie 
20 darbuotojų.

Vėjas sukliudė uždėti 
bokštą ant Trump dangorai
žio. Praėjusį šeštadienį siau
tęs 50 m ylių per valandą vė
jas sukliudė Trump dangorai
žio statybos darbus. Buvo nu
matyta sraigtasparniu ant pa
sta to  v iršau s  u ž sk ra id in ti 
bokšto dalį, kuri stovės ant 92 
aukštų dangoraižio stogo, ta
čiau dėl vėjo to padaryti ne
buvo įmanoma. Gali būti, kad 
instaliacija bus atidėta iki sau
sio mėnesio, nes kitomis šių 
m etų gruodžio dienomis yra 
numatyti kiti darbai.

Naujos internetu plintan
čios suktybės. Jei pamatysite 
savo elektroninio pašto dėžu
tėje laišką iš "FedEx", "UPS" 
ar "Wal-Mart", teigiantį, kad 
jū sų  siuntinys negali pasiekti 
adresato dėl neteisingo adre
so, neskubėkite tokio laiško 
atidaryti, nes greičiausiai tai 
bus viena iš internetu plintan
čių apgavysčių. Ištrinkite to
kius laiškus kuo skubiausiai, 
nes jic  užkrės jū sų  kompiute
rį įvairiais virusais. Pravartu 
žinoti, kad siuntinių kompa
nijos labai retai kada prie sa
vo laiškų prikabina vadinamą
sias "p riesag as"  (a ttach c- 
ments). Jei tikrai naudojotės 
išvardintų kompanijų paslau
gomis ir siuntinius siuntėte, 
skambinkite kompanijai ir pa
sitikrinkite, ar siuntinys pasie
kė adresatą.

Suimta penkiolika nelega

lių imigrantų. Praėjusią savai
tę BP gamykloje buvo suimta 
penkiolika nelegalių emigran
tų, kurie dirbo valymo darbus. 
Šiuos imigrantus buvo pasam- 
džiusi Carol Stream  mieste 
esanti United Building Mainte
nance kompanija, kuri turėjo 
sutartį su BP gamykla. Iš pen
kiolikos suimtųjų vienuolika 
buvo moterys, keturiolika žmo
nių buvo iš Meksikos, o vienas 
iš Gvatemalos. Nelegalūs imig
rantai bus deportuoti.

Graikų rajone sužeistas 
mokyklos mokytojas. Dvi dvi
dešimtmetės juodaodės mer
ginos kaltinamos pasikėsini
mu Į žmogaus gyvybę su ke
tinim u apiplėšti. Šiuo metu 
jos laukia teismo Cook apskri
ties kalėjime. Nusikaltėlės šo
vė į St. Ignatius mokyklos mo
kytoją Morgan Daniels ir jo  
žmoną prie restorano graikų 
rajone Čikagoje. Daniels bu
vo sužeistas į petį ir šiuo me
tu sveiksta.

A rgonne laboratorija
pralaimėjo konkurse dėl nau
jo  tyrim ų skyriaus. Argonne 
nacionalinė laboratorija gavo 
nem alonią žinią apie pralai

V'

LIETUVIŲ FONDAS - LITHUANIAN FOUNDATION NC

mėjimą konkurse dėl naujo ty
rim ų skyriaus, kuris būtų su
kūręs 290 naujų darbo vietų. 
V ietoje A rgonne Energijos 
Departamentas pasirinko M i
chigan valstijos universitetą, 
kuriame ir bus įkurtas nauja
sis skyrius, tiriantis retus izo- 
topų spindulius. Argonne la
boratorija buvo num ačiusi, 
kad naujasis skyrius būtų at
nešęs apie 80 m ilijonų dole
rių  m etinių pajamų.

P IT T S B U R G , PA

2009 m. gegužės 1 ir 2 d. 
ruošiamas Pittsburgh tautinių 
šokių festivalis David L. Law
rence Convention Center, ku
rioje dalyvaus Pittsburgh lie
tuvių šokių grupė "Neris". Šis 
festivalis jau bus 53-čias, ku
riame be pertraukos lietuviai 
dalyvauja.

Per šį festivalį bus proga 
stebėti arti 30 skirtingų tauty
bių šokėjų, bei kitų muzikos 
vienetų, pasivaišinti įvairių 
tautybių maistu ir taip pat įsi
gyti įvairių atminimui daiktų 
bei dovanų..

Lietuvių piliečių draugijos Ka
karų Pennsylvania inf.

LIETUVIŲ KLUBO NARIŲ 
SUSIRINKIMAS

L apkrič io  m ėn. 14 d. 2 
vai. p.p. buvo St. Pctcrsbur- 
go L ietuvių klubo narių su
sirinkimas išrinkti 2009 m e
tams klubo valdybą. Susirin
kimui pirmininkauti buvo pa
kviestas M ečys Š ilkaitis, o 
sekretoriauti Rima Kilbaus- 
kienė. Pirm ininkas pranešė, 
kad susirinkimas yra teisėtas, 
nes turime kvorumą. Invoka- 
ciją sukalbėjo Šv. Kazimiero 
M isijos vadovas kan. Bernar
das Talaišis. M. Šilkaitis per
skaitė  su sirin k im o  d a rb o 
tvarkę, kuri buvo priimta plo
jimu.

2008 m. sausio mėn. 9 d. 
susirinkim o pro toko lą  per
skaitė Rim a K ilbauskicnė. 
Pažym ėtina, kad protokolas 
buvo labai išsamiai parašytas 
ir susirinkimo priimtas.

Kadangi visa klubo valdy
ba, išskyrus pirm ininkę Lo
re tą Kynicnę ir vicepirm inin
ką Vilių Jušką, pasiliko dar 
metams, tai beliko išrinkti tik 
pirm ininką(ę) ir viccpirm i- 
ninkąįę). Vienintelis kandi
datas į pirm ininkus buvo Vi
da M ciluvicnė, šiuo metu pir
mininkaujanti JAV LB St. Pc- 
tersburgo apylinkei, kuri su
tiko perimti šias pareigas. Su
sirinkusieji nariai gausiu plo
jim u ją  patvirtino. Stefa Pri- 
algauskicnė buvo išrinkta vi
cepirm ininke. N aujos 2009 
m etų valdybos sudėtis yra: 
Vida M ciluvicnė - pirm inin
kė, Stefa Prialgauskicnė - vi
cepirmininkė, Rima Kilbaus- 
kienė-sekretorė, Aldona Čės- 
na itė-kasin inkė , E ugenijus 
Čclkis sąskaitybos vedėjas. 
Direktoriai: Irena Adickicnė, 
L aim utė  A lv a rad o , V ilius 
Juška, Diana R adzevičienė, 
Zigmas Radvila, Elena Rad
vilienė ir Saulius Sirusas. Di
rektorių papildoma nare lie
ka Raminta Krikščikicnė.

Į revizijos kom isiją suti
ko įeiti Aldona Jasinskienė, 
E lena Jasa itien ė  ir L oreta

Kynienė.
L ietuvių klubo valdybos 

nutarimu, klubo bibliotekos 
vedėjai M onikai Andrėjaus- 
kicnci už ilgam etę tarnybą 
bibliotekoje ir kitus darbus 
klubo naudai turėtų būti su
teikiam as Garbės nario var
das. N arių susirinkimas ilgu 
plojimu pritarė šiam valdy
bos pasiūlymui.

Dr. Pranas Budininkas 
klausė ar ncprasilcnkiam a su 
bendraisia is  k lubo nuosta
tais, darydami lapkričio mėn. 
"rink im inį" susirink im ą, o 
sausio mėn. "metinį" susirin
kimą, kada jau naujoji valdy
ba perima savo pareigas. Su
sirinkimas įpareigojo naują
ją  valdybą peržiūrėti įstatus 
ir, jeigu reikalinga, juos pa
keisti. (Tą gali atlikti specia
li komisija, sudaryta prieš ke
letą  m etų iš buvusių  klubo 
pirmininkų).

M arijos apsireiškim o Ši
luvoje prieš 400 m etų minė
jim o  ruošos kom ite to  narė 
A ngelė K am iene padėkojo 
klubo nariams už darbą mi
nėjim ą ruošiant, už pinigines 
aukas šiam tikslui ir už daly
vavim ą minėjime.

A ptarus dar kai kuriuos 
klubo veiklos klausim us, su
sirinkimo pirm ininkas, padė
kojęs sutikusiems metus pa
dirbėti klubo veikloje, susi
rinkim ą baigė. Tada visi bu
vo pavaišin ti valdybos ga
m intais pietumis.

KULTŪROS BŪRELIO 
POSĖDIS

Gruodžio mėn. 17 d., tre
č iad ien į, 2 vai. p .p. įvyko 
Kultūros būrelio posėdis, ku
riame buvo aptartas 2009 me
tų  veiklos planas. Kviečiame 
būrelio narius, o taip pat ir 
naujai norinčius jungtis į mū
sų klubo kultūrinę veiklą.

LITUANISTINĖS
MOKYKLOS

PASIRODYMAS
Š.m. gruodžio mėn. 14 d. 

m ūsų lituan istinė "Saulės" 
mokykla klubo salėje rengė 
K alėdų eglutę su m okinių iš
pildoma programa. Kalėdinis 
m okinių pasirodym as įvyko 
po sekm adieninių pictų.(Pas- 
ku tin iu  laiku litu an is tin ės  
m okyklos vardas buvo pa
keistas iš "Saulutės" į "Sau
lės" lituanistinę mokyklą).

LIETUVOS DUKTERŲ 
VEIKLA

Lietuvos Dukterų Draugi
jos labui daug dirbo, aukojo 
savo laiką ir jėgas ruošiant 
siuntinius į L ietuvą ir atlie
kant daiktų išpardavim ą lap
kričio 22 d.: G. Viktorą, E. 
Jasaitienė, D. Rogers, A.Kcr- 
bclicnė, R. Bandžiukienė, G. 
Osinskicnė,A. Stasiukcvičic- 
nė, B. Kasperavičienė. Joms 
visoms priklauso m ūsų orga
nizacijos nuoširdi padėka.

LD d-jos valdyba
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LIETUVA IR PASAULIS PAGERBĖ AMBASADORĘ
Uždaromas Lietuvos generalinis konsulatas Varšuvoje. Nuo 

kitų metų sausio 1-osios likviduojamas Lietuvos generalinis kon
sulatas Varšuvoje. Visas konsulines funkcijas nuo kitų metų pra
džios perima Lietuvos ambasada Lenkijoje. Tokį nutarimą Vyriau
sybės priėmė šių metų rugsėjo 3-iąją. Piliečiai konsuliniais klausi
mais Varšuvoje bus priimami tose pačiose patalpose Al. Ujazdow- 
skie 12. Telefono, fakso ir elektroninio pašto adresai nesikeičia.

Lietuvos atstovybės prie Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir 
kultūros organizacijos (UNESCO) uždarymas yra nesuderinamas 
su kandidatavimu įjos vadovo postą, pažymėjo Lietuvos nuolati
nė atstovė prie UNESCO ambasadorė ir Baltijos šalių kandidatė į 
šios organizacijos generalinės direktorės postą Ina Marčiulionytė.

Gruodžio 26 d. Kijeve, susitikimu su Ukrainos prezidentu Vik
toru Juščenka oficialų vizitą Ukrainoje pradėjo Lietuvos užsienio 
reikalų ministras Vygaudas Ušackas. Prezidento V. Juščenkos ir 
ministro V. Ušacko susitikime daugiausia dėmesio skirta Ukrainos 
dalyvavimui ES Rytų partnerystės iniciatyvoje ir dvišalių ekono
minių santykių plėtrai. Susitikime taip pat aptarti transporto infra
struktūros projektų įgyvendinimo ir energetinio saugumo klausi
mai, Ukrainos ir NATO bendradarbiavimas.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas gruo
džio 22 dieną telefonu kalbėjosi su 2009 metų pirmąjį pusmetį 
Europos Sąjungai pirmininkausiančios Čekijos užsienio reikalų mi
nistru Karelu Schwarzenbergu.

Užsienio reikalų ministrai ir Kauno meras Petrašiūnų kapinė
se (Kauno m. savivaldybės nuotr.)Lietuvos užsienio reikalų mi
nistras \ygaudas Ušackas kartu su atkurtos Lietuvos užsienio rei
kalų ministrais -  Algirdu Saudargu, Antanu Valioniu ir Petru Vai
tiekūnu -  gniodžio 22 dieną Kauno Petrašiūnų kapinėse padėjo 
gėlių ir uždegė atminimo žvakutes ant garsių Lietuvos diplomatų-  
ministro Juozo Urbšio, ministerijos generalinio sekretoriaus Petro 
Klimo, Lietuvos diplomatijos šefo Stasio Lozoraičio kapų.

Lietuvos užsienio reikalų ministras \ygaudas Ušackas gruo
džio 19 dieną priėmė Rusijos ambasadorių Lietuvoje Vladimirą 
Čchikvadzę. Ministras V. Ušackas ir Rusijos ambasadorius aptarė 
būsimas diplomatinių santykių užmezgimo 515 jubiliejaus meti
nes -  1494 metų vasario 5 dieną Lietuvos Didžioj i Kunigaikštystė 
buvo pirmoji valstybė Europoje užmezgusi diplomatinius santy
kius su Maskvos Kunigaikštyste.

Gruodžio mėnesį pirmą kartą į dari kalbą buvo išverstos ir 
išleistos dvi lietuviškos pasakos -  „Vaikų pasaka“ ir „Kodėl kietis 
žvirblio nesupa“. Tai Lietuvos dovanaAfganistano Goro provinci
jos vaikams ir pirmasis tokio pobūdžio projektas, siekiantis skatin
ti skirtingų tautų, kultūrų ir religijų dialogą.

Lietuvos ambasada Vokietijoje kviečia visus lietuvius, gyve
nančius Vokietijoje ar ketinančius šventėms atvykti į Berlyną, kar
tu sutikti Naujuosius metus Vokietijos sostinės širdyje organizuo
jamame renginyje „Berlin Baltic Beach 2009“.

Šventiškai papuoštoje lietuvių,Žiburio“ gimnazijoje Seinuose 
gniodžio 19 dieną vyko tradicinė kalėdinė vakaronė, kurioje kartu 
su mokyklos bendruomene dalyvavo ir Lietuvos konsulato Sei
nuose darbuotojai. Vakaronės dalyvius pasveikino mokyklos di
rektorius Algirdas Vaicekauskas, Punsko lietuvių bendruomenės 
pirmininkės pavaduotojas Petras Maksimavičius, kalėdines dova
nėles nuo Kalėdų senelio mokiniams ir mokytojams perdavė Lie
tuvos konsulas Seinuose Liudvikas Milašius.

Lietuvos ir Lenkijos ambasados Kazachstane kartu su vietos 
baltarusių, lenkų ir lietuvių kultūros centrais gruodžio 18 dieną 
Almatoje surengė Adomo Mickevičiaus atminimo vakarą. Rengi
nys buvo skirtas 210-osioms didžiojo lenkų ir lietuvių poeto gimi
mo metinėms. Jo metu A.Mickevičiaus eilės buvo deklamuojamos 
net penkiomis -  baltarusių, kazachų, lenkų, lietuvių ir rusų kalbo
mis. Lietuvos ambasados patarėjas Gerardas Žalėnas lietuvių kal
ba perskaitė poemos „Ponas Tadas“ pradžią „Tėvyne Lietuva“ ir 
Meilės sonetą. Iškilmingame vakare žiūrovams dainavo Almatos 
operos ir baleto teatro solistė, Kazachstano liaudies artistė Džami- 
lia Baspakova. Almatos Lermontovo rusų akademinio dramos te
atro aktoriai, Kazachstano nacionalinės Kurmangazy konservato
rijos ir Almatos Pasaulio kalbų instituto dėstytojai ir studentai skaitė 
A.Mickevičiaus eiles, nacionaliniais instrumentais perteikė poeto 
epochos romantinės muzikos kūrinius. LR URM

Lietuvių visuomenė reiškė 
pasitenkinim ą, kai sužinojo, 
jog Balzeko lietuvių kultūros 
m uziejus "M etų žm ogum i" 
šiemet išrinko Lietuvos amba
sadorę Kanadoje diplom atę 
Gintę Damušytę, kuri Ameri

V. ADAMKUS GRUZIJOJE 
IŠRINKTAS METŲ ŽMOGUMI

Lietuvos p reziden tas V. 
Adamkus už palaikym ą sun
kiu šaliai metu Gruzijoje iš
rinktas M etų žmogumi. A nt
ro je  v ie to je  liko L enk ijos 
prezidentas A. Kaczynski.

Tai šalies vadovui pranešė 
trečiadienį Prezidentūroje ap
s ilan k ę  te lev iz ijo s  kanalo  
„Rustavi-2“ žurnalistai. Pir
m iausia i V. A dam kų M etų 
žmogumi išrinko žurnalistai, 
po to buvo nuspręsta surengti 
ir gyventojų apklausą.

PREZIDENTO RINKIMŲ ANTRASIS TURAS -  
KARTU SU EP RINKIMAIS

Lietuvos Seimui pakeitus 
Prezidento rinkimų tvarką. Pre
zidento rinkimų antrasis turas 
galės vykti kartu su Europos 
Parlamento rinkimais.

Tokia Prezidento rinkimų 
tvarka priimta siekiant užtikrin
ti galimybę rengti antrąjį Pre
zidento rinkimų turą kartu su 
Europos Parlamento rinkimais.

Europos Parlamento rinki
mai vyks 2009 m. birželio 7 d.. 
Prezidento rinkimų pirmasis tu
ras -  gegužės 17 d.

įstatyme įtvirtinta, kad „jei
gu pirmą kartą balsuojant Res

PRENUMERUOKITE DIRVĄ
METAMS - $55, 

PUSEI METU- $40, 
PIRMA KLASE -$78, 

ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 
METAMS-$130.00

PASVEIKINO TAIKOS MISIJOSE TARNAUJANČIUS 
LIETUVOS KARIUS

Vilnius, gruodžio 23 d. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
artėjančių Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų metų proga pasveiki
no Lietuvos karius, tarnaujan
čius tarptautinėse taikos palai
kymo misijose.

"Šventų Kalėdų išvakarėse 
daugelis žmonių grįžta į savo 
namus, pas savo artimuosius. 
Tikiu, kad prie Kūčių stalo Jū
sų artimieji mintyse bus su Ju
mis. Kalėdų šventes ženklina 
ne tik Tikėjimo, Meilės ir Vil
ties, bet ir artimųjų ilgesio žen

kos lietuviams labai gerai ži
noma savo veikla. Diplomatės 
pagerbimas įvyko gruodžio 14 
d. m uziejaus Gintaro salėje 
g au sia i d a ly v au jan t lie tu 
viams.

Gintė Bernadeta Damušy- 
tė-Damušis gimė 1956 m. ba
landžio 25 d. Cleveland mies
te, Ohio valstijoje. 1975 m. 
baigė Geothe institute Vokie
tijoje, 1979 m. - istoriją ir po
litologiją Wayne State Univer
sity Detroit.

1979-1991 m. Lietuvių ka
talikų reiginės šalpos reikalų 
vedėjo pavaduotoja, nuo 1992 
m. jos tarybos direktorė. Ko
ordinavo Lietuvos katalikų 
bažnyčios ir politinių kalinių 
še lp im ą, v e rtė  pogrin d žio  
spaudą. 1979-1983 m. Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
valdybos, 1983-1988 m. Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
(PLB) visuomenės reikalų ko

Lietuvos vadovui V. Adam
kui ne kartą teko lankytis šio
je  Kaukazo valstybėje pade
dant sureguliuoti vidaus pilie
tinius neramumus ir konsul
tuoti santykiuose su Rusija.

Galvoti apie valstybės ateitį 
ir atidėti į šalį asmenines am
bicijas Gruzijos politikus Lie
tuvos vadovas ragino Tbilisy
je  lankydamasis minint Rožių 
revoliucijos metines ir kitomis 
progomis.

Lietuvos vadovas ėmėsi ak

publikos Prezidento rinkimuo
se nė vienas kandidatas nesu
rinko reikiamos balsų daugu
mos, po dviejų savaičių nuo rin
kimų rezultatų paskelbimo die
nos, sekmadienį, šio įstatymo 
nustatyta tvarka rengiamas pa
kartotinis balsavimas dėl dviejų 
kandidatų į Respublikos Prezi
dentus, gavusių daugiausiai 
balsų pirmą kartą balsuojant“.

Ankstesnė tvarka numatė 
pakartotinį balsavimą rengti po 
dviejų savaičių nuo rinkimų 
dienos, o pakartotinio balsavi
mo datą Vyriausioji rinkimų ko

klai. Tai Jūsų - toli nuo Lietu
vos esančių karių - gyvenimo 
kasdienybė", - sakė Preziden
tas. Antradienį valstybės vado
vas dalyvaudamas tiesioginia
me vaizdo tilte su šalies ka
riais, tarnaujančiais tarptauti
nėse taikos palaikymo misijo
se, domėjosi ir karių tarnybos 
sąlygomis.

V. Adamkus pabrėžė, kad 
Lietuvos žmonės širdyse yra 
kartu  su savo kariais ir d i
džiuojasi Jų atliekama tarny
ba.

misijos valdybos pirmininkė. 
1980-1991 m. Lietuvių infor
macinio centro direktorė.

1991-1996 m. dirbo Lietu
vos misijoje prie Jungtinių Tau
tų. Nuo 1996 m. delegacijos 
prie Europos Saugumo ir Ben
dradarbiavimo Organizacijos 
vadovė, nuo 1997 m. Lietuvos 
Respublikos ambasados Aust
rijoje patarėja, 1998 m. - laiki
noji reikalų patikėtinė, 1998
2001 m. Lietuvos Respublikos 
ambasadorė Austrijai, 1999
2001 m. taip pat ir Slovakijai, 
2000-2001 m. dar ir Kroatijai. 
Nuo 2001 m. Lietuvos amba
sadorė prie NATO, nuo 2006 m. 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerijos ambasado
rė ypatingiems pavedimams, 
Lietuvos paramos Afganistanui 
koordinatorė.

2003 m. įteiktas Ordino 
„Už nuopelnus Lietuvai“ Ko
mandoro kryžius.

tyvaus vaidmens tarptautinėje 
bendruom enėje rugpjūtį įsi- 
plieskus Rusijos ir Gruzijos 
kariniam konfliktui Pietų Ose- 
tijoje, kurią tarptautinė bendri
ja  laiko Gruzijos dalimi, o se
paratistai palaiko glaudžius ry
šius su Maskva.

Gruzija savo žingsnius mo
tyvavo noru atkurti teritorinį 
šalies vientisumą. Rusija į to
kį Tbilisio žingsnį atsakė ga
lingu puolimu prieš Gruziją.

Šį Gruzijos įvertinimą Pre
zidentui primins gruziniškas 
suvenyras. LRT

misija paskelbdavo kartu su pir
mojo balsavimo galutiniais re
zultatais.

Taip pat patikslinta nuosta
ta, kad galutinius Respublikos 
Prezidento rinkimų rezultatus 
septintą dieną po balsavimo 
dienos skelbia Vyriausioji rin
kimų komisija. Anksčiau buvo 
nustatyta, kad tai ji turėtų pa
daryti ne vėliau kaip per 5 die
nas po rinkimų.

U ž P rez id en to  rin k im ų  
įstatymo 74, 76 straipsnių pa
keitimo ir įstatymo papildymo 
79 straipsniu įstatymą balsa
vo 87 Seimo nariai, susilaikė 
-  vienas. LRT

"Šioje gražiausioje metų 
dvasinėje šviesoje nuoširdžiai 
sveikinu visus šalies karius, 
kurie vykdo jiem s patikėtas 
misijas toli nuo Lietuvos. Lin
kiu visa ko geriausio ir kad 
greičiau ateitų diena, kai Tė
vynėje galėsite pasveikinti sa
vo artimuosius", - cituojamas 
V. Adamkus Prezidento spau
dos tarnybos pranešime.

Lietuvos vadovas linkėjo 
kariams būti tvirtiems ir drą
siems - tokiems, kokius juos 
vertina tarnybos draugai ir 
kaip apie juos kalba tarptauti
nių misijų partneriai. LGĮTIC
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K U L T Ū R O S  P U S L A P IS

V. Kudirka
LABORA

Kol jaunas o broli, sėk. pasėlio grūdus.
Ir dirvos neapleiski! Tuomet, kada jausi 
Kaip kūns ima stingti, dvasia jau susnūdus,

Vėlu jau prie darbo: ne sėsi, ne pjausi.
Kol dega krūtinėj šventa ugnis toji,
Kur traukia prie darbo ir duoda tiek vieko,
Jog menkas ir silpnas net milžinu stoji,
O dirbk, idant neitų ugnis ta ant nieko!

Kol da idealais, brol, besigėrėsi,
Siek prie idealo, tik doro ir aukšto
O skubink! Paskui tu... jų  išsižadėsi 
Dėl trupinio aukso, gardaus valgio šaukšto.

Gyvenimo knygą skaityk laps į  lapą, 
Nestodams, kad kartais į  tinginius kliuvęs,
Tu nesupelytum ir neitum į  kapą 
Be likusio ženklo: kad žmogumi buvęs.

O jeigu apilsi sunkiam darbe savo 
Ir, nykstant spėkoms, jau nuliūsi, nerimsi,
Tai žvilgtelk ant darbo jaunų draugų tavo -  
Vienoj akimirkoj iš naujo atgimsi.

DUKTĖ TĖVUI ATLEIDO

NELAIMINGOS MEILES OPERA

Poetas ir vertėjas Sigitas 
Geda, pažįstamas ir daugeliui 
Amerikos lietuvių, nuteistas 
trejų m etų laisvės atėmimo, 
prisipažino peiliu sužalojęs sa
vo dukterį Uršulę. 65 metų kū
rėjas sakė, "kad būdamas lais
vėje galėsiu daugiau nuveikti 
Lietuvos literatūrai negu kalė
damas Pravieniškėse". Pasta
ruoju metu jis vaikščiojo pasi
ramsčiuodamas lazdele.

Anksčiau jis neprisipažino 
dėl savo dukters sužalojimo. 
Jo teigimu, jis ir anksčiau ne
neigęs, jog peiliu galėjo suža
loti savo dukrą, tačiau po spa
lio paskelbto nuosprendžio 
viską vėl apsvarstęs suprato, 
kad šį nusikaltimą padarė tik

Sigitas Geda teismo salėje.

KORUPCIJA SKIRSTANT NOBELIO PREMIJAS
Gruodžio 18 d. vakarą Šve

dijos prokuratūra pradėjo iki
teism inį tyrimą dėl galimos 
Nobelio premijos komi tetų ko
rupcijos.

Švedijos prokuratūrai įta
rimą kelią du dalykai: abejo
tinos Nobelio komitetų narių 
kelionės, kurias apmokėjo Ki
nijos vyriausybė, bei bendra 
švedų-britų medicinos kom
panija „A straZeneca", kuri 
kraunasi pelną iš šių metų vo

jis. Kūrėjas prašė neskirti jam 
laisvės atėmimo bausmės.

Teismas gavo ir nukentėju
sios rašytojo dukters prašymą. 
Ji parašė, kad atleido tėvui ir 
prašo teismo neskirti jam  rea
lios laisvės atėmimo bausmės. 
"Aš neneigiu, kad savo žo
džiais galėjau išprovokuoti to
kią jo  reakciją".

Prašymą skirti humanišką 
bausmę garsiam rašytojui bu
vo įteikę ir aštuoni Lietuvos 
valstybinės premijos laureatai 
ir Krašto apsaugos sistemos 
kūrėjų sąjungos nariai. Rašy
tojas buvo įpareigotas dar kar
tą pasitikrinti sveikatą. Deja, 
talentingasis rašytojas jau ilsisi 
Praamžio globoje.

kiečių m okslininko Haroldo 
zur H anseno vakcinos nuo 
gimdos vėžio.

Įtarimus dar labiau sustip
rino Švedijos radijo paskelb
ta in fo rm ac ija , kad B crtil 
Fredholm, vadovavęs 5 Nobe
lio premijos komitetams, ku
rie rinko 2006 m etų laureatus 
su „AstraZeneca" kompanija 
yra pasirašęs šimtą tūkstanti
nius kontraktus.

LRT

Mezosopranas Liora Grodnikaitė

Vilniaus Kongresų rūmuo
se gruodžio 17,19 ir 21 d. įvy
ko muzikinė tragedija, kupi
na meilės, kančios ir jaunojo 
poeto neišsipildžiusių vilčių. 
Buvo atlikta prancūzų kompo
zitoriaus Jules Massenet ope
ra "Verteris". Ją paruošė ma
estro Gintaras Rimkevičius ir 
režisierė Dalia Ibclhauptaitė. 
Pagrindinius vaidmenis dai
navo jaunieji dainininkai, abu 
studijavę Londono operos te
atre "Covent Garden". Šarlo
tės rolę dainavo mezosopra
nas Liora Grodnikaitė, o Ver- 
terio partiją tenoras Edgaras 
Montvidas.

"Verterio" opera yra su
kurta pagal Goethes romano 
"Jaunojo Verterio kančios". 
Pirmą kartą ši opera buvo at
likta Vienoje 1892 m. vasario 
16 d. ir po metų Paryžiuje. Či
kagoje ji buvo pastatyta 1894 
m. kovo 29 d. ir tais pačiais 
metais Metropolitan opera ją  
pastatė New Yorke. Opera pa

DINGĘS M. K. ČIURLIONIO KŪRINYS
Daugybę metų pradingusiu 

laikytas Mikalojaus Konstan
tino Čiurlionio paveikslas „Pi
ramidžių sonata. Andante“ at
keliavo į Kauną.

Šis kūrinys atsirado Olan
dijoje, o dabar jau parvežtas į
M. K. Čiurlionio dailės muzie
jų  Kaune. Šio muziejaus vado
vai vengia atskleisti paveikslo 
įsigijimo aplinkybes iki kitą 
savaitę numatytojo pristatymo 
visuomenei.

„Lietuvos ryto“ žiniomis, 
derybos su meno kūrinio savi
ninku užtruko porą metų. Jis 
lietuvių klasiko paveikslą bu
vo paveldėjęs iš mirusio sene
lio. Pasirodo, Lietuva jau 1928 
metais derėjosi dėl šio kūrinio 
įsigijimo, tačiau tąkart susitarti 
nepavyko.

RADINĮ PRILYGINO 
STEBUKLUI

Kad turi šedevrą, olandas 
prieš porą metų sužinojo per
skaitęs apie jį  viename Lietu
voje leidžiamame žurnale an
glų kalba. Tuomet šis užsienie
tis pats susisiekė su M. K.Č

sižymi gražiom is m elodijo
mis, spalvinga orchcstracija ir 
artistų dainininkų profesiona
lumu. Būdinga prisiminti, kad 
maestro Vytautas Marijošius 
ją  norėjo statyti su mūsų Lie
tuvių opera Čikagoje. Šarlo
tės partiją būtų dainavusi A l
dona Stempužienė.

Tenoras Edgaras Montvidas

iurlionio dailės muziejaus va
dovais.

„Tai tikras stebuklas“, -  ži
nią apie atsiradusį paveikslą 
komentavo muziejaus direkto
rius Osvaldas Daugelis.

Apie porą metų buvo deri
nama kaina ir tvarkomi forma
lumai. O. Daugelis įsitikinęs, 
kad paveikslą pavyko nupirkti 
palankiomis sąlygomis: „Kai
na tikrai nėra šimtai tūkstan
čių litų“. Dalį reikalingų lėšų 
muziejui teko pasiskolinti.

APIE KŪRINĮ ILGAI 
NEŽINOTA

1909-aisiais M. K. Čiurlio
nio tapytą paveikslą „Pirami
džių sonata. Andante“ po metų 
Sankt Peterburge vykusioje pa
rodoje nupirko kolekcininkas 
Pavelas Pustoškinas. Jis dirbo 
Rusijos atstovybėje Olandijo
je ir 1913 metais išvežė M. K. 
Čiurlionio kūrinį į Hagą.

Turima duomenų, jog 1964 
metais paveikslas buvo ekspo
nuojamas Italijos mieste Mila
ne. Vėliau apie j į  nebuvo jo 
kių žinių.

Tenoras Edgaras M ontvi
das "Lietuvos rytui" sakė, jog 
šio vaidm ens laukė seniai. 
"Verteris man suteikia galimy
bę išreikšti tiek savo vokali
nius, tiek aktorinius sugebėji
mus. Tai vaidmuo - be galo 
įdomus, gilus, sudėtingas psi
chologiškai. Be to, skamba 
kaip vienas gražiausių muzi
kos kūrinių. Tai bus vienas 
brangiausių vaidmenų".

Liora Grodnikaitė "Verte
rio" operą studijavo Obcrlino 
konservatorijoje. Jos magistrės 
darbas buvo Šarlotės . Solistė 
"Verterio" ištraukas dainavo 
daug kartų, o Vilniuje ji galė
jo  įgyvendinti savo svajonę - 
dainuoti visą operą. Rašant šią 
apžvalgą, dar nebuvo žinomos 
Lietuvos kritikų recenzijos. Ži- 
niasklaida abu jaunuosius me
n in in k u s - 3 0 -m ctę  L io rą  
Grodnikaitę ir 33 metų Edga
rą Montvydą - nebe pirmą kar
tą beveik entuziastingai verti
na ir kitų operų dainavime.

„Daug metų ieškojome šio 
kūrinio, tačiau nieko apiejį ne
žinojome“,-pasakojo  O. Dau
gelis.

Tikroji paveikslo vertė paaiš
kėtų aukcione, bet juose M. K. 
Čiurlionio darbai neparduoda
mi. Muziejaus direktoriaus nuo
mone, aukcione šio meno kūri
nio kaina būtų gerokai didesnė 
negu dabar sumokėta.

2000 metais M. K. Čiurlio
nio 90 tapybos ir 7 grafikos dar
bai, vežti į parodą Paryžiuje, 
buvo apdrausti 50,5 mln. litų.

RETAI PAPILDO 
KOLEKCIJĄ

M. K. Čiurlionio muzieju
je  dabar galima išvysti du cik
lo „P iram idžių  sonata“ pa
veikslus -  „Allegro“ ir „Schcr- 
zo“. O. Daugelis pasakojo, kad 
įsigyti garsiojo klasiko darbų 
pavyksta labai retai. Pastarąjį 
kartą M. K. Č iurlionio pa
veikslas Sankt Peterburge bu
vo nupirktas dar 1992 metais.

„Kai kurie paveikslai pra
dingo beveik prieš šimtmetį ir 
apie juos nėra jokių žinių“, -  
pasakojo muziejaus vadovas.



1 0  * DIRVA •  2008 m. gruodžio 30 d. •

MIRĖ VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS 
ANDRIUS ŠMITAS

A.a. Andrius Šmitas

2008 m. gruodžio 14 d. po 
staigios ligos į amžinybę iške
liavo Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Tarybos narys ir il
gametis Vasario 16-osios gim
nazijos direktorius Andrius 
Šmitas.

Velionis gimė 1947 m. lie
pos 8 d. Suederbrarupe lietu
vės ir Lietuvos vokiečio šei
moje. 1967 m. baigė Vasario 
16-osios gimnaziją.

Atlikęs karinę tarnybą, stu
dijavo Rytų Europos istoriją ir 
teologiją. 1979 metais jis pir
mininkavo IV Pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso ruošos 
komitetui, kuris Europoje su
rengė keletą savaičių besitę
siantį suvažiavimą, suburda
mas per tūkstantį lietuvių išei
vijos jaunimo iš įvairių pasau
lio kraštų. Jis buvo Vokietijos

LIETUVIAI KALĖDINIUOSE 
CICERO MIESTO PIETUOSE 

Edvardas Šulaitis

N em aža C icero lietuvių  
grupė dalyvavo miesto prezi
dento  L arry  D om inick su
rengtuose pietuose, kasm et 
rengiam uose šioje vietovėje 
gyvenantiems senjorams (per 
62 m etų amžiaus).

G ruodžio 10 d. į naujai 
pastatyto "Cicero Com muni
ty Center" sporto salę susirin
ko apie pusę tūkstančio žm o
nių, kurie čia ne tik vaišinosi 
karštais patiekalais, bet ir šo
ko, o kai kurie turėjo progą 
laimėti net ir dovanas. Iki 6 
v. vakaro susirinkusiej i sm a
giai pram ogavo, o tada jau  
patenkinti skirstėsi į namus.

Įvairių tautybių m argoje 
puotoje m atėsi ir būrys m ū
sų tautiečių su lietuvių gru
pės miesto valdyboje koordi
natorium i M indaugu Bauku- 
mi. Beje, Cicero miesto val
dyboje yra viena lietuvių kil
mės atstovė - Fran Reitz, ku
ri eina miesto "collector" pa
reigas.

Puotoje prie atskiro stalo 
sėdėjo ir m iesto prezidentas 
L arry  D om inick, kuris p a 
kvietė lietuvių grupę prie sa
vo stalo bendrai nuotraukai. 
Prezidentas padėkojo šių ei
lučių autoriui už jo  rašinius 
apie Cicero ir jo  vykdomus

lietuvių jaunimo sąjungos stei
gėjas, Vasario 16-osios gimna
zijos kuratorijos narys, VLB 
Valdybos narys ir pirmininkas, 
VLB Tarybos narys.

1978 m. išlaikęs refenda- 
riato egzaminus, gavo valdi
ninko statusą ir dirbo vokiečių 
mokyklose iki 1981 m., kol bu
vo pakviestas dirbti Vasario 
16-osios gimnazijos direkto
riaus pavaduotoju, o 1982 m. 
jos direktoriumi. Ilgai negrįž
damas dirbti į vokiečių gimna
ziją, valdininko statuso nete
ko. Vasario 16-osios gimnazi
jai vadovavo iki mirties. Gre
ta savo kaip direktoriaus ir mo
kytojo darbo vadovavo berniu
kų bendrabučio statybai, sude
gusios pilies atstatymui, mer
gaičių bendrabučio moderni
zavimui ir būtiniausiems mo
kyklos pastato remontams. Per 
šiuos dvidešim t septynerius 
metus Andrius Šmitas sugebė
jo sudaryti sąlygas, kad gim
nazija liktų lietuviškumo židi
niu Europoje, išgelbėti ją  nuo 
vokiečių valdžios pastangų ją  
uždaryti ir praplėtė jos veiklą. 
Jis išrūpino gimnazijai dvikal
bės mokyklos statusą ir tokiu 
būdu užtikrino jos pripažinimą 
bei nuolatinį, nors ir kuklų, ap
rūpinimą.

1990 metais Lietuvai pa-

projektus. Jis taip pat pam i
nėjo, kad 2008 m. vasario 24 
d ieną bus naujosios Cicero 
miesto vadovybės rinkim ai, 
kuriuose su vien tik m eksi
kiečių sąrašu žada pasirody
ti dabartinių valdybos narių 
konkurentai. Tačiau tikimasi, 
kad vadinam asis "The Larry 
D om inick Team" laim ės ir 
g alės to liau  vyk d y ti "The 
New Cicero" ("Naujojo Cice
ro") projektus. Kaip žinome, 
jis  su savo komanda per ne
pilnus 4 veiklos m etus m ies
to žmonių naudai padarė žy
miai daugiau negu iki šiolei 
buvę vadovai.

BENDRAVO IR CICERO 
LIETUVIAI

JAV LB Cicero apylinkės 
valdyba gruodžio 14 d. buvo 
taip pat surengusi kalėd in į 
pabendravim ą. Po kun. dr. 
Kęstučio Trimako laikytų šv. 
M išių bažnyčioje būrys m ū
sų tautiečių susirinko paben
drauti į jiem s skirtą kam barį 
buvusios pradžios mokyklos 
patalpose.

Tautiečiai buvo vaišinami 
Sigutės Žemaitienės paruoš
tu daržovių patiekalu, kuriam 
niekas net ir vardo negalėjo 
sugalvoti. Žinoma, buvo dar

skelbus n ep rik lau so m y b ę , 
gimnazija tapo Lietuvai svar
biu ryšių  centru ir Andrius 
Šmitas dažnai vertėjavo Vokie
tijon apsilankiusiems Lietuvos 
vyriausybės nariams. Į Lietu
vą jis lydėjo įvairius Vokieti
jos valdžios atstovus, tarp jų  
Vokietijos krašto apsaugos mi
nistrą.

Velionis buvo nuoširdus, 
paslaugus žmogus. Nieko ne- 
teisdamas, į rangus nei į cen
zus neatsižvelgdamas, nuryda
mas nepelnytas nuoskaudas, 
kaip tikras krikščionis jis tar
navo visiems lietuviams, ypač 
jaunimui, tarnavo kiekvienam, 
pagalbos reikalingam. Savo at
virumu, dorumu, draugiškumu 
ir atjauta, savo ramumu ir ne
išsenkam u pasišventim u jis 
pelnė pagarbą, pripažinimą, vi
sų simpatijas ir įvertinimą. Sa
vo aukšta kom petencija jis  
įvairiopai nusipelnė lietuvių 
gimnazijai ir lietuvių bendruo
menei, kartu ir visai lietuvių 
tautai.

Netekome žmogaus, kurį 
pakeisti bus nelengva.

Giliai užjaučiame jo  žmo
ną Marytę, dukras Liną ir Dai
ną, brolį Adolfą bei visus arti
muosius.

Bronė Lipšienė

ir pyrago bei kavos ir arba
tos.

Pasivaišinus vyko meninė 
dalis, kurią paruošė vargoni
ninkė Vilma M eilutytė, talki
nama Virginijos M auručienės 
ir Audronės Bernatavičienės. 
Čia netrūko pasakojim ų, de
klamavimų, dainų, bei kalė
dinių giesmių. Taip pat buvo 
minamos m įslės, o laim ėju
siųjų laukė dovanos.

Be to, ant išdalintų iš po
pieriaus iškarpytų žvaigždu
čių reikėjo įrašyti savo šven
tinius pageidavimus ir troški
mus bei jais pasikeisti su kai
mynais. Ir kokių tik pageida
vimų nesugalvota. Būta ir ki
tokių įdomybių, visko gi ne
surašysi. Visiems toks įvai
riapusis renginys labai pati
ko.

JAV LB Cicero apylinkės 
valdybos pirm . M indaugas 
Baukus apdovanojo choro di
rigentę ir vargonininkę Vilmą 
M eilutytę. Šim tinę gavo ir 
šio choro atstovė.

Beje, šiame renginyje ap
silankė ir svečių  iš toliau. 
Viena jų  buvo JAV LB Vidu
rio  ap y g a rd o s  p irm in in k ė  
Aušrelė Sakalaitė iš Lemon- 
to, kuri pasveikino susirinku
sius. Visiems dėkojo ir JAV 
LB Cicero apylinkės valdy
bos narė Ona Venclovienė. Šį 
re n g in į, p a v a d in tą  agapės 
vardu, m alda pradėjo Aldona 
Zailskaitė.

RENGINIŲ KALENDORIUS 
2009 M.

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

PROF. E. K. JARAŠIŪNO STIPENDIJOS
Šių metų birželio 24 d. di

plomų įteikimo M echanikos 
fakulteto absolventams iškil
mėse profesorius E. K. Jarašiū
nas įteikė pirmąsias vardines 
stipendijas.

KTU garbės daktaras, JAV 
valstybinio Kalifornijos uni
versiteto mechanikos inžineri
jos profesorius E. K. Jarašiū
nas yra iškilus lietuvių išeivi
jos atstovas, apdovanotas NA
SA padėkos žymekliu už rake
tų, kėlimo mašinų konstrukci
jų  tobulinim ą ir pritaikymą, 
taip pat 1993 m. gavęs Valen
sijos universiteto  (Ispanija) 
garbės daktaro vardą ir kitų 
m okslo įstaigų apdovanoji
mus. Profesorius yra vienas 
pirmųjų išeivijos mokslininkų, 
užmezgusių ryšius su atgavu
sia laisvę tėvyne. Pačioje ne
priklausomybės aušroje ben
dradarbiavo su Vytauto D i
džiojo universitetu ir buvo vie
nas jo  Atkuriamojo senato na
rių, o 1992-1993 m. ėjo VDU 
prorektoriaus pareigas. Glau
džiai bendradarbiauja su mū
sų universitetu - padėjo Me
chanikos ir mechatronikos fa
kultetui sudaryti taikomosios 
mechanikos magistro studijų 
programą, skaitė jiems paskai
tas, padėjo  daugeliu i KTU 
mokslininkų įgyti žinių JAV. 
Profesorius yra nuoširdus m e
cenatas. Jo asmeninėmis lėšo
mis atnaujintas Mechanikos ir 
mechatronikos fakulteto De
formuojamų kūnų mechanikos 
katedros metodinis kabinetas, 
o nuo 2007 m. jis skyrė para
m ą vardinei stipendijai "Jara
šiūnas ir sūnūs" įsteigti ga
biems ir aukštų akademinių re
zu ltatų  pasiekusiem s KTU 
Mechanikos ir mechatronikos 
fakulteto mechanikos inžineri
jos, biomechanikos ir biome- 
chatronikos srityse. Kandida
tų stipendijai gauti atranką ir 
stipendijų skyrimą profesorius 
patikėjo Inžinerinės mechani
kos katedros kolektyvui. Me
cenato teikiam a param a pa
skirstyta į tris stipendijas, kas
met teikiamas sporto inžineri
jos pagrindinių studijų ir me
chanikos inžinerijos, biome
chanikos inžinerijos speciali

zacijos IV kurso bakalauran- 
tams, mechanikos inžinerijos 
studijų programos taikomosios 
skaičiuojamosios mechanikos 
11 kurso magistrantams, atlie
kantiems tiriamąjį darbą spor
to inžinerijos srityje, ir dokto
rantams, atliekantiems tiriamą
j į  darbą sporto inžinerijos, bio
mechanikos ar biome-chatro- 
nikos klausimais.

Bakalaurų grupėje šių 
m etų stipendijos nusipelnė 
Mantas Sabaliauskas, pasie
kęs aukštų akademinių rezul
tatų , dalyvavęs m okslinėje 
konferencijoje, parengęs ver
tingą baigiamąjį darbą "Krep
šininko judesių rodiklių mata
vimas" ir j į  puikiai apgynęs. Jis 
sudarė krepšininkų kūno seg
m entų judesio metimo metu 
matavimų metodiką ir ją  pri
taikė judesių kokybės rodik
liams vertinti. Šiandien jau  
magistras Gintaras Vaičiuky- 
nas studijų metu nagrinėjo ir
klavimo treniruoklių tobulini
mo galimybes. Jis apskaičiavo 
treniruoklio apkrovos formavi
mo mechanizme veikiančias 
hidrodinamines jėgas ir nusta
tė jų  valdymo galimybes irkla
vimo ciklo metu. Tam jam  pri
reikė gerai įvaldyti katedros 
naudojamą šiuolaikinę progra
minę įrangą: "SolidWorks" - 
m echanizm o geom etriniam  
modeliui sudaryti ir srautų ana
lizės programinę įrangą "Cos- 
mosFloWorks" - hidrodinami
nėms pasipriešinimo jėgom s 
apskaičiuoti. Doktorantą Aure- 
lij ų Domeiką taip pat domina 
irklavimo treniruokliai. Jau ket
virti metai jis siekia sukurti ne
stabilų irklavimo treniruoklį, 
kuriame sportininkas jaustųsi 
lyg irkluodam as vandenyje. 
Švedijoje ir Vokietijoje pasimo
kęs sportininko judesių regist
ravimo metodų taikant filmavi
mo kameras ir gautų rezultatų 
kompiuterinio apdorojimo spe
cializuotą programą "SimiMo- 
tion", paplušėjo Mechatronikos 
mokslo studijų ir informacijos 
centre ir dabar jau gautus rezul
tatus baigia apibendrinti dakta
ro disertacijoje.

Prof. R. T.Toločka,
Studijų aidai
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A.f A.
ANTANUI MAŽEIKAI

m irus, g ilią  užuo jau tą  reiškiam e jo  žm onai L IU 
CIJA I, dukrai ILM A RA I, sūnui TO M U I, seseriai 
A LD O N A I M A SIU LIEN EI, gim inėm s ir artim ie
siem s.

Su Jumis kartu liūdi 
Jonas Jurkūnas 
Algis ir Laima Jurkūnai 
Gintautas ir Ramunė Vitkai

Labai. htukięun

NAUJŲ DIRVOS SKAITYTOJŲ
Visi išeivijos lietuviškieji laikraščiai susirūpinę, kad 

metai iš m etų prenumeratorių skaičius mažėja. 
Vylesnieji pamažu išmušta akių ir kitu sunkių ligų 
kankinami nebegali skaityti, o jaunieji, kad ii labai 
raginami, nuo Eetuviško laikraščio tolsta

Sunkiau ir sunkiau su naujų, pajėgių bendradarbių 
telkimu. Sunkiau ir su redaktorinio darbo mokančių 
suradimu.

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

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

Nauji skaitytoj ak kurie patys užsisakys ar 
artimieji jiems užsakys. Din-'ų ir sumokės 
prenumeratą už pirmus metus II-o s klasės paštu 
JAV siunčiamą Dirvą  moka tik 40 dol. I-os 
klasės paštu JAV ii- Kanadoje moka 57 dol..

Mieli, ilgamečiai Dzrras skaitytojai, rėmėjai ir 
lietuviškos spaudos mylėtojai, talkinkite mums. 
Užprenumeruokite Dirvą savo aidimiesiems ne tik čia. 
Amerikoje, bet ir Lietuvoje ar kur kitur gyvenantiems 
oro paštu 95 dol. pirmiems metams.

Taip, bendromis jėgomis, per ilgesni laiką gal 
sutelksime kelis šimtus naujų Dirvos skaitytojų ir tuo 
žymiai palengvinsime U rn o s  tolimesni leidimą. 
Padėkite mums tą  Dirvos stiprinimą atlikti be 
dejavimų ii’ verkimo, o su geros pagalbos draugiška 
talka.

Čia, šio pranešimo pabaigoje., spausdiname atkarpą 
kurią lengva iškiipti. užpildyti ir mums atsiųsti.

Dirvos leidėjai

Paval dė ir vardas

Nr. ir gatvė

Miestas Valstybė Zin

Tel. numeris

DIRVAI
AUKOJO

A.f A.
RŪTA MOCKUTĖ- 
ANELAUSKIENĖ

1942.5.19-2008.12.2

gimė 1942 metų gegužės 19 dieną Lazdijuose, Lietuvo
je. Jos tėvai -  Jonas ir Nelė Mockai. Rūta buvo vyriausia 
trijų vaikų šeimoje. Artėjant Sovietų okupacijai, Rūta 
drauge su šeima pasitraukė į Vokietiją iš kur atvyko į 
JAV ir apsigyveno Philadelphia, PA, o vėliau persikėlė į 
Cleveland, OH.

Rūta, atvykusi į Clevelandą, įsijungė į Lietuvių tautinių 
šokių grupę “Grandinėlė” . Ji taip pat priklausė Lietuvių 
Skautų organizacijai, kur jos motina Nelė buvo skaučių 
tuntininkė. Baigusi Collinwood gimnaziją, Rūta dvejus 
metus studijavo Case Western Reserve Universitete ir Il
linois Urbana Champaign Universitete, kur 1963 metais 
įgijo psichologijos bakalauro laipsnį. Ji taip pat buvo la
bai aktyvi Korp Neo-Lithuania ir lietuvių studentų klubo 
narė.Dešimt metų Rūta gyveno ir dirbo Čikagoje. 1973 
metais persikėlė į California, kur sutiko savo būsimą vy
rą Rimą Anelauską, su kuriuo išgyveno 32 metus. Vy
riausias sūnus, Marius, gimė 1980 metais. Po trijų metų 
gimė sūnus Audrius, kuris, susirgęs sunkia liga iškeliavo 
į Amžinybę tais pačiais metais. Po trumpo laiko, Rimas 
ir Rūta buvo laimingi tėvai, sulaukę trečio sūnaus Da
rnaus.

Rūta pasitraukė iš sėkmingos profesinės tarnybos ir pa
sišventė darbui, kuriuo ji labiausiai didžiavosi -  moti
nyste. Ji dalyvavo PTA, mokykliniuose klubuose, taip pat 
lietuviškoje mokykloje, ir Lietuvių Skautų Organizaci
joje. Rūta įsitraukė į Lietuvių Tautinių Namų vadovybę, 
kur daugelį metų savanoriškai dirbo kaip valdybos sek
retorė. Rūta turėjo talentą muzikai ir dainavo įvairiuose 
choruose bei ansambliuose.2002 metais Rūta sužinojo 
skaudžią ž in ią  kad ji turi kasos vėžį ir kad jai tebeliko 
tik keli mėnesiai gyventi. Tačiau Rūta nepasidavė, bet 
pasiryžo visomis jėgomis kovoti su šia baisia liga. Ir jai 
pavyko nugalėti šią sunkią ligą per maldas, sveiką gyve
nimo būdą ir šeimos ir draugų paramą. Rūta išgyveno 
virš šešių metų. Šis laikas buvo pripildytas viskuo, kas 
jai buvo miela. Ji nepasitraukė iš jokios savo veiklos, 
apkeliavo pasaulį, džiaugėsi matydama ir stebėdama abu 
sūnus užaugant ir tampant vertingais jaunuoliais. Ji taip 
pat rado laiko padėti ir patarti kitiems vėžio ligoniams. 
Rūta buvo paguoda ir įkvėpimas jiems džiaugtis gyveni
mu, nepaisant jų  baisios ligos.

Rūta, Tavo atminimas ir įkvėpimas liks mūsų širdyse.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje.

S.Šimoliūnas,
Detroit, M I......................... 200
R.Rudaitis, Lemont, IL .....100
J. Variakojis, Chicago, IL .... 50 
R.Žilionis, Baltimore, MD . 50
O. Adomavicius,
Centervil., M A .................... 45
K. Čeputis, Evanston, I L  45
N.Juškėnas,
Clev. Hts., O H ..................... 45
EKlimaitis,
Cleveland, O H .................... 45
D.Macemis, Chicago, IL ....45 
A.Markevicius,
Santa Monica, C A .............. 45
V.Matulis, Stuart, F L ..........45
V.Mažeika, Park Ridge, IL . 45
G. Stankūnas, Cos Cob, C T . 45 
D.Kasaitis, Baltimore, M D . 30 
D.Jakas, Blue Bell, P A  25
V. Vaškys, Philadelphia, PA . 25 
A.Barzdukas,
Falls Church, VA.................20
A. Bimbiris, Boise, ID .........20
R. Strimaitis,
Los Altos H., C A ................20
R. Švarcas,
W. Newbury, M A ................20
V.Annalis, Baltimore, MD . 15
K. Bruožis, Cleveland, OH ..15
B. Gedvilienė,
Willoughby, O H .................. 15
L. Kamitis, Columbus, OH . 15
M. Pažemėnas, Rancho Palos
Verdes, C A ............................15
L.Raslavicius,
Elk Grove Village, I L ......... 15
J.Balas, Peninsula, O H .......10
A.Bivainis, Edingburg, T X . 10
S. Gricius,
Santa Monica, C A ................ 10
R.Juška, Manasquan, NJ .... 10
T. Kasiuba, Brooklyn, N Y ... 10 
J.Kizauskas, Mentor, OH ... 10
P. Matas, Mentor, O H ......... 10
D.Nagrodcki, Bristow, VA.. 10 
R. Valaitis,
Brecksville, O H ....................10
Z.Ducmanas, Wickliffe, OH . 5
L.Senuta, Brockton, M A ......5
J. Šiupinys, Euclid, O H ......... 5
A.Tamoshaitis,
N. Richmond, W I................... 5
H. Vaitaitis,
Old Saybrook, C T ................. 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA girdima trečiadieniais
10:00-11:00 vai. vak. iš WPAT stoties 930 AM banga.

Dėl pranešim ų ir skelbim ų kre iptis  dr. Giedrė Kumpikas, 
8 2 -3 2  Bell Blvd., Hollis Hills, NY 1 1 4 2 7 . Tel. (7 1 8 ) 7 7 6 -1 6 8 7 . 
Fax: (7 1 8 ) 4 7 9 -8 9 2 3 . E -m ail: am berw ings@ m ac.com

mailto:amberwings@mac.com
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FOTOGRAFIJOS PARODOS ATIDARYMAS
2009 m etų sausio 16 d., 

penktadienį, 7 vai. vakaro Bal- 
zeko lietuvių kultūros muziejaus 
galerijoje, 6500 S. Pulaski Rd„ 
Chicago, 1L 60629 atidaroma 
lietuvių kilmės menininko iš 
Arizonos Keith Stanton šiuolai
kinės fotografijos paroda "Atlei
dimas nuo užsiėmimo" (Exemp
tion from Occupation). Meni
ninkas aktyviai kuria fotografi
jos bei tarpdisciplininių menų 
srityje ir yra surengęs parodų 
New York, Chicago, San Diego, 
Salt Lake City ir daugelyje kitų 
JAV miestų. Parodoje ekspo
nuojami spalvoti fotomontažai, 
kuriuose menininkas sumaniai 
panaudoja miniatiūrinius masi
nės gamybos objektus ir tiksliai 
atkuria tipinę Amerikos prie
miesčio aplinką. Tokiu būdu au

torius klausia: armaterialinė ge
rovė reiškia amerikietiškos sva
jonės išsipildymą? Ši savita 
postmodemių natiurmortų seri
ja pabrėžia individualumo nyki
mą suvienodinto gyvenimo bū
do amžiuje, kur rinkos dėsniai 
įtakoja tiek kūrybą, tiek kasdie
nį gyvenimą. Parodos atidarymo 
metu kviečiame į diskusiją, ku
rioje menininkas trumpai ap
žvelgs eksponuojamus kūrinius.

Ši paroda tęsia lietuvių kil
mės menininkų pristatymą skir
tą Lietuvos Tūkstantmečio pa
minėjimui ir "Vilniaus - Euro
pos Kultūros Sostinės 2009" 
metams.

Paroda veiks nuo 2009 me
tų sausio 16 d. iki vasario 20 d.

/e r a  Dilytė, parodos kurato
rė, Balzeko LKmuziejaus inf.

S P O R T A S

PAGERINTI DAR DU LIETUVOS 
PLAUKIMO REKORDAI

Anykščiai, gruodžio 21 d. 
(ELTA). Anykščiuose vyku
siose Lietuvos plaukimo fede
racijos (LPF) taurės varžybo
se pagerinti dar du Lietuvos 
suaugusiųjų rekordai.

Vilnietė Raminta Dvarišky- 
tė šeštadienį pagerino šalies 50 
m plaukimo krūtine rekordą. Ji 
distanciją įveikė per 32,65 sek.

Alytiškė Rugilė Mileišytė 
p ag e rin o  L ie tu v o s 100 m 
kompleksinio plaukimo rekor
dą. Ji nuotolį įveikė per l min.

LKL LAIKINAI NUTRAUKIA ČEMPIONATĄ
Vilnius, gruodžio  18 d. 

(lrt.lt, ELTA ir lrytas.lt). Lie
tuvos krepšinio klubų ir lygos 
vadovai pirmą kartą istorijoje 
ryžosi LKL čempionatą ir šį 
savaitgalį nerengti rungtynių, 
skelbia lrytas.lt.

Atšaukiamos šios savaitga
lį turėjusios vykti rungtynės:

„Alytus“ - „Šiauliai“ (turė
jo  vykti penktadienį) Vilniaus 
„Lietuvos rytas“ - Klaipėdos 
„N ep tū n as“ (p en k tad ien į) 
Kauno „Aisčiai“- Marijampo
lės „Sūduva“ (šeštadienį) Vil
niaus „Sakalai“ - „K aunas“ 
(še štad ien į) M arijam po lės 
„Sūduva“ - Vilniaus „Lietuvos 
rytas“ (sekmadienį) Panevėžio 
„Techasas“ - „Šiauliai“ (sek
m adienį) LKL čem pionatas 
stabdom as iki pirm adienio, 
gruodžio 29 dienos.

Tokia protesto forma ban
doma atkreipti politikų ir val
dininkų dėmesį į profesiona
laus sporto problemas.

NKL SAVO ČEMPIONATO 
NESTABDYS

Tuo m etu N acionalinės 
krepšinio lygos (NKL) klubai 
palaiko Lietuvos krepšinio ly-

4,06 sek.
Gruodžio 19 d. šiose var

žybose buvo pagerinti taip pat 
du Lietuvos rekordai.

Geriausiu varžybų plauki
ku tapo anykštėnas Giedrius 
Titenis (913 tšk.). Antrąją vie
tą užėmė kaunietis Edvinas 
Dautartas (910 tšk.), trečiąją -  
šiaulietis Paulius Viktorą vičius 
(878 tšk.), o 4-5 vietas pasi
dalijo kauniečiai Vytautas Ja- 
nušaitis ir Rimvydas Šalčius 
(po 871 tšk.).

gos (LKL) sprendimą nutrauk
ti čempionatą iki gruodžio 29 
dienos, tačiau savo pirmenybių 
nutarė nestabdyti.

„Mūsų lyga vardan krepšinio 
aistruolių ne tik didmiesčiuose, 
bet ir mažuosiuose šalies mies
tuose bei regionuose, nutarė ne
stabdyti čempionato ir tikisi op
timaliai protingų Vyriausybės 
sprendimų“, -  teigė NKL var
žybų direktorė Eglė Krukytė.

DIDINS MOKESČIUS 
SPORTININKAMS

Šiuo metu sportininkų ir 
trenerių pajamoms taikomas 
15 proc. gyventojų pajam ų 
m okestis. Kad sportininkas 
gautų 1000 litų, sporto klubas 
turi išleisti 1176 Lt, kuriuos su
renka iš rėmėjų.

Permainų koalicijos įstaty
m ų pro jek ta i m um ato, kad 
2009 m. sportininkų pajamoms 
bus taikomas 15 proc. gyven
tojų pajamų mokestis, 6 proc. 
sveikatos draudimo mokestis ir 
1 proc. dydžio socialinio drau-

GERIAUSIO KREPŠININKO 
RINKIMAI

Vilnius, gruodžio 23 d. 
(ELTA). Lietuvos krepšinio fe
deracijos (LKP) pirmą kartą 
rengiamuose geriausio metų 
krepšininko rinkim uose pir
maujančio Ramūno Šiškausko 
persvara prieš konkurentus per 
savaitę padidėjo beveik 10 
proc.

Maskvos CSKA (Rusija) ko
mandoje rungtyniaujantis puo
lėjas surinko 39 proc. visų bal
sų. Antrąją vietą rinkimuose to
liau užima Šarūnas Jasikevičius 
(Atėnų „Panathinaikos“ , 13 
proc.). Jis nedidele balsų persva
ra lenkia Žydrūną llgauską 
(„C leveland C avaliers“ , 11 
proc.).

Toliau rikiuojasi Mindau
gas Lukauskis (Vilniaus „Lie
tuvos rytas“, 8 proc.), Jonas 
Mačiulis (Kauno „Žalgiris“ , 5 
proc.) ir Rimantas Kaukėnas 
(S ienos „M o n tep asch i“ , 4 
proc.). Iš viso paminėta 14 žai
dėjų.

Geriausią 2008 metų Lietu
vos krepšininką ar krepšininkę 
gali rinkti visi krepšinio gerbė
jai, siųsdami trumpąsias žinutes.

dimo mokestis.
Sporto klubas dar papildo

mai turės mokėti 7 proc. dydžio 
socialinio draudimo mokestį ir 
3 proc. dydžio sveikatos drau
dimo mokestį nuo sportininkui 
apskaičiuotos kontrakto (prieš 
mokesčius) sumos. Tam, kad 
sportininkas gautų tuos pačius 
1000 litų, sporto klubas išleis 
1410 litų, tai yra valstybei teks 
apie 30 proc. visų klubo išlai
dų sportininkų kontraktams ap
mokėti.

TA U P A I
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

DARBO VALANDOS:
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 11:00 v.r. - 12:00 p.p.

KIEKVIENA TAUPOMOJI SĄSKAITA IKI $100,000 YRAAPDRAUSTA (NCUA)

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

šiose interneto svetainėse, arba paskambinkit 
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