
-----------------------------------------------------SECOND CLASS USPS 157-580 ■

THE LITHUANIAN NATIONAL NEWSPAPER 
19807 CHEROKEE AVENUE CLEVELAND, OHIO 44119

VOL. XCIV 2009 JANUARY - SAUSIO 13, NR.1.
1 DEVYNIASDEŠIMT KETVIRTIEJI METAI 1

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

SAUSIO 13-OJI -  LIETUVOS LAISVĖS GYNĖJU DIENA
KRUVONOJI

NAKTIS
1 vai. 25 min. Tankai Ka- 

roliniškėse, važiuojantys Tele
vizijos bokšto link, ties "Kome
tos" parduotuve pradeda šaudy
ti tuščiais šoviniais.

1 vai. 50 min. Tankai ima 
supti Televizijos bokštą, prieš 
tankus einantys automatininkai 
koviniais šoviniais šaudo į že
mę, o vėliau ir į bokštą aplink 
apstojusius žmones. Tankai ir 
desantininkai siautėja apie 2 va
landas.

2 vai. Šarvuočiai ir tankai 
apsupa Radijo ir televizijos ko
miteto pastatą, pradeda šaudy
ti į pastatą ir budinčius žmones, 
užima Komiteto rūmus ir stu
dijas. Kariškiai trukdo paimti 
žuvusiųjų lavonus ir sužeistuo- 
sius.Užėmus Televizijos bokš
tą, vienas LKP (SSKP) vadovų 
J.Jermalavičius iš karinės ma
šinos per garsiakalbį skelbia 
"Broliai lietuviai, nacionalistų 
ir separatistų vyriausybė, kuri 
priešpastatė save liaudžiai, nu
versta. Eikite pas savo tėvus, 
vaikus..."

Per šią kruviną akciją žuvo 
13 civilių gyventojų, daugiau 
kaip 500 žmonių sužeista. Štur
muojant Radijo ir televizijos 
komiteto pastatą kulka į nuga
rą savųjų nušautas SSRS desan
tininkas V.Šackichas.

Užgrobusi radijo ir televizi
jos pastatus tankų kolona va
žiuoja prie Aukščiausiosios Ta
rybos rūmų; čia susirinkę apie 
20 tūkst. parlamento gynėjų; jie 
gieda "Marija, Marija", mel
džiasi, dainuoja. Minios pulti 
kariuomenė nesiryžta.

2 vai. Nutraukus Vilniaus 
radijo ir televizijos transliaci
ją, pradeda veikti nedidelio ga
lingumo stotis Kaune (Sitkū
nuose). Sitkūnų ir Juragių siųs
tuvų stotis apsupę desantinin
kai ir pareikalauja nutraukti 
laidas.

2 vai. 22 min. Deputatams 
ir esantiesiems AT rūmuose da
lijamos dujokaukės.

3 vai. 20 min. Aukščiausio
joje Taryboje susirenka 60 de
putatų.

3 vai. 26 m in. K unigas 
R. Grigas kreipiasi į esančiuo
sius AT rūmuose, suteikia jiems 
visuotinį nuodėmių atleidimą ir 
pakviečia atlikti išpažintį.

3 vai. 46 min. Danijos TV 
korespondentas praneša, kad 
visą valdžią paėmęs kažkoks 
"nacionalinio gelbėjimo komi
tetas".

4 vai. 12 min. Aukščiau

1991 m. sausio 13-osios naktį, Sovietų agresijos metu, žuvo 14 Lietuvos piliečių, gynusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybę. 
Visi, išskyras Titą Masiulį, palaidoti Antakalnio kapinėse. Titas Masiulis palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. Iš viso sužeista 702 
žmonės, kulkų suvarpyti 52. Šturmuojant Radijo ir televizijos komiteto pastatą kulka į nugarą savųjų nušautas SSRS desantininkas 
V.Šackich. Jis buvo nušautas šūviu į nugarą iš 5 cm atstumo -  tą galėjo padaryti tik saviškiai rasai. Lietuva apsigynė. Sovietinė 
kariuomenė ir jai vadovaujanti komunistų partija pabijojo šturmuoti Parlamento rūmus.

siosios Tarybos pirmininkas 
V.Landsbergis prašo deputa
čių moterų eiti namo. Jos at
sisako.

4 vai. 15 min. Vyriausybės 
informacijos tarnyba praneša, 
kad Vyriausybė nenutraukia 
savo veiklos ir aktyvios SSRS 
ginkluotojų pajėgų okupacijos 
sąlygom is. V isos L ietuvos 
Respublikos vykdomosios val
džios institucijos, savivaldy
bės ir gyventojai privalo vyk
dyti tik šios Vyriausybės nuro
dymus. Kiekviena kita valdžia 
Lietuvoje yra neteisėta ir jos 
nurodymai Lietuvos žmonėms 
yra neprivalomi.

Aukščiausioj i Taryba sausio 
13, 14 ir 15 d. paskelbia gedu
lo dienomis.

AT atleidžia iš ministro pir
m ininko pareigų A.Šimėną, 
kaip nežinia kur esantį ir nega
lintį eiti pareigų. Ministru pir
mininku paskiriamas Gedimi
nas Vagnorius, jo  pavaduotoju 
- Zigmas Vaišvila.

Lietuvos Aukščiausioji Ta
ryba kreipiasi į visus SSRS 
žmones, primindama, kad Lie
tuvos tragedija yra ir jų  trage
dija, bei ragindama padėti ag
resiją stabdyti; į pasaulio vy
riausybes, aiškindama SSRS 
p radėjus n ep ask e lb tą  k arą  
prieš Lietuvą, prašydama pri

pažinti, kad Sąjunga užpuolė 
kitą suverenią valstybę.

LR AT priim a nu tarim ą 
"Dėl Lietuvos Respublikos lai
kinosios gynybos vadovybės 
sudarymo".

5 vai. 20 min. Sveikatos 
apsaugos ministras J.Olekas 
kreipiasi į medicinos ir gailes
tingumo organizacijas pagal
bos chirurginiais instrumentais 
ir vaistais.

5 vai. 35 m in. Lietuvos 
Respublikos atstovybei Mask
voje Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba suteikia pasiuntinybės 
statusą, o Vyriausybės atstovui 
E.Bičkauskui pasiuntinio ran
gą - priimamas nutarimas: je i
gu teisėtai išrinkta Lietuvos 
Respublikos valdžia nebegalės 
funkcionuoti, Lietuvos Res
publikos užsienio reikalų m i
nistrui A.Saudargui pavedama 
suformuoti vyriausybę emigra
cijoje.

5 vai. 45 min. Pranešama, 
kad dėl įvykių Lietuvoje Nor
vegijos vyriausybė kreipėsi į 
JTO. Lenkijos vyriausybė pa
reiškia savo solidarumą su su
verenios Lietuvos žmonėmis ir 
pasmerkia SSRS kariuomenės 
veiksmus.

10 vai. 35 min. Pro Aukš
čiausiąją Tarybą požeminiu tu
neliu pravažiuoja 30 šarvuočių

ir 7 tankai.
10 vai. 40 min. Vilniaus 

oro uoste nusileidžia lėktuvas 
su SSRS AT Tautybių Tary
bos sprendimu atsiųsta dele
gacija.

11 vai. Du šarvuočiai, va
žinėdami po miestą, per gar
siakalbius pranešinėja, kad 
nuo sausio 13 d. Vilniuje įves
ta kom endanto valanda - ji 
prasideda 22 vai. ir tęsiasi iki 
6 vai. 30 min., o Vilniaus ka
riniu kom endantu paskirtas 
Vilniaus karinės įgulos virši
n in k as  g en e ro las  m ajo ras  
V.Uschopčikas.

Vis daugiau žmonių renka
si prie Aukščiausiosios Tary
bos rūm ų. Prie Televizijos 
bokšto tvoros ir prie Radijo ir 
televizijos komiteto rūmų, ki
toje gatvės pusėje, žmonės ne
ša gėles, uždega žvakutes. Gat
vėse su traiškytos m ašinos, 
stiklo šukės, kraujo pėdsakai. 
Vilniuje išleistas vienintelis 
laikraštis Respublika.

12 vai. Skambina visų Lie
tuvos bažnyčių varpai, aukoja
mos šv. Mišios už žuvusius.

13 vai. 37 min. Į parla
mento rūmus atvyksta SSRS 
AT Tautybių Tarybos delega
cija: B.Oleinikas, L.Ter Pet- 
ro sianas, N .D em entėjus ir 
SSRS AT Žmogaus teisių ir

viešumo komisijos pirminin
kas V.Fotijevas. Svečiai susi
pažįsta su filmuota medžiaga, 
išklauso liudininkų parody
mus. Vėliau jie lankosi Šiau
rės miestelyje.

"N acionalinio gelbėjim o 
komitetas" paskelbia kreipimą
si į SSRS prezidentą M.Gorba
čiovą ir SSRS AT pirmininką 
A.Lukjanovą, kuriame infor
muoja apie situaciją Lietuvoje 
ir prašo SSRS prezidentą sku
biai įvesti Lietuvos teritorijoje 
prezidentinį valdymą.

19 vai. Gaunamas praneši
mas, kad Rusijos Federacijos 
AT pirmininkas B.Jelcinas at
vyksta į Pabaltijį.

20 vai. Gaunamas prane
šimas, kad Kijeve įvyko Lie
tuvos neprik lausom ybę re 
m iantis m itingas. Dalyvavo 
apie 25 tūkstančius žmonių.

20 vai. 10 min. Pranešama 
apie Rygoje vykusį m itingą 
Lietunvai remti. Dalyvavo keli 
šimtai žmonių.

Pradedami rengti apsaugos 
įtvirtinimai aplink AT rūmus, 
budinčių žmonių daugėja.

21 vai. 15 min. AT pirm i
ninkas V.Landsbergis prane
ša, kad su kariškiais pavyko 
susitarti ir jie pažadėjo, jog at
einančią naktį nebus j okių ka
rinių akcijų. ynw .sausiol3.lt

ynw.sausiol3.lt
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ŽINIOS IŠ VILNIAUS

Pirmą kartą visi buvę JAV prezidentai, neseniai išrinktojo prezidento pageidavimu, su kuriais jis 
norėjo pasitarti, dabartinio prezidento pakviesti į Baltuosius rūmus, kartu tarėsi ir pietavo: George 
H. W. Bush, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton ir Jimmy Carter. AP

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos suvažiavime Bosto
ne 2008 m. rugsėjo 30 - spalio 1 dienomis priimtas nutarimas, 
kuriame JAV lietuviai raginami Lietuvos mokslo tarybą panai
kinti Konstitucinio Teismo teisėjos Tomos Birmontienės 
mokslinį laipsnį, suteiktą už disertaciją "Tarybinės milicijos su
kūrimas Lietuvoje". Lietuviams neaišku, kaip aktyvi sovietinio 
represinio aparato veikėja, milicijos kapitonė, Tamara Birnion- 
tienė tapo Konstitucinio Teismo teisėja. Neaišku, kaip buvusi stri
bo dukra, Lietuvos prezidentui pageidaujant, kai Seimas atmetė 
jos kandidatūrą, vėl buvo prezidento teikta į teisėjos pareigas. Ji 
disertaciją gynė 1989 m. - Atgimimo metais Maskvos Lomono
sovo universitete, jau po Steigiamojo Sąjūdžio suvažiavimo. Sei
mo nariai piktinosi prezidento poelgiu. Ji tos antilietuviškos di
sertacijos iki šiol nėra atsisakiusi ir viešai lietuvių tautos atsipra
šiusi už Komunistų partijos garbinimą. Ji niekino Lietuvos ne
priklausomybę ir disertacijoje kovotojai už Lietuvos laisvę vadi
nami "antitarybiniais elementais", kurie pokario metais Lietuvo
je užsiėmė politiniu banditizmu, o buržuaziniai nacionalistai pul
dinėjo partinio-politinio aktyvo atstovus". T. Birmontienės moti
na yra rusė. Tačiau užsienio lietuviai ne dėl to ją  smerkia, bet dėl 
jos sovietinės veiklos ir disertacijoje mūsų tautos laisvės gynėjus 
išvadinusiai kenkėjais. JAV Lietuvių Bendruomenė 2008 m. lap
kričio 12 d. Lietuvos Mokslo tarybai išsiuntė laišką šiuo klausi
mu, bet atsakymo dar negavo. Lietuvos žiniasklaidoje pasirodė 
spėjimai, kad tas laipsnis išjos nebus atimtas, nes tokia sistema 
Lietuvoje neegzistuoja. Kodėl ją  Lietuvos prezidentas Valdas 
Adamkus paskyrė net Konstitucinio Teismo teisėja?

LR Užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas sukvie
tė įvairių organizacijų ir institucijų atstovus pradiniam valsty
bės interesų išeivijos atžvilgiu aptarimui, „minčių lietui“ pri
oritetams, veiklos efektyvinimui ir kitiems klausimams. Susiti
kimo pradžioje ministras informavo susirinkusius, kad numa
toma steigti Išeivijos reikalų tarybą prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ir todėl svarbu, kad visi vienaip ar kitaip dirbantys 
ir turintys darbo su užsienio lietuviais patirtį išsakytų savo mintis 
bei siūlymus, kaip efektyvinti darbą su diaspora.

Lietuvių išeivijos instituto vadovas prof. Egidijus Alek
sandravičius akademine įžangine kalba pasiūlė svarstymuose 
nepamiršti, ko mes siekiame diasporos labui - „įduoti meškerę 
ar dovanoti žuvį“.

Tarptautinės migracijos organizacijos filialo Lietuvoje va
dovė dr. Audra Sipavičienė netrumpoje kalboje ir pasisakymuose 
pažėrė daug detalių apie savo įstaigos veiklą, negailėjo patari
mų susirinkusiems dėl darbo krypčių, organizavimo, atlikimo 
būdų ir kt.

Lietuvių išeivijos instituto atstovė dr. Daiva Kuzmickaitė 
akcentavo sukauptos pozityvios patirties svarbą ir ragino visus 
reorganizacijų eigoje išlaikyti tokios veiklos tęstinumą, „nes 
labai pavojinga viską nurašyti, iš naujo sukuriant tuštumą". Ge
ras įdirbis neturi būti prarastas, - sakė dr. D. Kuzmickaitė.

Daug vertingų ir pakankamai novatoriškų minčių dėl lietu
viškos veiklos rėmimo turėjo Lietuvių gyvenusių Amerikoje vi
suomeninės organizacijos (LGAVO) prezidentas dr. Dauman
tas Matulis. Jam kaip mokslininkui labai svarbi jo  kolegų moks
linė veikla ir ryšiai su Lietuva.

Parlamentaras dr. Mantas Adomėnas akivaizdžiai pade
monstravo, kad jo  akademinė ir gyvenimo bei studijų užsienyje 
patirtis įgalina užčiuopti vienus esmingiausių diasporos santy
kių su Lietuvos valstybe momentų.

Lietuvių grįžimo į tėvynę informacijos centro direktorius Žil
vinas Beliauskas prisipažino, kad per savo 10 metų darbo šioje 
įstaigoje patirtį visą laiką buvo linkęs savotiškai advokatauti išei
vijai, nes Infonnacijos centras buvo įsteigtas būtent jos iniciatyva 
ir įsteigtas tam, kad padėtų net tik grįžti tiesiogine prasme, bet ir 
padėti įveikti infonnacinius, biurokratinius ar kultūrų skirtumų bar
jerus. Labai gerai žinoma, kad išeivija visada vertino tokias gali
mybes dalyvauti šalies problemų sprendimuose kaip JAV LB ir 
Seimo atstovų komisija (dabar -  PLB ir Seimo atstovų komisija) ir 
Išeivijos integravimosi į Lietuvos gyvenimą komisija (pernai pa
naikinta), kur pusę narių sudarė bendruomenių deleguoti atstovai. 
Kita vertus, tiek bendruomenių vadovybė, tiek paskiri nariai (tą 
rodo ir intemetiniai komentarai) reiškia sykiais net labai stiprų ne
pasitenkinimą, kai kuriamos programos, komisijos, institucijos, stra
tegijos ir pan., net neatsiklausus jų  pačių nuomonės ir nepasido
mėjus apie poreikius bei skaudžiausias problemas. Tai iššaukia daug 
kritikos. Todėl Ž. Beliauskas siūlytų tiek steigiamai Išeivijos rei
kalų tarybai, tiek kitiems veikiantiems ir būsimiems dariniams nu
matyti deramo diasporos atstovavimo ir grįžtamojo ryšio principų 
užtikrinimą. Ministras V. Ušackas patikino, kad priima šią pastabą 
kaip ir daugelį kitų susitikime išsakytų pastabų. LGĮTIC

EUROPOJE PRASTĖJA MASKVOS 
ĮVAIZDIS

Mykolas Drunga

Nors dėmesio centre buvo 
Artimieji Rytai, visą savaitę už
sienio spauda taip pat aptarinė
jo Rusijos ir Ukrainos „dujųka- 
rą". Talino dienraštis Postime
es pabrėžė, kad „dujų tranzitas 
pripildo valstybės kasas Ukrai
noje, Baltarusijoje, Moldavijo
je, bet kartu jos pačios stipriai 
priklauso nuo Rusijos tiekiamų 
dujų".

„Taigi Europos Sąjungos ry
tų kaimynėms šis ginčas neža
da nieko gero, nes vėl akivaiz
džiai parodo jų  stiprią priklau
somybę nuo Maskvos", -  trečia
dienį rašė Postimees. Estijos 
laikraštis pridūrė: „o tos priklau
somybės negalima pašalinti per
nakt, būtent tai ir skiria „naują
ją"  nuo „senosios" Europos. 
Naujosios šalys narės tikisi, kad 
Europos Sąjunga pagaliau su- 
glaus gretas ir Rusijos atžvilgiu 
elgsis vieningai".

Pasak Sankt Peterburgo laik
raščio Delovoj Peterburg. „nau
jasis konfliktas dėl dujų galėjo 
būti gerai suplanuota akcija. Ga
na daug ženklų rodo, kad tikro 
konflikto čia išvis nebuvo ir kad 
Kijevas ir Maskva Europos Są
jungos viešumai ir Baltijos vals
tybėms sukūrė spektaklį. Gal 
Rusija tariamą Ukrainos vagys
tę tyčia padarė viešu skandalu, 
idant Europos šalim s pade
monstruotų, jog dujotiekio per 
Baltijos jūrą klausimus reikia 
kuo greičiau galutinai išspręsti, 
kad nereiktų priklausyti nuo 
tranzito per Ukrainą".

Prahos verslo dienraščio 
Hospodarske Noviny nuomone, 
„kiekviena krizė yra kartu ir ga
limybė. Čekija energetikos ir ry
šių su Rytų Europa klausimus 
įtraukė į savo pirmininkavimo 
Europos Sąjungai darbotvarkę. 
Dabar atsirado šansas Rusijos ir 
Ukrainos ginčą dėl dujų panau
doti kaip stiprų argumentą už 
naujų dujotiekių statybą. Jie su-

Tllinois valstijos atstovai 
sausio 9 d. apkaltino guberna
torių Red Blagojavich už ne
tinkamą elgesį, nesuderinamą 
su gybematoriaus pareigomis.

mažintų Europos priklausomy
bę nuo rusiškų dujų tiekimo".

Vienos dienraštis Standard 
abejojo, ar būtų įmanoma „įgy
vendinti bendrą Europos Sąjun
gos strategiją Rusijos atžvilgiu 
skirtingų nacionalinių interesų 
akivaizdoje. Tačiau užtektų nors 
bendros energetikos politikos, 
kuri apskritai sumažintų priklau
somybę nuo iškastinės energijos 
per taupymą, per didesnį našu
mą ir, daug labiau negu iki šiol, 
per atnaujinamų energijos šalti
nių plėtojimą. Drauge Ukraina 
turi pagaliau būti pastūmėta į 
Europos geopolitikos centrą. 
Reikia jai pagaliau suteikti na
rystės perspektyvą", - teigė 
Austrijos sostinės laikraštis.

Sausio 8 d. Berno dienraštis 
Bund rašė, jog Rusijos ir Uk
rainos ginčas „vidury šalčiausio- 
jo  žiemos sezono milijonus Vi
durio ir Rytų Europos žmonių 
išstato šalimui. Jau ir taip finan
sų krizės susilpnintoms ekono
mikoms reikia prisiimti papildo
mų įsipareigojimų. Svarbu su
vokti, kad nei Rusija, nei Ukrai
na negalima aklai pasikliauti. O 
kokia iš to pamoka? Energeti
kos saugumą laiduoja tik kuo 
įvairesni energijos šaltiniai ir 
taip pat kuo įvairesni jos tiekė
jai. Per didelis priklausomumas 
nuo vieno jos siūlytojo ilgainiui 
labai pavojingas”.

Savo numeryje ankščiau ci
tuotasis Prahos dienraštis Hos
podarske Noviny siūlė kelias 
šios krizės priežastis, kurios vi
sos nepalankios Rusijos įvaiz
džiui. Viena ta, kad „Rusija no
ri spausti Ukrainą”. Antra, „kad 
rusai prarado neskaidraus dujų 
tranzito per Ukrainą kontrolę, 
gal ten tamsiuose kanaluose jų 
nusėda dar daugiau kaip netgi 
Rusijos požiūriu priimtina. O 
trečia priežastis gali būti ir ta, 
kad Rusijai pamažu senka dujų 
atsargos ir ji trūkstamą investa
vimą į dujų gavybą maskuoja 
ginču su Ukraina”.

A m sterdam o d ienraštis  
Volkskrant teigė, jog „dujų kon
flikto atžvilgiu Europos Sąjun
ga neturi susimenkinti. Kaip tik

dėl Ukrainos siekio stiprinti su 
ja  ryšį, Briuselis turėtų spausti 
Kijevo vyriausybę, kad toji kon
flikto su Rusija nepaaštrintų be 
saiko. O dėl santykių su Mask
va, tai Europos Sąjunga, kaip di
delė vartotoja, nestovi tuščiomis 
rankomis".

Ką tai galėtų reikšti, bandė 
paaiškinti Honkongo dienraštis 
Takungpao. Anot jo, „dabar, ka
da energijos kainos pasauliniu 
mastu mažėja ir Rusijos ūkis vis 
labiau kenčia nuo globaliosios 
finansų krizės, momentas Euro
pos Sąjungai palankus. Juk Ru
sijai reikia Europos Sąjungos 
kaip dujų pirkėjos, o Ukraina 
norėtų į bendriją įstoti".

Varšuvos dienraštis Dzien- 
nik šiuo atžvilgiu blogai įverti
no Europos Sąjungos pinninin- 
kavimą perėmusią Čekiją ir pa
čią Europos Sąjungą. Girdi, 
„Čekijos vyriausybės vadovas 
M. Topolanekas ir Europos Ko
misijos vadovas J. M. Barroso 
Prahoje aiškino nežinantys, kas 
užsuko dujų čiaupus į Vakarų 
Europą. Abudu praleido progą 
Kremliui pateikti aiškius reika
lavimus. Ir abu susinervino, žur
nalistam s paklausus, kokias 
spaudimo priemones prieš Ru
siją Europos Sąjunga galėtų pa
naudoti, kad ją  privestų prie du
jų  tiekimo atnaujinimo. Visa tai 
skamba kaip pasityčioj imas -  ta
čiau tokia yra Prahos realybė".

Taip pat Vienos dienraštis 
Presse skundėsi, kad „nepaisant 
daugelio posėdžių ir pareiškimų 
Europos Sąjunga iki šiol nesu
kūrė beveikjokių alternatyvų ru
siškoms dujoms. [...] Visada, kai 
šalta, Maskva užsuka čiaupą ir 
įsigyja politinį džokerį būsi
moms deryboms dėl kainų ir 
prekybos sutarčių. Nebijokite. 
„Gazprom" savų interesų veda
mas vėl atsuks čiaupą. Tačiau 
būkime nuoširdūs: galimybė 
šantažuoti Europą išliks".

Eseno dienraščio Westdeut- 
sche Allgemeine nuom one, 
„Europos Sąjunga dujų ginče 
aštrina balsą. To seniai reikėjo, 
nes ritualinio Maskvos ir Kije
vo jėgų išbandymo pasekmės 
nejuokingos. Jei Vokietija dar 
gali naudotis savo rezervais, tai 
Bulgarijoje katilai gęsta, fabri
kai sustoję, o ir į Graikiją, Aust- 

(Nukelta į 4 psl.)
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JVIES BUVOME, ESAME IR BŪSIMEI
Lietuvos vadovybė jau 1990 metų rugpjūčio mėnesį turėjo 

žinių, kad Maskva rengiasi prieš nepriklausomą valstybę pa
naudoti karinę jėgą. Tada Kremlius pradėjo psichologinį karą 
prieš Lietuvą propagandinėmis priemonėmis. Labai dirbo penk
toji kolona - Burokevičiai, Jermalavičiai, Ivanovai, gelbachai. 
Padėti jiems buvo atsiųsti alksniai, biriukovai. Jie turėjo suda
ryti įspūdį, kad Lietuvoje valdžią verčia patys gyventojai, ku
riems priešinasi tik fašistinė grupė. Priešas tikėjosi, kad Vil
niuje esą užsienio žurnalistai pamatys, kaip lietuviai šaudo į 
protestuojančią minią, kaip dėl jų  kaltės turi užsidegti Spau
dos rūmai ir kiti pastatai. Ir apie tai jie praneš pasauliui.

Tačiau pasaulis pamatė, kaip sovietų tankais ir automati
niais ginklais puola taikią minią, braunasi į Spaudos rūmus; 
televizijos bokštą, Radijo ir televizijos pastatą, kaip lietuviai 
plikomis rankomis, nepaleidę nė vieno šūvio, sustabdė pačią 
kruviniausią Maskvos armadą.

Tuo metu vyko kito agresoriaus, Irako diktatoriaus karas 
prieš Kuveitą ir Kremlius manė, kad dėl to pasaulis nepastebės 
kaip vėl okupuojama Lietuva. Bet pasaulis labai sekė įvykius 
Lietuvoje ir Amerikos lietuviai gaudė kiekvieną žinią apie pa
dėtį Tėvynėje. Pasauliui buvo svarbu Baltijos kraštai ir to me
to įvykiai lėmė sovietų imperijos likimą, darė didžiulę įtaką 
visai tarptautinei padėčiai.

Valstybės saugumo departamentas buvo įsteigtas 1990 m. 
kovo 26 d. ir jis atliko dezinformacinį darbą penktojoje kolo
noje - Burokevičių gretose - platindavo netikrus pranešimus, 
siekdamas sukelti nepasitikėjimą tarp platformininkų ir omo- 
nininkų. Tam tikslui leido laikraštį "Bolševik". Buvęs saugu
mo departamento vadovas Mečys Laurinkus rašė: "Penktoji 
kolona buvo įsitikinusi, kad j į  leidžia gimininga Burokevičiui 
organizacija". (Lietuvos žinios, 2000-03-27).

Kai po tragiškų Sausio 13-osios įvykių Rusijos prezidentas 
Borisas Jelcinas paskelbė SSRS prezidentą Michailą Gorbačio
vą kritikuojantį pareiškimą, tai j į  saugumo darbuotojai išplatino 
rusų kariškiams matomose vietose. Vienas platintojas buvo su
imtas prie Siaurės miestelio, bet apsimetęs "studentu" išsisuko.

Tomis dramatiškomis dienomis Vyriausybės nutarimu Už
sienio reikalų ministras Algirdas Saudargas sausio 11 dieną 
išvyko į Lenkiją. Apsistojęs Varšuvoje susitikimuose su diplo
matais stengėsi atkreipti dėmesį į baisią situaciją Lietuvoje, 
kadangi visų dėmesys buvo nukreiptas į Persijos įlanką. Tuo 
metu Maskva visam pasauliui tvirtino, jog įvykiai Lietuvoje ir 
kituose Baltijos kraštuose yra tik SSRS vidaus reikalas. Dau
gelis diplomatų buvo paveikti Maskvos propagandos, abejojo, 
klausinėjo A. Saudargą, ar tikrai Lietuva tikisi pasiekti visišką 
nepriklausomybę. Jis aiškino, kad dauguma Lietuvos žmonių 
rinkimuose balsavo už Sąjūdį ir už atkūrimą nepriklausomy
bės, ir kad valdžia ginasi nuo brutalios agresijos ir Kremliaus 
platinama propaganda yra melas. A. Saudargo misija nebuvo 
lengva, nes daug kas tikėjo M. Gorbačiovo "perestroika". Sau
sio 12 d. jis mėgino patekti į JAV ambasadą Varšuvoje, bet 
niekas jo  nepriėmė. Tik sausio 14 d. jam  pavyko susitikti su 
JAV diplomatais, kurie nieko nepažadėjo.

Tuoj po tragiškų įvykių prof. Vytautui Landsbergiui paskam-

ŽINIASKLAIDOS VERSLO KLAUSIMAIS
Metams baigiantis viešu

mon prasiveržė keletas triukš
mingų triukšmų, kadangi juos 
kėlė "didžiosios" žiniasklaidos 
(toliau trumpai - ŽS) žurnalis
tai. To priežastimi šiuokart bu
vo du ŽS palietę ėjimai val
džios šachmatų lentoje. Pirmas 
- Seimo vadovybė apribojo 
žumalistųjudėjimo laisvę Sei
me. Antra - vyriausybė, derin
dama biudžetą, pajamų didini
mo lazdele bakstelėjo ŽS ki
šenę. Neturėdamas pakanka
mai žinių apie šį kišeninį klau
simą, palieku j į  svarstyti žino
vams. Tačiau su pirmuoju - su 
ŽS verslo privilegijuota padė
timi, su tuo, kad jis "lygesnis" 
už visus kitus neva lygius ver
slus, esu susidūręs jau prez. R. 
Reagan metais dar JAV ir net 
parašęs amerikiečių spaudoje.

B a ltu o siu o se  rūm uose  
prezidentų "spaudos konferen
cijų" metu salės pirmojoje ei
lėje, lyg pagal JAV Konstitu
ciją virš visų valdžios sričių 
paaukštinti, kitų neliečiamose 
savo laktose sėdi daugiausiai 
apie "lygybę" ir "demokratiją" 
rašančių ir kalbančių, turtin
giausi ŽS atstovai. Kitus "ly
gius" atstovus, ypač iš antiso- 
vietinės bei tuo pačiu antiglo- 
balistinės ŽS, žurnalistų salės 
gale prezidentas gal tik su žiū
ronais galėtų pastebėti. Prisi
menu straipsnyje "Jei būčiau 
prezidentas", nurodžiau, kaip 
atstatyčiau lygybę konferenci
jos salėje ir kiek didžiajam ŽS 
verslui kainuotų naudojimasis 
JAV mokesčių mokėtojų pini
gais teikiama šviesa, šiluma, 
minkštos kėdės ir tualetai. Ki
ti, neva lygūs, verslai negali 
būriais įsibrauti į prezidentū
rą. Štai tau ir lygybė.

Ar ne panašiai su ŽS yra 
ir Lietuvos Respublikoje? Ir 
čia Seime ar vyriausybėje vel
tui gautas žinias ŽS brangiai 
parduoda spaudos puslapiuo
se ar eteryje. Žurnalistai yra ŽS 
verslo darbuotojai.

Tai man buvo patvirtinta, pa
siteiravus kaip įstoti į žurnalistų 
sąjungą. Sužinojau nesąs žurna
listu, nes neturiu sutarties. Tru
putį nustebau. Rašau spaudai jau

bino M. Burokevičius ir siūlė pasidalyti Lietuvos radiją ir tele
viziją ir susitaikyti. Prof. V. Landsbergis pasiūlė M. Burokevi
čiui nuvažiuoti įAntakalnio kapines ir pabandyti ten susitaiky
ti. Komunistai tebetvirtina, kad Lietuva neteisėtai paskelbė ne
priklausomybę. Tačiau B . Jelcino parašu 1991-1992 metų tarp
valstybinių santykių sutartyje pripažino Lietuvą kaip valstybę, 
kuri po sovietinės aneksijos atkūrė savo nepriklausomybę 1990 
m. kovo 11d. Sovietų kariuomenė, užpuldama Lietuvą dešimt 
mėnesių po Kovo 11-osios vykdė tarptautinį nusikaltimą, kas 
buvo patvirtinta Rusijos prezidento B. Jelcino parašu. (Pasi
naudota: Antanas Šimkūnas, "Sausio 13-oji", 2006 m.)

Tą Kruvinojo sekmadienio rytą, kaip ir šimtatūkstantinio 
Sąjūdžio mitinguose arba milijoniniame Baltijos kelyje, lietu
viai beginkliai stovėjo susiėmę rankomis, giedojo savo gies
mes, ir atsakydami į XX amžiaus barbarų tankų šūvius, skan
davo savo Tėvynės vardą - Lietuva!

5. Tūbėnas

72 metai. Esu redagavęs tarptau
tinį leidinį (Vokietijoje) ir ame
rikietišką savaitraštį Floridoje. 
Buvau lietuviško savaitraščio 
(Čikagoje) redakcinės kolegijos 
nariu. Susidūriau, kaip svečias, 
su maždaug 350 - 400 mikrofo
nų radijo ir TV studijose JAV. 
Turėjau atsakinėti į spaudos, ra
dijo ir televizijos žurnalistų 
klausimus poroje tuzinų "spau
dos konferencijų" keliaudamas 
per Ameriką. Ir štai nesu "žur
nalistas". Priedu šio "nežuma- 
listo" gerokas skaičius straips
nių ir daugybė laiškų pasirodė 
JAV leidiniuose anglų kalba. 
Net vienas Australijoje. Dar ir 
dabar šį - tą parašau "mažajai" 
lietuviškai spaudai, kurią, pasi
rodo, kartais paskaito ir dideli 
žmonės. Todėl esu patenkintas 
"publicisto " pavadinimu.

Ką bemanytume apie Sei
mo pirmininką ar jo  grupės po
litiką, jis viešumos švieson iš
kėlė opų, intriguojantį, politi
kų vengiamą svarstyti klausi
m ą - verslų lygybės klausimą. 
Tas klausimas kaip jau  minė
jau, man nedavė ramybės jau 
daugelį metų.

Visose laisvose savivaldos 
valstybėse pagrindinis įstaty
mas - konstitucija užtikrina pi
liečiam s spaudos ir žodžio 
laisvę. Tuo pačiu ji kitiems pi
liečiams užtikrina teisę neskai
tyti ir nesiklausyti. Konstitu
cija užtikrina verslininkui tei
sę gaminti ir parduoti duoną, 
batus ar fintikliušką drauge su 
vartotojų teise tuos gaminius 
pirkti ar nepirkti.

Tačiau iškyla didžiulis skir
tumas tarp ŽS verslo ir kitų 
verslų, kai susiduriama su ap
sirūpinimu žaliava parduoda
m ų gaminių gamybai. Duonos 
kepėjai nevaikšto po Seimą 
reikalaudami miltų, lygiai kaip 
batsiuvys be Seimo pagalbos 
apsirūpina jaučio oda. Ogi ŽS 
darbuotojai kartais elgiasi lyg 
"spaudos laisvė" reikštų, kad 
valdžios žmonės privalo jiems 
bet kada patiekti gatavai paga
mintą jų  verslo produktą - ži
nias, kurį žurnalistams belie
ka supakuoti į patraukliai at
rodančius spaudos maišelius.

Eterio žurnalistai, žinoma, prie 
maišelio dar ir skambaliukus 
prikabina.

Laimei ne visų verslų atsto
vai vaikšto valdžios korido
riais ir lankosi kabinetuose. 
Valdžia būtų paralyžuota. Tai 
veda prie išvados, jog ir vieno 
kurio nors verslo  neribotas 
Seimo ar ministerijų vadovų 
bei darbuotojų gaišinimas ga
li būti tos įstaigos finansuojan
čių mokesčių mokėtojų pinigų 
švaistymas.

Todėl ir valdiškos įstaigos, 
ir žiniasklaida, ir "skaidrumo" 
siekią piliečiai turėtų blaiviau 
pažiūrėti į ŽS šurmulį, kuriame 
pasigirsta ir keistas didžiosios 
ŽS rūpestis "vietinės" ŽS liki
mu. Ypač, kai iš "vietinių" ko
legų nusiskundim ų susidaro 
įspūdis, kad kai kur "vietinė" 
spauda atsiduoda kolūkių pir
mininkų ideologija. Vienok ne
sigirdi sielojimosi dėl likimo 
vadinam osios "patrio tinės, 
krikščioniškosios" spaudos, ku
ri, tik svajodama apie "spaudos 
rėmimo fondo paramą" ir da
bar vos išsilaiko "vandens pa
viršiuje". Priedu visų sričių są
žiningi piliečiai gal turėtų įtai
goti Seimą, kad prisėstų prie 
"šviesių - skaidrių" įstatymų su
varžančių ir atitinkamai abi pu
se s griežtai baudžiančių, kai 
Seimo nariai laisvai vaikšto ŽS 
(spaudos ir eterio) koridoriais 
ir jų  kabinetuose, ypač rinkimų 
metu, palieka ne vien vizitinę 
kortelę. Tas klausimas vertas ir 
sąžiningos ŽS dėmesio.

Aišku, kad kolei reikalai ne
susigulės, teks ir ŽS ir Seimui 
ieškoti abipusiai priimtinų, bal
suotojų nepapiktinančių, spren
dimų. Tačiau ŽS šurmulys tu
rės pritilti, nes jis tik atkreipia į 
per daug privilegijomis virš 
spaudos laisve besinaudojantį, 
tačiau retai "abi puses" prista
tantį ŽS verslą. Daug padėtų, jei 
ir ŽS gaminių vartotojai (skai
tytojai, žiūrovai, klausytojai) 
pasinaudotų spaudos ir žodžio 
laisve ir pareikštų savo nuomo
nę apie ŽS gaminių kokybę.

Vilius Bražėnas

DŽ. BRITANIJA
EKSPORTUOS DUJAS 

Į ES ŠALIS

Dž. Britanijapradėjo ekspor
tuoti gamtines dujas į Europos 
Sąjungos šalis po to, kai nutrū
ko rusiškų gamtinių dujų tieki
mas per Ukrainos teritoriją. Tai 
sausio 7 d. pranešė Britanijos ži
niasklaida. Skelbiama, kad nuo 
sausio 6 d. britiškos dujos tie
kiamos toms ES valstybių na
rėms, kurioms jų  daugiausia 
trūksta. Dž. Britanija dujas iš
gauna Siaurės jūros šelfe, tačiau 
visos savo dujų paklausos pati 
nepatenkina. Dalį dujų impor
tuoja iš Norvegijos ir Nyderlan
dų. Rusiškų dujų importas Bri
tanijoje sudaro vos 2 proc. LRT
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Prof. Vytautas Landsbergis Antakalnio kapinėse Vilniuje pasako
ja šiai mergytei, kodėl čia dedamos gėlės ant Lietuvos didvyrių 
kapų, kurie Sausio 13-ųjų žuvo už Tėvynės laisvę.

GENOCIDĄ VYKDŽIUSIAM LIETUVIUI -  
ŠVELNESNĖ BAUSMĖ

Už talkininkavimų sovietų 
okupacinei valdžiai vykdant 
lietuvių genocidų nuteistam  
Jurgiui Navickui teks kalėti ne 
aštuonerius, o penkerius metus.

Bausmę 79-erių vyrui su
švelnino Lietuvos apeliacinis 
teismas, pakeitęs pernai sausį 
Kaimo apygardos teismo pri
imtų nuosprendį.

Teismo nuomone, pirmo
sios instancijos teismas netei
singai vertino nustatytas fak
tines bylos aplinkybes, padarė 
nepagrįstas išvadas, kad J. Na
vickas padarė dvi nusikalsta
mas veikas, bei netinkamai tai
kė baudžiamąjį įstatymą.

Apeliacinis teismas sutiko su 
nuteistojo J. Navicko apeliaci
nio skundo argumentu, kad jo 
veikos turi būti kvalifikuojamos 
kaip viena, o ne dvi atskiros.

Atlikus papildomą medicini
nę ekspertizę, paaiškėjo, kad J. 
Navicką atleisti nuo laisvės at
ėmimo bausmės dėl nepagydo
mos ligos nėra pagrindo, tad jis 
turės atlikti realią laisvės atėmi
mo bausmę, pranešė teismas.

J. Navickas buvo kaltina
mas dalyvavęs vykdant geno
cidą -  nužudžius ar sužalojus 
partizanus ir jų  rėmėjus.

NEATMETAMA REFERENDUMO  
DĖL DVIGUBOS PILIETYBĖS GALIMYBĖ

Prezidento Valdo A dam 
kaus sudaryta teisės specia
listų  darbo grupė, turinti pa
teikti išvadas, kaip tobulinti 
pilietybės santykius reguliuo
jančius teisės aktus, neatm e
ta referendum o dėl dvigubos 
pilietybės surengimo galimy
bės.

K altinim ai genocidu -  5 
partizanų ir jų  rėmėjų nužudy
mu -  buvo pateikti ir kitam se
nyvo amžiaus Lazdijų rajono 
gyventojui. Jam teismas skyrė 
priverčiamąsias m edicinines 
priemonės, o bylą jo  atžvilgiu 
nutraukė.

Byloje nurodyta, kad J. Na
vickas ir kitas vyras, būdami 
Lietuvos SSR Valstybės sau
gum o m in is te rijo s  (M G B) 
agentai-smogikai, tyčia vykdė 
ir padėjo vykdyti pagrindinį 
sovietų okupacinės valdžios 
tikslą -  fiziškai sunaikinti Lie
tuvos partizanus.

Prokurorai teigė, kad jie ap
gaulės būdu įgijo besislapstan
čių partizanų pasitikėjimą ir juos 
fiziškai naikindavo. Vyriškis, 
kuriam byla nutraukta, anksčiau 
ir pats buvo partizanas, tačiau jį 
į nelaisvę paėmė ir užverbavo 
sovietų pareigūnai. Tuo tarpu J. 
Navickas niekada nebuvo pasi
priešinimo kovų dalyvis.

A peliaciniam e skunde J. 
Navickas prašė jį išteisinti, su
švelninti bausmę arba atleisti 
nuo jos dėl sunkių ligų. Šį teis
mo sprendimą dar galima skųsti 
Lietuvos Aukščiausiajam teis
mui. LRT

Prezidento patarėja teisės 
klausim ais A ušra Rauličkytė 
sausio 5 d. sakė, kad šiuo m e
tu yra svarstomi du variantai: 
ar pateikti vien tik Pilietybės 
įstatymo pataisas, ar siūlyti 
keisti Konstituciją ir atitinka
mai keisti patį Pilietybės įsta
tymą. LRT

BUVUSIOS VYRIAUSYBĖS 
PALIKIMAS -  STULBINANTI SKOLA

Gedimino Kirkilo Vyriausy
bė ne tik iššlavė paskutinius 
valstybės finansų aruodus, bet 
ir paliko krūvas neapmokėtų są
skaitų. Keli eiliniai skirtingų 
ministerijų darbuotoj ai, specia
listai bei žemesnio rango virši
ninkai vienas kito net nepaži
nodami pasakojo iš esmės vie
ną ir tą patį -  Gedimino Kirki
lo vyriausybė visaip kaip įma
nydama naikino finansines at
sargas, skolinosi bei pirko net 
ir nereikalingus daiktus, kad tik 
po savęs paliktų kuo didesnes 
biudžeto skyles.

Pakalbinti dabartinės val
džios atstovai teigia, kad tik de
talus vidinis auditas gali nusta
tyti buvusios Vyriausybės išlai
davimo mastus, tačiau jau dabar 
žinomi skaičiai verčia pašiurpti 
-  tokių skylių Lietuvos istori
joje dar nėra buvę. Naivu bū
tų galvoti, kad buvę ministrai ši
taip stengėsi, tarpusavyje nede
rindami veiksmų. Tačiau pa
klausykime, ką atrado naujoji 
valdžia.

FINANSŲ MINISTRAS 
NUSTEBO

Finansų ministras Algirdas 
Šemeta teigė: „Mes radome tra
gišką situaciją. Šiandien mums 
buvusi Vyriausybė paliko įsi
skolinimų, įsipareigojimų už 1 
mlrd. 26 mln. 999 tūkst. littį. 
Tiek šiandien yra neapmokėtų 
sąskaitų. Yra ir daugiau nei mi
lijardas litų negrąžinto pridėti
nės vertės mokesčio. Tokia yra 
padėtis. Ne mes ją  sukūrėme. 
Nesinori nieko kaltinti, tiesiog 
visiems kartu -  ir pozicijai, ir 
opozicijai -  reikia ieškoti bū
dų, kaip iš tos padėties išeiti, 
nes ji yra tikrai grėsminga. Kiti 
ministerijų vadovai irgi gali pa
sakyti apie savo padėtį, tačiau 
pagal mūsų prognozes, kadan
gi gniodžio mėnesio pajamų 
planas yra gana įtemptas, neži
nau, dėl kokios priežasties to
kios didelės pajamos yra numa
tytos gniodžio mėnesį. Mes ma
nome, kad iki metų pabaigos 
liks tam tikri įsiskolinimai biu
džetinėms įstaigoms.

Norime šiek tiek pakeisti tų

(Atkelta iš 2 psl.)
EUROPOJE PRASTĖJA...

riją, Slovėniją, Slovakiją, Len
kiją ir Vengriją teka labai mažai 
arba neteka jokių dujų“. Tai vis 
sausio 8 d. balsai, o sausio 9 d. 
Berlyno Tagesspiegel rašė, jog 
šiuo metu ypač tinka kalbėti apie 
„naująjį šaltąjį karą. Kas pasta
rosiomis dienomis žiūrėjo tele
viziją, išvydo siauralūpį, plačia- 
kojį Vladimir Putin, kuris rinko
si ne dvidešimt pirmojo amžiaus 
diplomatines manieras, bet de
vynioliktojo amžiaus galios po
litikos išraiškas“.

Kai kurie Vokietijos laikraš
čiai, pvz., Liuneburgo Landes- 
zeitung bei Pietų Vokietijos

įsiskolinimų padengimo tvarką, 
nes, mūsų manymu, svarbu ne 
vien tik darbo užmokestis (tai 
dabar numatyta kaip pirmasis 
darbas), tačiau ir tai, kad dalis 
pajamų, kurios yra gaunamos, 
būtų skiriamos ir atsiskaity
mams su verslu. Jeigu neatsi- 
skaitysime su verslu, tai, be abe
jo, pjausime šaką, ant kurios sė
dime, nes verslas negali sumo
kėti mokesčių. Tokia yra padė
tis. Tikrai šiuo metu nėra jokio 
pagrindo bandyti atlikti veiks
mus, kurie susiję su mokesčių 
mažinimu, kaip kažkas siūlė, nes 
paprasčiausia po kelių mėnesių 
valstybės biudžetas būtų nepa
jėgus vykdyti įsipareigojimų.“

SOCIALINĖS APSAUGOS 
MINISTRAS UŽSAKĖ 

PATIKRINIMĄ

Socialinės apsaugos minist
ras Rimantas J. Dagys teigė: 
„Galiu pasakyti, kad jau kelios 
dienos vėluoja išmokos sociali
nės rūpybos sektoriuje ir pašal
pų mokėjimas, nes pinigų nėra. 
Savivaldybės, aišku, visą kaltę 
verčia ministerijai. Jeigu arti
miausiu metu nebus rastos pa
pildomos lėšos, kurios yra tik
rai nemažos, tai sukels tam tik
rą socialinę įtampą. Lygiai taip 
pat darbo biržos sistema šį mė
nesį jau išeikvojo visų metų 
sumą ir finansuojama avansu iš 
„Sodros“ biudžeto, per kitas ei
lutes. Taip kad toks pat paliki
mas entuziazmo nekelia.“

Ministras teigia, kad jau už
sakytas vidinis m inisterijos 
patikrinimas, kuris atsakys ir į 
klausimą, kiek ministerijoje iš
švaistyta pinigų viešiesiems pir
kimams. Kol kas komentuoti 
šiuos skaičius, pasak ministro, 
dar būtų ankstoka, tačiau kai ku
rie bendresni skaičiai aiškūs jau 
dabar: „Atėjęs į ministeriją ra
dau, kad šiuo metu visoms pa
šalpoms išmokėti trūksta 180 
milijonų litų. Tačiau tai dar bū
tų pusė bėdos. Blogiausia, kad 
radau visiškai suvalgytą “Sod
ros” biudžetą, kuris buvo 1 mlrd. 
300 milijonų litų, o bendras vi
so socialinio biudžeto deficitas 
siekia net 2 milijardus litų. Tai

dienraštis Sūddeutsche vėl ra
gino mažinti energetinę priklau
somybę nuo Rusijos tam, kad, 
pirmojo žodžiais tariant, „gam
tinių dujų carai galėtų mažiau 
šantažuoti“. O, antrojo žodžiais, 
„Europos Sąjunga turėtų užsitik
rinti tiekimo šaltinius Vidurio 
Azijoje ir Šiaurės Afrikoje ir taip 
sumegzti savo pačios dujotiekių 
tinklą, kad niekada jokios pavie
nės Sąjungos valstybės nebūtų 
galima izoliuoti“.

Tačiau Roštoko Ostsee-Zei- 
tung abejojo, ar visiška nepri
klausomybė nuo Rusijos gali bū
ti ar net siektina, nes, girdi, „Al
žyras, Libija ar Iranas kaip ener
gijos tiekėjų pakaitalai tikrai ne

yra ketvirtis viso socialinio biu
džeto.”

PALIKTOS SKOLOS 
BADO AKIS

Krašto apsaugos ministrė 
Rasa Juknevičienė kalbėjo: „Po 
pirmosios darbo dienos, nepai
sant gražaus renginio, kuris tik
rai buvo smagus, laukė gerokai 
liūdnesnė žinia, ir net liūdnes
nė, negu įsivaizdavau. Gavau 
palikimą 150 mln. ir 495 tūkst. 
litų skolos. Neapmokėtų sąskai
tų -  daugiau kaip 150 mln. Tai 
yra personalas negauna pinigų, 
įsiskolinta tiekėjams, kyla sun
kumų su „Sodros“ įmokomis ir 
panašūs dalykai.“

Sveikatos apsaugos minist
ras Algis Čaplikas teigė: „Tik
rai nieko nekaltinu, bet neapmo
kėtų sąskaitų ministerijoje bei 
jai pavaldžiose institucijose yra 
apie 43 mln. litų. Kaip veikia Li
gonių kasos arba Privalomos 
sveikatos draudimo fondas? 
Šiandien vėluojame apmokėti 
įstatymo nustatyta tvarka, mo
kėjimus atidedame mėnesiui. 
Priešingu atveju mes šiandien 
būtume nepajėgūs apmokėti vi
sų ligoninių sąskaitų. Skolos yra 
tikrai nemažos.“

Seimo narys Jurgis Razma 
reziumuoja: „Reikia manyti, 
tai buvo sąmoninga politika -  
nepalikti jokių rezervų nauja
jai Vyriausybei. Galima būtų 
įžvelgti analogiją su G.Vagno
riaus Vyriausybės laikais, ta
čiau šiuo atveju mastai yra kur 
kas didesni ir padėtis kur kas 
liūdnesnė.“

Dar vienas faktas, nutikęs 
per pinnąj ą naujosios Vyriausy
bės valandą Seime, iškalbingiau 
nei kas kitas atskleidžia senosios 
Vyriausybės užmačias. Būtent 
kai buvusi socialinių reikalų mi
nistrė Vilija Blinkevičiūtė nau
jojo finansų ministro ciniškai 
paklausė, kodėl šis esą neišmo
ka numatytų pašalpų socialiai 
remtinoms gnipėms. A. Šemeta 
paklausė: o kodėl gi šito nepa
darėte Jūs? Buvusi ministrė tuo
met tiesiog kažkur skubiai din
go iš savo vietos... Palikusi po 
savęs riestainio skylę su minu
so ženklu.

Ričardas Čekutis, "Atgimi
mas "

ra ilgalaikio stabilumo garantai. 
Galų gale viskas visada turi sa
vo kainą“.

Anot dienraščio Financial 
Times Deutschland, nors Rusi
ja „siunčia žinią, kad Ukraina 
yra nepastovi, nepatikima ope
retinė valstybė ir joks ne nau
dingas partneris, tuo labiau ne 
kandidatas į NATO ar Europos 
Sąjungą“, ir nors „Kijevo vado
vai taip pat iš dalies atsakingi už 
krizę, vis dėlto Europos Sąjun
ga neturėtų kaip savą priimti ru
siškąją įvykių versiją. Labai pa
našu, kad Rusija šį konfliktą iš 
tolo parengė ir tikslingai į jį  
įskaičiavo, kad dujų pirkėjai Eu
ropoje patirs nuostolių”.
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Česlovas Iškauskas:
IZRAELIS VĖL OKUPUOJA GAZĄ

Grynai fonetinis nišų kalbos 
žodžio „du jos“ (rusiškai -  
„gaz“) ir Gazos sąskambis vis 
dėlto turi tam tikrą bendrą reikš
mę: Rusija smaugia 50 mln. gy
ventojų turinčią Ukrainą šiuo 
energetiniu apynasriu, dabar 
keldama dujųkainą jau iki tarp
tautinių, o Izraelis nutarė uždu
sinti „Hamas“ jo paties irštvoje 
Gazos niože.

Ko gera, į atvirą palestinie
čių teritorijos okupaciją išvirtu
si operacija „Išlydytas švinas“ 
užsmaugs net ir tuos pernai pa
sirodžiusius silpnus taikos dai
gelius, kurie pasauliui suteikė 
viltį, kad po 60 m. šalia Izraelio 
Valstybės atsiras ir Palestina, be
je, kaip valstybė paskelbta 1988 
m., bet Jungtinių Tautų, taip ir 
nepripažinta.

Tęsiant istorinį aspektą, ver
ta priminti, kad per 1948 m. ara
bų ir žydų karą, kuriam vykstant 
ir susiformavo Izraelis, šis ne
didelis, net pusantro milijono 
gyventojų neturintis Viduržemio 
jūros pakrantės niožas atiteko 
Egiptui, tačiau po 1967 m. vy
kusio Šešių dienų karo j į užėmė 
Izraelis. 1988 m. žydai sutiko, 
kad čia ir Vakarų Jordano kran
te susikurtų Palestinos autono
mija. Bet savo kariuomenę Iz
raelis atitraukė tik 2005 m., o 
kiek vėliau atgavo kai kurias 
niožo dalis ir uždarė perėjimus 
i Egiptą.

Štai kodėl Kairas jautėsi įpa

Izraelio bandymas sunaikinti 
„Hamas“ yra suprantamas, bet 
kvailas. Nė viena pasaulio vals
tybė neignoruotų provokacijos, 
kai iš kaimyninės teritorijos die
na iš dienos laidomos raketos. 
Jei kokia Meksikoje įsikūrusi 
antiim perialistinė grupuotė 
bombarduotų Teksasą, pagalvo
kite, kiek laiko Amerikai užtruk
tų surengti kontrataką. Izraelis 
turi teisę atsakyti.

Bet svarbu - koks atsaky
mas. 500 nužudyti! ir 2000 su
žeistų palestiniečių yra nepa
teisinamas skaičius. „Hamas“ 
gali trikdyti Izraelio ramybę, bet 
negali kelti grėsmės šios valsty
bės egzistavimui. Kaip „Hamas“ 
rengiami gausiai apgyventų cen
trų bombardavimai yra nusikal
timas žmogiškumui, tokie pat 
yra ir I zraelio kariniai veiksmai, 
per kuriuos žūsta civiliai.

„H am as“ gerbė suderėtą 
paliaubų sutartį, išskyrus tuos 
atvejus, kai Izraelis ja  prisi
dengdamas rengdavo žudynių 
puolimus. „Hamas“ tvirtino, 
kad tai vargu ar galima laikyti 
ugnies nutraukimu, o kaip sim
bolinį protesto aktą jis atideng
davo raketų ugnį (paprastai ne- 
numušant jokio taikinio).

Bet kai iškilo klausimas, ar 
bus pratęstos paliaubos, „Ha
mas“ norėjo gauti garantijų, kad

reigotas aktyviai kištis į taikos 
procesą Artimuosiuose Rytuose 
ir prieš Naujuosius metus Egip
to sostinėje buvo organizuotas 
arabų šalių ministrų pasitarimas. 
Deja, jis jokios naudos nedavė, 
o italų laikraštį „La Repubbli- 
ca“ paskatino Arabų valstybių 
lygą pavadinti gyvu numirėliu, 
o apskritai islamo pasaulio soli
darumą -  saulėlydžiu. Manoma, 
kad arabų šalyse plinta nepasi
tenkinimas nesutaikomu radika
lios organizacijos požiūriu į Iz
raelį, kuris trukdo laisvai preky
bai. Kita vertus, neatmetama 
versija, kad karo veiksmai regio
ne tik kelia naftos kainą...

Tuo metu Izraelis naudojasi 
šiuo arabų šalių neveiklumu ir 
tarptautinių organizacijų abejin
gumu įvykiams Gazos ruože. 
Antai neeilinį posėdį surengusi 
Jungtinių Tautų Saugumo Tary
ba nesugebėjo priimti jokios re
zoliucijos šiuo klausimu, nes jos 
projektą, smerkiantį Izraelį ir 
„H am as“ , vetavo Jungtinės 
Valstijos. Tiesa, čia ryžtingesnė 
buvo Europos Sąjunga, kuriai 
pirmininkauti baigusios Prancū
zijos prezidentas Nicolas Sarko
zy palestiniečius pavadino pro
vokuoto) ais, o žydus apkaltino 
trukdant teikti humanitarinę pa
galbą į Gazos niožą.

Beje, Prancūzijos vadovas, 
turintis ir žydiško kraujo, pirma
dienį išvyko dviejų dienų hune 
po Artimųjų Rytų šalis. Jis sieks,

IZRAELIO KVAILUMAS DAUŽO MAN ŠIRDĮ
žudynės baigsis. Ir paprašė dar 
daugiau. Kadangi šimtai tūks
tančių palestiniečių susiduria su 
maisto trūkumu, „Hamas“ rei
kalavo, kad būtii atvertos sienos 
ir maistas atkeliautų be kliūčių. 
O mainais už sučiuptą Izraelio 
kareivį Giladą Schalitą pareika
lavo į laisvę paleisti tūkstantį Iz
raelyje įkalintų, palestiniečių.

„Hamas“ leido aiškiai su
prasti, kad jis laikysis Saudo 
Arabijos taikos susitarimo, nors 
niekada formaliai nepripažins 
Izraelio. Ji gyvens taikiai pagal 
dviejų valstybių susitarimą, bet 
niekuomet nepripažins Izraelio 
„teisės egzistuoti“. Tokia pozi
cija beprasmiškai provokatyvi ir 
giliai destruktyvi patiems pales
tiniečiams, manantiems, kad 
jiems belikę vien simboliniai 
ginklai.

Kaip ištrūkti iš šios destruk
tyvios spiralės? Pirmasis pasau
lio žingsnis turėti! būti pareika
lauti nedelsiant nutraukti ugnį. 
Paliaubas turėti! įvesti Jungtinės 
Tautos, ojas aiškiai paremti pri
valėti! Amerika. Į paliaubų su
tartį privalo būti įtraukta:

- „Hamas“ liaujasi šaudy
ti raketas, bombas ir nustoja 
vykdyti bet kokius smurto ak
tus iš Vakarų Kranto ar Ga
zos. Jis taip pat aktyviai turėti! 
prisidėti sulaikant bet kokias

kad niože būtų nutraukta ugnis 
bent dviem paroms. Deja, Tel 
Avivas pareiškė, kad puolimo 
nenutrauks, kol sunaikins visą 
„Hamas“ gnipuotę. Izraelis at
metė Rusijos pasiūlymą tarpi
ninkauti derybose su šiuo pales
tiniečių judėjimu. Užsienio rei
kalų ministrė Tzipi Livni, kuri 
pirmalaikiuose rinkimuose va
sario 10 d. tikisi pergalės ir gali
mybės vėl fonnuoti Vyriausybę, 
pareiškė, kad Izraelis nesuteiks 
„Hamas“ legitimaus statuso, to
dėl jokių derybų su juo nebus. 
Apžvalgininkai mano, kad šiai 
patynisiai žvalgybininkei (beje, 
jos tėvas kilęs iš Lenkijos) tik į 
naudą tokie agresyvūs Izraelio 
veiksmai.

Izraelio kariuomenė šiuo 
metu puola penkiomis krypti
mis. Ji apsiautė Gazos miestą 
-  šio niožo administracinį cen
trą. Tačiau „Hamas“ kovotojai 
vis tiek Izraelį apšaudo rake
tomis. Iki šiol nuo konflikto 
pradžios pranešta, kad iš viso 
žuvo keturi žydų kareiviai, o 
palestiniečių pusėje jau  yra 
daugiau kaip 500 aukų.

Jau vien šis faktas leidžia 
vertinti Izraelio veiksmus kaip 
agresij ą prieš palestiniečius. At
sinaujinusi Gazos niožo okupa
cija mums primena kažkuo pa
našią Rusijos vykdytą operaci
ją  Kaukaze. Iš pradžių skelbia
ma, kad dėl kažkokių jėgų mes
to iššūkio iškilo pavojus jos pi

grupuotes, kurios pažeidžia ug
nies nutraukimo susitarimą.

- Izraelis sustabdo visus 
bombardavimus, tikslingus žu
dymus bei kitos į aktyvistus, ka
rius ar įtariamus teroristus nu
kreiptus smurto aktas Vakari! 
Krante ir Gazoje. Taip pat pasi
naudoja visa armijos jėga už
kirsti kelią atakoms prieš pales
tiniečius.

- Izraelis atveria sieną su
Gaza ir leidžia laisvą patekimą į 
ir iš Izraelio, taikydamas griež
tą patikrą ir bet kokių ginklų 
konfiskavimą. Izraelis leidžia 
laisvai judėti maistui, dujoms, 
elektrai, vandeniui ir vartojimo 
prekėms, taip pat medžiagoms 
žeme, oni ir jūra, taikydamas 
griežtą patikrą ir ginklų ar me
džiagų, iš kurių paprastai gami
nami ginklai, konfiskavimą.

- Izraelis paleidžia visus su
laikytus palestiniečius ir grąži
na juos į Vakarų Krantą ir Gazą 
pagal kalinių pasirinkimą. „Ha
mas“ paleidžia Giladą Schalitą 
ir bet kurį kitą palestiniečių pa
jėgų suimtą asmenį.

- Abi pusės pakviečia tarp
tautines pajėgas padėti įgyven
dinti susitarimą.

- Abi pusės sutaria nustoti 
mokyti ar ginti smurto naudoji
mą prieš kitą pusę šventyklose, 
švietimo įstaigose ir per žiniask-

JAV prez. George W. Bush baigia savo 8 metų kadenciją, kurios 
metu nepavyko sutaikyti Izraelio ir palestiniečių arabų, nors buvo 
daromos milžiniškos pastangos.

liečių saugumui. Tuomet neva 
ginti jų  pasitelkiama visa kariuo
menė, kuri be skrupulų okupuo
ja visą tariamo priešo teritoriją, 
nepaisydama, kad didžioji dalis 
jos gyventojų niekuo dėti. Taip, 
deja, atsitiko ir šiame pailgame 
pakrantės lopinėlyje, kuris siau
riausioje vietoje tesiekia 14 km 
ir kur jau net nekalbama apie 
žmogaus teisių pažeidimus.

laidos priemones.
- Paliaubų sutartis galiotų 

20 metų. NATO, Jungtinės Tau
tos ir JAV susitaria įgyvendinti 
šį susitarimą, o smurto prover
žio atveju imtųsi griežk! sank
cijos priemonių.

Šie žingsniai smarkiai pa
keisti! padėtį, izoliuoki didžiau
sius radikalus iš kiekvienos sto
vyklos ir atverk! galimybes pra
dėti derybas tarp Izraelio ir pa
lestiniečių dėl platesnių ir giles
nių reikalų.

Pagrindinė sąlyga taikai su
kurti yra padėti kiekvienai pu
sei pasijusti „saugiai“. Pirmas ir 
ypač svarbus žingsnis kirėki būk 
pradėti kalbėti kalba, kuri už- 
j austi! kiekvieną kenčiantį žmo
gų, o abiejų pusių istorijos pri
valo būti išgirstos ir suprastos.

Izraelis, kaip galingesnė ka
rinė galia, privalo imtis pirmųjų 
žingsnių: įgyvendinti milžiniš
ką „Marshallo planą“ Gazoje ir 
Vakari! Krante, kad būk! įveik
tas skurdas ir nedarbas, atstaty
ta infrastruktūra ir pritrauktos in
vesticijos; iškraustyti naujaku
rius arba juos paversti Palesti
nos valstybės piliečiais; priimti 
atgal į Izraelį po 30 tūkst. pales
tiniečių pabėgėlių kasmet arti
miausius 30 mekį; atsiprašyti 
už savo vaidmenį 1948 nieki iš
varymuose ir pasisiūlyti koordi
nuoti kompensavimo sistemą 
palestiniečiams už visus jų  per

Reikia tik stebėtis garsios 
Andrejaus Sacharovo našlės ir 
žymios kovotojos už žmogaus 
teises Jelenos Boner žodžiais, 
kad „Izraelis ne tik biri teisę į 
operaciją „Išlydytas švinas“, bet 
ir pareigą apginti savo piliečius. 
Taip jis išlaisvina Gazos gyven
tojus, kurie yra „Hamas“ įkai
tai“. Stebina ir kitkas: koks stip- 
nis žydų solidanuno jausm as...

okupaciją patirtus nuostolius; 
pripažinti Palestinos valstybę 
su tokiomis sienomis, kurios bu
vo nustatytos pagal Ženevos su
sitarimą 2003 metais.

Tai vienintelis kelias, kaip Iz
raelis galipasiekk saugumą. Tai 
vienintelis būdas amžiams įveik- 
k „Hamas“ ir visus ekstremis
tas, kurie trokšta karo su Izrae
liu be pabaigos.

R eikšm ingiausias naujos 
JAV prezidento B.Obamos ad
ministracijos indėlis įtaiką Ar
timuosiuose Rykiose būtų įtiki
nimas, kad šalies saugumą ge
riausiai užtikrinti ne kariniais 
veiksniais ar ekonominiu domi
navimu, bet dosnumu ir rūpes
čiu kitais. Jei toks naujas mąs
tymas tapk! rimta JAV politikos 
dalimi, jis turėtų didžiulį po
veikį baugščiai izraeliečių są
monei, kuri pasaulį vis dar 
mato per Holokausto prizmę 
ir ankstesnius persekiojimus 
nei per dabartinę savo galią pa
saulyje.

Baisios kančios Gazoje ir 
Izraelyje daužo mano širdį. 
Kaip religingas žydas aš laikau 
tai blogiausia situacija, nes ji 
patvirtina, kaip lengva judaiz
mo meilės žinią paversti neapy
kantos ir dominavimo žinia. Aš 
toliau gedžiu už žydus, Izraelį 
ir visą pasaulį.

Rabinas Michael Lerner, 
„ Tikkun “ žurnalo redaktorius.
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Labai skaudus smūgis Wor
chester, MA, lietuvių Romos 
katalikų bendruomenei ir Lie
tuvos tautiniam židiniui - kaip 
baisus žaibas tamsioje nakty
je  - uždaroma Šv. Kazimiero 
lietuvių katalikų bažnyčia, 
kartu ir lietuvių kultūros, 
tautinio ugdymo centru!

Skaudų sm ūgį bažnyčios 
vadovai įvykdė birželio 28, 
2008 metais atlaikydami pas
kutines šv. Mišias. Bažnyčia 
pilnutėlė, sausakimša senuo- 
liukų ir jaunų lietuvių, mišrių 
šeimų ir kitataučių radę ramy
bę ir Dievo palaimą daugelį 
metų. Akmeniniais ašarotais 
veidais minia sulaukė mirties 
vykdymą. Bažnyčia verkia...

P rib lokšta  lie tuv ių  ben 
druomenė Worchester ir viso
je  MA valstijoje dar neatsipei
kėjus po negailestingo smūgio, 
kitas panioštas skaudus smū
gis lietuvių Romos katalikų ir 
tautinei bendruomenei Broc
kton, MA - paskutinės šven
tos Mišios Šv. Kazimiero pa
rapijoje 29 birželio, 2008 - lyg 
tyčia parinkta Šv. Petro ir Po
vilo šventės diena, apaštalų, 
kurie kūrė, statė bažnyčias, o 
bažnyčios hierarchija nutarė 
lietuvių bažnyčią tą dieną su
naikinti. Nejaugi tyčia?

Ir čia lietuviai seni ir jauni, 
mišrių šeimų žmonės išverkto
mis akimis, suakmenėjusiais 
veidais rinkosi išklausyti pas
kutines šventas mišias. Kuni
gai vienas po kito angliškai 
kalbėjo , v ienas lie tuv iška i 
trum pai prabilo, pažvelgęs į 
žmonių skausmo išvargintus 
veidus matė, kad niekas negir
dėjo "gražių" pažadų.

Worchester ir Brockton pa
rapijiečiai nepasiduos, geriau
sios galvos ir lietuvių ryžtin
gumas kovos iki paskutinio 
atodūsio.

Tą pačią nelemtą dieną ir 
vokiečių Romos katalikų - tau
tinės bendruomenės Bažnyčia 
Bostone uždaroma. Nejaugi

A R G E N T IN A

ARGENTINOS LIETUVIAI

Argentinos lietuvių orga
n izac ijų  ir spaudos taryba 
(ALOST), nuo 2009 m., sau
sio 1 d., pakeitė savo pavadi
nim ą į: Argentinos lietuvių  
bendruom enė - ALOST.

Šios organizacijos valdy
ba per įvykusį 2008 m., gruo
džio 1 d. suvažiavima išrin
ko 2009 m etam s valdyba:, 
vienų m etų kadencij ai- lietu
vių  draugijų atstovus. Pirm i
ninkas - Jorge Brazaitis (Su
sivienijim as), vicepirm inin
kas - Ruben Repšys (Rosario 
miesto draugija.), sekretorius 
- kun. Agustin Steigvila (Lie
tuvių parapija), prosekreto- 
rius - Raul J. Petronis (M in
daugas), iždininkas - Fernan
do Daratėnas (Lietuvių cen

tai atsitiktinumas?
Bažnyčios hierarchija už

darydama Romos katalikų tau
tines bažnyčias sudavė labai 
žiaurų smūgį. Nesuprantamą 
smūgį. Visi klausia kodėl? Ko
dėl per vieną savaitgalį tris tau
tines parapijas išardyti? Ar dėl 
to, kad tautinės parapijos iš
tirp tų  A m erikos katile? A r 
amerikanizmo programa? Ne
jaugi?

Daug nuodėmių kunigėliai 
pridarė, daug vaikų nukentėjo, 
daug jų  nepagydomi ligoniai. 
Tie vaikiukai buvo sūnūs ar 
dukros giliai tikinčių tėvų, bet 
lietuvių parapijas Dievulis ap
saugojo nuo nusikaltėlių.

Kodėl lietuvių  parapijos 
parduodamos dalinai atlyginti 
nuskriaustiesiems?

Kodėl amerikiečių bažny
čios neparduodamos? Jų yra la
bai daug Worchesteryje, Broc- 
ktone ir kitur. Kodėl neišpar- 
duoda vyskupų dvanis, vasar
namius, kodėl Vatikanas neati
daro savo skrynią? Kodėl? Ko
dėl ta sunki našta turi gulti ant 
mažų tautinių bažnyčių?

Generolai yra laikomi atsa
kingi už savo karininkų veiks
mus, karininkai už karių veiks
mus, mokyklų direktoriai atsa
kingi už savo mokytojų elgesį 
taip ir popiežius, ir vyskupai 
turi būti laikomi atsakingi už 
kunigų veiksm us ir iš savo

tras), proiždininkė - Ana Se
nienas (Nemunas).

M ūsų draugija jau  turi sa
vo svetainę internete. K vie
čiame aplankyti www.socie- 
dadlituana.8k.com

D ėk o jam e E v an g e lin a i 
Varela Valantinaitei Mazza- 
rellei už tinklalapio paruoši
mą.

Lietuvos ambasada Ar
gentinoje: Adresas: Mendo
za 1018, Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires (C1418DJD), 
T elefonas 4788-2153  Fax 
4785-7915, nuo 09 iki 12 va
landos,; e-mail embajada@li- 
tuania.org.ar; http://ar.mfa.lt

Lietuvos Garbės konsu
latai: Buenos Aires miesto ir 
provincijos: dr. Sergio H ec
tor Nunes. Florida 15, Piso 4 
to. Capital Federal. Santa Fe

bankų išm okėti nukentėju- 
siems o ne sunaikinti parapi
nes bažnyčias, kurios buvo pa
statytos lietuvių prakaitu ir pi
nigais. Kiek prie bažnyčių sta
tymo prisidėjo Vatikanas, vys
kupai? Atsakymo tam neradau.

Neteisėtai uždaromos ma
žos tautinės bažnyčios yra ne
žmoniškas elgesys, nes tų  ma
žyčių tautinių bažnyčių kuni
gai nebuvo nusidėję nei prieš 
Dievą, nei prieš žmoniją.

Nuo ašarų paraudusiomis 
akimis, išvargusiais veidais se
ni ir jauni klausia savęs ir vie
nas kito - ką toliau darysime? 
Daugumas pasisako pereiti į 
liuteronų ar protestantų, evan
gelikų maldos namus, kad tik 
daugiau nereikėtų būti išnie
kintam, nužemintam ir apvog
tam.

Romos katalikų bažnyčia 
prarado labai daug karštai ti
kinčiųjų dėl savo negailestin
go elgesio prieš tautines krikš
čionių parapijas.

Nejaugi mus persekioja?
Prieš metus šv. Kazimiero 

lie tuv ių  parapijos m okykla 
Brockton, MA buvo uždaryta 
nors mokykla buvo labai rei
kalinga, išlaikoma atskirai nuo 
bažnyčios aukomis m okinių 
tėvelių ir gerų Brockton lietu
vių. Nejaugi prieš tautišku
mą?

Algis Virvytis

provincijos: prof. Jose Ruben 
Repsys. Tucuman 2744, Ro
sario Santa Fe.

Lietuvių kalbos vertėja: 
Natalia Jablonskytė. Ancho- 
rena 857 1 auk. Dep. 4. La 
Lucilla (1636) Buenos Aires. 
Telefonas: 4799-4664.

Lietuvių muziejus "Olg- 
bran" Calle Los Nieres 1038, 
Villa Ayelen, Esquel, Prov. 
Chubut. Telfax 02945-450536.

C A LC IS A rg en tin o s ir 
Lietuvos kom ercijos, pram o
nės ir paslaugų rūmai. Virrey 
Loreto 2521 6 to. "A" (1426) 
Buenos Aires, Argentina. Te
lefono: 4784-6581, e-mail in- 
fo@ calcis.com .ar.

Lietuvos aidai laida in
ternetu adresas www.ecosde- 
lituania.com .ar E-mail: ecos- 
delituania@ yahoo.com . ar

S T. P E T E R S B U R G , F L

NAUJA VEIKLOS GRUPĖ  
KLUBE

2008 m. lapkričio mėn. 26 
d. grupė St. Petersburge ir 
apylinkėse gyvenančių jau 
nesnio amžiaus lietuvių susi
rinko į Lietuvių klubą pasi
tarti dėl aktyvesnio dalyvavi
m o lie tu v išk o je  tau tin ė je , 
k u ltū r in ė je  ir  s o c ia lin ė je  
veikloje. N ors tokia veikla 
šiuo metu aktyviai vykdoma 
Klubo ribose, tačiau daugu
mai jaunesnio amžiaus tau
tiečių j i  yra neprieinam a, nes 
vykdom a daugiausiai dienos 
metu, pensininkam s patogiu 
laiku, kada pasitarim e daly
vaujantys dirba ir taip pat au
gina dar jaunas šeimas.

Susirinkusieji nutarė bur
tis į gnipę Klubo veiklos ri
bose, p an ašia i kaip  K lubo 
kultū ros bū re lis , "A udros" 
tautinių šokių ar buv. choras. 
Š iai g rupei parinko  vardą 
"Banga" ir ja i vadovauti pa
k v ie tė  K lubo d ire k to rę  ir 
"Saulės" m okyklos m okyto
ją  Ram intą K rikščikienę, o 
ja i talkinti - naujai išrinktą 
Klubo direktorę ir "Saulės" 
m okyklos tėvų kom iteto pir
m ininkę Dianą Kadzevičienę 
ir Nom edą Koverą.

"Bangos" grupės veikloje 
dalyvau jan tys kartu  yra ir 
L ietuvių klubo nariai.

L ietuvių klubo valdyba ir 
direktoriai, vadovaudam iesi 
K lubo  v e ik lo s  n u o sta ta is , 
gruodžio mėn. 14 d. posėdy
je  "Bangos" grupės įsteigimą 
patvirtino.

T ik im e , kad  v y k d a n t 
"Bangos" užsibrėžtus tikslus 
L ietuvių klubo ribose, veik
la sustiprės ir apjungs visas 
St. Petersburge ir jo  apylin
kėse gyvenančių lietuvių kar
tas.

"Bangos" valdyba

FORT MYERS
VAIDINTOJAI MŪSŲ 

KLUBE

Sekmadienį, gniodžio mėn. 
7 d. mūsų klube lankėsi Fort 
Myers lituanistinės mokyklos 
"Ąžuoliukas" teatras ir parodė 
Anatolijaus Kairio pjesę "Išdy
kėlis broliukas". Reikia pažy
mėti, kad šis kolektyvas yra Či
kagos teatrų festivalio dalyvis, 
sulaukęs genį atsiliepimų apie 
savo spektaklį. Teatro vadovė 
ir režisierė Danutė Balčiūnie
nė yra sutelkusi aplink save bū
rį jaunų ir talentingų žmonių. 
Jos pačios suvaidinti antrapla- 
niai herojai (Meška, Žąsis, Pe
lėda) yra žavūs ir žaismingi. 
Smagu matyti kartu su vaikais 
vaidinančias mamas ir moky
tojas. Didelį įspūdį padarė pa
čių rankomis išradingai sukurti 
kostiumai ir dekoracijos.

Be Danutės Balčiūnienės, 
kuri spektaklį režisavo ir ja 
me vaidino, spektaklyje da
lyvavo kaip artistai, režisie

rės padėjėjai, kostium ų kūrė
ja i  ir  d e k o ra c ijų  a u to ria i 
Giedrė Avellino, Inga Balčiū
nienė, M indaugas Balčiūnas, 
Olegas Balčiūnas, Skirman
tas Balčiūnas, Rita Daščio- 
nienė, G abrielė G edvilaitė, 
U rtė Izdonavičiūtė, M arius 
Tum asionis ir Rim a Tuma- 
sionytė.

Parodytas spektaklis - tai 
graži patriotiškum o, m eilės 
tėvynei ir gim tajai kalbai pa
moka. M ūsų m ažieji įdėmiai 
stebėjo spektaklį ir, tikiuosi, 
daug pasimokė.

Jaunieji artistai pilni nau
jų  sumanymų, todėl tikim ės, 
kad ateityje vėl sulauksime jų  
vizito ir naujo gražaus rengi
nio. R.K.

MOKYKLOS KALĖDŲ 
EGLUTĖ

Sekmadienį, gruodžio mėn. 
14 d., Lietuvių klube, po tra
dicinių pietų, klubo lankyto
jams "Saulės" lituanistinė mo
kykla surengė "Kalėdų eglu
tę". M okytojos vedėja Edita 
Navickienė pasveikino visus 
susirinkusius, o scenoje prasi
dėjo mokytojos Soteros Maks- 
vytienės panioštas vaidinimas, 
kurį atliko mokyklos vaikai. 
Vaidinimas prasidėjo nuo Ap
reiškimo ir užsibaigė Jėzui gi
mus tvartelyje. Gražia lietuvių 
kalba vaikai giedojo giesmes, 
dainavo dainas, o scenoje sto
vėjo gražiai papuošta kalėdi
nė eglutė.

Mokytojos Romutės Krikš- 
čik ienės paruošti m okiniai 
vaizdžiai atliko vaidinim ėlį 
"Ledinukas", o patys mažiau
sieji mokinukai, paniošti mo
kytojos Vidos M eiluvienės, 
inscenizavo dainelę "Išėjo tė
velis į m išką..."

Atėjęs Kalėdų Senelis ap
dovanojo visus vaikučius ir 
įteikė piniginės dovanos vo
ką "Saulės" m okyklai (Kalė
dų Senelis buvo garbės kon
sulas vakarinei Floridai A lgi
m antas Karnavičius).

Šia proga klubo virtuvės 
šeimininkė Angelė Straukie- 
nė padovanojo vaikam s savo 
iškeptą tortą, o mokytoja Vi
da M eiluvienė jiem s padova
nojo lietuviškų spalvų krep
šinio kamuolį.

Sekmadienio popietės sve
čiai gausiais plojimais įverti
no mokyklos vaikų pasirody
mą.

A tsistatydinus iš einam ų 
p a re ig ų  m okyklos ved ė ja i 
Editai Navickienei, ją  pakeis
ti m aloniai sutiko mokykloje 
d irb a n ti m o k y to ja  S o te ra  
M aksvytienė.

P A L M  B E A C H , FL

LB Palm Beach apylinkės 
metinė gegužinė vyks sekma
dienį, sausio 25 d. įprastoje vie
toje - Carlin Parko Gumbo Lim
bo paviljone, prie A l A kelio, 
Jupiter mieste.

http://www.socie-dadlituana.8k.com
http://www.socie-dadlituana.8k.com
mailto:embajada@li-tuania.org.ar
mailto:embajada@li-tuania.org.ar
http://ar.mfa.lt
mailto:in-fo@calcis.com.ar
mailto:in-fo@calcis.com.ar
http://www.ecosde-lituania.com.ar
http://www.ecosde-lituania.com.ar
mailto:ecos-delituania@yahoo.com
mailto:ecos-delituania@yahoo.com
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C H IC A G O , IL
Kovo 1 d., sekmadienį, 2 vai. 

p. p. - Lietuvos nepriklausomy
bės šventė Libertyville Civic 
Center, 135 W  Church Street, 
Libertyville, IL. Prelegentė: Lie
tuvos Respublikos generalinė 
konsule Čikagoje Skaistė Aniu- 
lienė.

Maloniai kviečiame į Lie
tuvių fondo pokylį, kuris įvyks 
šeštadienį, 2009 m. sausio 17 d. 
Pasaulio lietuvių centre, 14911 
127 th Street Lemont, 1L. Pro
gramoje: 6 vai. v. -jaunųjųm e
nininkų: Gabrielės Aušraitės, 
Audros Brooks, Dainos Lukas, 
Vilijos Pakalnis, Vaivos Rimei
ka, Indrės Sabaliūtės, Natalijos 
Skvirblytės, Aro Volodkos paro
da Lietuvių dailės muziejuje. 7 
vai. v. - vakarienė ir šokiai PLC 
pokylių salėje. Vietas užsisaky
ti galite tek: 630-257-1616 arba 
rašyti zinios@hthfimd.org.

JAV LB taryba kviečia Jus 
kandidatuoti į PLB X111 Sei
mą. Visi kandidatai turi užpil
dyti prisistatymo anketą, kurią 
rasite  JAV LB tinklalapyje 
www.javlb.org, ir atsiųsti JAV 
LB XV111 tarybos prezidiumo 
pirmininkei Danguolei N avic- 
kienei, 3020 Adirondack Ct.,

SV. JURGIO PARAPIJOS VEIKLA BAIGIANT 
2008-UOSIUS METUS

Clevelando Šv. Jurgio para
pija, įkurta 1895 metais kaip mi
sija, 2008 metus užsklendė įvai
riais ir prasmingais renginiais. 
2008.11.16 įvyko tradicinis 
"Rudens festivalis" kuris, de
šimtmečių bėgyje, keitėsi ir to
bulėjo atsižvelgiant į dalyvių, rė
mėjų, rengėjų, bei savanorių pa
geidavimus. Šioje šventėje da
lyvavo 240 svečių. Atsilankiu
sieji turėjo gražią progą pasiso
tinti skaniais pietumis, pasmali
žiauti pyragaičių ir tortų stalo 
skanėstais, atsigaivinti kavute, 
įvairiais gėrimais ir išbandyti sa
vo laimę dovanomis gausioje 
"Chinese Raffle" loterijoje. Da
lyvių nuotaika buvo ypač pakili 
nekantriai belaukiant pagrindi
nės loterijos laimėjimų trauki
mo. Nors loterijos laimėtojai bu
vo labai patenkinti, gili padėka 
priklauso ir visiems atsilankiu
siems. Kadangi visas pelnas bu
vo skirtas parapijos išlaidoms 
padengti, kiekvienas dalyvis, sa
vo atsilankymu rėmė šį festiva
lį, taip pat tapo laimėtoju.

2008 m. gniodžio 14d., bu
vo surengta kalėdinė eglutė - do
vanų išdalinimas - kurią jau 
daug metų praveda Šv. Jurgio 
parapijoje veikiančio Katalikų 
Veteranų 613 posto nariai. Džiu
gu, kad nežiūrint posto narių di
dėjančio amžiaus ir mažėjančio 
skaičiaus, šį įsipareigojimą jie 
atlieka uoliai, kasmet perduoda
mi šią gražią tradiciją savo vai
kams ir vaikaičiams.

2008 m. gruodžio 20 d., toje 
pačioje salėje, įvyko kalėdinė 
popietė,kiek skirtinga nuo pana
šių praeities renginių. Ji pritrau

West-lake Village, CA 91362 
(ei. paštas: navickas@roadrun- 
ner.com) arba Tarybos prezi
diumo sekretoriui Jurgiui Jo
gai, 27084 Alabastro Dr., Va
lencia, CA 91354, (ei. paštas: 
Qoga@aol.com) iki 2009 m. 
sausio 20 d. Kandidatams rei
kia surinkti 10 juos remiančių 
JAV LB narių parašų.

Vilniaus styginio kvarteto 
ir pianisto Dainiaus Vaičekonio 
koncertas vyks šeštadienį, 2009 
m. sausio 24 d., 6 vai. v. Lietu
vių dailės muziejuje, Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Visus 
maloniai kviečia Lietuvos vai
kų globos būrelis "Saulutė".

Vidurio Vakarų apygardos 
Lietuvos Vyčiai vasario 1 d., 
sekmadienį, maloniai kviečia į 
kasmetinį pokylį "Memories of 
Lithuania", kuris vyks Hilton 
viešbutyje, 9333 S. Cicero Avė., 
Oak Lawn, 1L. Pokylio pradžia- 
1 vai. p. p. Pokylio metu ne tik 
švęsime Lietuvos Nepriklauso
mybės dieną, bet ir 2008 m. kas
metiniu Garbės apdovanojimu 
atžymėsime Vaikų globos orga
nizacijos "Saulutė" pirmininkę 
Indrę Tijūnėlienę už jos ilgametį 
triūsą padedant Lietuvoje gyve
nantiems vaikams ir sunkiai be-

kė daug jaunimo suaugusiųjų 
priežiūroje. Buvo galima pasi
vaišinti karšta maistu, gėrimais 
ir įvairiais saldumynais, o dova
nas įteikiant nebuvo užmirštas 
nei vienas vaikas. Pagal turimas 
žinias, buvo išdalinta po 3 do
vanas 243 vaikams nuo 1 metų 
iki 18 metų amžiaus. Čia labai 
svarbu priminti, kad ši nuotai
kinga popietė įvyko ir buvo sėk
minga tik iš įvairių šaltinių su
telkti! pastangų dėka. Pagrindi
nė šio bendro darbo dalimi bu
vo Faith Tabernacle šventovė. 
Su ja mes sėkmingai bendrau
jame jau daug metų. Jos dėka 
šioje popietėje atsilankė daug 
Faith Tabernacle narių vaikų ir, 
svarbiausia, daug arti gyvenan
čio jaunimo. Savo atsilankymu 
jie yra papildę ir kitas Šv. Jur
gio parapijos aikštėje ar salėje 
nioštas renginius. Šiuose rengi
niuose dalyvaujantis jaunimas 
yra visada mandagus, drausmin
gas ir atsakomingas. Maistas šiai 
progai buvo parūpintas Šv. Jur
gio parapijos, o pagamintas 
Faith Tabernacle savanorių. 
Dauguma dovanų buvo užsaky
tos ir pristatytos Hell's Angels 
motociklų klubo, kuris taip pat 
yra Šv. Jurgio parapijos kaimy
nystėje, talkinant Šv. Jurgio pa
rapijos ir Faith Tabernacle sava
noriams. Primintina, kad kalė
dinės dovanos buvo perduotos 
Šv. Pranciškaus parapijai ir bu
vo išdalintos tos parapijos vai
kams Trijų Karalių dieną, kuri 
yra tradicinė ispanų kalėdinių 
dovanų diena. Kaip ankščiau 
minėta, Šv. Jurgio ir Šv. Pran
ciškaus parapijos bendradar-

siverčiančioms šeimoms. Bilie
tas į pokylį galite įsigyti pas Do
lores Wainauskas tel.: 708-424
4119 arba Vidurio Vakarų apy
gardos Lietuvos Vyčių organi
zacijos narius. Bilieto kaina - 40 
dol. asmeniui.

Čikagos amerikiečių ži- 
niasklaida prieš pusantro mėne
sio paskelbė, kad Tėvai Mari
jonai parduoda savo nuosavy
bę, kurios patalpose yra ir 
"Draugo" dienraščio redakcija 
ir administracija. Pastaruoju 
meta paaiškėjo, jog už tą nuo
savybę jie gali gauti 3,5 milijo
nų dolerių. Apie tai pranešta ir 
"Draugo" leidėjams. Įvykusia
me pasitarime su dienraščio di
rektorių taryba, Marijonų vy
riausiasis viršininkas kun. D. 
Cambra pranešė, kad "Draugo" 
redakcija ir administracija pa
talpas tari apleisti iki vasario 
mėnesio pabaigos. Tada patal
pų durys bus užrakintos. Taip 
Tėvų lietuvių marijonų, kai jų  
viršininku tapo nebe lietuvis, 
katalikiškoji misija yra baigta.

Lietuvių Operos valdybos 
skelbtasis naujųjų metų sutiki
mo pokylis Jaunimo centre ne
įvyko, nes nebuvo norinčių ja
me dalyvauti.

biauja glaudžiai, nors Clevelan
do vyskupija jų  ateitį jau yra se
niai nusprendusi. Kaip ir praei
tyje, šių metų kalėdiniai rengi
niai ir pramogos įrodo, kad lie
tuviškoji Šv. Jurgio parapija sa
vo kaimynų neužmiršta ir, kiek 
išgali, jais nuoširdžiai rūpinasi.

2008 m. gruodžio 24 d. 4 
v.p.p. Šv. Jurgio bažnyčioje bu
vo atnašautos šv. Mišios specia
liai vaikams ir jų  šeimų nariams, 
kuriose dalyvavo 100 asmenų, 
buvo giedamos kalėdinės gies
mės ir jaunimas įtrauktas į šven
tės apeigas. 2008.12.24 d. 10 
v.v., Šv. Jurgio šventovėje buvo 
Bernelių Mišios. Parapijiečiams 
pageidaujant, jau keletą metųjos 
vyksta netradiciniu laiku laiku. 
Nors oras pasitaikė puikus, ir bu
vo tikėtasi didesnio dalyvių skai
čiaus, taip ir įvyko. Abejos šv. 
Mišios buvo atnašautos kun. Jo
seph Bacevice. Pagal įsisenėju
sį parapijos paprotį, po pamaldų 
tikintieji nesiskirstė, bet rinkosi 
į parapijos salę pabendrauti, at
sigaivinti kava, pyragaičiais ir 
užkandėliais.

Sausio 1 d.,Naujųjųmetųšv. 
Mišias Šv. Pranciškaus parapi
jos bažnyčioje, pagal iš anksto 
sudarytą planą, atnašavo Šv. Jur
gio klebonas kun. Joseph Bace
vice, nes praeitais metais Šv. 
Pranciškaus parapijiečiai daly
vavo mūsų šventovėj. Toks ap
sikeitimas yra suprantamas ir 
prasmingas.

Vasario 28 d., Šv. Jurgio pa
rapijos taryba ruošia "Reverse 
Raffle" kuris įvyks Lietavių na
muose norint sukaupti lėšų la
bai reikalingųparapijos einamo
sioms išlaidoms padengti.

Algirdas V. Matulionis

A.f A.
PREL. JONAS KUČINGIS 

(KUČINSKAS)

Gimė 1908 m. gruodžio 23 d.
Šnypšliuose, Švėkšnos valse. Tauragės apskr.

Kunigas, visuomenės veikėjas, garbės prelatas. 1927 
m. baigė Švėkšnos Saulės progimnaziją. Du metus m o
kėsi Saleziečių koledže Torino, Italijoje. 1929 įstojo į 
Telšių kunigų seminariją, 1937 įšventintas kunigu. 2 me
tus Šilalės gimnazijos kapelionas. 38-39 m. mokėsi M i
lano Šv. Jėzaus Širdies universitete. 39-40 m. Šeštojo 
pulko Lietuvos kunigaikščio M argirio 2-jo bataliono ir 
Telšių amatų mokyklos kapelionas. 41-44 m. Telšių gim
nazijos kapelionas. 1942 m. išleido giesmyną. Pasitrau
kęs į Vokietiją 44-46 m. Rottenburgo išeivių lietuvių ka
pelionas.

1946 m. apsigyveno Los Angeles, įkūrė Vyčių kuopą, 
Katalikių M oterų s-gą, Šv. Vardo draugiją, Lietuvių Su
sivienijimo kuopą, Lituanistinę mokyklą. Organizavo lie
tuvių em igraciją į JAV. Jo rūpesčiu ir pastangomis 1951 
m. Los Angeles pastatyta lietuvių bažnyčia, vėliau lie
tuvių parapinė mokykla, namai seselėms kazimierietėms. 
Nuo 1954 kiekvieną vasarą organizavo Lietuvių dienas. 
Iki 1984 m. buvo LA lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas, nuo 84-tų klebonas emeritus.

Išleido rašytojo J. Gliaudos knygą “Šv. Kazimiero pa
rapija LA m ieste”, Rūtos Vidžiūnienės sudarytą metraš
tį “Trisdešimt m etų”, pats parašė “Telšių kankiniai” , pa
rapijos metraštį “Dešimtmetis” , dvi savo pam okslų kny
gas. Bendradarbiavo liet. spaudoje (Padaugiečio slapta- 
vardžiu). Išvertė giesmių, pagal M aironio ir Lacimos ei
lėraščius sukūrė giesm ių melodijų. 1996 Vilniuje išlei
do “Mano gyvenimo takais”. Buvo “Dirvos” rėmėjas.

Organizavo labdarą Lietuvai, ypač Telšių vyskupys
tei. 1965 m. popiežius jam  suteikė garbės prelato titulą. 
1993 m. organizavo prel. J. Maciejausko perlaidojimą 
Švėkšnoje ir sukūrė apie j į  dokumentinį filmą.

Buvo prielankus visoms kultūrinėms ir patriotinėms 
organizacijoms. Apdovanotas LSS, Šaulių s-gos ir Lietuvos 
karių veteranų s-gos ordinais ir žymenimis, Califomijos 
gubernatoriaus ir LA vadovybės pagyrimo raštais. 1997 m. 
apdovanotas Lietuvos DK Gedimino IV laipsnio ordinu. 
Atšventęs gruodžio 23 d. šimto metų sukaktį, mirė 2009 
m. sausio 6-tą dieną. Bus palaidotas sausio 17 d. Šv. 
Kryžiaus kapinėse, Los Angeles, CA.

mailto:zinios@hthfimd.org
http://www.javlb.org
mailto:navickas@roadrun-ner.com
mailto:navickas@roadrun-ner.com
mailto:Qoga@aol.com
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LIETUVA IR PASAULIS
Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas sau

sio 8 dieną Lietuvos ambasadoje Prahoje susitiko su JAV Vals
tybės sekretorės Condoleezza Rice pavaduotoju Europos ir 
Eurazijos klausimams Daniel Fried.

Prahoje, Europos Sąjungos Bendrųjų reikalų taiyboje da
lyvaujantis užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas sau
sio 8 dieną susitiko su Europos Komisijos nare, atsakinga už 
išorinius įyšius, Benita Ferrero-Waldner ir aptarė Lietuvos ener
getinio saugumo situaciją.

Japonijos Vyriausybė sausio 9 dieną paskelbė sprendimą 
pavasarį siųsti civilius darbuotojus į Lietuvos vadovaujamą Pro
vincijos atkūrimo grupę Afganistane, Goro provincijoje. Spren
dimas siųsti civilius buvo priimtas gavus Lietuvos kvietimą.

Lietuvos užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas kartu 
su kultūros ministru Remigijumi Vilkaičiu sausio 9 dieną Rygoje, 
Latvijos karo muziejuje (Eatvijas Kara muzejs) atidarė Lietuvos 
tūkstantmečio programos parodą „Lietuva: kultūra ir istorija“.

Estijos nacionalinė je biblioteko je sausio 9 dieną atidalyta pa
roda, skirta Lietuvos tūkstantmečiui „Lietuva: Kultūra ir istorija“, 
kun'ą parengė Lietuvos dailės muziej us. Reprezentatyvi paroda ap
rėpia visą mūsų valstybės kultūros ir politinę istoriją, pradedant 
piimuoju Lietuvos vardo paminėjimu 1009 metais Kvedlinburgo 
Šv. Scrvacijaus vienuolyno analuose ir baigiant Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimu ir įstojimu į Europos Sąjungą ir NATO.

UKRAINA TIKISI LIETUVOS PAGALBOS 
DĖL DUJŲ GINČO

Sausio 9 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrą Vygaudą Ušacką priėmė Latvijos 
Respublikos prezidentas Valdis Zatleras. Latvijos Prezidentūros nuotr.

BALTIJOS VALSTYBIŲ ENERGETINIS SAUGUMAS -  
LAIKAS VEIKTI YRA DABAR

Vilnius, sausio 8 (ELTA). 
Anot Ukrainos ambasadoriaus 
Lietuvoje Igorio Prokopčiko, 
reguliuojant Rusijos ir Ukrai
nos santykius dėl dujų tiekimo, 
pagalbos tikimasi ir iš Lietuvos.

„Ukraina suinteresuota kuo 
greičiau sureguliuoti jau dau
giau nei savaitę tebesitęsiantį 
dujų konfliktą su Rusija ir at
eityje pasirašyti ilgalaikes, 
maždaug 10 metų laikotarpio, 
dujų tiekimo bei tranzito sutar
tis“, -  ketvirtadienį spaudos 
konferencijos m etu teigė T. 
Prokopčikas. Pasak ambasado
riaus, nors pernai su R usij a vy
ko sunkios deiybos dėl dujų 
tiekimo, susitarimo nepasiek
ta, taip pat nėra jokios sutar
ties ir dėl tranzito į ES šalis.

Ukraina pageidauja, kad il
galaikė ir skaidri komercinė su
tartis užtikrintų, jog dujas Ru
sijos koncernas „Gazprom“ ša
lies kompanijai „Naftogaz Uk- 
rainy“ tiektų tiesiogiai, o rinkos 
kainos įsigaliotų per trejų me
tų pereinamąjį laikotaipį.

„Gruodžio 30 dieną Ukrai
na visiškai atsiskaitė už 2008 
metais tiektas dujas, tačiau 
nuo sausio 1-osios Rusija nu
traukė tiekimą Ukrainos var
totojams ir sumažino ekspor
to kiekius į Europos šalis, o 
sausio 7-ąją tiekimą ES visiškai 
nutraukė.Ukraina, kaip ir kitos 
Europos šalys, nebuvo oficialiai 
perspėta dėl dujų eksporto nu
traukimo“, -  aiškino ambasado
rius. Jis taip pat neigė, kad Uk
raina galėjo vogti Europai skir
tas dujas, nes tam nesą techni

PRENUMERUOKITE DIRVĄ

nių galimybių. Savo poreikiams 
dujas ji ėmusi iš saugyklų. Tuo 
esą galės įsitikinti ir ES eksper
tai, atvykę į Ukrainą.

Anot T. Prokopčiko, Ukrai
na sutiktų „Gazprom“ už gam
tines dujas 2009 m. mokėti 
200-201 JAV dolerį už 1000 
kubinių metrų. Rusijos koncer
nas anksčiau jas siūlė parduo
ti po 250 dolerių, tačiau įsisiū
bavus konfliktui pakėlė iki eu- 
ropietiškos 418 JAV dolerių 
rinkos kainos. Esą dabar jau 
kalbama net apie 450 dolerių 
kainą. Ukraina už 1000 kubi
nių metrų dujų pernai mokėjo 
179,5 JAV dolerio.

Po ketvirtadienį Briuselyje 
įvykusio Europos Komisijos 
p irm in inko  Jose M anuelio  
Barroso ir „Gazprom“ genera
linio direktoriaus Aleksejaus 
M illerio  susitik im o, „G az
prom “ atstovai tvirtina dujų 
tiekimą Europos Sąjungos ša
lims per Ukrainą atnaujinsian
tys, kai ES pasiųs savo stebė
toj us į Ukrainą.

A. KUBILIAUS PAŽADAI LENKAMS -  
PAVARDĖS IR ŽEMĖS

A. Kubilius Lietuvos len
kams žada leisti rašyti pavardes 
lenkiškais rašmenimisirypatin- 
gą dėmesį skilti žemės grąžini
mui Vilniuje bei Šalčininkuose.

Dėl gatvių pavadinimų len
kiškai ten, kur šios tautinės ma
žumos atstovų gyvena daugiau
sia, premjeras Andrius Kubilius 
kol kas konkrečių pažadų neda
lina.

METAMS - $55, 
PUSEI METU- $40, 

PIRMA KLASE - $78, 
ORO PAŠTU Į UŽSIENĮ 

METAMS-$130.00

R yga, sausio  9 d. (LR 
URM). Lietuvos užsienio rei
kalų ministras Vygaudas Ušac
kas sausio 9 dieną Latvijoje su
sitikimuose su Latvijos prezi
dentu Valdžių Zatleru, Latvi
jos Ministru pirmininku Tvar- 
su Godmaniu ir Latvijos užsie
nio reikalų m inistru  M ariu 
Riekstiniu daugiausia dėmesio 
skyrė energetiniam saugumui 
ir Lietuvos ir Latvijos ekono
miniams santykiams.

„Latvija ir Lietuva, prieš 20 
metų kartu atkūrusios savo ša
lių nepriklausomybę, šiandien 
susiduria su k itu  iššūkiu  -  
energetiniu saugumu. Energe
tinę nepriklausomybę Baltijos 
valstybės turi stiprinti kurda
mos bendrą Baltijos energijos 
rinką i r įgyvendindamos ener
getinių jungčių projektus“ , -  
susitikimuose pažymėjo m i
nistras V.Ušackas.

M in istras  p ab rėžė , kad 
šiandien, kai Europos Sąjun
gos dėmesys energetikos pro
blemoms yra itin padidėjęs, 
yra galimybių metas, todėl rei
kia telkti bendras Baltijos vals-

Lietuvos lenkų bendruome
nės atstovai sakė esą patenkinti, 
kad prieš kitą savaitę vyksiantį 
vizitąįLenkijąMinistras pirmi
ninkas A. Kubilius nusprendė 
juos išklausyti.

Po susitikimo jie teigia išgir
dę Premjero pažadą dešimtmetį 
trunkantį ginčą dėl lenki škų pa
vardžių rašymo spręsti jų  nau
dai -  oficialiuose asmens doku
mentuose rašyti jas lenkiškais 
rašmenimis, su kai kuliais rai
džių ženklais, kurių nėra lietu
vių kalboje.

„Dėl pavardžių rašymo bu
vo pažadas, kad aitimiausiu me
tu klausimas bus išspręstas taip, 
kaip tikisi lenkų tautinė mažu
ma“, -  sakė Lietuvos lenkų są-

tybių pastangas energetikos 
klausimams spręsti.

„Turime kaip galima grei
čiau susitarti dėl bendių Balti
jos elektros jungčių projektų. 
Lietuva yra pasirengusi pradė
ti darbus dėl „Swedlink“ jau da
bar“, -  sakė V.Ušackas, pabrėž
damas, kad „Swedlink“ yra tik 
priem onė, siekiant didesnio 
tikslo, -  sukurti bendrą Balti
jos valstybių energetikos rinką.

Susitikime su užsienio rei
kalų ministru M.Riekstiniu bu
vo kalbama ir apie jūros sie
nos sutarties ratifikavimo Lat
vijos Parlamente perspekty
vas. Ministrai aptarė galimy
bę surengti nefonnalų eksper
tų susitikimą ratifikavimui pa
greitinti. Susitikime ekspertai 
aptartų tarptautinę angliavan
denilių telkinių, esančių ant 
valstybių jūros sienos, žvalgy
mo ir eksploatavimo praktiką.

Vienas iš gynybos ir saugu
mo klausimų, kuriuos aptarė 
užsienio reikalų m inistrai -  
NATO oro policijos misijos 
Baltijos šalyse pratęsimas.

Susitikimuose V.Ušackas

jungos sekretorius Edvardas 
Trusevičius.

Dabar Lietuvos lenkų pavar
dės oficialiai rašomos lietuviš
kais rašmenimis.

„Tos problemos kyla i r pilie
čiams, ir ypač pilietėms, kurios 
išteka už užsienio piliečių, ku
lių pavardės turi tam tikiu Lie
tuvoje nenaudoj amų ženklų. Ta
da kyla problemų, ką rašyti pa
se ir kaip po to įrodyti žmonai, 
kad ji yra savo vyro žmona“, -  
teigė A. Kubilius.

A. Kubilius pažadėjo imtis 
ir kitos lenkų mažumos nuolat 
keliamos problemos -  įstiigūsio 
žemės grąžinimo Vilniuje ir Šal
čininkuose, kur tarpukariu šios 
gausiausios tautinės mažumos 
atstovai turėjo daug nekilnoja
mojo turto.

„Gali būti, kad teks ieškoti

taip pat pristatė Baltijos jūros 
valstybių taiybos, kuriai Lie
tuva pinnininkaus nuo šių me
tų liepos 1 dienos, prioritetus. 
Jis pažymėjo aktyvesnio Rusi
jos Kaliningrado srities ir Bal
tarusijos dalyvavimo Baltijos 
jūros regione svarbą. Inovaci
jų, mokslinių tyrimų plėtra ir 
žmonių įyšiai, ministro teigi
mu, yra ypač svarbūs Baltijos 
jūros regiono konkurencingu
mui ir klestėjimui skatinti.

LR UR ministras dar susi
tiko Latvijoje dirbančiais Lie
tuvos verslininkais ir aptars to
lesnes dvišalio ekonom inio 
bendradarbiavimo su Latvija 
perspektyvas.

Latvija jau  daugelį metų 
yra pagrindinė Lietuvos eko
nomikos partnerė. Nuo 2002 
m. dvišalė prekyba su Latvija 
išaugo 3,7 karto. 2008 m. T - 
ITT ketv. Lietuvos eksportas į 
Latviją sudarė 4,83 mlrd. litų, 
Latvijoje veikia daugiau kaip 
1300 lietuviško kapitalo įmo
nių. Pagal tiesiogines Lietuvos 
investicijas užsienyje Latvija 
užima pi im ą vietą.

naujų radikalių sprendimų. Že
mės grąžinta 25 proc., tačiau 
grąžinti žemę pagal dabar galio
jančius įstatymus yra tikrai su
dėtinga“, -  sakė A. Kubilius.

Lenkų bendruomenės atsto
vai taip pat reikalauja įteisinti 
gatvių pavadinimų rašymą ne tik 
lietuvių, bet ir lenkų kalba ten, 
kur jų  gausiai gyvena. Vilniaus 
ir Šalčininkų rajonuose tai da
roma ir dabar.

„Mes susiduriame su tuo, 
kad Vyriausybės atstovas Vil
niaus apskrityje rašo ieškinius 
teismui, kad tuo pažeidžiamos 
lietuvių valstybinės kalbos įsta
tymas. Tačiau nėra atsižvelgia
ma į tautinių mažumų įstatymą, 
kuris aiškiai kalba, kad gali būti 
rašoma ir lenkų kalba ten, kur 
daugiausia gyvenai lenkai“, -  
tvirtino E. Trusevičius. LRT
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45-ERI BE KOMPOZITORIAUS K. V. BANAIČIO KULTŪROS KRONIKA

Šių metų Kalėdų dieną bu
vo 45 metai, kai mus paliko žy
musis mūsų tautos kompozito
rius Kazimieras Viktoras Banai
tis. Jis - mūsų tautos atgimimo 
veikėjo ir Nepriklausomybės 
akto signataro Saliamono Ba
naičio sūnus. Aukštuosius mu
zikos mokslus studijavo Prahos 
ir Leipcigo konservatorijose, 
Leipcigo universitete studijavo 
filosofiją ir meno istoriją.

Lietuvoje dėstė teorinius da
lykus ir fortepijoną, buvo paskir
tas Konservatorijos direktoriu
mi, jam suteiktas profesoriaus ti
tulas. Pirmosios sovietų okupa
cijos metu atleistas iš pareigų ir 
vėliau pasitraukė į Vokietiją. 
1949 metais atvyko į Ameriką 
ir apsigyveno Brooklyne. Čia 
vertėsi privačiomis muzikos pa
mokomis.

Kai lietuviškoji žiniasklaida 
paskelbė, kad kompozitorius K. 
V. Banaitis 1955 metais sukūrė

Antrojo pastatymo vaizdas - dailininkė Janina Malinauskaitė. Cen
tre Sabina Martinaitytė, Jūratės rolėje ir Kastytis - Virgilijus No
reika. Jono Tamulaičio nuotr.

operą "Jūratė ir Kastytis", tai 
Lietuvių operos vadovybė tuoj 
kreipėsi su prašymu, ar būtų ga
lima tą operą pastatyti. Kompo
zitorius atsakė tik po metų. "Ne
skubėjau su atsakymu, nes tik ką 
užbaigtas kūrinys - tai dar tebe- 
verdanti, kunkuliuojanti "patro- 
va", kurią pavojinga būtų nešti į 
stalą. Gal prasmingiau būtų iš
leisti operos klavyrą. Pastatyti 
būtų galima ir vėliau". Lietuvių 
Operos iniciatyva buvo sudary
tas komitetas, kuriam pirminin
kavo Marija Rudienė, ir tik 1970 
metais opera "Jūratė ir Kastytis" 
buvo išleista. Pirmą kartą mūsų 
Opera "Jūratę ir Kastytį" pasta
tė 1972 metų pavasarį. Diriga
vo Aleksandras Kučiūnas, reži
savo Zita Visockienė, dekoraci-

jų ir kostiumų kūrėjas buvo dail. 
Adolfas Valeška. Jūratės vaid
menį dainavo Dana Stankaity- 
tė, o Kastyčio - Stasys Baras. 
Rūtelės - Margarita Momkienė, 
Motinos - Aldona Stempužienė.

Vėliau ta opera buvo pakar
tota su Kauno opera Čikagoje ir 
Kaune. 1995 ir 1996 m. diriga
vo Julius Geniušas, režisavo 
Kauno muzikinio teatro direk
torius Gintas Žilys. Dekoracijas 
kūrė dail. Janina Malinauskai
tė. Jūratės partiją dainavo Sabi
na Martinaitytė, o Kastyčio - 
Virgilijus Noreika.

Muzikos spektaklių kritikas 
prof. Vladas Jakūbėnas rašė, kad 
"Opera yra veikalas, kuris turi

Scena iš pirmojo "Jūratės ir Kastyčio" operos spektaklio Čikago
je. Scenovaizdis dailininko A. Valeškos. Lietuvių foto archyvo nuotr.

daug vertingų muzikinių turtų: 
gražios, lietuviško atspalvio, 
melodijos, pasakiškai fantasti
nės nuotaikos, vietomis didelės 
ir emocinės įtampos."

Kompozitoriaus K. V. Ba
naičio muzikinis palikimas yra

gausus, akademinio lygio, in
strumentinių kūrinių, vokalinių 
solo dainų ir chorinių dainų, 
vertingi rinkiniai, kuriuos Ame
rikoje išleido prelatas Pranas 
Juras.

Prof. V. Jakūbėnas pažymi, 
kad K. V. Banaičio muzika yra 
santūriai modemiška, naudoja 
daug septakordų ir nonakordų, 
o taip pat ir iš kvarčių sudarytų 
sąskambių. Jos svarbiausi kūri
niai mums palikti yra "Sutemos 
giesmės ir vizijos", solo forte
pijonui, Sonata-Rapsodica vio
lončelei ir fortepijonui, Lietuvos 
idilijos, siuita smuikui, klarne
tui ir arfai, sonata smuikui ir for
tepijonui ir daug kitų kūrinių. 
Visi tie kūriniai rodo aukštą 
kompozicinės technikos lygį,

kartais gan komplikuotą struk
tūrą: jų  forma, net ir stambiuo
se veikaluose, yra daugiau rap- 
sodinė, bet savyje užbaigtos 
minties. Jų nuotaika - daugiau
sia yra lyrinė, svajinga, rašo V. 
Jakūbėnas.

"Jūratės ir Kastyčio" ope
ros muzikoje yra pilnai išliku
si ryški melodijos dovana, tu
rinti daug lietuviškų bruožų. 
Yra išlikusi ekspresija, paky
lanti iki nuoširdaus lyrizmo, 
vietomis gilaus liūdesio, o ki
tur, ypač paskutiniame operos 
veiksme, teikianti stiprų dra
m atinių momentų. M inėtina 
Kastyčio arija II veiksme, ku
rią įspūdingai dainuodavo Sta

sys Baras, Jūratės arija I veiks
me, II veiksmo pabaiga su Rū
telės dainavimu, toliau Kasty
čio arija-monologas, taip pat ir 
Jūratės ir Kastyčio duetas III 
veiksme. Spalvingų ir puikių 
chorų yra kiekviename veiks
me, liaudiškesnio pobūdžio 
žvejų vyrų chorai, merginų ir 
fantastiško charakterio yra un
dinių chorai.

Amerikoje mūsų kūrėjo K. 
V. Banaičio gyvenimas nebu
vo rožėmis klotas. Duodamas 
fortepijono pamokas, ne visa
da turėdavo pakankamai mo
kinių, butas būdavo šaltas. 
Daugeliu atveju kompozitorius 
nebuvo suprastas mūsų pačių 
lietuvių, gyveno labai skur
džiai, neturėjo net padoraus ra
dijo imtuvo.

Subtiliai apie tai parašyda
vo savo laiškuose. "Jūratės ir 
Kastyčio" operos klavyrui iš
leisti Fondas, žinodamas sun
kią kūrėjo materialinę padėtį, 
neapsiribojo vien tik klavyro iš
leidimu, bet įvairiomis progo
mis padėjo ir finansiškai. Fi
nansinę paramą yra teikę ir to 
meto Vyrų choro, o vėliau Lie
tuvių Operos choro nariai. Bū
damas nepriklausom o ir gal 
šiek tiek išdidaus būdo, jis la
bai nenorėjo priimti pašalpų net 
ir tada, kai buvo kamuojamas 
lėtai progresuojančios, bet ne
išgydomos Parkinsono ligos, 
kuri pasireiškia galūnių drebė
jimu ir silpimu. Ši liga nepalie
čia žmogaus proto ir psichikos. 
1963-ųjų metų Kalėdose šio žy
maus mūsų tautos kūrėjo širdis 
nustojo plakusi.

D ain in in kas D eiv id as  
Norvilas Lietuvoje kuria dai
nas ir pats jas dainuoja. Šiuo 
metu jis kuria muzikinį kūrinį 
apie "Lituanicos" skrydį, Stel
mužės ąžuolą, Vilniaus sena
miestį, Klaipėdą, Juodkrantę.
Dainininkas sako, kad Lietuvos 
radijo programose patriotinių 
dainų išgirsti nebeįmanoma.
Pasak jo, yra daug gražių tauti
nių dainų, bet šiuo metu jos ne
bedainuojamos, reikia naujų, 
nors tas dainas jis atsimenąs dar
iš tų laikų, kai su tėvais stovėjo Baltijos kelyje. Kai grėsmės Lie
tuvai nesą, tai ir patriotinės dainos nebedainuojamos. Jis naują 
kūrinį pavadino "Lietuva", kurią kada nors norėtų išgirsti su or
kestru. Mintis sukurti patriotinę dainą jam  kilusi Londone, kai 
ten jis dainavo lietuviams emigrantams. "Aš esu juodas Lietuvos 
patriotas. Pabuvęs užsienyje 4-5 dienas kuo greičiau noriu namo. 
Tai mano šalis, aš čia esu per giliai įaugęs. Kad ir kaip būtų blo
gai vis vien norėčiau čia likti", - kalbėjo žurnalistams Vilniuje. 
Jis mano, kad dabar lietuviai už savo kraštą gyvybės neaukotų. 
Jis sakosi nustebęs lenkais, kurie pasisakė, jog 70 procentų lenkų 
kovotų už Lenkijos laisvę nebijodami paaukoti ir savo gyvybės. 
Deividas Norvilas yra pakviestas Lietuvių Operos dainuoti Jo
hann Starusso operetėje "Šikšnosparnis".

Klaipėdos apylinkės teismas nutarė nebenagrinėti painios 
bylos po to, kai teatro vadovė Audronė Žygaitytė-Nekrošienė 
atsiėmė jai, kaip kompozitorei, pateiktą jos pačios įstaigos ieš
kinį. Kompozitorė atsisakė savo ieškinio Klaipėdos muzikiniam 
teatrui dėl ten nepastatytos jos operos - misterijos “Frank’Ens- 
tain XXI a.” “Absurdas baigėsi, nes nebereikės pačiai save kal
tinti byloje.” Už jos kūrinį Kultūros ministerija jai sumokėjo 
15 tūkstančių Lt, kai dar nedirbo Klaipėdos teatre. Kai pradėjo 
dirbti, tai teatre nebuvo išvengta jos pačios interesų konflikto. 
Ji po poros metų buvo iš pareigų atleista Kultūros ministro Jo
no Jučo įsakymu, nes tikrintojai rado finansinių pažeidimų. Buvo 
pareikalauta sugrąžinti kompozitorei išmokėtus pinigus. Jos ope
rą pastatyti buvo pažadėjęs to meto Kultūros ministras Vladi
miras Prudnikovas. Bet kai teismas įsakė sugrąžinti ją  į teatro 
direktorės pareigas A.Žygaitytės-Nekrošienės padėtis tapo ko
miška: nes ji tapo ieškove ir atsakove. Toliau bylinėtis su ope
ros kūrėja - ji pati su savimi -  nutarė jau nebesibylinėti ir byla 
buvo nutraukta.

Butrimonių vidurinė mokykla Alytaus apylinkėje Kalėdų 
šventės proga sulaukė prezidento Valdo Adamkaus ir jo  žmo
nos dovanų. Vaikai padėjo nešti dovanas į mokyklos patalpas, 
kur jos buvo suskaičiuotos ir padalintos: Coca-cola gėrimai ir 
įvairūs sportiniai įrankiai. Keturiasdešimt dvi Lietuvos kaimo 
mokyklos jau devintus metus gauna A. Adamkienės fondo do
vanas. Šiemet vienai mokyklai skirtas išskirtinis dėmesys - bus 
padedama atstatyti Butrimonių vidurinės mokyklos sporto salę 
ir stadioną.

Kompozitoriaus K. V. Banaičio opera "Jūratė ir Kastytis" 
su pirmuoju solistų Lietuvių Operos choro sąstatu ir simfoni
niu orkestru yra įdainuota į plokšteles profesionalioje Čikagos 
įrašų studijoje. WFMT-FM klasikinė radijo stotis mūsų operą 
transliavo kelis kartus. Tos stoties transliacijos girdimos Ame
rikoje ir Kanadoje, o pastaruoju metu ir Europoje. VR

Lietuvių foto archyvo nuotr

Stasys Baras dainuoja Kastyčio ariją. Dešinėje Rūtelė - Margarita 
Momkienė "Jūratės ir Kastyčio" operos spektaklyje.
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ARTRITAS, REUMATAS, PODAGRA 
DOMAS ADOMAITIS

Tyrimo darbuose pra le i
dęs beveik 30 metų, mėgstu 
pasekti, kas naujo atrandam a 
žmonijos gyvenime. Kaip ir 
daugeliui pensininkų, ypač 
įdomu rasti pranešim ų apie 
naujienas m edicinoje ir apie 
tinkam os m itybos re ikšm ę 
žmogaus sveikatai.

Visiems yra kalte įkalta 
vartoti mažiau riebalų, drus
kos, cukraus ir cholesterolio 
turinčio maisto. Deja, iki šiol 
neteko užtikti išsamesnio ap
tarimo, kas atsitinka valgant 
m ineralais ir rūgštim is gau
sų maistą. Puikus Ronald Ko- 
tulak straipsnis apie kalcio 
reikšm ę sveikatai {Chicago 
Tribune, 1986 02 09) paska
tino  m ane vėl p a s id a lin ti  
m intimis su skaitytojais apie 
kai kurias ligas ir galimas jų  
priežastis, nekreipiant tinka
mo dėm esio  į m in era lų  ir 
rū g šč ių  apyka itą  žm ogaus 
kūne.

Pinniausia, kai kurios žinios 
iš Kotulak straipsnio apie kal
cį. Vis daugiau surandama, kad 
milijonai žmonių kenčia dėl 
kalcio trūkumo ir iš to kylan
čios trapių kaulų ligos "oste
oporosis". Vien šiame krašte 
priskaičiuojama 15-20 milijo
nų tos ligos paliestųjų, kuriuos 
ištinka 1,3 milijonų kaulų lūži
mų kasmet. "Kalcis yra univer
salus dirgiklis (trigger), kuriuo 
visos ląstelės užsuka savo ma
šineriją" - sako dr. Robert Hea
ney iš Omahos Creighton uni
versiteto. Kalcis neša nervų sig
nalus, sutraukia muskulus, kre- 
šinakraują, palaiko lygų širdies 
plakimą, reguliuoja hormonų 
išskyrimą ir padeda enzymams 
atlikti savo darbą, - tvirtina ta
me straipsnyje minimi tyrinė
tojai.

Vidutinis kalcio kiekis,
re k o m e n d u o jam as  ty rim ų  
institucijos "National R ese
arch Council", yra 800 mg 
(m iligram ų) per dieną. Tuo 
tarpu vidutinis suaugęs ame
rikietis tegauna 450-550 mg 
kalcio. Kiti žinovai tvirtina; 
kad moteris turi gauti 1000 
mg kalcio per dieną, o po gy
ven im o  p as ik e itim o  - net 
1500 mg, kad galėtų išvengti 
kaulų sunykimo.

K alcio  trūkum as p as ta 
ruoju laiku rišamas ir su k i
tomis sveikatos negerovėmis. 
N ustatyta, kad kalcis sum a
žina išeinam osios žarnos vė
žio riziką. W iseonsino ūk i
n in k ai, gėrę k ie tą  ša ltin ių  
vanden į, tu rin tį kalcio , 10 
proe. sumažino širdies atakų 
ir "smūgių" riziką. Kiti tyri
mai parodė, kad iki vidutinio 
paaukštintas kraujo spaudi
mas galim a sunormuoti vien 
padidintu kalcio vartojim u.

Kalcio vaidm uo sum aži

nant kraujo spaudimą nėra ži
nomas. Dr. M eCarron iš Ore
gono Sveikatos mokslų uni
versiteto mano, kad nepakan
kamas kalcio kiekis sukelia 
kraujo indų lygiųjų raumenų 
susitraukim ą ir kraujagyslių 
susiaurėjimą. Taip pat nežino
ma, kaip kalcis sustabdo ne
normalų ląstelių dauginimąsi 
išeinamojoje žarnoje. Šią kal
cio naudą pastebėjęs, dr. Mar
tin Lifkin iš Sloan-Kcttcring 
Vėžio centro sako: "Kaip kal
cis veikia, nežinome, bet jis 
gali sujungti išeinamojoje žar
noje tulžies ir riebalines rūgš
tis. Yra žinoma, kad tos rūgš
tys erzina audinius ir skatina 
nenorm alų ląstelių daugini
mąsi, ir kalcis gali neutrali
zuoti jų  veikimą".

Taigi daktarai dabar pra
deda surasti tai, ką kūdikiai 
jau  seniai praktikuoja: kalcio 
trūkum ui paša lin ti j ie  in s
tinktyviai valgo kreidą ir sie
nos tinką su kalkėm is. L ietu
voje beveik kiekviena m oti
na žinojo, kad be pieno au
gąs vaikas turės kreivas ko
jas - bus rachitikas.

Pagrindiniai kalcio šalti
niai žmogui yra pienas ir jo  
produktai, daržovės, sėlenos 
ir kt. Kalcio procentas sude
ginto maisto pelenuose yra: 
sūrio - 0,931, pieno miltelių 
- 0 ,354 , m igdo lų  - 0 ,239 , 
varškės - 0,208, pupelių, fi
gų - 0,162, pieno, sėlenų, ka
lafiorų - 0,122.

Kalcio gamtoje yra labai 
daug. Kreida, kalkakmeniai, 
gipsas, dolomitas yra pagrin
din iai m ineralai su kalciu . 
Vanduo, tekėdamas per tų mi
neralų sluoksnius, prisisotina 
k a lc io  d ruskų , ir pasidaro  
"kietas vanduo". Jeigu dirva 
yra per rūgšti, agronomai ži
no, kad ja i reikia duoti kalkių 
ar šarminių kalio druskų - trą
šų, kitaip javai toje dirvoje 
bus menki. Kieto vandens vi
rim o nuosėdas visi žinome, 
bet virinant iškrenta tik "lai
kinas kietumas", -jame lieka 
dar 21 mg krcidos/100 g van
dens. Taigi iš nevirto šaltinio 
vandens žmogus gauna dau
giausia kalcio, o geriantieji 
lietaus ar destiliuotą vandenį 
save labai nuskriaudžia.

K otu lak  straipsnyje yra 
lentelė, rodanti, kiek viena
me puodelyje maisto yra kal
cio miligramų: jogurto - 415, 
m igdolų - 382, pieno m ilte
lių - 375, nugriebto pieno - 
302, pasukų - 285, javainių 
(ecrcal) - 180, varškės - 138, 
broeolių -136. Kiti to straips
nio duom enys nurodo, kiek 
mg kalcio yra vienoje unci
jo je (29 g) maisto: šveicariš
ko sūrio - 272, kedro sūrio - 
204, am erikoniško sūrio -17

4, sardinų su kaulais - 124, 
pupelių - 51 ir kt.

Daktarai tvirtina, kad v i
dutinio ūgio žmogus turi 2,5 
svarų kalcio, kurio 99 proe. 
yra kauluose ir dantyse. Bet 
vienas procentas kalcio nuo
lat turi būti kraujyje, kad kū
nas galėtų norm aliai veikti. 
Vitaminas D, pagrindinė da
lis kepenyse ir inkstuose pa
gam into  horm ono , įg a lin a  
kalcį pereiti į kaulus. Nesant 
kraujyje pakankamai kalcio, 
kūnas į kraują įleidžia dau
giau horm ono parathyroido, 
kuris iš kaulų paima kalcį ir 
juo papildo kalcio kiekį krau
jy je . Taip aprašom as kaulų 
suminkštėjimo-išpurėjimo li
gos "osteoporosis" atsiradi
mas, žm ogui negaunant pa
kankamai kalcio.

Dej a, nei šiame Kotulak ra
šinyje, nei kitur nekalbama, 
kaip kalcis iš maisto patenka į 
kraują. Savaime suprantama, 
kad kalcis turi būti ištirpęs 
vandenyje, kad jis galėtų per
eiti žarnų sieneles. Nėra tiks
lių žinių, kokio pavidalo kal
cis yra žmogaus maiste ir koks 
jo  tirpingumas vandenyje. At
rodo, medicina iki šiol tuo vi
sai nesidomėjo. Chemikai jau 
seniai yra nustatę tokius kal
cio, druskų tirpumo skaičius 
šaltame ir karštame vandeny
je , išreikštus kalcio dalimis 
100 dalių vandens: acto rūgš
ties kalcis - 37.4 ir 45.5/80 C, 
kalcio bromidas - 125.0® C ir 
312.0/105 C angliarūgštės kal
cis - kreida - 0.0012/20 C ir 
0.0021/100 C, kalcio chloridas 
- tirpus ir labai tirpus, citrinos 
rūgšties kalcis - 0.085/18 C ir 
0.096/25 C, kalcio fluoridas - 
0.0016/18 C ir 0.0017/25 C, 
pieno rūgšties kalcis - 10.Ž ir 
labai tirpus, kalcio nitratas ir 
nitritas - labai tirpus, rūgštcli- 
nės-oksalinės rūgšties kalcis - 
0.00067/13 C ir 0.0014/95 C, 
vynuogių  rū g šties  kalc is - 
0.037/0 C ir 0.22/85 C. Reikia 
pridurti, kad kelioms kalcio 
druskoms kartu esant tame pat 
vandens kiekyje, nurodyti tir
pumo skaičiai gali būti mažes
ni.

Kalcio druskos, kaip krei
da ir kt., stiprių tulžies rūgš
čių gali būti paverstos labiau 
tirpstančiomis. Joms į pagalbą 
ateina actas, pieno rūgštis ir 
vaisių daržovių rūgštys. Tačiau 
rūgštynių ir vynuogių rūgščių 
kalcio druskos galėtų būti pa
veiktos tik stiprios druskos 
rūgšties, jeigu jos butų pakan
kamai skrandyje. Piene esan
tis kalcis yra tirpaus laetato 
formoje, o rūgusiame piene, 
jogurte yra daug laisvos pieno 
rūgšties, kuri taip pat padeda 
silpniau tirpstančioms kalcio 
druskoms patekti į kraują. Tad 
visiems turėtų būti aiški rūgu
sio pieno nauda, norint išveng
ti kalcio trūkumo.

Seniai yra žinom a, kad

kaulas, pamerktas į actą ar ki
tokią rūgštį, per kurį laiką su
m inkštėja ir darosi lankstus, 
purus, skylėtas. R ūgštis iš 
kaulų ištirpina kalcį. Visi taip 
pat žinome, kad tik nuo rūgš
čių uogų, vaisių ir daržovių 
"a tšim pa" dan tys: rū g šty s  
juos apgadina, pragraužia net 
dantų apsaugą - cmalę. Iš to 
išeinan t, kalcio  apykaito je 
aprašytas horm onas parathy- 
ro idas tu rė tų  būti taip  pat 
stipri rūgštis, kuri iš kaulų 
paimtą kalcį sugrąžina į krau
ją. Šiuo atveju parathyroido 
paleidim as į kraują rodytų ne 
tik kalcio, bet ir rūgščių trū
kumą. O gal šis horm onas tik 
sudaro geras sąlygas - atida
ro kelią kraujyje esančioms 
rūgštim s tirpyti kaulų kalcį?

Kalcis yra tik vienas iš ke
lių šarminių metalų. Kiti yra 
magnis, natris (sodium) ir ka
lis (potassium), kurie žmogui 
turbūt yra ne mažiau reikalin
gi. M agnis tiek dirvoje, tiek

Labai laukiam
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k Li - pa šių JAV ir K m adoje moka 57 den
M lsIj jLa-.TCM-e-ČLae D i r v a :  skaL tv tu jn i rem čiaL  ii 

lietoviškos spaudos mylėtojau trikinkiu mums. 
[ 'rpreimmei-LLpfcLre ZVruj savo a rt im ie s ie m s  ne rik  č ia  

Amerikoje, bet ir Liemvųj? ar kur kmir gyvenant jariį 
(ko p fttn  95 ridi pinui aus metams

Taip bendromis jfįsomisj per ilgesiu laika. ari 
Hik-Jksm.-.- kelis -.mitus naujų f t n n r  skaitytojų ir  Lue 
žymiai pideug1.'tnsuiie Ufcrmr tobmesin leidimą 
Padekn-? imuos D D u m i stiprinimą ntbkn Iv 
Jei av liuli verkimo. ū su m m  pagalbas draugiška 
talka

Čia $io praneš nuo pabaigoje. spausdiname atkarpą 
kurią Jencv® iškirpu. užpildyti u imum atsiųsti

D irv o s  le id ė ja i

Pavardė ir vardas

Nr. ir aiTS'ė

M iestas Y a ls lvbc

TcL LiLtmci is

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

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

ir augaluose v isuom et y ra 
kartu su savo artim iausiu gi
minaičiu kalciu. Jo druskos 
geriau tirpsta vandenyje, už
tat jo s  lengv iau  p a ten k a  į 
kraują ir lengviau iš jo  paša
linam os. N atris ir kalis yra 
daug stipresnio šarmingumo 
metalai ir jų  druskos labai ge
rai tirpsta vandenyje, taigi ir 
k rau jy je . Tie tirpalai gerai 
leidžia elektrą, žinomi elek
trolitų vardu ir, be abejo, yra 
labai svarbūs žmogaus kūno 
elektros sistemai. Be jų  ir au
galai neauga. Valgomoji nat
rio  druska, iš tirp y ta  desti- 
liuotam c vandenyje, yra fi
ziologinis skiedinys - išgel
bėjęs daug gyvybių, nes jis  
gali atstoti dalį kraujo, daug 
jo  netekusiam  žm ogui. Be 
reikiamo kalio kiekio žmogų 
vargina m ėšlungiai, o dėl di
desniojo trūkumo žmogus ne
tenka sąmonės. Natrio ir ka
lio druskos lengvai iš kūno 
pašalinamos.

mailto:amberwings@mac.com
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RENGINIŲ KALENDORIUS 
2009 M.

VASARIO 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.

A .f A.
KUN. KONAUTAS A. TRIMAKAS

2008 m. gruodžio 12 d. Meksikoje mirė kun. Konau- 
tas Antanas Trimakas, sulaukęs 74 metų. Jis mirė ra
miai, širdžiai nustojus plakti.

Kun. Trimakas buvo iš kilnios šeimos -  jo  tėvas, dr. 
Antanas Trimakas buvo ekonomijos profesorius ir di
plomatas, kuris dar Lietuvos laikais buvo ambasado
rius Švedijoje. Jis buvo vienas iš pirm ųjų V LIK’o pir
mininkų ir kartu su diplomatu Vladu Sidzikausku, dir
bo Lietuvos išlaisvinimo komitete Vokietijoje.

Jo motina Jadvyga Kumpikevičiūtė-Trimakienė bu
vo iš žemaitiškos bajorų šeimos, ir atvykus į  Ameri
ką, dirbo Metropolitan M useum o f Art kaip bibliote
kininkė. Kun. Antanas gimė Švedijoje 1934 m. rug
sėjo 18 d. Užėjus komunistams, su tėvais ir broliu 
Gediminu, pasitraukė į Vokietiją. Jie gyveno Tubin
gen, mieste pietų Vokietijoje. A tvykę į  Ameriką, gy
veno Brooklyne, Bedford-Stuyvesant rajone. Jo tėvas 
dr. Trimakas dėstė ekonomiją Seton Hall University 
ir dalyvavo išeivijos orga-nizacijose. Konautas baigė 
elektrikos inžinerijąBrooklyn Polytechnic Institute ir 
įsigijo M aster o f Science diplomą, M agna cum Leau- 
de. K eletą m etų jis  dirbo Amerikos laivyne kaip inži
nierius, bet paskui nutarė stoti į  kunigystę. Jis gyveno 
Romoje ir ten buvo įšventintas. Po to jis buvo paskir
tas į  Braziliją, kur jis turėjo vadovauti 20,000 tikin
čiųjų, labai primityviose aplinkybėse.

Praėjus 12 m etų Brazilijoje, jįpaskyrė įM ek sik ą  kur 
jis užbaigė savo gyvenim ą tarnaujant Dievui. Kun. 
Antanas Trimakas buvo labai išsilavinęs, apsiskaitęs, 
stiprių katalikiškų pažiūrų. Jis v isą gyvenim ą pralei
do prižiūrėdamas vargšus, neturtingus, paprastus žmo
nes. Katalikų bažnyčia jam  mokėdavo po 50 dol. už 
mišias, bet ne daugiau negu 300 dol. Jį šelpdavo to
kie patys biedni parapijiečiai kaip ir jis. Jis negavo 
jokios pensijos, tai jis gyveno labai biednai. Laidotu
vės buvo kuklios -  antifoninis giedojimas, kantiška, 
maldos, Avė Maria, trumpas pamokslas ir gėlių padė
jim as ant karsto.

Jis buvo parašęs angliškai savo pageidavimus:

“I want to be buried in the place where I die simply 
and modestly, but in accordance with priestly dignity 
and cannon law.”

Jo brolis, Gediminas parašė taip:

H e h a d  bypassed much, fam ily, money, to m ake his 
ow n arrangem ents w ith God. H e has lived a g o o d  life 
and  rests peacefu lly  as m an w ithout regrets.

Amžina atilsi kun. Konautui Antanui Trimakui

Dr. Giedrė Kumpikaitė

MIRE GRAŽUTE SLAPELYTE-SIRUTIENE

2009 m. sausio 5 d. Santa 
Monica, CA mieste, JAV mirė 
visuomenininkė ir neeilinių dar
bų rėmėja Gražutė Šlapelytė- 
Sirutienė, sulaukusi 99 metų am
žiaus. Velionė Lietuvoje bei iš
eivijoje buvo gražiai pasireišku
si, žymios vilniečių šeimos pa- 
likuonė.

Gr. Šlapelytė-Sirutienė gimė 
Vilniuje 1909 lapkričio 29 d. 
Nepriklausomybę atgavus, jos 
didžiausiu nuopelnu yra Vilniu
je 1996 m. atidarytas jos tėvų 
Marijos ir Jurgio Šlapelių var
do namas-muziejus (Pilies 40, 
LT-01123 Vilnius). Ji yra šio mu
ziejaus steigėja ir fundatorė. At
gavusi senamiestyje nacionali
zuotą savo tėvų namą, ji pado
vanojo Vilniaus miestui ir jame 
įkūrė savivaldybės žinioje dabar 
veikiantį muziejų. Po motinos 
mirties Vilniaus universiteto 
bibliotekai perleido tėvų su
kauptą archyvą ir biblioteką, o 
Lietuvių kalbos institutui - tėvo 
per dešimtmečius rinktą žody- 
ninę medžiagą.

Sukaktuvininkė lenkų oku
pacijos metu Vilniuje 1927 bai
gė Vytauto Didžiojo gimnaziją, 
1937 Vilniaus universitete gavo 
filosofijos ir lenkų bei lietuvių 
filologijos diplomą. 1932 moky
tojavo Švenčionių g-joje, o 
1933-37 Vytauto Didž. gimna- 
zij oj e dėstė lietuvių kalbą ir Lie
tuvos geografiją. Nuo 1939 dir
bo Lituanistikos institute Kau
ne ir Vilniuje. 1942 Vilniuje iš
tekėjo užAloyzo Siručio (1910
1990).

1944 pasitraukė į Vokietiją, 
1949 atvyko į JAV, tarnavo ban
ke ir dalyvavo visuomeninėje 
lietuvių veikloje. 1950 su kitais 
įsteigė Vilniaus krašto lietuvių 
sąjungą Amerikoje ir aktyviai 
joje veikė. Vėliau darbavosi Či
kagos lietuvių kalbos draugijos 
veikloje, tvarkė draugijos ren
giamas lietuvių kalba radijo va
landėles, bendradarbiavo peri
odikoje.

Gr. Šlapelytės-Sirutienės ra
šiniai spaudoje pasirodė dar stu
dijų metais Vilniuje - Vilniaus 
šviesoje, po 1945 m. Vokietijo
je - Žiburiuose, Moterų žodyje, 
Tėvynės sarge, JAV - daugiau
sia Vilniaus krašto temomis - 
Drauge, Aiduose, Akiračiuose, 
Karyje, Skautų aide, Moteryje ir 
kt. Devintojo dešimtmečio pra
džioje talkino Br. Kvikliui, ren
giančiam £/e/MV’o.s' bažnyčių Vil
niaus arkivyskupijos du kapita
linius tomus.

Jos skatinim u ir lėšomis 
2000 m. Vilniuje Mokslo ir en
ciklopedijų leidybos institutas 
išleido beveik 500 psi. prof. VI. 
Žuko veikalą, Marijos ir Jurgio 
Šlapelių knygynas Vilniuje. 
2004 pasirodė jos straipsnių rin
kinys, 230 psl. Vilnijos atgarsiai. 
Taip pat M. ir J. Šlapelių sukaup
ta, Vilniaus kultūriniam paliki
mui reikšminga archyvinė me-

A.a. Gražutė Šlapelytė-Siru
tienė

džiaga, vėl Gr. Šlapelytės Siru
tienės lėšomis, dokumentuota 
kitoje VI. Žuko knygoje, Mari
jo s ir Jurgio Šlapeiių archyvas 
(2006). J. ir M. Šlapelių biogra
fijoms yra U. Damševičiaus ir 
J. Matonio 2004 m. sukurtas 
kompaktinis video diskas, pava
dintas Ištikimi lietuviškam žo
džiui. Visa tai atlikta Gr. Šlape
lytės Sirutienės lėšomis bei vie
nokiu ar kitokiu rūpesčiu, šalia 
finansinės paramos atgauto na
mo remontui bei metų metais 
besitęsiančiai muziejaus globai. 
Prezidentas 2000 m. ją  apdova
nojo V-to laipsnio Gedimino or
dinu, 2000 m. yra gavusi "Vil
niaus garso" premiją dienraščio 
"Draugo" fondo garbės narės bei 
kitus atžymėjimus.

T iesioginiai ar per savo 
įsteigtą fondą "Gražutė Sirutis 
Foundation", šalia muziejaus bei 
čia paminėtų leidinių yra rėmu
si Amerikoje ir Europoje lietu
vių spaudą parapijas bei vie
nuolynus, Lietuvių bendruome
nės JAV veiklą Bendrąjį Ame
rikos lietuvių šalpos fondą Va
sario 16 gimnaziją Vokietijoje, 
Šv. Kazimiero akademiją Ro
moje bei kitas lietuvių visuome
ninės, religinės veiklos sritis.

Medicinos gydytojas, kalbi
ninkas Jurgis Šlapelis (1876
1941) ir jo žmona Marija (1880
1977) - tai spalvingos asmeny
bės, tuometinei lietuvių aplinkai 
nusipelnę vilniečiai. Medicinos 
praktika J. Šlapelis beveik nesi
vertė. Nebandant išskaičiuoti jo 
veiklos, minėtina pati vėliausia: 
1920-1938 sudarinėti ir leisti lie-

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Pasitinkant Mažesniųjų Bro
lių ordino 800 metų sukaktį, iš
leista šį 428 puslapių knyga, ku
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A.Januška, Milton, M A ..........45

I. Vileniškis, Wayland, M A .... 45

R.Vaitys, Highland, Pk., I L .... 35

A.Rukšėnas, Willoughby, OH . 25 

O.Stankūnas, Juno Bch., FL ... 25

V.Gilys, Sun City, C A .............22

E.Trečiokas, Riviera Bch., FL . 22

A. Grajauskas, Cliffside Pk, NJ. 20

B. Navickas, Lemont, I L ........ 20

A.Reventas, Houston, T X ...... 20

V.Shimkus, Dalton, PA ...........20

J. Šimonis, Santa Barbara, CA.. 20

L. Jurskis, Fair Haven, N J ......  19

I. Jansonas, Osterville, M A.....  15

G.Meiliūnas, New York, NY „15  

A.Pažiūrienė, Oak Park, CA ... 15 

T.Sperauskas, Glen Cove, NY.. 15

J. Ignaitis, Cupertino, C A ........ 10

L. Kapeckas, Hartford, C T ....  10

O.Merkienė, S.Boston, M A ..... 5

D.Petkūnas, Union Pier, M I..... 5

Visiems aukotojams 
nuoširdžiai dėkojame

tuvių kalbos žodynai, kurių me
džiaga net XX a. antroje pusėje 
naudojosi ir J. Šlapelio bendra- 
am žią ir vėliau išaugusių filo
logų karta. M. Šlapelienės 1906 
įsteigtas, net 43 metus veikęs 
knygynas - ne tik Vilniaus, bet 
visos Lietuvos istorijoje - yra 
unikumas. Savininkė ne kartą 
buvo rusą  vokiečių ir ypač len
kų tardoma, bute ir parduotuvė
je daromos kratos, tampoma po 
teismus. Tai mūsų knygnešiams 
prilygstanti kovotoja. Tačiau yra 
ir kita M. Šlapelienės "pusė": su 
Kipru Petrausku 1906 ji daina
vo pagrindinę rolę pirmame lie
tuvių operos pastatyme, Miko 
Petrausko "Birutėje". Šlapelių 
šeimoje taip pat augo sesuo, vė
liau Lietuvos diplomato žmoną 
ir pokario rezistento našlę vedęs 
brolis, abu mirę Amerikoje

Antanas Dundzila, velionės 
giminaitis

rioje spausdinami tėvo Placido 
Bariaus, OFM, apmąstymai. Jis 
gimė 1920 m. sausio 1 d. Kre
tingoje. Tėvai vienuoliai pran
ciškonai j į  vadina patriarchu. 
Dėl karų ir okupacijų atsidūręs 
užsienyje, nepamiršo Lietuvos. 
Tikėjo jos laisve. Sugrįžęs tėviš
kėn, sutelkė jaunas pranciškonų 
kartas, prikėlė Lietuvos Šv. Ka
zimiero pranciškonų provinciją. 
"Mūsų Patriarchas. Kaip iš Se
nojo Testamento. Kaip Mozė. 
Aukso vertas kiekvienas jo  žo
dis. Neišgalvoti ir tiesūs jo žo
džiai. Todėl sudėjome jo gyve
nimo pamokslus ir pamasty
mus", - rašo brolis kun. Astijus 
Kungys knygos įvade.
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S P O R T A S

NEŽAIS 
MĖNESĮ?

Cleveland Cavaliers vidurio 
puolėjas Žydrūnas Tlgauskas dėl 
nedidelio kulnikaulio įtrūkimo 
negalės žaisti gal mėnesį.

33 metų 221 cm ūgio lietu
vis kairiosios kulkšnies traumą 
patyrė gruodžio 10 dieną per 
rungtynes su Philadelphia 76ers, 
kai po bandymo blokuoti Dony- 
ell Marshallo metimą nusileido 
ant 76ers puolėjo pėdos. Tada 
tyrimai parodė tik sausgyslių pa
tempimą.

Ž. Tlgauskas į aikštelę sugrį
žo praleidęs tik trejas rungtynes.
Tačiau krepšininkas iš Lietuvos 
ir toliau jautė skausmą. „Žai
džiau, tačiau nesijaučiau gerai,
-  sakė „Cavaliers“ vidurio puo
lėjas. -  Nebuvau toks žaidėjas, 
koks turėčiau būti.“

Sausio 2 d. po magnetinio 
rezonanso tyrimo paaiškėjo, 
kad Ž. Tlgauskui yra įskilęs kul- 
nikaulis. „Gerai, kad tai nesusi
ję su pėdos problemomis, kurias 
turiu, -  sakė Ž. Tlgauskas. -  
Magnetinio rezonanso tyrimas 
parodė, kad po ankstesnių pėdos 
operacijų viskas atrodo gerai ir 
visi kaulai sugiję. Tai geras da
lykas.“ LRT

MEKSIKOJE PRALAIMĖJO  
TREČIAJAME RATE

Lietuvos tenisininkė Tveta 
Dapkutė nepateko į Meksikoje 
sausio 2 d. vykstančio 31-ojo 
jaunių teniso turnyro „Casab
lanca Junior Cup 2009“ mergi
nų (iki 18 metų) vienetų varžy
bų ketvirtfinalį.

15-metė lietuvė, kuri pasau
lio jaunių vertinime užima 66- 
ąją vietą, trečiajame rate -  aš- 
tuntfinalyje -  sausio 2 d. 6:3,
3:6,2:6 nusileido 18-metei mek
sikietei Pamelai Montez, kuri 
pasaulio reitinge yra 45-a. LRT

Vieną traumą išsigydęs Cleveland Cavaliers ekipos aukštaūgis lie
tuvis Žydrūnas Ilgauskas pasirodymą aikštėje vainikavo pakarto
jęs šio sezono savo rezultatyvumo rekordą.
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GROŽINĖS LITERATŪROS 
KONKURSAS

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

Skiriamos trys premijos:

T-oji - 5,000 dol,

TT-oji - 3,000 dol.,

TTT-oji - 2,000 dol.

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

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

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

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

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

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

JAKCJBSANDSON
-A- Laidojirpo Įstaiga
jį William J. Jakubs Sr.

Wflllam J. Jakubs Jr.
tTTzt Kenneth Sch mldt

Barbara Jakubs Schmidt
LkenzIJuod direktoriai Ir bakamuotojal

East lesti) krak Qw«iaod. Ohio 44TW 
A T  I T a  NSOOO LUusborv BTrd. EaotUa. Otjio 44095

(216) 531-7770
’  Laidotuvių koplyčia erdvi vėlinama.

I Mfldanti jaukią atmosferą Būdrdo valandoje.
■ Dtdetė addtė automoMtens pastatyk.
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