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Lietuva 18-ąjį kartą pagerbia už šalies laisvę 1991 m. sausį žuvusiųjų atminimą.
Romo Jurgaičio (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 12 d. (ELTA) –
Europos Komisija (EK) ragina Rusiją
veiksmingai bendradarbiauti, kad
teismai galėtų patenkinamai išspręsti
iki šiol nebaigtas bylas. Tokia nuosta-
ta išsakyta Sausio 13-osios tragiškų
įvykių minėjimo išvakarėse.

,,Reiškiame užuojautą dėl tragiš-
kų žūčių per 1991 m. įvykius ir pripa-

žįstame, kad dėl tų įvykių dar vykdo-
mi baudžiamieji tyrimai. EK ragina
Rusiją veiksmingai bendradarbiauti,
kad teismai galėtų patenkinamai iš-
spręsti iki šiol nebaigtas bylas”, – tei-
giama EK dokumente.

,,Veiksmingas bendradarbiavi-
mas baudžiamosios teisės klausimais
yra nuolat aptariamas Europos Są-

jungos (ES) ir Rusijos aukšto lygio
susitikimuose, paskutinį kartą – Tei-
singumo, laisvės ir teisingumo nuola-
tinės partnerystės taryboje Paryžiuje
spalio mėnesį”, – teigia EK.

Bandydama nuversti teisėtai iš-
rinktą ir nepriklausomos valstybės
atkūrimą paskelbusią Lietuvos val-
džią sovietų kariuomenė 1991 m.
sausio 13 d. Vilniuje jėga užėmė Tele-
vizijos bokštą bei Radijo ir televizijos
pastatą. Sovietų kariuomenė tuomet
neišdrįso pulti Aukščiausiosios Ta-
rybos-Atkuriamojo Seimo rūmų, ku-
riuos saugojo dešimtys tūkstančių
taikių žmonių. Tačiau prie Televizi-
jos bokšto nebuvo išvengta aukų –
desantininkams pradėjus su karine
technika važinėti po minią ir šaudyti
į beginklius žmones žuvo 14 ir buvo
sužeisti daugiau nei tūkstantis lais-
vės gynėjų.

Rusija iki šiol atsisako išduoti
įtariamuosius dėl šių nusikaltimų.

Sustabdytas
Aušros Vartû
bažnyçios pastato
griovimas

Vilnius, sausio 12 d. (ELTA) –
NATO generalinis sekretorius Jaap
de Hoop Scheffer pasveikino krašto
apsaugos ministrę Rasą Juknevičienę
paskyrimo į naująsias pareigas proga ir
išreiškė viltį, kad Lietuva ir toliau da-
lyvaus NATO operacijose ir misijose.

,,Lietuva deda daug pastangų
pertvarkydama savo karines pajėgas
ir aktyviai dalyvaudama mūsų ope-
racijose. Tikiuosi, kad padėsite už-

tikrinti, jog Lietuva ir toliau tęs ka-
riuomenės pertvarką ir dalyvaus or-
ganizacijos operacijose ir misijose”, –
rašoma NATO generalinio sekreto-
riaus laiške.

NATO vadovas sveikinimo laiške
taip pat užsiminė apie artėjantį
NATO susitikimą Strasbūre ir Kyly-
je, kuris vyks šių metų balandžio
mėn., bei vasarį Krokuvoje vyksiantį
neformalų gynybos ministrų susiti-

kimą, kuriame bus apsvarstytos orga-
nizacijos operacijos, NATO pertvar-
kos planai ir kuriame jis galės susitik-
ti su naująja Lietuvos krašto apsau-
gos ministre.

Pradėjusią eiti naujas pareigas R.
Juknevičienę taip pat pasveikino JAV
gynybos sekretorius, Didžiosios Bri-
tanijos, Prancūzijos, Portugalijos, Da-
nijos, Italijos, Turkijos, Kinijos, Balta-
rusijos, Moldovos gynybos ministrai.

Čikaga, sausio 12 d. (,,Draugo”
info) – New York apeliacinio teismo
apeliacinė komisija priėmė spren-
dimą š. m. sausio 9 d. sustabdyti
Aušros Vartų bažnyčios pastato grio-
vimo darbus. Praėjusių metų gruo-
džio mėn. pabaigoje bažnyčios kai-
mynystėje esančių namų šeiminin-
kams buvo pranešta apie planuojamą
bažnyčios nugriovimą.

New York arkivyskupija pirmą
sykį planavo pradėti Aušros Vartų
bažnyčios griovimo darbus 2008 m.
vasario mėn. Šis procesas buvo su-
stabdytas parapijiečiams kreipusis į
New York civilinį teismą argumen-
tuojant, jog religinės bendruomenės
turto nuosavybė ir sprendimų vykdy-
mas priklauso religinės bendruome-
nės nariams. Pagal New York valstijos
civilinius įstatus, bažnyčia yra religi-
nė bendruomenė ir jos valdymą vyk-
do korporacijos išrinktoji taryba.
Bažnyčia yra miesto arkivyskupijos
dalis.

Gruodžio 17 d. teisėjo sprendi-
mu byla buvo nutraukta. Po to New
York arkivyskupija atnaujino bažny-
čios griovimo planą. Religinės bend-
ruomenės advokatas pateikė prašy-
mą apeliaciniam teismui sustabdyti
bažnyčios griovimą, kol bus priimtas
sprendimas apeliaciniame teisme.

Sausio 11 d. parapijos tikintieji
rinkosi prie Aušros Vartų bažnyčios
pasimelsti ir pasidžiaugti gera žinia.
Čia jie renkasi kiekvieną sekmadienį
daugiau kaip pusantrų metų.

•Sveikata (p. 2)
•Lietuvos likimas – Bel-
gijos, ne Gruzijos (p. 3)
•Telkiniuose. Prieškalė-
dinė VVĮM popietė Sunny
Hills, FL (p. 4)
•Komentaras. Smetona
atidėjo karą vieneriems
metams (p. 5)
•Kalėdos Tėviškės para-
pijoje. Omaha žinios (p.
5)
•Lydi šventadienis (p. 8)
•Pinklės (23) (p. 9)
•Čikagos kultūros centre
– lietuvių grafikių paroda
(p. 10)

Europos Komisija ragina
Rusijâ bendradarbiauti

Vyriausyb∂ Lietuvâ gaivins
Europos pinigais

Vilnius, sausio 12 d. (Alfa.lt) –
Lietuvos ūkiui atgaivinti bus naudo-
jama Lietuvai skirta Europos Sąjun-
gos (ES) struktūrinių fondų parama,
taip pat parama iš įvairių Europos in-
vesticinių bankų, tarp jų – Europos
investicijų banko, Šiaurės šalių in-
vesticijų banko. Didelės paramos gali
tikėtis statybų sektorius, kuris bus
skatinamas per padažnėjusius pasta-
tų atnaujinimo užsakymus.

Be to, bus siekiama sumažinti
verslą kontroliuojančių įstaigų (dalis
jų uždaryta atleidžiant valdininkus,
nemažai kitų sujungtos), liberalizuoti
verslo santykius, t. y. suteikti darb-
daviui daugiau laisvės.

Valdžia yra padengusi beveik vi-
sus įsiskolinimus verslui, liko tik tie,
kurie ne senesni kaip 30 dienų, sakė
premjeras Andrius Kubilius.

„Valstybės neprasiskolins, tai už-
tikrinu. Pirmiausia šnekame apie eu-
ropinės paramos panaudojimą. Pa-
naudojimas yra nepatenkinamas.
Turime 40 mlrd. litų skirtos para-
mos, kuri ‘guli’. Ją naudojant nedi-

dėja valstybės fiskalinis deficitas, nė-
ra pažeidžiami Mastrichto kriteri-
jai”, – strategiją aiškino ūkio minist-
ras Dainius Kreivys po pasitarimo
pas A. Kubilių.

Anot jo, Finansų ministerija yra
suskaičiavusi, kad verslui skatinti
reikia apie 4 mlrd. litų kasmet. „2007
– 2013 m. mes turime 40 mlrd. litų
Europos struktūrinių fondų para-
mos, Nukelta į 6 psl.

R. Jukneviçienê pasveikino NATO vadovas

Vyriausybės vadovas Andrius Kubilius.
ELTOS nuotr.
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Probiotikai
Dar kartą norime priminti apie

probiotikus. Probiotikai – naudingos
bakterijos, kurios gali sustiprinti
sveikatą, padidinti imunitetą ir ypač
padėti esant virškinamo trakto sutri-
kimams.

Probiotikai (gerosios bakterijos)
yra mikroorganizmai, kurie užtikrina
sveikatą. Tačiau ne visi probiotikai
pasižymi vienodu veiksmingumu ir
ne visų veikimas iki galo ištirtas.
Renkantis produktus patariama var-
toti tuos, kuriuose esančių probiotikų
poveikis buvo pilnai ištirtas ir įrody-
tas jų veiksmingumas bei naudingu-
mas. Kai kurių rūšių probiotikai gali
atstatyti ir palaikyti mikroorganizmų
pusiausvyrą organizme, užtikrinti
normalią virškinimo trakto veiklą,
sustiprinti imuninę sistemą asme-
nims nuo naujagimystės iki gilios se-

natvės.
Vienas iš probiotikų yra Lactoba-

cillius reuteri (L. reuteri). Tai pro-
biotikų rūšis, kuri yra gaminama
žmogaus virškinamajame trakte ir
kuri buvo patikrinta atliekant 37
klinikines studijas, dalyvaujant 3,000
pacientų.

Buvo įrodyta, kad tai yra veiks-
mingas probiotikas visoms amžiaus
grupėms, saugus vartoti net kūdikių
amžiuje.

Kita svarbi savybė yra tai, kad jie
lengvai prisitvirtina prie žarnyno
sienelių ir sugeba daugintis. Žarny-
nas yra „jų teritorija” ir jie apsaugo
ją, kovodami su žalingomis bakteri-
jomis, patenkančiomis į šią teritoriją.

Neseniai įrodyta, kad L. reuteri
naudinga kūdikiams, siekiant suma-
žinti pilvo spazmus (kolikas). Žarny-

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

no spazmus patiria 25 proc. nauja-
gimių ir kūdikių. Spazmams būdin-
gas intensyvus, stiprus, nenutildo-
mas, besitęsiantis daugiau nei 3 val.
kūdikio verkimas be aiškios prie-
žasties.

Šių spazmų priežastys pasilieka
neaiškios, nors kartais, kaip mano-
ma, gali būti ir naujagimių refliuksai.

Studijos, išspausdintos 2007 m.
žurnale „Pediatrics”, rodo, kad duo-
dant kūdikiui probiotiką L. reuteri,
žymiai sutrumpėja verkimo laikas.

Studijų metu buvo palygintos 2
grupės kūdikių: vienai buvo duota
probiotiko L. reuteri lašų, kitai – si-
metikono (simethicone), kuris įeina į
daugumos lašų, mažinančių pilvo
spazmus, sudėtį ir kuriuos galima
nusipirkti be recepto. Po 28 dienų
pastebėta, kad kūdikiai, kurie gavo
L. reuteri, žymiai trumpiau verkė. Jų
verkimo laikas sumažėjo nuo 197
min. iki 51 min. per dieną. Kūdikių,
gavusių simetikono lašų verkimo
laikas sumažėjo nuo 197 min. iki 145
min.

Šios studijos rodo, kad probio-
tikas L. reuteri padeda žymiai pa-
lengvinti žarnyno spazmus ir kartu
sutrumpinti kūdikių verkimo laiką.

Parengta pagal
„Regional News”

Žinia apie Vilnių – šių metų
Europos kultūros sostinę – pa-
siekė ir anglakalbę visuomenę
Amerikoje. Praėjusio sekmadie-
nio (gruodžio 11 d.) ,,Chicago
Tribune” kelionių skyriuje pa-
sirodė straipsnis „Austrijos, Lie-
tuvos miestai žiba kaip 2009 me-
tų kultūros sostinės”. Gana in-
formatyviai, bet be pagavos bei
pavadinime žadamo žiburėlio
parašytame straipsnyje Vilnius
pristatomas tradiciškai – kaip
Rytų Europos baroko sostinė,
kurios senamiesčio padangę
raižo daugiau nei 20 baroko
architektūros bažnyčių. Dėme-
sio sulaukia ir daugelio užsie-
niečių nusistebėjimą bei šypsnį
išspaudžiantis amerikiečio mu-
zikanto Frank Zappa paminklas
Vilniuje. Nepamiršti ir kino mė-
gėjai – jiems primenama, jog
Lietuvoje gimė filmo „Hannibal
Rising” herojus Lecter.

Vyr. redaktorė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Skausmą malšinančius vaistus vartokite atsargiai
Acetaminofenas (acetaminophe-

num) – daugeliui vartotojų žinomas
kaip „Tylenol”, yra saugus ir veiks-
mingas skausmo malšintojas, vartoja-
mas milijonų žmonių. Tačiau varto-
jant jo per daug ir per dažnai jis gali
pakenkti kepenims. Paskutiniu metu
yra apie 600 preparatų, turinčių savo
sudėtyje acetaminofeno, įskaitant po-
puliarius vaistus, skirtus mažinti ko-
sulį ir slogą, taip pat gerinti miegą.
Be to, jis dažnai yra receptinių vaistų,
vartojamų skausmui malšinti, sudėti-
nė dalis.

JAV Maisto ir vaistų administra-
cija (FDA) perspėja pirkėjus, kad
nereceptinius vaistus, skirtus skaus-
mui mažinti, vartotų atsargiai, sie-
kiant išvengti rimtų sveikatos prob-
lemų.

Tėveliai, duodami vaikams aceta-
minofeno preparatus, turi būti ypač
atsargūs. Pvz., kūdikių lašų (infant’s

drops) formulė yra 3 kartus stipresnė
nei suspensija, skirta vaikams (chil-
dren’s suspension). Įsitikinkite, kad
jūsų kūdikis gauna kūdikių formulę,
o vaikas – vaikų formulę. Kiekvieną
kartą duodami vaistus, atidžiai per-
skaitykite vaisto vartojimo nuoro-
das.

Taip pat tėveliai turi būti atsar-
gūs duodami temperatūrą mažinan-
čius vaistus, be gydytojų konsultaci-
jos, vaikams, jaunesniems nei 2 m.,
taip pat mišinius nuo kosulio ir slo-
gos.

Vartojant acetaminofeno prepa-
ratus, svarbu – neperdozuoti. Visuo-
met skaitykite instrukciją, nevarto-
kite didesnių dozių, nevartokite il-
giau nei rekomenduojama. Negerkite
tuo pačiu metu kelių vaistų, kurie
savo sudėtyje turi tą pačią medžiagą –
acetaminofeną. Atsiminkite, kad di-
desnės nei rekomenduojama dozės –

nepagerins jūsų savijautos.
Mūsų kepenys turi savybę skal-

dyti ir pašalinti iš organizmo įvairias
chemines medžiagas, tarp jų ir vais-
tus. Kartais per didelis acetaminofe-
no kiekis sutrikdo kepenų suge-
bėjimą jį suskaldyti, nukenksminti ir
pašalinti iš organizmo. Susikaupusios
toksinės cheminės medžiagos gali
pakenkti kepenims.

Kepenų pakenkimo požymiai
pradžioje gali būti panašūs į gripo
požymius. Jie pasireiškia silpnumu,
prakaitavimu, apetito stoka, pykini-
mu. Vėliau atsiranda vėmimas, gelsva
odos spalva, pagelsta akys, patamsėja
šlapimas, pašviesėja išmatos. (Vėles-
nėse stadijose jos tampa bespalvės).

Sunkesniais atvejais kepenų ligos
gali sukelti psichinius sutrikimus,
komą, net mirtį.

Parengta pagal
„Regional News”

Ar jūs žinote,
kad ruošiant špinatų salotas siū-

loma pridėti mandarinų ar apelsinų?
Citrusiniai vaisiai ne tik pagerina
skonį, bet juose esantis vitaminas C
padeda organizmui įsisavinti špina-
tuose ir kitose žaliose lapinėse dar-
žovėse esančią geležį.

Vartoti kai kurias daržoves kartu
yra daug veiksmingiau nei vartojant
jas atskirai.

Illinois universiteto mokslininkai
nustatė, kad vartojant pomidorus
kartu su brokoliais stebimas daug
didesnis priešvėžinis poveikis nei var-
tojant juos atskirai. Taip yra todėl,
kad juose esančios bioaktyvios me-
džiagos veikia „skirtingomis krypti-
mis” ir dar nulemia stipresnį prieš-
vėžinį poveikį.

Tačiau tai nereiškia, kad vartoti
vieną produktą nėra naudinga, bet
vartojant kelis tuo pačiu metu yra di-
desnė nauda, – aiškino dietologė
Elaine Magee knygoje „Food Sy-
nergy”.

Vartojant kai kuriuos maisto
priedus ne tik pagerinamas maisto
skonis, bet tai yra ir naudinga.

Pvz., pridedant acto, ryžių sušį
net 35 proc. sumažėja glikeminis
indeksas (Glikeminis indeksas paro-
do greitį, kuriuo cukrus iš maisto
patenka į kraujotaką. Iš maisto pro-
duktų, kurių šis indeksas didelis, į
organizmą patekę angliavandeniai,
įsisavinami labai greitai, taigi ir
cukrus patenka taip pat greitai).

Daržoves, pvz., pomidorus, mor-
kas, turinčias savo sudėtyje karoti-
noidų, rekomenduojama patiekti su
geru alyvų aliejumi (cold press extra
virgin). Riebalai pagerina karotinoi-
dų įsisavinimą.

Yra nustatyta, kad vartoti nurie-
balintus (fat-free) salotų bei daržovių
padažus yra didelė klaida, kadangi
riebalai reikalingi antioksidantams
patekti į organizmą. Jei vis dėlto nau-
dojate neriebius padažus, patariama
pridėti į daržovių salotas avokado ar

graikinių riešutų aliejaus, taip pat
užpilti „extra virgin” alyvų aliejaus.

Aliejus taip pat svarbus, įsisavi-
nant liuteiną iš žaliųjų pipirų, kap-
santiną (capsanthin) iš raudonųjų
pipirų, likopeną (lycopene) iš pomi-
dorų.

Atsiminkite, kad viena stiklinė
raudono vyno ir 1 uncija migdolų rie-
šutų yra pusė jūsų vitamino E dienos
normos.

Marinatai, paruošti su priesko-
niais, tokiais kaip rozmarinas, bazi-
likas, raudonėlis ir kiti, turtingais
antioksidantų gali sumažinti kance-
rogeninį (vėžinį) netgi mėsos, keptos
ant grotelių poveikį.

Taigi, ruošdami maistą, stenkitės
neprarasti jo gerųjų savybių, net jas
sustiprinkite ir kartu padėkite orga-
nizmui įsisavinti naudingas medžia-
gas ir išlaikykite organizmą jauną ir
sveiką.

Paruošta pagal
„Chicago Tribune”
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LIETUVOS LIKIMAS –
BELGIJOS,

NE GRUZIJOS
KÊSTUTIS GIRNIUS

Rusijos ir Gruzijos konfliktas bei
kovinga Kremliaus laikysena skatina
kai kuriuos žmones klausti, ar Lie-
tuvai gresia Gruzijos likimas?

Nuogąstaujama, kad net NATO
narystė gali neapsaugoti Lietuvos.
Esą mažos šalys yra ne tik paliktos
likimo valiai, bet ir išnaudojamos sa-
vų interesų siekiančių didelių kaimy-
nų. Prisimenama skaudi tautos pra-
eitis, ilgi okupacijos metai ir tai, kad
Lietuva buvo palikta „vienų viena”.

Tačiau istorijos pamokos nėra
vienareikšmės. Dažnai ne šalies dy-
dis, o kaimynų politika vaidina di-
desnį vaidmenį nulemiant jos likimą.

Lietuva pateko po carų jungu
XVIII amžiaus pabaigoje, kai ji buvo
ne šalis nykštukė prie Baltijos jūros,
bet didelės, neseniai galingos Len-
kijos ir Lietuvos valstybės dalis. Vi-
daus anarchija, bajorų trumparegiš-
kumas ir kaimynų ryžtas pasinaudoti
susiklosčiusia padėtimi sudarė sąly-
gas padalyti valstybę.

Antrą kartą Lietuva buvo prary-
ta per Antrąjį pasaulinį karą. Vėl ne
viena, bet kartu su visa Rytų Europa.
Ir nacių Vokietija, ir SSRS ketino pa-
vergti savo kaimynus, priversti kitas
šalis pripažinti jų fait accompli.

Vakarų valstybėms dažnai prie-
kaištaujama, kad jos pataikauja ga-
liūnams, lengva sąžine išduoda silp-
nesniuosius. Mėgstamiausi pavyz-
džiai – Čekoslovakijos išdavimas
Miunchene 1938 metais, Jaltos ir
Potsdamo susitarimai, dovanoję Mas-
kvai Rytų Europą. Neginčytina, kad
Prancūzija ir Anglija pasidavė iliuzi-
joms ir gėdingai nusileido Hitleriui
Miunchene. Bet ne mažiau svarbu
prisiminti, jog po pusmečio jos garan-
tavo Lenkijai saugumą ir po metų
paskelbė karą Vokietijai, kai ši puolė
Lenkiją. Pataikavimas ilgai netruko.

Jaltoje ir Potsdame buvo nusi-
leista Maskvai, iš dalies pritarta
Kremliaus reikalavimams dėl jo
rytinių sienų. Stebina Stalino atkak-
lumas. Net juodžiausiomis karo
dienomis jis siekė išsaugoti 1939–
1940 metais okupuotas teritorijas –
ne tik Baltijos šalis, Moldovą ir Be-
sarabiją, bet ir rytines Lenkijos teri-
torijas.

1941 metų gruodžio mėnesį Sta-
linas nedviprasmiškai pasakė į
Maskvą atvykusiai Didžiosios Brita-
nijos delegacijai, kad Sovietų Sąjunga
atkurs savo sienas tokias, kokios jos
buvo Vokietijos antpuolio išvakarėse
ir kad šiuo klausimu nedarys jokių
nuolaidų. Tuo metu Vokietijos ka-
riuomenė dar buvo netoli nuo Krem-
liaus vartų. Didžioji Britanija greitai
susitaikė su Maskvos reikalavimais,
Vašingtonas priešinosi ilgiau.

Atlanto chartijos pažadai liko
neįgyvendinti, geležinė uždanga nu-
sileido Rytų Europoje. Lenkija, dėl
kurios suverenumo buvo kovojama
su Vokietija, tapo Maskvos satelitu.
Bet ne dėl Vakarų išdavystės ar silp-

navališkumo. Buvo nusileidžiama,
nes nebuvo galima nenusileisti. Tik
karu būtų buvę galima priversti
SSRS išvesti Raudonąją armiją iš
okupuotos teritorijos. Tačiau niekas
nesvarstė naujo karo galimybės, nes:
a) Raudonoji armija buvo galingiau-
sia kariuomenė pasaulyje (nors Va-
karų karo aviacija pranašesnė), b)
Vakarų šalių gyventojai nebūtų pri-
tarę karui su buvusia sąjungininke,
c) JAV tikėjosi Maskvos paramos per
tebevykstantį karą su Japonija. Juo-
lab kad Rytų Europa buvo praryta
laipsniškai. Maskva galutinai įsi-
tvirtino Čekoslovakijoje tik 1948-aisi-
ais, tai yra praėjus trejiems metams
po karo pabaigos. Tokiomis aplinky-
bėmis joks atsakingas valstybininkas
negalėjo rizikuoti karu.

Ne visoms mažoms šalims nesise-
ka. Klesti Šveicarija, Liuksemburgas,
Lichtenšteinas. Ir Belgija. Ne visada
taip buvo. XVI amžiuje Belgija, tiks-
liau – tos žemės, kurios sudaro da-
bartinę jos teritoriją, buvo pagrindi-
nis Ispanijos ir Olandijos karų kovos
laukas. XVII–XVIII amžiuje ten grū-
mėsi Prancūzija su Anglijos palaiko-
momis koalicijomis. Pirmojoje XX
amžiaus pusėje Vokietija buvo oku-
pavusi ją dukart. Ir abu kartus elgėsi
barbariškai. 1914 metų rudenį Vokie-
tijos kariuomenė myriop nuteisė tūk-
stančius nekaltų gyventojų neva už
terorizmą, sunaikino Liuveno univer-
siteto biblioteką, įvedė nuožmų oku-
pacinį režimą. Kai Prancūzija ir Vo-
kietija atsisakė savo teritorinių ambi-
cijų, Belgija tapo ramia, saugia vals-
tybe.

Mažas šalis dažnai kankina
menkavertiškumo kompleksas, įsi-
tikinimas, kad galingesnės valstybės
nelaiko jų visavertėmis partnerėmis,
nepaiso jų nuomonės. Iš tiesų didžio-
sios šalys ne visada elgiasi didžia-
dvasiškai, moka kietai ginti savo in-
teresus. Kita vertus, netikslu jas kal-
tinti nuosekliu abejingumu. Solida-
rumas ir atsakomybės jausmas su-
vaidino didesnį vaidmenį skatinant
Europos Sąjungą į savo gretas priimti
Rytų Europos ir Baltijos kraštus,
negu savanaudiškas apskaičiavimas.
Ilgainiui narystė bus abiem šalims
naudinga, bet daugiau laimės nau-
jokės, kurios ilgai bus dotuojamos ir
šelpiamos.

Nerealu tikėtis, jog didžiosios
šalys vertins padėtį taip pat, kaip ir
mažosios. Bus arogancijos proveržių.
Chrestomatiniu tapo Prancūzijos
prezidento Jacques Chirac pastaba,
kad naujos NATO narės, parem-
damos JAV karą Irake, praleido pui-
kią progą patylėti. Panašia dvasia
prabilo ir ne vienas Vokietijos poli-
tikas. Berlynas nekreipė dėmesio į
Baltijos kraštų būgštavimus dėl ga-
limų dujotiekio „NordStream” poli-
tinių ir ekologinių pasekmių.

Tačiau svarbiausiais klausimais
nėra pagrindo abejoti, kad didžiosios
Vakarų šalys yra patikimos part-
nerės. Tokiomis būti skatina ir prin-
cipai, ir savanaudiški interesai. Lie-
tuva sulauks Belgijos likimo.

,,Lietuvos žinios”

Lietuvių tautos
valanda

BRONIUS NAINYS

Televizijos bokštas Vilniuje matomas iš toli, todėl 1991 m. sausio
13-tą lengvai jį rado šimtatūkstantinė vilniečių ir sostinės ap-
linkoje gyvenančių žmonių minia. Žvelgiu į tos dienos įvykiams

paminėti JAV Lietuvių Bendruomenės valdybos išleistą nuotraukų albu-
mą. Viršelyje – rankose tvirtai laikydamas trispalvę, prieš tanką ryžtingai
stovi jaunas lietuvis. Toliau, prieš tanko pabūklo vamzdį nosis sukišę,
drąsūs tuzino jaunų vyrų ir merginų veidai. Kitoje nuotraukoje – šalmuoti
rusų kareiviai šautuvų buožėmis daužo moters nugarą. Dar kitoje – nuo-
gomis rankomis okupanto tanką bando sulaikyti trys pagyvenę vyrai. Už
jų – į nakties tamsą driekiasi žieminių kepurių ir vilnonių skarelių gausa,
nuo žiemos šalčio dengianti vyrų ir moterų galvas. Dar vienoje – jaunų
vyrų ir merginų būrys, prieš tanką iškėlę dviejų pirštų „V”. Ženklas,
Tėvynės laisvę ginanti pergalė – mūsų pusėje…

Verčiu kitus šio albumo puslapius. Rankomis susikibę beginkliai vyrai
tveria kelią šarvuotiems, šautuvais ginkluotiems rusams. Šalia jų – ant
grindinio guli okupanto tankų sutraiškyti trijų Televizijos bokšto gynėjų
jaunų vyrų kūnai.

Verčiu toliau. Tūkstančiai Lietuvos laisvės gynėjų, apsupę Seimo rū-
mus, stato užtvaras, krauna smėlio maišų tvorą. „Dieve Visagali, gelbėk
mūsų mylimą Tėvynę Lietuvą” – keturios viduramžės moterys aukštai
kelia plakatą su šiais maldos žodžiais. „Lietuva bus laisva per amžius”,
„Laisvė Lietuvai”, „smurtas negali būti pagerbtas”, „smurtas turi baig-
tis” – mirga dešimtys šūkių ant Spaudos rūmų sienų.

Paskutiniai albumo puslapiai – laidotuvės. Šimtatūkstantinė minia,
nuo pečių ant pečių perkilnodama, Vilniaus gatvėmis neša žuvusiųjų Lie-
tuvos laisvės gynėjų karstus į kapines. Priešakyje jų – didžiulės aukų nuo-
traukos. Įspūdinga, skausmą kenčiančių veidų, liūdna eisena. Tačiau oku-
pantui šios laidotuvės – tik pasityčiojimas. „Lietuviai labai iškilmingai
laidoja per eismo nelaimes keliuose žuvusius žmones”, – Maskvoje ciniš-
kai burnoja kažkoks šlykštynė, specialiai žmonėms žudyti išmiklinto, Lie-
tuvos pasienio sargybą Medininkuose išžudžiusio „Omono” karininkas.

Vartau šį albumą, vėl žvelgdamas į jau daug kartų matytas nuotrau-
kas, ir skausmas veria širdį. Iš naujo ir giliai. Dar ir dėl kitos priežasties.
Grįžtu atgal į šios šiurpios nakties prisiminimus, ir kažkaip lyg gėda, kad
tuo laiku buvau ne ten, prie Televizijos bokšto, bet sėdėjau Amerikoje,
Lemonte, tik retkarčiais telefonu pasiteiraudamas – beje, tuo laiku ir li-
niją buvo sunku gauti – kas ten vyksta. O kas ten iš tikrųjų vyko, sunku
suvokti dar ir dabar. Bet dar sunkiau išmatuoti, ir klausimas: kokiu mastu
tai reikia daryti? Taip, tai buvo lietuvių tautos patriotizmo išraiška. Tai
neabejotina, tačiau koks gilus šis patriotizmas turėjo būti, jeigu jis galėjo
paniekinti lietuvio – seno ir jauno, vyro ir moters – baimę nuogomis ran-
komis stoti prieš okupanto tankus ir ginti savo Tėvynės laisvę? Niekas
tada neklausė, kuris iš jų LDDP, kuris LPP, kuris kairysis, kuris dešinysis,
ir niekam nerūpėjo, kas ir kaip už tai jam atlygins. Tai buvo mūsų, lietu-
vių tautos, valanda. Pareigos, bet kartu garbės ir pasididžiavimo valanda.
Garbės per amžius. Taip ir tikrai. Tuo labiau kad ši pareiga – tik sava-
noriška, savo pačių supratimu bei pasiryžimu pasirinkta ir vykdyta. Net
ir gyvenimą aukojant. Už mirtį juk niekas neatlygina.

Tačiau neteisus būčiau, jeigu tik čia sustočiau. Tokių valandų – ne
viena. Ypač jų gausus praėjęs šimtmetis. Aštuonioliktųjų metų savano-
riai, keturiasdešimt pirmųjų – sukilimo dalyviai, generolo Plechavičiaus
armijos kariai, Tėvynės apsaugos rinktinės kovotojai, dešimtį metų prieš
sovietinį okupantą kovoję partizanai jungiasi kartu su čia minimais Sau-
sio tryliktosios lietuviais patriotais, apgynusiais dabartinę, laisve besi-
džiaugiančią, nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tad kartu turi jungtis ir
juos vertinantis mastas.

Skaitau pranešimus spaudoje: Sausio tryliktosios kova bus paminėta.
Ir Lietuvoje, ir išeivijoje. Įvairiose vietovėse su įvairia programa. Taip pat,
kaip kiekvienais metais. Be abejo, įspūdingiausias minėjimas vyks Vil-
niuje. Jo viršūnė – bėgimas per miestą, iš Antakalnio kapinių, kur pa-
laidoti paskiausieji kovotojai, iki Televizijos bokšto. Skelbiama – bėgimas
visiems dėl Lietuvos laisvės kovojusiems pagerbti. Ir čia vėl kyla daugelio
žmonių daug kartų tokiomis progomis keltas klausimas: ar minėjimas tik
toks? Visiems kovotojams prisiminti? Žinoma, kiekvienas minėjimas turi
savo vertę ir negali būti išbrauktas iš gyvenimo, tačiau visų tų kovotojų
prisiminimas turi būti įprasmintas ateičiai neužmirštamai. Amžiams, kol
tik pasaulis, o kartu su juo ir lietuvių tauta, gyvens. O toks įprasminimas
– tik paminklas. Ir ne bet kur, bet tik Lietuvos sostinėje Vilniuje ir pačio-
je ryškiausioje jos vietovėje – Lukiškių aikštėje. Beje, ne pirmas šis mano
siūlymas, daug kartų kėliau jį spaudoje, valdžios įstaigose, merijoje ir
visur kitur, kur tik tinkamą progą radau. Kėlė jį buvę partizanai, pogrin-
dininkai, politiniai kaliniai, tremtiniai. Bet, deja, kol kas be pasekmių. Iš
kažkur, kažkas ir kažkodėl kiša koją. Didelę koją. Amžiams įprasminti
lietuvių tautos kovą už savo laisvę, sau patiems priminti ir pasauliui
skelbti apie garbingiausias jos valandas, kuriomis lietuviai gali didžiuotis,
kasmet pagerbdami jas kūrusius kovotojus pačioje garbingiausioje tautos
vietovėje, mums nevalia.

Bet taip būti negali. Lietuvių tautos garbingiausioji valanda turi
spindėti pasauliui pačiomis skaisčiausiomis šviesomis ir iš pačios ryškiau-
sios vietovės. Tikėkime, kad naujoji valdžia tai supras. Ir nesutikim, kad
tai jau per vėlai.

Balsas.lt
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Prieškalėdinė „Vaiko vartų į mokslą” popietė
ANELÈ PEÇKAITIENÈ

2008 m. gruodžio 9 d. būrelio
„Vaiko vartai į mokslą” (VVĮM) vado-
vės Bronė Nakienė ir Judita Mamai-
tytė su talkininkėmis surengė gražų
pabendravimą, kurio tikslas – surink-
ti paramą Lietuvos vaikučiams.

Atvykę temstant, dalyviai buvo
nustebinti papuošimų gausos. Me-
džiai aplinkui džiaugsmingai tviskėjo
nuo įvairių lempučių. Viduje – vai-
nikai, žvakės, angelai ant sienų ir ki-
tos subtilios puošmenos, rodančios
didžios užgimimo šventės laukimą.
Prieškambaryje – unikali prakartėlė
iš medžio. Atvykę visi pajutome šven-
tinę nuotaiką ir šių namų šilumą.
Papuoštoje verandoje, kurios langai
žibėjo lemputėmis, išdėstyti gaivi-
nantys gėrimai, vynas, o prieš
verandą – stalas, nukrautas valgiais.
Pakvietus visus sėstis prie stalų,
Bronė Nakienė susirinkusius pasvei-
kino gražia kalba.

Mieli ,,Vaiko vartai į mokslą”
būrelio nariai ir svečiai. Ačiū, kad
taip gausiai susirinkote. Mūsų taip
nebedaug liko, tad norime, kad visi
pabendrautumėm, pasidžiaugtumėm
ir paremtumėm su meile nelaimingus
vaikus Lietuvoje. Apie meilę taip
sakoma: Meilė – didžiausias turtas,
kurį dovanojame neskaičiuodami jo
vertės. Meilė – ji kuria, ji gimdo, ji
žadina geriausias savybes, slypinčias
žmoguje. Mes šį vakarą susirinkome
išreiškti meilę artimui – nelai-
mingam vaikui.

Kiekvienam iš mūsų norisi ži-
noti, kaip sekasi ,,Vaiko vartai į
mokslą” organizacijos darbas. Dien-
raštyje ,,Draugas” vienu sakiniu la-
bai gražiai apibūdinta: ,,Pamažu, pa-
mažu... gerumu, gerumu”... Taip,
kaip ir mes auginome, mylėjome,
auklėjome savo vaikus – pamažu,
pamažu... gerumu, gerumu...

2008 m. rugsėjo mėnesį į Čikagą
pasiuntėme nario mokestį ir aukas, iš
viso 905 dolerius. Ypatinga padėka
Rūtai ir Albinui Strazdžiams už 500
dol. auką, taip pat Genei ir Vytautui
Gedminams už 55 dol., Viktorijai
Dėdinienei 10 dol., Albertui Kvečui
10 dol. ir Irenai Lewis 10 dol. Ir ačiū
visiems, kurie užsimokėjo nario mo-
kestį... Gražiausių Šventų Kalėdų
linkime mudvi su Judita Jums vi-
siems.

Baigsiu Ritos Šlaitaitės eilėraš-
čio posmeliu: Tebūna jūsų sieloj šian-
dien šventė, / Teviešpatauja ramuma.
/ Ir nieks neišdrįs pabelsti / Su liūde-
sio gaida.

Po to kalbėjo Vida Nakaitė:

„Vaiko vartai į mokslą” sulaukė
10-ies metų sukakties. Šiuo metu yra
devyni dienos centrai: Kaune, Mari-
jampolėje, Kazlų Rūdoje, Naujojoje
Akmenėje, Užpaliuose, Rumbonyse,
Žemaičių Kalvarijoje ir du Vilniuje.
Juose dirba daugiau nei 40 darbuoto-
jų, o savanorių skaičius vis keičiasi.

Noriu jums papasakoti, kaip pa-
vyzdį, kas praktiškai vyksta viename
iš centrų – Žemaičių Kalvarijoje. Šis
centras nėra arti didmiesčių. Jį lanko
70 vaikų iš Žemaičių Kalvarijos ir
apylinkės kaimų. Gyvenimas kaime
išsiskiria buities skurdumu, dažnas
vaikas iš socialinės rizikos šeimos
neturi ne tik kur ruošti pamokų, bet ir
kur nusiprausti. Pas kai kuriuos net

nėra elektros. Po mokyklos vaikai
ateina į centrą ir atlieka namų dar-
bus. Virtuvėje vaikai mokomi, kaip
pasiruošti valgyti ir gauna užkan-
džius. Kai reikia, jie išsimaudo nau-
jai įrengtame duše. Jie mokosi rank-
darbių, tikybos, yra vedamos charak-
terio ugdymo pamokos, užsiėmimai
bei diskusijos. Neseniai šiame centre
buvo pagerintas kompiuteris, įsigytas
fotoaparatas, užsakyti liaudies inst-
rumentai, virtuviniai baldai ir siuvi-
mo mašinos.

O dabar noriu perskaityti kelis to
centro veiklos koordinatorės Jolantos
Virbickienės žodžius: ,,Galiu pasi-
džiaugti, jog turim ir tokių atvejų,
kai labai stipriai gėrusi mama pri-
ėmė mūsų pagalbą ir sutiko gydytis.
Na, o dabar ji jau dirba, o vaikai
šviečia kaip saulės. Kiek daug reiškia
Mama. Kai ji yra sveika, blaivi.
Dėkoju Dievui už tokius atvejus. Tai
stiprina viltį, jog nėra tas mūsų dar-
bas toks beviltiškas. Rezultatai kar-
tais tokie akivaizdūs.

Padedam, kaip galim. Svarbiau-
sia – tikruma, kad jaustų, kad be
pozos, o iš visos širdies. Ir džiaugiuo-
si, kai pasiseka. O kai šeimai padėti
nepavyksta, džiaugiuosi ir tuo, kad
vaikams galim suteikti bent dalinį
saugumą, kad jie turi vietą, kur gali
ateiti, kur jų laukia, juos išklauso,
myli. Tai jau labai daug, ir vaikai tai

supranta, todėl noriai glaudžiasi prie
mūsų.

Kiekviena diena kupina viso-
kiausių mažų stebuklų. Džiaugiamės
kartu su vaikais. Iš jų galima pasi-
mokyti paprastume stebuklus matyti.
Nors ir kaip jie sunkiai gyvena. Su-
sirenka kaip didelė šeima. Kaip gra-
žu, kai sustojam maldai prieš valgį.
Tokia tikruma.”

2008 metais septyni VVĮM nariai
(valdybos nariai bei rėmėjų būrelių
koordinatorės) lankėsi Lietuvoje. Apie
apsilankymą jie pasakojo: ,,Ūpą kelia
asmenys, dirbantys su vaikais, kurie
stengiasi matyti vilties žiburėlius.
Gal todėl net po dešimties veiklos me-
tų organizacijos nariai jaučia savo
darbo ir paramos reikalingumą, nes
savo darbu jie remia tuos, kurie diena
iš dienos dirba su rizikos grupės šei-
mų vaikais Lietuvoje”. Jei norite dau-
giau sužinoti apie mūsų organizaciją
galite sekti žinias ‘Drauge’, ‘Ameri-
kos lietuvyje’ arba galite kreiptis į

mane, nes aš esu surinkusi aprašy-
mus, kuriais mielai pasidalinčiau.

Po pranešimo kun. Izidorius
Gedvila sukalbėjo maldą ir visi buvo
pakviesti pasivaišinti prie gausiai ir
meniškai pateiktų valgių. Namai bu-
vo pilni geros nuotaikos, kalbų ir juo-
ko. Kai pagalvoji, pradedi suprasti,
kaip žmogui reikalingas gerumas. Ir
kaip jis yra reikalingas blogio sužalo-

toms vaikų širdelėms. Kokie dideli
dvasia yra tie žmonės, kurie save
atiduoda, kad kito akyse įžiebtų
džiaugsmo ir vilties kibirkštėlę, kad
parodytų, padėtų vaikui pasirinkti ne
alkoholiko, ne narkomano, bet doro
žmogaus kelią. Tiems žmonėms nie-
kas paminklų nestatys. Gal nedauge-
lis ir sugebės įvertinti jų darbus. O
kas pasakyts ačiū ir tinkamai įvertins

tuos žmones čia? Juk jei ne jų supra-
timas ir jautri širdis, kas gi paleng-
vintų tų nelaimingų vaikų dalią?
Kas?

Bet šie žmonės kuklūs. Jiems ne-
reikia tuščios garbės. Jie pagal įsa-
kymą „Mylėk savo artimą” daro tai.
Argi ne džiugu, kad toks mažas lietu-
vių telkinys Sunny Hills surenka
vaikams tokias sumas pinigų? Tai
reiškia, kad čia nėra kito nelaimei
abejingų žmonių. Didžiuojamės būre-
lio steigėjomis, rėmėjais ir dabarti-
nėmis vadovėmis Brone Nakiene ir
Judita Mamaityte.

Gerokai pasivaišinę išgirdome
pranešimą, kad bus loterija, bilieto
kaina 1 doleris. Judita Mamaitytė ir
Vida Nakaitė linksmai juokaudamos
pardavinėjo bilietus. Vakaro dalyvių
buvo 32, pirko visi, ir ne po vieną. O
laimėjimų buvo įvairių, pradedant
lietuviška, iš Čikagos Nakų anūkės
atvežta duona, šakočiu, lietuvišku
alumi, brendžiu ir vynu, baigiant
suaukotomis vazomis, stiklais ir
visokiais kitokiais dalykėliais. Sunny
Hills dailininkės Irena Lewis ir Dalia
Estka loterijai padovanojo po savo
tapytą paveikslą. Visi džiaugėsi lai-
mėjimais ir jų gausa.

Po loterijos buvo kava ir pyragai.
Klebonas F. Szczykutowicz nuošir-
džiai padėkojo rengėjoms už tokį
gražų ir kilnių tikslų siekiantį ren-
ginį, prisidėdamas ir savo auka Lie-
tuvos vaikučiams. Visi sugiedojo ren-
gėjoms „Ilgiausių metų”. Suskaičia-
vus aukas ir kitas pajamas gauta soli-
di suma. Su bilietais, loterija ir
aukomis surinkta ir išsiųsta VVĮM
2,134 dol.

Bronė Nakienė nuoširdžiai padė-
kojo visiems talkininkams, aukoto-
jams ir vakaro dalyviams. Manau,
kad kol dar yra tokių žmonių, blogiui
nepasiseks užpūsti širdyse vilties
žiburėlio Tėvynėje.

Centro ,,Kalėdų angelas” koordinatorė Jolanta Virbickienė dalina visiems
vaikams dovanas iš savo dovanų maišo.

Organizacijos remiamas centras „Vilties vėrinėliai” Žemaičių Kalvarijoje
surengė savo Kalėdų šventę centrą lankantiems vaikams ir jų mamoms.

Nuotr. iš Žemaičių Kalvarijos archyvo.

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

Per WCEV radijo stotî 1450 AM banga
kiekvienâ vakarâ nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

klausykite seniausios Amerikoje
lietuviškos radijo laidos

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242
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OMAHA, NE
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A. Smetona vieneriais metais
atidėjo Antrąjį pasaulinį karą
ALGIS VIRVYTIS

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Vo-
kietijos pramonė: technika, chemi-
niai produktai ir t. t., įsigalėjo Euro-
poje ir įsigalėdama Amerikoje stūmė
Anglijos ir Prancūzijos rinkas iš ša-
lies. Vokietijos įsigalėjimas buvo pa-
rakas Antrajam pasauliniam karui
užsiliepsnoti, o statinė parako pilnėjo
kasdien. Reikėjo tik kibirkšties, kurią
įžiebė revoliucionierius, nušaudamas
Austro-Vengrijos sosto įpėdinį Pran-
ciškų Ferdinandą ir jo žmoną 1914
metais birželio 28 dieną. Vokietija su
talkininkais nedelsdami 1914 m. lie-
pos 28 dieną pradeda Pirmąjį pasau-
linį karą.

Karo troškę vokiečiai su sąjun-
gininkais karą pralaimi. Nugalėtojai
sąjungininkai su Amerikos finansų
ministru Henry Morgenthau priekyje
paruošia planą sunaikinti Vokietijos
pramonę, paversti ją kiaules augi-
nančiu kraštu. Vokietija turi atlyginti
nuostolius milijardais aukso markių.
Tokios sumos Vokietija per keletą
šimtų metų nebūtų galėjusi surinkti.
Vokietijos Ruro kraštas, pilnas gele-
žies rūdos ir anglių, atiduodamas
Prancūzijai. Vokietijos žemės sukar-
pomos, sudarius mažas valstybėles ar
pridūrus jas prie kitų valstybių.
Lenkija gauna didžiulį ruožą – kori-
dorių į jūrą per Rytprūsius iki Bal-
tijos su Dancigo miestu. Lietuva net
Klaipėdos negauna. Atrodo, kad nie-
kas Lietuvos nepastebėjo. Vokietijos
atstovai buvo pašaukti į Versalį pasi-
rašyti sutartį, paruoštą Morgenthau.
Vokiečiai, perskaitę sutartį, norėjo
derėtis, bet sąjungininkai nesutiko.
Vokiečiai pasirašė, nes nebuvo kitos
išeities.

Vokietija sugriauta, miestai sude-
ginti, nėra pramonės, nėra darbų. Su-
kuriamos gatvių virtuvės, kur kas-
dien alkani vokiečiai gaudavo po du-
benėlį sriubos ir riekę duonos. Vokie-
čių markė kasdien smukdoma, po ke-
leto metų net porą kartų per dieną
tol, kol kepaliukui duonos pirkti
reikėjo 10,000 markių.

Įsigalėjo nedarbas, skurdas ir
badas. Lenino komunistai skubėjo į
skurstančią Vokietiją. Ten jiems se-
kėsi, nes vokiečiai vilties nebeturėjo.

Palengva į politiką lindo Hitleris,
labai gabus oratorius, aršus komu-
nizmo priešas. Mažai žinomas, bet re-
miamas net garsių ir turtingų pra-
monininkų, buvo išrinktas su tik 2,8
proc. balsų.

Hitleris atmetė visus sąjunginin-

kų reikalavimus, kūrė Vokietiją pa-
gal savo kurpalį. Atsiėmė Ruro kraštą
iš Prancūzijos ir kitas žemes.

Tuo metu lenkai Dancigo korido-
riuje darė labai didelį spaudimą prū-
sų vokiečiams norėdami juos išstum-
ti. Hitleris reikalavo, kad lenkai su-
darytų sąlygas kirsti Dancigo korido-
rių keliais ir geležinkeliais, paleng-
vinant susisiekimą su šiaurine Ryt-
prūsija. Lenkai nesutiko ir dar labiau
spaudė vokiečius.

Lenkija, matydama Vokietiją
stiprėjant, nutarė pabandyti laimę
ultimatumu Lietuvai. 1938 m. kovo
17 dieną lenkai per Latviją pateikia
ultimatumą – „Priimti Lenkijos am-
basadą Kaune arba karas”. Tam prie-
žastį lenkai rado seniai naudojamoje
provokacijoje: lenkai, aprengę kalinį
lenko kario apranga, jį nušauna, nu-
meta prie Lietuvos sienos ir apkalti-
na Lietuvą lenkų kario nužudymu.

Lietuvos prezidentas Antanas
Smetona pasitaria su ministrais, pra-
šo pagalbos demokratiją ir laisvę gi-
nančios Amerikos, Anglijos, Prancū-
zijos užtarimo. Visi tyli, tik Vokietija
garsiai ir aiškiai gėdina Lenkiją, kad
ši puola grasinimais mažą, sau nely-
gią valstybę. Lietuva lenkų ultima-
tumą priima.

Tarkime, Smetona nebūtų pri-
ėmęs lenkų ultimatumo. Tuomet len-
kai būtų puolę Lietuvą, žudę, deginę
viską iki Palangos. Vokiečiams tada
buvo labai gera proga pulti Lenkiją
gelbstint Lietuvą. Vokiečiai per porą
savaičių būtų nustūmę lenkus iki ryt-
inės Lenkijos sienos be Rusijos įsivė-
limo į karą prieš Lenkiją. Tada Lie-
tuva būtų jau Vokietijos globoje ir, ka-
rui prasidėjus, su Rusija būtų karia-
vusi Vokietijos pusėje. Manau, kad
latviai, estai ir suomiai būtų prisidėję
kovoje su sovietine Rusija.

Tokia karo eiga nebūtų davusi
progos anglams, prancūzams ir Ame-
rikai pulti Vokietiją, nes nebūtų buvę
„aiškios priežasties”.

Įdomu, kaip karas būtų pasibai-
gęs, kaip Europa ir pasaulis šiandien
atrodytų, jei mūsų prezidentas Sme-
tona būtų atmetęs lenkų ultimatu-
mą? Palieku istorijos mėgėjams pa-
bandyti rasti atsakymą. Gal šis istori-
jos faktas ir pagalvojimai mums su-
kels norą pamąstyti ir palyginti pra-
eitį su šių dienų įvykiais?

Pažinkime istoriją, nagrinėkime
ją, atskirkime priešus nuo draugų,
kuo galime pasitikėti ir kuo ne. Ir
niekada neužmirškime istorijos, kad
ši nepasikartotų.

Pradėjome eiti link šviesos per-
galės prieš naktį ir laipsniško gamtos
atgijimo. Susikaupę giedojome kū-
dikėlio Jėzaus gimimo garbei. Su dė-
mesiu klausėmės kunigo Liudo Mi-
liausko Kalėdinio pamokslo apie in-
dėno tėvo pasiaukojimą, sergėjant sa-
vo sūnų pavojų pilname miške naktį,
kaip Dievas sergėja kiekvieną iš mū-
sų...

Prisidegėme savo žvakutes nuo
Šventosios ugnies, atkeliavusios iš
Betliejaus.

Skambėjo lietuvių kilmės atli-
kėjos Renee Wilson arfos muzika.
Fleita grojo Andreas Wiede, gerbia-
mų parapijiečių Algirdo ir Idos Jo-
nušaičių anūkas.

Lena Maksimavičienė

KALĖDOS TĖVIŠKĖS PARAPIJOJE

Omaha – maža lietuviška bend-
ruomenė, jau daugelį dešimtmečių
ruošia lietuviškas Kūčias, kurios
sutraukia gražų skaičių dalyvių. Ir
šiais metais mūsų darbščios LB val-
dybos dėka jos buvo gražiai suruoš-
tos. Kūčiose dalyvavo 88 asmenys.
Mes, Omahos lietuviai, džiaugiamės,
kad turime jaunų žmonių, kurie tęsia
tradicinę Kūčių vakarienę. Širdingai
jiems dėkojame už jų įdėtą sunkų ir
kruopštų darbą.

* * *
Malonu, kad buvęs ilgametis

Omaha gyventojas, jau daugelį metų
gyvenantis šiaurinėje Minnesota val-
stijoje, toli nuo lietuviškų vietovių,
nenutolo nuo savo tautos. Savo gy-
venvietėje savo seneliams ir tėvams
atminti pastatė gražų lietuvišką
kryžių.

* * *
Choras „Rambynas” pasirodė pa-

rapijų koncerte. Ačiū Algiui Totilui,
pianistei ir visiems choristams už jų
įdėtą darbą ir pasiaukojimą.

* * *
Omaha lietuviška svetainė yra

lietuvybės centras. Ten vyksta įvai-
rūs renginiai, kurių metu vaišina-
masi skaniais kepsniais, kavute ir
visokiomis vaišėmis. Tai darbščių
moterų dėka.

* * *
Omaha „Aušros” šokėjai pradėjo

pirmąsias repeticijas su jaunaisiais
šokėjais, kurie pašoko „Noriu miego”
ir gražiai pabendravo.

Parengė
Algimantas AntanėlisOmaha „Aušros” šokėjai. Nuotr. iš XIII Šokių šventė leidinio.
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Vyriausyb∂ Lietuvâ gaivins
Europos pinigais

Siùloma trumpinti pilietybès
priesaikos davimo laikâ

Atkelta iš 1 psl.
šiandien esame panaudoję 3 mlrd.
litų – liko 4 metai, tai per metus
turime beveik po 10 mlrd. panaudoti.
Jei juos panau-dosime ir spartinsime
pinigų skirsty-mo procesus, manome,
kad galime pasiekti gerų rezultatų”,
– kalbėjo jis.

Planuojama, kad mikrokreditų
fondas, kuriam yra nukreipta dalis
ES paramos ir kuris yra valdomas
Europos investicijų banko, bus didi-
namas iki 500–1000 mln. litų.

„Bandysime gauti iš Europos in-
vesticijų banko papildomą finansa-
vimą, kad tos lėšos būtų tarp 0,5 ir 1
mlrd. litų, jos būtų skirtos keturioms
pagrindinėms programoms. Tai kre-
ditavimas – mikrokreditai ir eksporto
kreditavimas. Antroji priemonė – ri-
zikos kapitalas. Trečioji – verslo an-
gelų projektai. O ketvirtoji – verslo
angelų visi projektai”, – aiškino D.
Kreivys.

„Yra įvairių įstaigų, su kuriomis

vyksta derinimas. Europos investici-
jų bankas aktyvus, čia galima tikėtis
naudingų rezultatų. Taip pat – Šiau-
rės investicijų bankas”, – aiškino A.
Kubilius.

Tarp valdžios planų yra suma-
žinti administracinę naštą verslui
„per dvejus metus 30 proc.”, numato
premjeras.

„Verslą kontroliuojančių įstaigų
yra 150 – manome, iki 20 galima iš
karto naikinti, apie 40 sujungti”, –
kalbėjo premjeras. Galutinį sprendi-
mą dėl šių įstaigų priims Saulėtekio
komisija.

Teisingumo ministerijoje yra ku-
riama darbo grupė, kuri teiks Vy-
riausybei pasiūlymus, kaip darbo
santykius daryti lankstesnius.

Didžiausią nuosmukį – apie 40
proc. – rizikuoja patirti statybų sek-
torius, apskaičiavo Finansų ministe-
rija. Pinigai bus skiriami dviem bū-
dais. Visų pirma – visuomeninių pa-
statų šiltinimui, tam numatyta 800

Vilnius, sausio 12 d. (ELTA) –
Kad patobulinta asmens tapatybės
kortelė kainuos 80 litų, valdžia žinojo
dar nuo praėjusių metų vidurio. Ta-
čiau paprastiems Lietuvos piliečiams ši
informacija buvo neprieinama.

Informacija apie naujus asmens
dokumentų įkainius gruodžio pradžio-
je buvo paskelbta tik ,,Valstybės žinio-
se”, o paskutinėmis praėjusių metų
dienomis – ir rašteliuose ant migracijos
tarnybų kabinetų durų.

Migracijos departamento vadovas
Almantas Gavėnas apgailestavo, kad
dauguma žmonių, kurie ,,Valstybės ži-
nių” neskaito, paprasčiausiai negalėjo
sužinoti, kad asmens tapatybės kortelė
šiemet kainuos nebe 10, o jau 80 litų.

,,Ko gero, informacijos tikrai ne-
pakako. Tai – nesusipratimas ir tam
tikrų tarnybų darbo trūkumas”, – sakė
pareigūnas.

Tie, kurie buvo apsukresni ir su-
gebėjo sužinoti, kad šįmet asmens ta-
patybės kortelė brangs, suspėjo ją gau-
ti arba užsisakyti paskutinėmis praė-
jusių metų dienomis. Tačiau eilėse te-

ko praleisti kelias valandas.
Kai kurios migracijos tarnybos

paskutinėmis 2008 m. dienomis išvis
kortelių neišdavinėjo, nurodydamos,
kad jos bus išduodamos tiktai po Nau-
jųjų metų. Tačiau buvo nutylima, kad
už naują kortelę teks mokėti aštuonis
kartus daugiau.

Paklaustas, kodėl naujasis asmens
dokumentas šitaip smarkiai pabrango,
A. Gavėnas aiškino, kad už jį reikia su-
mokėti tik trečdalį tikros kainos, o kitą
dalį padengia valstybė.

Naujose asmens tapatybės korte-
lės laikmenose įrašomas asmens atpa-
žinimo elektroninėje erdvėje pažymėji-
mas ir kvalifikuotas pažymėjimas, ku-
riuos sudarys Gyventojų registro tar-
nyba. Tokia kortelė suteiks galimybę
pasirašyti elektroninius dokumentus.

Su naująja asmens tapatybės kor-
tele bus galima važiuoti ir į tas valsty-
bes, tarp kurių ir Lietuvos galioja be-
vizis režimas. Bet vykstant į JAV, Ka-
nadą ar kitas šalis, kurios iš atvyks-
tančiųjų reikalauja vizų, teks naudotis
pasais.

Vilnius, sausio 12 d. (1000.odi-
seja.lt) – Sausio 10 d. Lietuvos vardo
tūkstantmečio šventės kviesliai ap-
lankė jau šeštąją lietuvių bendruo-
menę, kurią nuo Lietuvos skiria ne

tik tūkstančiai kilometrų, bet ir 11
valandų laiko skirtumas.

Kapitono Naglio Nasvyčio vado-
vaujamą ketvirtąją „Ambersail” įgu-
lą su trispalvėmis pasitiko Naujojoje
Zelandijoje gyvenančių ir turistau-
jančių lietuvių būrys. Buriuotojus
sveikino Lietuvos garbės konsulas
Naujojoje Zelandijoje Jurgis Pečiu-
laitis, vyresniosios kartos emigrantai
iš Lietuvos, jaunimas.

Sutikimo krantinėje metu Auck-
land lietuviams buvo perduotas Lie-
tuvos prezidento laiškas, kviečiantis
Lietuvos vardo tūkstantmetį švęsti
vieningai visiems kartu. Po to bu-
riuotojai ir visi susirinkusieji buvo
pakviesti į Naujosios Zelandijos Lie-
tuvių Bendruomenės valdybos sekre-
torės Dalios Kubiliūtės ir jos vyro Ge-
rald Sharrock namus. Ši šeima ypa-
tingai prisidėjo prie „Ambersail” su-
tikimo Auckkland orgnizavimo.

Oklande baigėsi ketvirtasis Odi-
sėjos etapas, kurio metu kapitono
Naglio Nasvyčio vadovaujama įgula
Indijos ir Ramiuoju vandenynais
plaukė nuo Adelaide (Australijoje)
iki Auckland (Naujoji Zelandija). Iš
viso šio etapo metu per 15 plaukimo
parų įveiktos 2,627 jūrmylės. Pla-
nuojama, kad penktąjį Odisėjos etapą
buriuotojai pradės sausio 15 dieną.

Pabrango asmens tapatyb∂s kortel∂

,,Tùkstantmeçio odisèja” aplankè
tolimâ lietuviû bendruomenê

Î Lietuvos ambasadas –
eilès pretendentû

Vilnius, sausio 12 d. (BNS) –
Jau ne vieną savaitę aptarinėjami
pretendentai į ambasadorių pareigas.
Vyriausybėje kalbama, kad dėl kai
kurių pretendentų susitarė aukš-
čiausi šalies pareigūnai, bet sprendi-
mų kol kas neskelbia.

Didžiausios aistros verda dėl am-
basadoriaus posto Londone, kur
anksčiau dirbo dabartinis užsienio
reikalų ministras Vygaudas Ušackas.
Ministras norėtų, kad šios pareigos
atitektų žinomam verslininkui To-
mui Kučinskui. Bet įtakingi konser-
vatoriai, kurie negali nurimti, kad
ministru paskirtas ne jų partijos at-
stovas, stengiasi šiems planams su-
trukdyti.

Nors prieš kelias dienas V. Ušac-
kas vėl kalbėjo, kad geriausia į Lon-
doną būtų išsiųsti ne karjeros diplo-
matą, o T. Kučinską, Vyriausybėje
kalbama, kad bendražygiai patarė
premjerui Andriui Kubiliui, norin-
čiam kuo greičiau atsikratyti kancle-
rio Valdemaro Sarapino, išsiųsti jį
dirbti ambasadoriumi į Londoną.

Pats A. Kubilius teigė manąs,
kad sprendimą dėl V. Sarapino pa-
skyrimo reikėtų atidėti, nes jis pa-

sielgė nederamai Vyriausybės kance-
liarijos darbuotojams išmokėjęs ne-
mažas premijas. Prezidentas Valdas
Adamkus praėjusią savaitę V. Sarapi-
nui jau suteikė diplomatinį rangą.

Nors Seimo užsienio reikalų ko-
mitetui dar nepateikta nė viena bū-
simo ambasadoriaus pavardė, Užsie-
nio reikalų ministerijoje jau atvirai
kalbama, kad realiausias pretenden-
tas į ambasadoriaus pareigas Vokie-
tijoje yra Politinio planavimo depar-
tamento vadovas Mindaugas Butkus.
Į Italiją greičiausiai bus išsiųstas lai-
kinai Personalo departamentui vado-
vaujantis Petras Zapolskas.

Konservatoriai tikisi, kad Seimas
palaimins jų planą, pagal kurį minis-
terijose atsirastų po kelis politinio pa-
sitikėjimo viceministrus. Tad visiems
ministrams patariama kuo greičiau
atlaisvinti sekretorių vietas.

Todėl Užsienio reikalų ministe-
rijos sekretorius Laimonas Talat-
Kelpša netrukus turėtų išvykti dirbti
į Lietuvos ambasadą Gruzijoje. Kitas
Užsienio reikalų ministerijos sekre-
torius Žygimantas Pavilionis gali būti
išsiųstas vadovauti Lietuvos nuolati-
nei atstovybei Europos Sąjungoje.

Jachta ,,Ambersail”.
1000.odiseja.lt nuotr.

Vilnius, sausio 12 d. (ELTA) – Sausio 10 d. Vilniuje vyko XVIII tradicinis
tarptautinis bėgimas ,,Gyvybės ir mirties keliu”, skirtas žuvusiems už Lietu-
vos laisvę atminti. Šia gražia tradicija pagerbiamas Loretos Asanavičiūtės,
Virginijaus Druskio, Dariaus Gerbutavičiaus, Rolando Jankausko, Rimanto
Juknevičiaus, Alvydo Kanapinsko, Algimanto Petro Kavoliuko, Vytauto Kon-
cevičiaus, Vido Maciulevičiaus, Tito Masiulio, Alvydo Matulkos, Apolinaro Po-
vilaičio, Igno Šimulionio, Vytauto Vaitkaus atminimas. Jau aštuonioliktą kar-
tą rengiamas pagarbos bėgimas nėra varžybos, jame nesiekiama išaiškinti nu-
galėtojų ir prizininkų. Piotro Romančiko (ELTA) nuotr.

Vilnius, sausio 12 d. (BNS) –
Lietuvos pilietybę gavę asmenys pri-
siekti Lietuvos Respublikai turėtų
per metus nuo prezidento dekreto įsi-
galiojimo dienos.

Tokią Pilietybės įstatymo pataisą
Seimo posėdžių sekretoriate įregist-
ravo Žmogaus teisių komiteto pirmi-
ninkas liberalcentristas Arminas Ly-
deka.

Šiuo metu galiojančiame Piliety-
bės įstatyme numatyta, kad ,,asme-
nys, kuriems suteikiama Lietuvos
Respublikos pilietybė, ne vėliau kaip
per 2 metus nuo prezidento dekreto,
kuriuo asmeniui suteikiama Lietuvos

Respublikos pilietybė, įsigaliojimo
dienos viešai ir iškilmingai prisiekia
Lietuvos Respublikai”.

,,Kai svarstėme Pilietybės įsta-
tymo projektą, jau tuomet kilo daug
diskusijų dėl šio termino. Atsižvel-
gėme į Lietuvos pareigūnų, konsulų
pageidavimą neužtęsti procedūros,
padaryti ją baigtinę, ir nuėjome tuo
pačiu keliu, kaip ir daugelis Europos
valstybių”, – tvirtino A.Lydeka.

Anot jo, per dvejus metus gali bū-
ti pakeisti reikalavimai pilietybei įgy-
ti, todėl ,,būtų neteisinga palikti tokį
ilgą terminą”.
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Vilnius, sausio 12 d. (BNS) – Af-
ganistano pareigūnai patvirtino, kad
praėjusiais metais rasti palaikai tik-
rai yra buvusio šalies prezidento
Mohammad Daud Khan, kuris prieš
tris dešimtmečius buvo nužudytas su
daugeliu savo artimųjų per Sovietų
Sąjungos remtą perversmą.

M. D. Khan ir 16 jos giminaičių
palaikai rasti dviejose masinėse ka-
pavietėse viename Kabulo priemies-
tyje esančiame kariniame dalinyje,
žurnalistams sakė sveikatos vicemi-
nistras Faizullah Kakar.

M. D. Khan ir 18 jo šeimos narių,
tarp jų prezidento žmona, keletas

vaikų, brolių ir seserų, buvo nužudyti
1978 m. balandžio 27–28 d. naktį, kai
Sovietų Sąjungos remiami Afganis-
tano komunistai užėmė prezidento
rūmus per kruviną perversmą.

Rugpjūtį pareigūnai pranešė, kad
kapavietėse rasta mažiausiai devyni
M. D. Khan artimieji, tačiau nepa-
tvirtino, ar tarp jų buvo prezidento ir
kitų jo šeimos narių palaikai.

„Ne vienas įrodymas leidžia da-
ryti išvadą, kad rasti palaikai prik-
lauso nukankintam prezidentui
Daud Khan. Esame tuo įsitikinę 100
proc.”, – sakė viceministras F. Kakar,
kuris vadovavo vyriausybiniam
palaikų atpažinimo tyrimui.

Praėjus metams po M. D. Khan
nužudymo Sovietų Sąjungos pajėgos
įsiveržė į Afganistaną ir dešimt metų
buvo jį okupavusios, tačiau vėliau
pasitraukė kilus plataus masto suki-
limui, kurį rėmė JAV ir kitos šalys.

M. D. Khan, kuris buvo nužudy-
tas būdamas 68 metų, pats valdžią
įgijo 1973 m. nuvertęs savo pusbrolį
karalių Zahir Shah, panaikinęs mo-
narchiją ir įkūręs Afganistano res-
publiką.

Paskutinysis Afganistano monar-
chas Zahir Shah mirė 2007 m. Po per-
versmo jis 29 metus gyveno Italijoje,
o į Kabulą grįžo 2002 m.

Artimiausiomis savaitėmis pla-
nuojama surengti iškilmes ir deramai
perlaidoti M. D. Khan ir jo artimųjų
palaikus, sakė F. Kakar.

jame referendume, kurį planuojama
surengti šiais metais, praneša ne-
priklausoma Briuselio naujienų sve-
tainė EUobserver. Sprendžiant iš šių
rezultatų, palankumas Lisabonos
sutarčiai padidėjo 16 proc., palyginti
su gruodį to paties laikraščio sureng-
ta apklausa. Ketinančių balsuoti
prieš šį dokumentą sumažėjo 7 proc.
Ši apklausa surengta ES vadovams
gruodį sutarus suteikti Airijai garan-
tijas, kad Lisabonos sutartis nepa-
veiks kai kurių sričių, tokių kaip
mokesčiai arba šalių neutralumas.

MADŽENĖ
Paauglys Rudi Alvian yra vienas

iš nedaugelio žmonių, kuriems pa-
vyko išsigelbėti iš Indonezijoje nus-
kendusio kelto, – jis audringoje jūro-
je išgyveno tik dėl bananų kekių, ku-
rios jam padėjo išsilaikyti vandens
paviršiuje. 700 t keltas ,,Teratai Pri-
ma” sekmadienį per audrą apsivertė
ir nuskendo. R. Alvian sakė, jog ir jis
būtų nuskendęs, jei nebūtų tarp kel-
to nuolaužų radęs tų bananų. Šis 17-
metis yra tarp 22 išgyvenusių žmo-
nių. Per tą nelaimę dingo beveik 250
žmonių, kurie tikriausiai nuskendo.

TEL AVIVAS
Izraelio pėstininkai visame Ga-

zos ruože kovoja su „Hamas” kovoto-
jais, o premjeras Ehud Olmert
išreiškė viltį, kad Egipto pastangos
dėl taikos gali greit užbaigti šį karą.

Iš viso per šį 17 dienų trunkantį
konfliktą jau žuvo daugiau kaip 900
žmonių, o dar beveik 4 tūkst. žmonių
buvo sužeisti. Lankydamasis Tel
Avivo priemiestyje Holone E. Olmert
sakė, kad Izraelis artėja prie savo tik-
slų, iškeltų šiam konfliktui.

WASHINGTON, DC
JAV išrinktasis prezidentas Ba-

rack Obama interviu, kuris buvo
rodomas sekmadienį, sakė, kad buria
specialią komandą, kuri po jo inaugu-
racijos spręs Artimųjų Rytų konflik-
tą. ,,Komanda užsiims su visais te-
nykščiais veikėjais. Ji sieks sukurti
strateginę prieigą, kuri užtikrintų,
kad ir izraeliečiai, ir palestiniečiai
galėtų įgyvendinti savo siekius”, –
sakė B. Obama.

Pasaulio naujienos

Ukraina pakartotinai pasirašè
sutartî dèl Rusijos dujû tiekimo

Afganistane rasti nužudyto buvusio
šalies prezidento palaikai

TBILISIS
JAV ir Gruzija susitarė dėl ben-

dradarbiavimo gynybos srityje plano.
Apie susitarimą Gruzijos gynybos
ministras David Sicharulidze pa-
reiškė po Washington, DC vykusio
susitikimo su JAV gynybos sekreto-
riaus pavaduotoju Gordon England.
Susitikime, kaip skelbia šaltiniai,
buvo kalbama ir apie Gruzijos narys-
tės NATO galimybes. Praėjusią sa-
vaitę JAV ir Gruzija pasirašė ir Stra-
teginio bendradarbiavimo chartiją.
Šioje chartijoje taip pat kalbama apie
bendradarbiavimą gynybos ir eko-
nomikos sferose.

BRATISLAVA
Slovakai nutarė nebelaukti, kaip

spręsis Rusijos ir Ukrainos dujų
krizė, ir, pažeisdami sutartį su Euro-
pos Sąjunga (ES), atnaujina įšaldytos
atominės elektrinės darbą. Šalies
vyriausybės krizinis štabas nuspren-
dė, kad šiuo metu šaliai gresia visiš-
kas elektros skirstymo tinklų sutriki-
mas. Pagalbinių generatorių eigai
būtinos dujos, o šios atsargos Slo-
vakijoje senka. Jaslovske esantį
branduolinį reaktorių Slovakija iš-
jungė praėjusių metų pabaigoje dėl
įsipareigojimo ES – panašaus pažado,
kokį davė Lietuva.

VARŠUVA
Lenkijos mieste Malborke rasta

masinė kapavietė. Manoma, kad
1945 m. 1,8 tūkst. Vokietijos piliečių
tapo Raudonosios armijos aukomis.
Malborko miesto atstovas atskleidė,
kad kapavietėje rasti žmonių palai-
kai, kurie, tyrėjų nuomone, Antrojo
pasaulinio karo metais tapo masinių
skerdynių aukomis. Lenkijos valdžia
pradėjo tyrimą, praneša Vokietijos
žurnalai „Spiegel” ir „Bild”. Malbor-
ko (vok. Marienburgo) miestas, prie
kurio Viduramžiais įvyko Žalgirio
mūšis, Lenkijai atiteko tik po Antrojo
pasaulinio karo.

DUBLINAS
Naujos apklausos rezultatai

rodo, kad dauguma Airijos balsuotojų
gali paremti Lisabonos sutartį antra-

EUROPA

ARTIMIEJI RYTAI

AZIJA

JAV

Vilnius, sausio 12 d. (BNS) –
Rusijos energetikos milžinė ,,Gaz-
prom” pranešė, kad Kijevas pakar-
totinai be jokių išlygų pasirašė su-
tartį, turinčią užtikrinti, kad Rusijos
dujos vėl bus tiekiamos Europos ša-
lims.

,,Po derybų Kijeve Ukrainos pusė
pasirašė ‘Dujų tranzito per Ukrainą
stebėsenos taisykles’ be jokių papil-
domų išlygų”, – sakoma ,,Gazprom”
pranešime.

Pranešama, kad stebėtojai iš
Europos pradėjo stebėti dujų tranzitą
vakariniame ir pietiniame Ukrainos
regionuose. ES patvirtino, kad Uk-
raina patenkino Rusijos reikalavi-
mus. Pirmininkaujančios Europos
Sąjungoje Čekijos pramonės minis-
tras Martin Riman pareiškė, kad
Maskva dabar neturi priežasčių su-
laikyti dujų tiekimą.

ES šalių energetikos ministrai
renkasi į skubų pasitarimą Briuselyje
apsvarstyti, kaip išspręsti konfliktą
dėl dujų tiekimų. Kaip manoma, per
susitikimo Briuselyje šalys, labiausiai
nukentėjusios nuo dujų konflikto –
Bulgarija, Slovakija ir Rumunija –
prašys suteikti skubią pagalbą.

Susitikime dalyvaus ir ,,Gaz-
prom” vadovybė, Rusijos ir Ukrainos
vyriausybės atstovai.

Rusijos prezidentas Dmitrij Med-
vedev pareiškė, jog, jo nuomone, pro-

tokolas dėl dujų tranzito, kurį Uk-
raina pasirašė su išlygomis, ,,yra
pasityčiojimas iš sveiko proto bei
anksčiau pasiektų susitarimų pažei-
dimas”, ir davė nurodymą nevykdyti
susitarimo.

Tokių pareiškimų priežastis bu-
vo deklaracija, kurią Ukraina pridėjo
prie protokolo. Joje Kijevas atsisakė
naudoti savo dujas techninėms dujo-
tiekio reikmėms, tai yra dujotiekio
darbui užtikrinti. Šiems tikslams
,,Naftogaz” reikalavo, kad ,,Gaz-
prom” skirtų po 21 mln. kubinių
metrų kasdien, o stebėtojai tikrins
duomenis apie dujų tiekimus Ukrai-
nos vamzdynais. Be to, protokolo
priede buvo atsisakyta ,,Gazprom”
stebėtojus įleisti į Ukrainos pože-
mines dujų saugyklas. Kijevo rei-
kalavimus ,,Gazprom” vadovas Alek-
sej Miler pavadino Ukrainos valdžios
mėginimu įteisinti dujų vogimą.

Mohammad Daud Khan.

Apsilankykite
www.draugas.org
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LYDI ŠVENTADIENIS
I eilinis sekmadienis

KRIKŠTAS JORDANE
Jonas skelbė: „Po manęs ateina

galingesnis už mane, – aš nevertas
nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio.
Aš jus krikštijau vandeniu, o jis
krikštys jus Šventąja Dvasia.” Tomis
dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Na-
zareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jorda-
ne. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus
pamatė prasiveriantį dangų ir Dva-
sią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant
jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas:
„Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi
aš gėriuosi.” (Mk 1, 7-11)

Viešoji Jėzaus veikla prasideda
28 mūsų eros metais, kai Jonas
Krikštytojas jam suteikia krikštą
Jordano upėje, šalia Negyvosios jū-
ros, kuri telkšo 400 metrų žemiau
Pasaulinio vandenyno lygio. Evan-
gelistas Lukas praneša, kad Jėzus tuo
metu turėjo apie 30 metų (žr. Lk 3, 1-
2), taigi buvo pasiekęs amžių, sutei-
kiantį teisę viešai veikti.

Krikštas (gr. baptízô – panar-
dinti), kurį Jonas ragino priimti,
skiriasi nuo įprastinių religinių apsi-
plovimų. Jis nekartojamas ir turi būti
konkretus veiksmas, kuriuo visas gy-
venimas pasukamas nauja kryptimi.
Jono krikštas apėmė ir nuodėmių
išpažinimą (žr. Mk 1, 5); ano meto ju-
daizme labiau buvo paplitę formulės
pobūdžio nuodėmių išpažinimai, ta-
čiau būta ir visiškai asmeniško iš-
pažinimo, kai reikėdavo pavieniui iš-
vardinti nuodėmingus poelgius.

Krikšto vyksmas simbolizuoja
pakilimą naujam, kitokiam gyveni-
mui – panardinimas (mirimas nuodė-
mei, senajam gyvenimui) ir iškilimas
(prisikėlimas naujam, malonės gyve-
nimui). Juk, viena vertus, vanduo –
tvanas, cunamis, potvynis, šėlstanti
jūra – simbolizuoja mirtį, naikinimą,
griovimą, o kita vertus, tekantis ir
gėlas vanduo yra gyvybės, gyvenimo,
ramybės simbolis. Visa tai aiškiai
išplėtoja krikščioniškoji krikšto teo-
logija, tačiau pradžia jau glūdi nusi-
leidime į Jordaną ir išbridime iš jo.

Prie Jordano upės krikštytis ėjo
gyventojai iš Judėjos ir Jeruzalės (žr.
Mk 1, 5). Tačiau štai pasirodo kažkas
nauja: „Tomis dienomis atėjo Jėzus iš
Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pa-
krikštijo Jordane.” (Mk 1, 9) Apie
maldininkus iš Galilėjos iki tol ne-
kalbėta, atrodo, jog apsiribojama vien
Judėjos erdve. Tačiau tikroji naujiena
ne tai, kad Jėzus ateina iš kitos geog-
rafinės zonos, taip sakant, iš toli. Tik-
roji naujovė tai, kad jis leidžiasi pa-
krikštijamas, kad jis įsimaišo į pilką
nusidėjėlių, laukiančių ant Jordano
krantų, minią.

Kaip jau matėme, krikštijantis
reikėdavo išpažinti nuodėmes. Pats
krikštas buvo nuodėmių išpažinimas
ir mėginimas nusimesti seną, nenu-
sisekusį gyvenimą ir gauti naują. Ar
galėjo tai padaryti Jėzus? Kaip jis
galėjo išpažinti nuodėmes? Kaip ga-
lėjo atsisakyti gyvenimo iki tol ir
pasukti į naują? Tokie klausimai
turėjo kilti pirmųjų amžių krikščio-
nims. Mato perteiktoje Krikštytojo ir
Jėzaus diskusijoje irgi pateikiamas
klausimas Jėzui: „Tai aš turėčiau
būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas
mane!” (Mt 3, 14)

Ši Jėzaus kelionė, kuri veda Jor-
dano link į nusidėjėlių minią, išreiš-
kia Dievo apsisprendimą ne iš tolo
pagelbėti žmogui, bet prisiimant jo
trapią būtį. Krikščioniui, turinčiam
prieš akis kryžių ir prisikėlimą, tapo
aišku, kas įvyko: Jėzus užsivertė ant
savo pečių visos žmonijos kalčių
naštą ir nunešė ją žemyn, į Jordaną.
Savo veiklą jis pradeda stodamas
nusidėjėlių vieton.

Visa Jėzaus krikšto reikšmė at-
siskleidžia tik kryžiuje: krikštas –
mirties už žmonijos nuodėmės prisiė-
mimas, o balsas per krikštą: „Tu ma-
no mylimasis Sūnus” (Mk 1, 11) – iš-
ankstinė nuoroda į prisikėlimą. Tada
taip pat paaiškėja, kad paties Jėzaus
kalbose žodžiu „krikštas” žymima jo
mirtis (žr. Mk 10, 38; Lk 12, 49).

Tai padeda suprasti krikščio-
niškąjį krikštą. Mirties ant kryžiaus
numatymas, pasireiškęs Jėzaus krikš-
tu, ir prisikėlimo numatymas, pasi-
reiškęs balsu iš dangaus, yra tapęs
tikrove. Jono vandens krikštas dabar
yra pripildytas Jėzaus gyvenimo ir
mirties krikšto. Raginimas krikšty-
tis, – vadinasi, stotis Jėzaus krikšto
vieton ir taip per jo tapatinimąsi su
mumis tapatintis su juo.

Jo nekaltumas ir šventumas pri-
siartino prie mūsų nuodėmės, kad
mes nuodėmėje galėtume prisiartinti
prie jo nekaltumo ir šventumo. Apie
šį vidinį ryšį apaštalas Paulius sako:
„Argi nežinote, jog mes visi, pakrikš-
tytieji Kristuje Jėzuje, esame pa-
krikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu
mes esame kartu su juo palaidoti mir-
tyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš
numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir
mes pradėtume gyventi atnaujintą
gyvenimą” (Rom 6, 3-4).

Rytų Bažnyčia Jėzaus krikšto
ikonoje vaizduoja vandenį kaip skys-
tą kapą, tamsų urvą, nurodantį po-
žeminį pasaulį, pragarą. Jėzaus nu-
žengimas į šį skystąjį kapą, kuris jį
visą apgaubia, yra išankstinis nužen-
gimo į požemio pasaulį veiksmas. Šv.
Kirilas Jeruzalietis († 387) sako:
„Nužengė į vandenį, supančiojo stip-
rųjį”; panašiai sako ir šv. Jonas Auk-
saburnis († 407): „Panirimas ir išni-
rimas yra nužengimo į pragarą ir
prisikėlimo įvaizdis”.

Tad Jėzaus krikštas suvokiamas
kaip visos istorijos pakartojimas, pra-
tęsiant tai, kas praėję, ir užbėgant į
priekį tam, kas bus: įžengimas į kitų
nuodėmes yra nužengimas į pragarą
ne tik stebint, bet kartu kenčiant ir
kentėjimu perkeičiant, perverčiant ir
atveriant gelmių duris. Jėzaus krikš-
tas yra nužengimas į piktosios dva-
sios namus, kova su žmones įkalinu-
siu stipriuoju. Šis stiprusis ir pa-
saulio istorijos jėgomis nenugalima-
sis parbloškiamas ir supančiojamas
stipresniojo, kuris, būdamas lygus su
Dievu, gali prisiimti visą pasaulio
kaltę ir ją iškentėti, visus aprėpda-
mas nužengimu į nupuolusiųjų būtį
ir suteikdamas šiai būčiai naują ko-
kybę.

Parengė
br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Delfi.lt

KARO NUSIKALTIMAS IR
ŠIMTMEČIO PERGALĖ

EDMUNDAS SIMANAITIS

1990 m. gruodžio 14 d. Sąjūdžio
Kauno krašto konferencijoje buvo
aptariama susidariusi padėtis Lietu-
voje. Padažnėjo Sovietų Sąjungos
priešiškų veiksmų. Maskva atvirai
grasino smurtu ir ekonominėmis
sankcijomis, bandydama priversti
paklusti buvusiam Centrui.

Pusamžis okupacijos
nepanaikino Laisvės troškimo

Kremlius niekaip negalėjo susi-
taikyti su mintimi, kad prieš pusę
amžiaus okupuota šalis sėkmingais
teisiniais veiksmais išsiveržė iš im-
perijos narvo. Okupantas sunaikino
pilietinės visuomenės branduolį –
mokytojus, karininkiją, stipriai varžė
dvasininkus. Žiauriomis represijomis
ir brutalia karine jėga buvo nuslopin-
tas dešimtmetį trukęs ginkluotas
pasipriešinimas – žuvo kovose ir buvo
nužudyti 80,000 laisvės kovotojų bei
jų rėmėjų. Iš pagrindų sugriauta
ekonomika ir Lietuvos kaimo socia-
linė sankloda. 1941–1953 metais į Si-
birą ištremti 700,000 gyventojų, o
Gulago katorgoje kankinosi 183,000
piliečių. 1940–1945 metais buvo
priversti pasitraukti iš šalies 320,000
žmonių.

Kremlius tikėjosi genocidu vi-
siems laikams ištrinti iš istorijos ir iš
visuomenės atminties Nepriklauso-
mybės patirtį. O lietuvių tauta pa-
skelbia atkūrusi okupantų sutryptą
valstybingumą. Maža to, drįsta ginti
ir svarbiausia – sėkmingai gina savo
laisves visomis prieinamomis priemo-
nėmis. Kremlius, senu papratimu,
rengėsi provokacijomis, dezinforma-
cija ir smurtu „atkurti sovietų val-
džią” Lietuvoje.

Tuo metu Vakarų didieji politikai
flirtavo su sovietų prezidentu Michail
Gorbačiov, kuris paskelbė perestroi-
ką, tariamai galinčią išgelbėti palie-
gusią ekonomiką, nepertvarkius so-
vietų imperijos ekonomikos valdymo
ir palikus tą patį sustabarėjusį visa ir
visur smulkmeniškai kontroliuojantį
maskviškį CK (Centro komitetą –
Red.). Vakarų didieji politikai patarė
Lietuvos vadovams netrukdyti Gor-
bačiov mindžikuoti perestroikos akli-
gatvyje.

Istorinė konferencija

Bręstančios grėsmės akivaizdoje
1990 m. gruodžio 22 d. buvo sušauk-
ta trijų lygių konferencija Vilniuje.
Parlamento posėdžių salėje susirinko
Sąjūdžio iškelti Aukščiausios Tarybos

deputatai, Sąjūdžio Seimo nariai ir
savivaldybių atstovai. Man buvo pa-
vesta padaryti pranešimą, ko turė-
tume imtis, kaip turėtume reaguoti,
jei Sovietų Sąjunga griebtųsi prievar-
tos ir karine jėga nutrauktų Lietuvos
Respublikos valdžios institucijų tei-
sėtą veiklą. Konferencija kvietė: 1.
Visus piliečius laikytis nepaklusnu-
mo ir nebendradarbiavimo su oku-
paciniais organais principų; 2. Nepa-
laikyti okupanto ir kolaborantų pas-
tangų suteikti jų sudarytos valdžios
organams bet kokį teisinį-konsti-
tucinį pagrindą; 3. Nedalyvauti jo-
kiuose primestos valdžios rengiamuo-
se referendumuose, mitinguose, rin-
kimuose, demonstracijose, susirinki-
muose, taip pat jos organizuojamose
šventėse; 4. Neremti okupantų ir ko-
laborantų leidžiamos spaudos. Ypač
reikšmingas ir įžvalgus buvo prieš-
paskutinis 17 punktas: „Kol nebus
atkurta Lietuvos nepriklausomybė,
visiems visuomeniniams judėjimams
ir politinėms partijoms, palaikan-
čioms Kovo 11-osios Aktą, vengti tar-
pusavio konfrontacijos, vardan ben-
drojo svarbiausiojo tikslo – okupaci-
jos panaikinimo.”

Teroras nepalauš mūsų
valios ir ryžto

LS Seimo taryba, kurios nariu
buvau ir aš, savo ruožtu paskelbė
kreipimąsi į Lietuvos Respublikos
piliečius. Šiame, jau istoriniu tapu-
siame dokumente, skelbiama: „Ne-
abejojame, kad atnaujintos agresijos
sąlygomis susitelkusios ir laisvę my-
linčios Lietuvos pasmaugti nepavyks.
Raudonasis teroras nesugebės pa-
laužti mūsų valios ir ryžto. Okupacija
tik laikinas imperijos agonijos etapas.
Netapkime aklu TSRS valdžios įran-
kiu, nuolat prisiminkime, koks gėdin-
gas likimas laukia okupantų valios
vykdytojų – savų budelių ir išdavikų.
Vadovaukimės tik Lietuvos Respub-
likos Konstitucija ir įstatymais, pa-
žangos jėgų nurodymais. Fiksuokime
visus agresoriaus nusikaltimus, kad
visomis galimomis priemonėmis apie
tai informuotume pasaulio visuome-
nę. (...) Rodykime nepasitikėjimą,
nepaklusnumą ir viešą panieką nau-
jai paskirtiems visų lygių administra-
toriams ir jų bendradarbiams. (... )
Žinokime, kad šios – gal jau pas-
kutinės – okupacijos metu išryškės
tikrosios kiekvieno asmens pažiūros
ir nuostatos. Būk ištvermingas ir
budrus Lietuvos žmogau! Tauta verta
tiek laisvės, kiek jos pati išsikovoja!
Tepadeda mums Dievas!”.

Nukelta į 9 psl.

Sausio 13-osios aukų pagerbimas Katedros aikštėje Vilniuje.
Nuotr. iš Lietuvos Respublikos Seimo archyvo
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DDRR.. ÑÑIIBBUUTTÈÈ ZZAAPPAARRAACCKKAASS
DDRR.. PPAAUULL  KKNNEEPPPPEERR
Akiû ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago,  IL 60611

Valandos pagal susitarimâ
TTeell.. 331122--333377--11228855

Dantû gydytojai 

Akiû ligos

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Vidaus ligos 

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDRR.. JJOOVVIITTAA KKEERREELLIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101
Valandos pagal susitarimâ�

EEUUGGEENNEE CC.. DDEECCKKEERR,, DDDDSS,, PP..CC..
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamâ kainâ.
Susitarimui kalbèti angliškai arba lietuviškai. 
44664477 WW.. 110033 SStt..,, OOaakk.. LLaawwnn,, IILL
5555 EE.. WWaasshhiinnggttoonn,, SSuuiittee 22440011,,

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600.. 

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

SKELBIMAI

SKELBIMÛ SKYRIAUS 
TEL. 773-585-9500

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SSttss.. 55 iirr 66

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

IIŠŠNNUUOOMMOOJJAA

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

PINKLPINKLĖĖSS
Romanas

Vytautas Çepliauskas
Nr. 23

Kankinosi ieškodama pasiteisi-
nimo, ieškodama ir niekaip negalė-
dama rasti, o jei ir rastų, argi nuo to
būtų lengviau? Iš įpratimo sukiojo
vestuvinį žiedą, gniaužė nosinaitę,
stengėsi atsiriboti nuo to, kas nesu-
grąžinama, vijo tas mintis šalin, dai-
rėsi į spindulių nužertą marių pavir-
šių, matė judančius medžių lapus,
nors vėjo nejautė, žiūrėjo į dangų, ir,
regis, vėl viskas susiliejo į neišardo-
mą visumą, įtraukiančią ir jos min-
tis, išgyvenimus. Nežinia iš kur atsi-
radęs įkyrus nerimas, nevalingas ir
bauginantis it artėjančios nelaimės,
sudrumstė jos sielą, kol atsklidęs jos
vardas grąžino į dabartį, nutraukė
mintis, išlaisvino iš kančių vienatvės.
Ji nusišluostė ašaras ir vaikiškai,
beveik naiviai šypsodamasi grįžo
atgal.

Jaugilas ją pasitiko išskėstomis
rankomis, visas spindėjo, tarsi jame
būtų degusi elektros lemputė, bet ne
viena, o šimtas viena. Ištiesė jai
ranką ir užtraukė: Leiskit pasiūlyt
jums, brangioji savo ranką... Jo aukš-
tos natos nuslydo marių paviršiumi,
aiktelėjo miške ir nuskriejo padan-
gėn. Sėdintieji sukluso, o Laura
neiškentusi atitarė: O ne ne, aš nesu
nei panelė, nei gražuolė... Labučiai
ėmė ploti: „Bravo solistams!”

– Vienas diedas gyrėsi, – neiš-
kentė Jaugilas, – „ja solist, ja solist”,
– „Nu i gde ty pojoš?” – paklausė jo.
„Ja ne poju, ja kapustu soliu”. Links-
mai juokdamiesi būsimi poilsiautojai
atsisveikino. Jaugilas su Laura išva-
žiavo į Nidą, o Labučiai pasuko maši-
ną į Juodkrantės viešbučio kiemą.

* * *
Jau iš vakaro buvo aišku, kad

oras subjurs; vėjas it rimbu ginė de-
besis, laipino vieną ant kito, vertė kū -
liais, o saulė grimzdo lyg į durpyną,
tik retkarčiais prapjaudama akiračio
juostą, dažė krauju ir vėl gėdingai ny-
ko, o tolumoje tarytum griūvančios
rietuvės rąstai dundeno, bildėjo, tra-
tėjo. Vėjas šėlo aplinkui dejuodamas
ir belsdamas į namo langus, niūriai,
maurojo, lyg dūšia be vietos. Vis daž-
niau griaustinio skatinami žybčiojo
žaibai, bet ne po vieną, o visu plotu,
lyg pliūptelėjus benzino į milžinišką
laužą, o netrukus vėjas susimaišė su
lietum, ir baritonu ėmė traukti nuo
stogo bėgantis vanduo. Ryte Labu-
čius pažadino šniokščiantis lietus, it
būtų varoma pradalgė po pradalgės.
Griaustinis nuaidėjo kaip įsakymas, o
po kiek laiko lietus aprimo, bet apie
paplūdimį nebuvo ko nė galvoti.  Vin-
centa, niekada nebuvusi Nidoje, labai
norėjo nuvažiuoti, o jeigu sveikata
leis, tai ir į didžiąją kopą įsiropšti,
žinoma, podraug ir Jaugilams savo
apsilankymu siurprizą padaryti. Au-
gustinas mielai sutiko, ir netrukus jų
mašina, purkšdama į šalis susikaupu-
sias balutes, skriejo Nidos link. Diena
pasitaikė myžaltaškė, kaip pradėjo
nuo ankstyvo ryto, taip ir neužsirau-
kė, vis blaivėsi blaivėsi, klupdami gu-
ro pažeme mulvini it avies pilvas de-
besų skutai, atrodė, tuoj tuoj saulė
išlįs, bet taip ir nepasirodė, o prieš
pat Nidą, lyg milžiniška paklodė at-
šniokštė lietus.

– O, ką aš matau, – šūktelėjo
nustebusi Laura, – Jaugi, žiūrėk, kas

atvažiavo!
– Girdžiu, girdžiu, užeikit, aš kol

kas negaliu.
Pravėrusi virtuvės duris, Vincen-

ta krūptelėjo nuo netikėto vaizdo:
Jaugilas sėdėjo kibirą apsižergęs,
atraitotomis rankovėmis ir kruvinais
pirštais nėrė vėgėlei odą. Net negera
jai pasidarė, aiktelėjusi grįžo į kam-
barį, o Augustinas pasistatė šalimais
taburetę ir atsisėdo.

– Nežinojau, kad vėgėles reikia
lupti, – nusistebėjo, – po karo mes,
vaikai, šliaužiodami palei upę, paste-
bėjome plaukiant karišką dėžę, gal
nuo šovinių ar minos, su visokiais
pertvėrimais, o vidury įstrigusią keis-
tą žuvį. Įsispraudė, vargšė, ir nei pir-
myn, nei atgal. Išsigandom, galvojom,
kad gyvatė, parnešėm namo su visa
dėže, o moterys juokėsi: „Vėgėlė, sa-
ko, negi nepažįstat”. Žinai, buvo ska-
nu, bet skonį pamiršau.

– Na va, turėsi progos prisiminti.
Nakvosi?

– Ne, ačiū, važiuosim namo, Vin-
centa nelabai gerai jaučiasi, – ir sulig
tais žodžiais trinktelėjo durys. Ar dėl
vidinio nerimo, ar nuo matyto kruvi-
no vaizdo jai iš tikrųjų pasidarė bloga
ir vos spėjo įsmukti į tualetą.

– Jaugi, – irzliai pakvietė Laura,
– eik plaut rankų, paskiau pabaigsi!

Neilgtrukus visi susigrūdo už
stalo, užkandžiavo, gurkšnojo kavą,
nors Vincenta buvo išblyškusi, nera-
mi ir draugų pašmaikštavimai nuo
jos atšokdavo it guminiai kamuoliu-
kai.

– Jaugi, kava atauš, – piktokai
šūktelėjo Laura, ir netrukus, trinda-
mas ranką rankon, sklidinas geros
nuotaikos, išniro iš kambario daini-
ninkas ir klestelėjo šalia Vincentos.
Būdamas puikus pasakotojas, turė-
damas retą dovaną, leidžiančią žmo-
gui būti kiek kandesniam, kiek prieš-
taringesniam, kiek labiau papikti-
nančiam, nei priimta, Jaugilas ne-
truko visus išjudinti. Augustinas
negirdėjo, ką jis šnibždėjo Vincentai į
ausį, bet, atrodo, blogos nuotaikos
ledus ištirpdė, ji prašviesėjo ir at-
metusi galvą nusikvatojo.

Neįprasta tyla lauke pranešė,
kad lietus liovėsi; Augustinas žvilg-
telėjo pro langą ir pamatė, kaip sau-
lės spinduliai skuodžia kopomis,
namų stogais, o netrukus įsiveržė į
kambarį, metė pluoštą ugninių strė-
lių ant grindų, išdegino rėžį per stalą,
atsimušė į nugertas stiklines ir puo-
dukus, vertė prisimerkti.

– Geresnio oro pasivaikščiojimui
nėra ko norėti, – džiaugėsi  Augusti-
nas, ir visa kompanija nubildėjo laip-
tais žemyn. Oras po lietaus gaivus,
minkštas, pūtė šiltas vėjelis, namai
lyg išmaudyti ir mergaitiškai gražūs,
lietaus numazgota gatvė, šlapia it
ruonio nugara, maudėsi saulės spin-
duliuose, jos atšvaitai lyžčiojo par-
duotuvių fasadus, žilpino akis, o de-
besys nuslinko jūros link ir paniurę
nugulė ties horizontu. Kurį laiką jie
ėjo tylėdami, kiekvienas paskendęs
savo kasdienybėje: Laura suko galvą,
ar leis jai dainuoti Mimi ariją, ma-
tė save prieš valstybinę komisiją;
Augustinas svarstė, ar gaus iš minis-
terijos leidimą betoninėms plokštėms
sodo garažo perdengimui, ar šiais me-
tais skirs autokarą; Bus daugiau.

PERKU

Perku fotoaparatus,
gamintus Vokietijoje,

Šveicarijoje, Švedijoje.
Tel.508-697-6602, Romas

Atkelta iš 8 psl.

Ir sovietų karininkai palaikė
lietuvių siekius

Lenkijos ,,Solidarumo” patirtis
mėginant ištrūkti iš bolševikinės
imperijos narvo visais atžvilgiais
buvo naudinga Sąjūdžio žmonėms.
Jonavoje būta sąlyčio ir su Rusijos bei
Ukrainos besikalančios demokratijos
daigais. Jonavos rajono Ruklos gy-
venvietėje buvo įkurdintas stambus
okupacinės kariuomenės dalinys –
oro desanto divizija. Grupė divizijos
karininkų (tik ne politrukai) domė-
josi Lietuvos Sąjūdžio veikla ir sim-
patizavo lietuvių siekiams atkurti
Nepriklausomybę. 

Užsimezgė slapti ryšiai su kita-
maniais sovietų karininkais. Apie tai
žinojau tik aš, tuomet ėjęs rajono Są-
jūdžio tarybos pirmininko pareigas,
ir pora sąjūdininkų, palaikiusių ryšį
su minėta grupe. Divizijos vadovybė
stengėsi suvaldyti karininkijos nuo-
taikų raidą. 1990 m. lapkritį vienas
vyr. leitenantas ir du leitenantai pa-
prašė juos paleisti į atsargą. Divizijos
vadovybė reagavo nedelsdama. Visų
divizijos karininkų akivaizdoje, daly-
vaujant sovietų desantinės kariuo-
menės vadui gen. plk. V. Ačalov mi-
nėtiems trims karininkams buvo
nuplėšti antpečiai. 

Buvo siekta šių karininkų viešą
sugėdinimą ir pažeminimą pateikti
kaip sovietinio patriotizmo pamoką.
Sąjūdžio žmonės tai suprato kaip
drąsų laisvos minties ir apsisprendi-
mo švystelėjimą, kaip pirmuosius dar
labai gležnus demokratijos daigus,
besikalančius ir okupacinės kariuo-

menės karininkų korpuse. 

Ukrainiečiai – būsimos laisvos
tėvynės piliečiai

Sekmadienį, sausio 6 d. rytą, Gai-
žiūnų aerodrome ėmė leistis kariniai
transporto lėktuvai. Gavome iš mūsų
informatorių žinią, kad perkelti du
pulkai iš Pskove dislokuotos divizijos.
Kartu atskraidinta ir technikos apie
30 šarvuočių ir automobilių. Katego-
riškai draudžiamas bet koks ryšio
palaikymas su vietiniais gyventojais.
Šias žinias perdaviau Vidaus reikalų
departamento direktoriui Mečiui
Laurinkui. 

Šios žinios kėlė mirtinos grėsmės
nuojautą atkurtai Nepriklausomybei.
Mus pasiekė Ruklos desantinėje di-
vizijoje platinamas ukrainiečių kalba
parašytas „Kreipimasis į sovietų ar-
mijos kareivius, seržantus ir kari-
ninkus – Ukrainos piliečius”. Jame
buvo rašoma: „Komunistų imperijos
tautos stojo į išsilaisvinimo kelią.
Kova už išsilaisvinimą iš totalitariz-
mo ir imperijos jungo, iš ,komunis-
tinio rojaus‘ pasiekė sprendžiamąją
stadiją. Komunistinė ideologija ir
socializmo statybos praktika išsisėmė
ir diskreditavosi Administracinė ko-
mandinė pabaisa, kuri gina partinės
mafijos ir karinio-pramoninio kom-
plekso ryklių privilegijuotą padėtį,
remiasi durtuvo jėga ir yra pasi-
rengęs savo nuožiūra duoti veikti
armijai. (...) Kareiviai ir seržantai!
Stokite greta pažadintų demokratijos
jėgų, palaikykite tautų, kurios kuria
nepriklausomas valstybes, išsilaisvin-
imą (...). Karininkai! Jūs, būsimieji
laisvos Ukrainos     Nukelta į 11 psl.

KARO NUSIKALTIMAS...
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ČIKAGOS KULTŪROS CENTRE ATIDARYTA
DVIEJŲ LIETUVOS GRAFIKIŲ DARBŲ PARODA

Sausio 9 d. Čikagos kultūros centre (ČKC) oficialiai atidaryta paroda ,,Dvi
Lietuvos grafikės: Eglė Vertelkaitė ir Birutė Zokaitytė” (,,Two Lithuanian
Printmakers: Eglė Vertelkaitė ir Birutė Zokaitytė”). E. Vertelkaitė ir B.
Zokaitytė yra žinomos  jaunos ir talentingos menininkės, dažnai rengiančios
asmenines parodas ir aktyviai dalyvaujančios jungtiniuose projektuose, o jų
kūryba įvertinta daugeliu apdovanojimų Lietuvoje ir užsienyje. Savo darbuose
jos daugiausia dėmesio skiria moters fizinės, socialinės bei kultūrinės tapaty-
bės nagrinėjimui. 

Čikagos kultūros centras yra viena garbingiausių meno institucijų
Ilinojaus valstijoje ir kasmet sulaukia kelių šimtų parodų projektų. Tai, kad
ČKC pasirinko dviejų Lietuvos grafikių kūrinius parodyti savo galerijoje, yra
aukštas jų kūrybos įvertinimas. Abi atidaryme dalyvavusios menininkės
džiau gėsi ga li mybe pristatyti savo kūrinius plačiai Čikagos ir miesto svečių
meno mylėtojų auditorijai.

Jungtinėmis Čikagos kultūros centro, Čiurlionio galerijos Jaunimo centre
ir LR Generalinio konsulato Čikagoje pajėgomis surengta E. Vertelkaitės ir B.
Zokaitytės grafikos darbų paroda yra vienas pirmųjų šventinių Lietuvos tūk-
stantmečio minėjimo renginių Čikagoje.

Paroda Čikagos kultūros centre veiks iki kovo 29 d. 

LR Generalinio konsulato 
Čikagoje informacijaDailininkės iš Lietuvos Birutė Zokaitytė (kairėje) ir Eglė Vertelkaitė

(dešinėje) su čikagiete dailininke Magdalena Stankūniene.

Birutė Zokaitytė ir Čikagos kultūros
centro kuratorius Greg Lunceford,
organi zavęs kūrinių iškabinimą ir
parodos apipavidalinimą.

Birutę Zokaitytę (dešinėje) pristato Čikagos kultūros centro kuratorė So-
fija Žutautas.

Į parodos atidarymą susirinkę žiūrovai klausosi pasakojimo apie menininkių kūrybą.                                                               Laimos Apanavičienės nuotraukos

Apie savo kūrybą žiūrovams pasa-
koja Eglė Vertelkaitė.

Julius Karsas, gyvenantis Oak Lawn, IL, pratęsė metinę „Draugo”
prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Labai ačiū, kad mus remiate.

J. Daubėnas, gyvenantis Paradise  Valley,  AZ, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Nuo-
širdžiai dėkojame.

Dalia M. Zuraitis, gyvenanti Palos Heights, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Labai
ačiū.

Vilija Thomas, gyvenanti Irving, TX, kartu su „Draugo” metinės
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 55 dol. auką. Labai dėkojame.

Kristina C. Gražys, gyvenanti Downers Grove, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti.
Nuoširdžiai dėkojame.

Milda S. Roszkiewicz, gyvenanti Park Ridge, IL, kartu su meti-
nės „Draugo” prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką. Labai ačiū.

Aldona Baltch-Gravrokas, gyvenanti Albany, NY, pratęsė
„Draugo” metinę prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką. Nuoširdžiai Jums
ačiū.

Roma Zilionis, gyvenanti Baltimore, MD, pratęsė metinę „Drau-
go” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. auką laikraščiui paremti. Dėkojame.
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VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
Dr. JONAS ŠALNA

Praėjo žiema ir nutirpo ledai
Ir vasaros gražūs nuvyto žiedai
O aš vis Tavęs laukiu pasiilgus
Sugrįžtant pas mane.

Su giliu liūdesiu ir meile prisimename, kad prieš metus, 2008 m.
sausio 18 d., Brangusis, palikai mus skausme ir išėjai į nesugrįžtančią
Amžinybę. Nors Tavęs čia ir nėra, bet esi mūsų širdyse ir maldose.

Šv. Mišios už a. a. Joną bus aukojamos Palaimintojo Jurgio Ma-
tulaičio misijoje, Lemont, IL, 2009 m. sausio 18 d. 9 val. ryto.

Prašome prisiminti Joną savo maldose.

Niuliūdę žmona Janina, 
sūnūs  Vytas ir Jonas su šeimomis

Atkelta iš 9 psl.    piliečiai, reikalau-
kite, kad karinė tarnyba būtų atlie-
kama Ukrainoje ir atiduokite savo
profesines žinias savajai tautai, at-
kurkite Ukrainiečių nacionalinę ar-
miją! Nepriklausomoms valstybėms –
nacionalinės ginkluotosios pajėgos!
Šlovė Ukrainai!” 

Neįprastas sprendimas – be 
ginklo apginti Nepriklausomybę

Iš Pskovo atskraidintų kariškių
kolona sausio 8 naktį pasiekė Vilnių.
O diena anksčiau į Ruklą atvyko so-
vietų desantininkų vadas gen. plk. V.
Ačalov su savo pavaduotoju gen. mjr.
O. Pikausku. Sąjūdininkams nekilo
jokių abejonių, kad Kazimieros
Prunskienės vadovaujamos Vyriau-
sybės paskelbtas kainų pakėlimas
buvo Kremliaus suplanuota provo-
kacija, kuria bus siekiama jedins-
tveninkų pagalba inscenizuoti „darbo
liaudies” nepasitenkinimą „fašistine
valdžia” ir sudaryti dingstį okupa-
cinei kariuomenei „teisėtai” sunai-
kinti Lietuvos Respublikos valdymo
struktūras ir pradėti masines bau-
džiamąsias operacijas, malšinant pa-
vergtos šalies piliečių pasipriešinimą. 

Parlamento gynėjai atrėmė sau-
sio 8 d. įsiveržusių į Parlamento vi-
dinį kiemo jedinstveninkų puolimą, o
Valstybės vadovo Vytauto Landsber-
gio pakviesti vilniečių būriai išstūmė
provokatorių suklaidintus žmones iš
kiemo. Šalies Vadovybė ėmėsi realių
priemonių, kurios susidarius tokiai
padėčiai galėtų apginti Valstybės
širdį – Parlamentą ir beveik gelbėti
šalies Nepriklausomybę. Apginti Par-
lamentą gali tik savo noru atvykę Lie-
tuvos piliečiai. Antra, apie visus įvy-
kius Lietuvoje, o ypač sostinėje Vil-
niuje, reikia kiek įmanoma greičiau
informuoti Europą ir visą pasaulį. 

Gynybą ėmėsi organizuoti LS
Sąjūdžio Taryba. Jonavos krašto
žmonėms buvo paskirta budėti prie
Parlamento sausio 13 d. Jonavos
rajono Sąjūdžio tarybai aptarus ir su
vietos valdžios atstovais suderinus
bendrų veiksmų planą, išvykau į
Vilnių. 

Už stebėtinai darnų ryšių siste-
mos veikimą tuo itin sunkiu ir mirti-
nai pavojingu metu turime būti
dėkingi tuometiniam ryšių ir infor-
macijos ministrui K. Biruliui (jau
išėjęs į Amžinastį) ir jo šauniems spe-

cialistams. Kiekvienas okupanto
struktūrų veiksmas, kaip ir LR va-
dovų sprendimai bei visuomenės
reakcija, buvo nedelsiant perduodami
į užsienį. Sovietų prezidento Gor-
bačiov ir CK aparato propagandinė
politizuota dezinformacija apie įvy-
kius Lietuvoje čia pat būdavo de-
maskuojama. 

Gynėjų ryžtas: 
„Nesitrauksime!”

Kruvinoji itin žiauraus teroro
naktis prie TV bokšto, kai sovietų
tankai traiškė beginklius laisvos
šalies piliečius, verta ne tik išsamaus
nusikaltimo planuotojų kėslų tyrimo.
Šis karo nusikaltimas turėtų būti
įvertintas nacionalinės ir tarptau-
tinės teisės kalba. 

Teko man tą dieną kreiptis į gy-
nėjų minią, tyvuliuojančią prie Par-
lamento. Per atvirą langą turėjau
perskaityti LS Seimo tarybos krei-
pimąsi. Tądien gausi minia gynėjų, o
ir visa Lietuva buvo kaustoma degi-
nančio nerimo. Žinios apie žudynes
prie TV bokšto, gandai apie paslap-
tingai pradingusį premjerą ir čia pat
– Geležinio vilko gatve grėsmingai
praūžiantys okupanto šarvuočiai ir
tankai. Sąjūdžio vadovai aiškino,
kaip turėtų elgtis civiliai, beginkliai
gynėjai, pasirodžius tankams ir so-
vietų kareiviams. „Jeigu kareiviai
atstatytais ginklais veržiasi į minią,
pagal galimybę traukitės į šalis, be
panikos,” – kai ištariau šį sakinį, visa
aikštė suūžė, pasigirdo švilpimai ir
šūksniai „Nesitrauksime!” Tą, mane
stipriai sukrėtusį švilpimą dabar
vertinu kaip gynėjų pilietinio ryžto
ginti Laisvę apogėjų. Tokiam įparei-
gojimui neįmanoma nepaklusti. 

Rusų demokratas apie 
„urvinį socializmą”

Dar vienas būdingas to meto
dokumentas iš tuometinės Ruklos –
„Rusijos tautinio Atgimimo Kongreso
kreipimasis į Sovietų armijos karei-
vius ir jaunus karininkus”. „Sūnūs! –
Pažvelkite į įvykius! Įdėmiai pažvel-
kite. Griūva baisi urvinio socializmo
sistema. Paklupdytos tautos stojasi,
nusimeta vergo grandines, siekia
laisvės ir švietimo. Bet ne šito norėjo
partinė-sovietinė ‘Cosa Nostra’. Ne
to siekė išstumdama M. Gorbačiov į

KARO NUSIKALTIMAS... A † A
TERESĖ URBONAS

RADZEVIČIŪTĖ

Mirė 2009 m. sausio 10 d. savo namuose Čikagos Marquette
Park  rajone.

Gimė Kybartuose, Lietuvoje.
Nuliūdę liko: duktė Audronė ir vyras John Kapočius; sūnus

Vytas su žmona Debi; anūkai Vincent Paul ir Daina Urbonas; bro-
liai Vytas su žmona Milda Radzevičiai, Algis Radzevičius, svainė Ge-
nė Radzevičius; daug giminių ir draugų.

A. a. Teresė buvo žmona a. a. Paul ir sesuo a. a. Broniaus, ilgą
laiką buvo Saltineli Inn, Marquette Park savininkė.

Velionė pašarvota trečiadienį, sausio 14 d. nuo 2 v. p. p. iki 8 v. v.
Palos-Gaidas laidojimo namuose, 11028 S. Southwest Hwy. (7700
W.), Palos Hills, IL.

Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, sausio 15 d. Iš laidojimo namų 9
val. ryto a. a. Teresė bus atlydėta į Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčią, kurioje 10 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.
Po Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę artimieji

Laidot. direkt. David  Gaidas. Tel. 708-974-4410

prezidentus. Buvo numatyta šiek tiek
atsukti vožtuvus, nuleisti garą, nu-
raminti viešąją nuomonę tariamu
viešumu, pamėginti atgaivinti ekono-
miką mažinant karines išlaidas. Kyla
klausimas: Kodėl staiga mafijos tėvai
subruzdo ir pradėjo judėti visuo-
menės liberalizacijos kryptimi? Rei-
kalas toks, kad iki 1984 m. visose
penkiolikoje respublikų subrendo
galingos antikomunistinės nuotaikos,
palaipsniui pereinančios į organizuo-
tas formuotes, pasirengusias pradėti
kovą dėl savo tautų laisvės. KGB sek-
liams tai buvo gerai žinoma. Tačiau,
skaidymasis partinėje-sovietų visuo-
menėje, kliudė imtis represijų. (...)”

Ilgokas kreipimosi tekstas buvo
pasirašytas M. Russič ir datuotas
1991 sausio 17 d. Matyt, šį tekstą sa-
vo kanalais gavo minėtieji divizijos
karinininkai.

Beginklės Tautos pastangomis –
šimtmečio pergalė prieš 

monstrą

Šią mintį patvirtina ir knygos
„Agresijos kronika” (rusų k.) auto-

rius M. Pustobajev, aprašęs Kruvino-
jo Sausio įvykius Vilniuje. „Čia reikia
paaiškinti, kad neturėtų komunistai
laikyti savo nuopelnu, jog jie ėmėsi
perestroikos, t.y. atlaisvino imperinio
totalitarinio režimo apynasrį. Gyve-
nimas parodė, kad jei jie to nebūtų
pradėję 1985 metais, tai neišvengia-
mai per metus dvejus būtų įsiliepsno-
jusios tokios protesto akcijos, kurių
spaudimo nebūtų atlaikęs nė vienas
režimas. Juk žinoma, kad vergų su-
kilimas baisus ir triuškinantis.” 

Belieka pridurti, kad po Lietuvos
smūgio sovietų imperija sugriuvo. O
kai Rusijos prezidentas Boris Jelcin
perleido centrinės valdžios vadžias
KGB karininkui Vladimir Putin,
visas iki šiol buvusio visagalio CK
funkcijas perėmė KGB tūzai. Ir po to
viltį žadinę ryškūs rusų demokratijos
daigeliai buvo veikiai sutrypti. 

Kruvinasis Sausis Lietuvos val-
stybės istorijoje liks kaip imperinio
totalitarizmo karo nusikaltimas,
kuriam nėra senaties ir kaip Tautos
pastangomis pasiekta šimtmečio per-
galė.

Sausio 13-osios aukų pagerbimas.
Nuotr. iš Lietuvos Respublikos Seimo archyvo
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�Su malonumu pranešame, kad
pabaigti ,,Seklyčios” (2711 W. 71st.
Street, Chicago) pokylių salės remon-
to darbai ir galime tęsti tradicines
trečiadienines popietes. Sausio 14 d.
1 val. p. p.  ,,Seklyčioje” svečiuosis
Uni versity of Illinois at Chicago dok-
torantė Aurelija Tamošiūnaitė, ku -
rios straipsnius lietuvių kalbos te mo -
mis dažnai skaitome ,,Draugo” pus-
lapiuose. Tad tradicinės popietės
metu galėsime susipažinti su lietuvių
kalbos plonybėmis ir teisingu jos  var-
tojimu. Po programos pasivaišinsime
skaniu ,,Seklyčios” maistu.

�2009 metų sausio 16 d., penkta -
dienį, 7 val. v. Balzeko lietuvių kul -
tūros muziejuje, 6500 S. Pulaski Rd.,
Chicago, IL 60629 atidaroma lietuvių
kilmės menininko iš Arizona Keith
Stanton šiuolaikinės fotografijos pa -
roda „Laisvė nuo darbo” (,,Exemp -
tion from Occupation”). Ši paroda
tęsia lietuvių kilmės me  nininkų pris-
tatymą, skirtą Lietu vos Tūkstant me -
čio paminėjimui ir „Vil niaus – Eu -
ropos Kultūros sos ti nės 2009” me -
tams. Paroda veiks iki vasario 20 d.
Muziejus veikia kasdien nuo 10 val. r.
iki 4 val. p. p. Telefonas pasi teira -
vimui: 773-582-6500. 

�Maloniai kviečiame į Lietuvių
Fondo pokylį, kuris įvyks šeštadienį,
2009 m. sausio 17 d. Pasaulio lietuvių
centre, 14911 127 th Street Lemont,
IL. Programoje: 6 val. v. – jaunųjų
menininkų: Gabrielės Aušraitės,
Aud ros Brooks, Dainos Lukas, Vilijos
Pakalnis, Vaivos Rimeika, Indrės
Sabaliūtės, Natalijos Skvirblytės, Aro
Volodkos paroda Lietuvių dailės mu -
ziejuje. 7 val. v. vakarienė ir šo kiai
PLC pokylių salėje. Vietas užsi sakyti
galite tel.: 630-257-1616 arba rašyti
zinios@lithfund.org.

�Sausio 17 d., šeštadienį, 7:30
val. v. – Sporto vakaras Center Club,
200 W. Golf Road, Libertyville, IL.
Programoje: krepšinis, tinklinis, ba sei-
nas, pica... Įėjimas – 10 dol. as me  niui.

�JAV LB taryba nuoširdžiai
kvie  čia Jus kandidatuoti į PLB XIII
Sei mą. Visi kandidatai turi užpildyti
prisistatymo anketą, kurią rasite JAV
LB tinklalapyje (www.javlb.org), ir
atsiųsti JAV LB XVIII tarybos prezi-
diumo pirmi nin kei Dan guo  lei Navic -
kienei, 3020 Adi rondack Ct., West -
lake Vil la ge, CA  91362 (el. paštas:
navickas@roadrunner.com) arba Ta -
ry bos prezidiumo sekretoriui Jur giui
Jogai, 27084 Alabastro Dr., Va lencia,
CA 91354, (el. paštas: fjoga @aol.com)
iki 2009 m. sausio 20 d. Kandidatams
reikia su rinkti 10 juos remiančių JAV
LB narių parašų.

�Vilniaus styginio kvarteto ir
pianisto Dainiaus Vaičekonio  koncer-

tas vyks šeštadienį, 2009 m. sausio 24
d., 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Visus maloniai kviečia Lie tuvos
vaikų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Waukegan-Lake County Lietu -
vių Bendruomenė sausio 25 d. 2 val.
p. p. kviečia muzikos mylėtojus į Vil -
niaus styginio kvarteto ir pianisto Dai-
niaus Vaičekonio  koncertą, kuris vyks
Libertyville Civic Center patalpose.

�Šių metų sausio 31 d. 9 val. r. ir
vasario 1 d. 10:30 val. r. Pasaulio lie -
tu vių centre, 14911 127th Street, Le -
mont įvyks politi nių studijų savait-
galis tema: „Lie tuvos valstybės, poli-
tikos, eko no mi kos, kultūrinių ir dva-
sinių vertybių vys tymo perspektyvos
ir reikšmė, užtikrinant lietuvių tau-
tos išlikimą Lietuvoje ir išeivijoje XXI
amžiuje”. Programoje: pranešimai,
svarstymai, diskusijos. Studijų sa-
vaitgalio metu bus paskelbtas 2008
m. ,,Laisvės” premijos laureatas ir
įteikta dr. Rimtauto Marcinkevičiaus
įsteigta premija.

�Vidurio Vakarų apygardos Lie -
tuvos Vyčiai vasario 1 d., sekmadienį,
maloniai kviečia į kasmetinį pokylį
,,Memories of Lithuania”, kuris vyks
Hilton viešbutyje, 9333 S. Cicero
Ave., Oak Lawn, IL. Pokylio pradžia –
1 val. p. p. Pokylio metu ne tik švę -
sime Lietuvos Nepriklausomybės die -
ną, bet ir 2008 m. kasmetiniu Garbės
apdovanojimu atžymėsime Vaikų glo-
bos organizacijos ,,Saulutė” pirmi -
ninkę Indrę Tijūnėlienę už jos ilga-
metį triūsą padedant Lietuvoje gy-
venantiems vaikams ir sunkiai be -
siverčiančioms šeimoms. Bilietus į
po kylį galite įsigyti pas Dolores Wai-
nauskas tel.: 708-424-4119 arba Vi-
durio Vakarų apygardos Lietuvos Vy-
čių organizacijos narius. Bilieto kai na
– 40 dol. asmeniui.

�Vasario 15 d., sekmadienį, nuo
3 val. p. p. iki 11 val. v. – pasislidi -
nėjimas Wilmot, WI.  Informacija tel.:
847-362-8675.

�Kovo 1 d., sekmadienį, 2 val. p.
p. – Lietuvos nepriklausomybės šven-
tė Libertyville Civic Center, 135 W.
Church Street, Libertyville, IL.  Pre -
legentė:  Lietuvos Respublikos gene-
ralinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniu -
lienė.

�Lietuvos vardo 1000-čio pami -
nėjimui New Haven Lietuvių Bend -
ruomenė ruošia Vilniaus styginių
kvar teto koncertą. Programoje:
Franz Schu bert, lietuvių kompozito-
riaus Osvaldo Balakausko ir Maurice
Ravel kūriniai. Įėjimo auka – 15 dol. 

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys apie
dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gausiai ilius-
truotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsiprenumeruoti iš
anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus brangesnis. Čekį rašyti
,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar auka knygai.  Visų aukotojų
pavardės bus įrašytos knygoje.

,,Draugas” šimtmečio proga  ren gia jubiliejinį koncertą, kuris įvyks 2009 m.
kovo 22 d. Maria mokyklos auditorijoje. Koncerto programą atliks solistai
Edmundas Sei lius (tenoras) ir Kristina  Zmai laitė (sop ranas). Akompanuos
Edvinas Mink štimas. 
Nuotraukoje: Kristina Zmailaitė ir Edmundas Seilius.

…Paskendęs miglose Vilnius, su
begaliniais požemių koridoriais, bevei-
džiais naujaisiais rajonais ir mistišku
senamiesčiu. Su keisčiausiose fantazijose
gimusiais jo gyventojais, nelaimingais,
dažnai labai žiauriais. Vilnius čia visas
pasaulis, iš kurio veikėjai pabėga nebent
į praeitį, kuri ne mažiau fantastiška.
Toks Ričardo Gavelio Vilnius. Jo naujoji
legenda apie Vilnių. 

Dabar šią knygą bus galima skaityti
anglų kalba. Anglakalbius skaitytojus su
anksti amžinybėn iškeliavusio rašytojo
supažindina vertėja Elizabeth Novickas.

Daugiau apie knygą – www.open-
letterbooks.org

Čikagos lituanistinės mokyklos
(ČLM) mokiniai paminėjo Sausio 13-
osios – Laisvės gynėjų dieną. 1991-
ųjų sausį, gyventojai ir iš atokiausių
šalies kampelių neraginami rinkosi
į Vilnių ginti parlamento. Tomis
tragiškomis dienomis 14 žmonių
žuvo, šimtai buvo sužeisti per so-
vietų okupacinės kariuomenės ir
KGB mėginimą nuversti teisėtą
Lietuvos valdžią. Šių tragiškų dienų
prisiminimais dalinosi ČLM tėvų ko-
miteto pirmininkas Valdas Kerulis. 

Laisvės gynėjų dienos minėjimas
Čikagos lituanistinėje mokykloje

Kalba ČLM tėvų komiteto
pirmininkas V. Kerulis.

Vyresniųjų klasių mokiniai susidomėję klausėsi V. Kerulio pasakojimo.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

JAV Lietuvių  Bendruomenės Lemonto apylinkė šv. Kalėdų ir
švenčių proga pasveikino jau šimtmetį informuojantį ir šviečiantį
,,Draugą” bei atsiuntė 100 dol. auką, linkėdami ir toliau sėkmingai tęsti
spaudos darbą lietuvių ir Lietuvos naudai ir garbei. Labai ačiū.

Atsidėkodami už kalėdinius atvirukus po 100 dol. aukojo:
Leonas/Kriauceliunas Foundation, Burr Ridge, IL; Konstantinas Jablons-
kis, Westchester, IL; Augusta J. Saulys, Vallejo,  CA; Algis Strikas, La
Grange, IL; Šarūnas C. Užgiris, Highland Park, IL; 74 dol. aukojo:  Step-
hanie  Simonaitis, Oak Lawn, IL. Labai ačiū, kad mus remiate.


