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Lietuva — busto rojus atvykėliams 
Lietuviams.com 

Lietuvoje nuosavybės kainos 30-ą 
tikrai neblogos, o namą nusipirkti 
šioje šalyje pavyksta stebėtinai 
sklandžiai, rašoma dienraštyje „Fi
nancial Times". Lietuva yra būsto 
pasirinkimo ir nuomos mišinys, o 
Vilnių užsieniečiai renkasi dėl spal
vingos ir ekscentriškos menininkų 
bendruomenės, savitų kiemų ir 
nuostabaus baroko. 

Dar prieš dešimtmetį tik keletas 
žmonių būtų galėję taikliai durti į tą 
žemėlapio vietą, kurioje pažymėtas 
mažytis Baltijos kraštas Lietuva, tei
gia autoritetingo finansų laikraščio 
bendraautorius Ben West. Nors įsisą
moninimas, kad tokia šalis yra, vis 
didėjo nuo 1991 m., Lietuvą atosto-
gautojai ir nekilnojamojo turto pir
kėjai ėmė pastebėti tik jai 2004 m. 
įstojus į Europos Sąjungą ir NATO. 

Tarp Lenkijos, Baltarusijos, Ka
liningrado srities bei Latvijos 
įspraustą Lietuvą nesudėtinga pigiai 
pasiekti „Ryanair" ar „flyLAIT oro li
nijomis - vis dėlto ji yra kiek kitoks 
skrydžio objektas nei kiti Europos 
kraštai. 

Lietuva yra tiesiog palaiminta 
turėdama automobilių nepergrūstus 
kelius, kerinčią architektūrą ir ne
sugadintą kraštovaizdį, o galiausiai 
viskas: nuo būsto iki namų augalėlių, 
yra „absurdiškai pigu", tvirtina kny
gų „Perku namą" ir „Perkant turtą 
svetur" autorius. 

Sostinė negali būti geresnėje 
strateginėje vietoje nei yra įkurta: 
apie 25 km nuo taško, kurį 1989 m. 
Prancūzijos nacionalinis geografijos 
institutas įvardijo žemyno centru. 
Apjuostas miškingų kalvų ir per-
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Užsieniečius labiausiai traukia Senamiestis. 

skrostas Neries upės, miestas taip 
pat turi elegantišką centrą su gausy
be įvairių stilių architektūros. 

Naujakuriams iš svetur Vilniuje 
labiausia patinka žavūs anų kartų 
pastatai su jaukiais kiemeliais ir kal
to metalo balkonais, kainuojantys ge
rokai mažiau nei panašūs būstai ki
tuose Europos miestuose. 

„Lietuva yra nuosavybės pasi
rinkimo ir būsto nuomos mišinys, o 
Vilnių renkamasi dėl spalvingos ir 
ekscentriškos menininkų bendruo
menės, savitų kiemų ir nuostabaus 
baroko", - tvirtina kasdien pasaulyje 
pusės milijono tiražu einančiam leidi

niui Bill Miller iš nekilnojamojo turto 
televizijos „Real Estate TV". 

Vilniuje gyvenantis ir bendrovėje 
„Pricewaterhouse-Coopers" dirban
tis britas Chris Butler sutinka, jog 
sostinė yra geriausia vieta nekilnoja
mojo turto pirkėjams iš užsienio. 

„Gyvenimo kokybė čia labai ge
ra, o ir apie Vilnių yra mielų mažes
nių miestelių bei kurortų", - sako 1,6 
mln. skaitytojų auditoriją turinčiam 
laikraščiui C. Butler. 

„Financial Times" skaičiuoja, 
kad naujos statybos butai Vilniuje 
kainuoja nuo 3,500 Lt už kvadratinį 
metrą Nukelta j 6 psl. 

Lietuviško šaunamojo g ink lo 
kūrėjas nenori Į kalėjimą 

Vilnius, vasario 22 d. (BNS) — 
Už neteisėtą disponavimo ginklais 
nuteistas buvęs Seimo narys, lietu
viško šaunamojo ginklo „Vytis" kūrė
jas Algirdas Petruševičius prašo Ape
liacinio teismo pakeisti nuosprendį ir 
paskirti jam bausmę, nesusijusią su 
laisvės atėmimu. 

69 metų A. Petruševičius pernai 
lapkričio 10 dieną paskelbtu Kauno 
apygardos teismo nuosprendžiu yra 
nuteistas kalėti realia ketverių metų 
laisvės atėmimo bausme. 

Nuteistasis teigia, kad teismas 
neįvertino jo nuopelnų valstybei, ne
atsižvelgė, kad turi 8 apdovanojimus. 

A. Petruševičius buvo vienas iš 
kariuomenės kūrėjų savanorių, po
kario Lietuvos laisvės kovų dalyvis, 
Vyčio kryžiaus kavalierius. 

Prieš tapdamas parlamentaru, 
dirbo Krašto apsaugos departamento 
„Vytis" ginklų baro viršininku. Po 
Nepriklausomybės atkūrimo A. Pet
ruševičius reikšmingai prisidėjo, 
konstruojant ir gaminant pistoletus 

UŽSIENIO LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 
4545 WEST 63rd STREET • CHICAGO, ILLINOIS 60629 

TEL.: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.0RAUGAS.ORG 

Atsistatydino 
Italijos 
premjeras 

Roma, vasario 22 d. („Reu-
ters"/BNS) — Italijos premjeras Ro
mano Prodi trečiadieni, vos devyni 
mėnesiai po pergalės per atkakliau
sius šalies rinkimus, atsistatydino, 
nes jo centro-kairiųjų koalicija Sena
te patyrė pralaimėjimą dėl užsienio 
politikos. 

R. Prodi ankstesnį valdžios lai
kotarpį beveik prieš 10 metų taip pat 
nutraukė kraštutiniai kairieji koali
cijos partneriai. Šį kartą jie sukilo dėl 
Italijos karių laikymo Afganistane ir 
planuojamo JAV karinės bazės Ita
lijoje išplėtimo. 

67 metų R. Prodi, kaip sakė pa
dėjėjai, yra pasirengęs likti, , Jeigu ir 
tik jeigu" gaus visišką savo daugu
mos, kurioje yra ir katalikai centris
tai, ir komunistai bei žalieji, paramą. 

Italijos vyriausybė trečiadienį 
pralaimėjo svarbų balsavimą aukš
tuosiuose parlamento rūmuose dėl 
jos užsienio politikos, po kurio opozi
cija paragino R. Prodi ministrų kabi
netą skubiai atsistatydinti. 

Per balsavimą aukštuosiuose 
parlamento rūmuose savo pritarimą 
vyriausybės užsienio politikai išreiš
kė 158 Senato nariai, tačiau ministrų 
kabinetui buvo būtini mažiausiai 160 
balsų. Pasibaigus balsavimui opozici
jai priklausantys senatoriai pradėjo 
sutartinai skanduoti vyriausybei: 
„Atsistatydinti, atsistatydinti, atsis
tatydinti!" 

Nukelta į 7 psl. 

Algirdas Petruševičius 

kulkosvaidžius „Vytis 1", „Vytis 2" 
ir „Vytis 3" bei įvairių modifikacijų 
granatas. 

Apeliaciniam teismui ketvirta
dienį jis aiškino, kad turėjo specia
lius vardinius tuometinių Lietuvos 
vadovų leidimus laikyti ginklus. 

„Manot, kad duotas leidimas lei
do nepaisyti instrukcijų? Kodėl ne-
pridavėt ginklų?", — klausė skundą 
nagrinėjantys teisėjai. Jie taip pat A. 
Petruševičiaus klausė, kodėl jis lai
kęs ginklus su duslintuvais. Tokius 
ginklus Nukelta f 6 psl. 
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SPORTO APŽVALGA 

FUTBOLAS 
Paruošė Ed. Šulaitis 

„Lituanicos" futbolininkai ritasi žemyn 
„Lituanicos" futbolininkai vasa

rio 18 d. salės futbolo "pirmenybėse 
įsirašė dar vieną pralaimėjimą. Sį 
kartą juos „nuskriaudė" paskutinėje 
lentelės vietoje buvusi „Kickers" 
komanda. 

„Li tuanica" sekmadienį krito 
apylygėje kovoje 4:6 rezultatu. Kaip 
paprastai, lietuviai futbolininkai pa
miršo, kad reikia ne t ik pulti var
žovus, bet ir ginti savo vartus. Bent 
pora įvarčių praleista, kuomet visi 
mūsiškiai atakavo varžovų vartus. 

Pradžioje „Lituanicos" var tus 
gynė Aur imas Janušonis, bet ir juos 
saugant Deividui Markevičiui, rei
kalai nepagerėjo, nes be gynybos joks 
vart ininkas negali stebuklų padaryti. 

J a u p i rmame kėlinyje, kurį 
„Kickers" baigė 4:1 (įvartį lietuvių 
naudai įmušė Mindaugas Palaima), 

buvo aišku, kas laimės. Nors po per
traukos per pirmąsias 10 minučių A. 
Zinkevičiaus gražiais įvarčiais buvo 
priartėta 3:4, tačiau tai nieko negel
bėjo. „Kickers" vėl įstengė rezultatą 
padidinti iki 6:3. 16-ą minutę Edvi
nas Trinkūnas šį skirtumą sumažino 
iki 4:6. 

Po šių rungtynių „Lituanica" 
nukrito į paskutinę vietą (4 taškai). 
„Kickers" su 6 tšk. atsistojo 8-je, o 
„Fichte Rams" — 9-oje vietoje (5 
taškai). 

Gerai, kad šios nesėkmingos pir
menybės jau artėja prie galo. Šį sek
madienį įvyks priešpaskutinės, o 
kovo 4 d. — paskutinės rungtynės. 
2007 m. žiemos salės pirmenybės tur
būt bus pačios Juodžiausios" visoje 
„Lituanicos" klubo istorijoje. 

PASAULIO FUTBOLO PIRMENYBĖS VYKS JAV? 
Kaip žinome, nors JAV futbolo 

žaidimas, kuris čia vadinamas „Soc-
cer" vardu, nėra populiarus, tarp
tautinė futbolo federacija FIFA leido 
surengti Pasaulio futbolo pirmenybes 
1994-siais metais. Tais metais Čika
goje vyko jų atidarymo iškilmės ir 
kelios rungtynės, nors dauguma susi
tikimų vyko kituose JAV miestuose. 

Dabar JAV futbolo federacija — 
USSF vėl pateikė paraišką šiame 
krašte suruošt i Pasaulio pirmenybes 
2014 arba 2018 metais. JAV futbolo 
federacijos prezidentas S. Gulati pa
žymėjo, jog šį savaitgalį bus suda
rytas organizacinis komitetas, kuris 
pradės dirbti dėl teisės surengti tokį 

čempionatą. 
2010 m. Pasaulio futbolo čempio

natas vyks Pietų Afrikos respubliko
je. Paraišką 2014 m. čempionatui jau 
yra padavusios Pietų Amerikos vals
tybės: Kolumbija ir Brazilija. 2018 
m. pirmenybes ruošti norėtų futbolo 
tėvynė Anglija, tačiau yra ir daugiau 
kandidatų. 

USSF prezidentas S. Gulati tiki
si, jog vilčių suorganizuoti pasaulio 
čempionatą JAV yra nemažai. J is 
teigia: „1994 m. mes įrodėme, kaip 
gerai galime suruošti čempionatą. 
Dabar, kai pas mus futbolas stipriai 
pažengė į priekį, mes tai galime atlik
ti dar geriau". 

Nerijus Barasa bus operuojamas 
ktinės gynė-

įniaujan-
mando-

praleisti 
Šis 28 m. 

S} gavo traumą 
ungtyniauti . 

Atrodo, kad jis turės praleisti 
likusią šio sezono dalį ir negalės 
rungtyniauti 2008 m. Europos čem
pionato atrankinėse kovose Lietuvos 
rinktinei kovojant su Prancūzija ir 
Ukraina. 

s LIETUVOJE 
Lie tuvos salės futbolo rinktinė pralaimėjo vengrams 0:3 

Antrąjį pralaimėjimą 2007 metų nomis Porte (Portugalija), pateks tik 
Europos salės futbolo čempionato grupių nugalėtojos, kurios prisijungs 
atrankos varžybų antrajame etape prie pirmenybių šeimininkės Portu-
patyrė Lietuvos rinktinė, antrosiose galijos. ELTA 
F grupės turnyro rungtynėse trečia
dienį 0:3 (0:1) nusileidusi varžybų 
šeimininkams Vengrijos futbolinin
kams. 

Lietuviai įvarčius praleido 8-ąją, 
33-iąją ir 39-ąją minutėmis. 

Kaip žinoma, pirmąsias rung
tynes Lietuvos rinktinė 1:4 pralai
mėjo Rusijos komandai. Trečiąsias 
rungtynes lietuviai žais penktadienį 
17.45 vai. (Lietuvos laiku) su grai
kais. 

Antrajame atrankos varžybų eta
pe dalyvauja 28 komandos, suskirs
tytos į 7 grupes. Į Europos čempio- A Šteinas kovoia su Vengrijos futboli-
natą, vyksiantį lapkričio 16-25 die- -̂ nku E PA-ELTA nuotr. 

MIRĖ 
EDMUNDAS VENGIANSKAS 

Jis buvo pirmuoju LFK „Lituanicos" 
p irmin inku 

Vasario 15 d. amžinybėn iškelia
vo žinomas sporto bei kitų organiza
cijų veikėjas Edmundas Vengians-
kas, gyvenęs netoli Čikagos esančia
me Lakeside, MI, miestelyje. Kovo 2 
d. jis būtų šventęs savo 87-jį gimta
dienį. 

Gimė 1920 m. kovo 2 d. Kaune, 
jis nuo pat jaunystės reiškėsi akty
viame sporte ar jo organizacinėje 
veikloje. Nuo 15 m. amžiaus priklau
sė Ukmergės sporto klubui „Šau
lys". Vėliau buvo Ukmergės rajono 
sporto apygardos inspektoriumi. 

1944 m. pasitraukęs į Vokietiją, 
buvo Kempteno pabėgėlių stovyklos 
sporto vadovu, lietuvių gimnazijos 
kūno kultūros mokytoju, reprezen-

v 

tacinės krepšinio komandos „Šarū
nas" steigėju ir vadovu. Priklausė 
1947 m. Augsburge išrinktam Vyr. 
Fiziniam auklėjimo ir Sporto komite
tui (FASKui), buvo jo vicepirminin
ku. 

1949-siais atvykęs į Čikagą, čia 
tuoj pat įsijungė į lietuvių sportinę 
veiklą. Jis buvo vienas iš „Litua
nicos" futbolo klubo steigėjų 1951 m. 
pradžioje ir pirmasis jo pirmininkas. 
J is kurį laiką žaidė futbolo komando
je, apie pasirodymus rašė „Naujienų" 
dienraštyje. J is buvo ir Š. Amerikos 
liet. fizinio auklėjimo ir sporto 
(ŠALFASS) komiteto narys. 

E. Vengianskas buvo vienas iš 
nedaugelio dar gyvų „Lituanicos" 
klubo pirmininkų. Iš penkių pirmųjų 
šio klubo pirmininkų, šalia Edvardo 
Sulaičio, jis dar buvo gyvųjų tarpe. 
Kiti trys: Vaclovas Numgaudas, Algis 
Visockis, Jonas Juška jau senokai 
iškeliavo amžinybėn. 

Paskutinius kelis dešimtmečius 

Sportas OETUVOJE 

Lietuvos čempionato auksas -
Vilniaus šauliams 

Šiauliuose vykusio Lietuvos šau
dymo iš lanko uždarų patalpų čem
pionato nugalėtojais olimpinių lankų 
grupėje tapo vilniečiai Ringą Baltru-
šaitė ir Tomas Kučinskas. R. Balt-
rušaitė pranoko Liną Baranauskaitę 
(Vilnius) ir Jurgitą Matušaitienę 
(Kaunas). Vyrų varžybose antrąją vie
tą užėmė Arvydas Čepulionis rKau-
nas), o trečias buvo Taurūnas Lubys 
(Klaipėda). Skriemulinių lankų gru
pėje triumfavo Valerijus Denisovas 
(Vilnius). Antras liko Edmundas 
Butkus (Šiauliai), o trečias - Arnol
das Jurgaitis (Vilnius). Čempionate 
dalyvavo 26 sportininkai. 

Lietuvos šokėjai 
„Grand Slam" varžybose 

Italijoje - keturiolikti 

Tarptautinės sportinių šokių fe
deracijos (IDSF) „Grand Slam'' seri
jos Lotynų Amerikos šokių varžybų 
pirmajame etape Italijoje Lietuvos 
atstovai Gediminas Grigonis ir Justi
na Žemaitytė iš Kauno „Sūkurio" 
klubo užėmė 14-ąją vietą. Nugalėjo 
pasaulio ir Europos vicečempionai 
Vengrijos šokėjai Mauricijus Vesko-
vas (Maurizio Vescovo) ir Melinda 
Torekderd Melinda Torokgyorgy). 

Iš viso varžybose dalyvavo 93 
Doros iš 17 šalių. 

ELTA 

Edmundas Vengianskas 

E. Vengianskas daugiausia reiškėsi 
Lietuvių Jūrų šaulių tarpe, Lietuvių 
karių sąjungoje „Ramovė", Lietuvių 
Bendruomenėje ir kt. organizacijose. 

Jo liūdi — žmona Emilija Bronė 
Morkūnaitė, pusbroliai bei pussese
rės JAV ir Lietuvoje, taip pat gausus 
sportininkų ir kitų organizacijų, 
kurioms jis priklausė, narių būrys. 

Edvardas Šulaitis 

DRAUGAS 
(USPS-161000) 

THE LITHUANIAN WORLD WIDE DAILY 
Published daity except Sundays and Mondays, 
legal Holidays, the Tuesdays follovving Monday 
observance of legai Holidays as well as Oec. 
26th and Jan. 2nd by the Lithuanian Catholic 
Press Society, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 
60629-5589. 
Te*.: 773-585-9500. Fax.: 773-585-8284 
Periodical class postage paid at Chicago, IL and 
additional mailing offices. 
Subscription Rates: $120.00. 
Foreign countries $135. 
Postmaster: Send address changes to 

Draugas - 4545 W. 63rd Street 
Chkago, IL 60629-5589. 

Mažindami pašto išlaidas, pakvitavimų už 
prenumeratą nesiunčiame. Prie pavardės ir 
adreso, siųsdami laikraštį pažymime, iki kada 
prenumerata galioja. 
Draugo prenumerata yra mokama iš anksto. 

JAV 
Metams$120.00 • 1/2 metų $65.00 

• 3 mėn. $45.00 
Kanadoje ir kitur (USD) 

MetamsS"! 35.00 • 1/2 metų $70.00 
• 3 mėn. $50.00 

TIK ŠEŠTADIENIO LAIDA: 
JAV 

Metams$70.00 • 1 '2 metų $53.00 
• 3 mėn.$35.00 

Kanadoje ir kitur (USD) 
Metams $80.00 »1/2 metų $70.00 

• 3 mėr, $40.00 
Užsakant į Lietuva: 

Oro paštu 
Metams $600.00 • 1/2 metų $300.00 

Reguliariu paštu 
Metams $120.00 • į/2 metų $66 00 

T ik šeštadienio laida oro paštu 
Metams$190.00 »1/2 metų$100.00 
Tik šeštadienio laida reguliariu paštu 

Metams $68.00 

Vyriausia redaktore - Danutė 3lndokienė 
redakcija@draugas.org 

Administratorius 
administracija@draugas.org 

Moderatorius - kun. Viktoras Rimšelis 
• Administracija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:30, šeštadieniais nedjrba 
• Redakcija dirba kasdien, 

nuo 8:30 iki 4:00, šeštadieniais nedirba. 
• Redakcija už skelbimų turinį neatsako. 

Skelbimų kainos atsiunčiamos, 
gavus prašymą, ką nors skelbti. 

• Redakcija straipsnius taiso savo nuožiūra. 
Nenaudotu straipsnių nesaugo. 

Siunčiant prašome pasilikti kopija. 

El-paštas: 
rastine@draugas.org 

skelbimai@draugas.org 

mailto:redakcija@draugas.org
mailto:administracija@draugas.org
mailto:rastine@draugas.org
mailto:skelbimai@draugas.org


DRAUGAS, 2007 m. vasario 23 d., penktadienis 

Lietuva plėtoja jurų transporto ryšius 
su Švedija, Norvegi ja ir Kinija 

VYTAUTAS ŽEIMANTAS 
v 

Lietuva ir Švedi ja aptarė 
Baltijos jūros gre i tke l io 

projektą 
..Klaipėda - Karlshamnas" 

Šiandien išsamiau pašnekėsime 
apie Klaipėdos uostą, jūrų transporto 
problemas ir naujienas. Juolab jų su
sikaupė nemažai. 

Antai neseniai Susisiekimo mi
nisterijos sekretorius Arvydas Vait
kus susitiko su Švedijos Karalystės 
nepaprastąja ir įgaliotąja ambasa
dore Lietuvoje Malin Karre ir ap
svarstė Baltijos jūros regiono jūrų 
greitkelio „Klaipėda - Karlshamnas" 
projekto finansavimo ES lėšomis ga
limybes. 

„Pagal Baltijos jūros greitkelių 
darbo grupės kvietimą teikti siūly
mus dėl jūrų greitkelių projektų Bal
tijos jūros regione susisiekimo mi
nistro „sakymu sudaryta komisija 
pasirinko siūlymą įgyvendinti projek
tą 'Klaipėda - Karlshamnas ' ir teiks 
jį Europos Komisijai spręsti dėl 
finansavimo iš transeuropinio trans
porto tinklo (TEN-T) plėtros pro
gramos", - teigė Susisiekimo minis
terijos sekretorius Arvydas Vaitkus 
Švedijos ambasadorei Lietuvoje Ma
lin Karre. 

Kadangi jūrų greitkelių projek
tus Europos Komisijai finansavimui 
turi teikti ne mažiau kaip dvi valsty
bės narės, ministerijos sekretorius 
paprašė Švedijos institucijų paremti 
pasirinktą projektą teikiant jį finan
suoti Europos Komisijai. Šis siūly
mas, pasak A.Vaitkaus, atitinka jūrų 
greitkelių projektams keliamus kri
terijus, išdėstytus Bendrijos gairėse 
dėl TEN-T plėtros. 

Teikiamo finansuoti Europos 
Komisijai jūrų greitkelio projekto 
„Klaipėda - Karlshamnas" partne
riai: valstybės įmonė Klaipėdos val
stybinio jūrų uosto direkcija, Švedijos 
Karlshamno miesto savivaldybė, 
Karlshamno uostas, Valstybinė Šve
dijos kelių direkcija, privatus opera
torius DFDS - LISCO bei kitos vi
suomeninės organizacijos ir privačios 
kompanijos - iš viso 23 institucijos ir 
bendrovės. 

Numatyto jūrų greitkelio vertė -
138,05 mln. eurų, iš kurių 28,01 m^n. 
planuojama gauti iš ES TEN-T pro
gramos lėšų, skirtų jūrų greitkelių 
projektams įgyvendinti. Pagal projek
tą investicijos į Klaipėdos uostą su
darytų 19 mln. eurų, iš kurių 3,8 mln. 
- ES finansavimas. O investicijos į 
Karlshamno uostą sudarytų 119,05 
mln. eurų, iš kurių 24,21 mln. - pla
nuojamas ES finansavimas. 

Įgyvendinus šį projektą, būtų 
pagerintas susisiekimas tarp Baltijos 
valstybių ir Pie t inės Švedijos bei 
sukurta sukomplektuota intermoda-
linė jūros/geležinkelių transporto sis
tema tarp Rytų ir Vakarų Europoje. 

Lietuva ir Norvegi ja pasirašė 
bendradarbiavimo deklaraciją 

t ransporto srityje 

Lietuvos susisiekimo ministras 
Algirdas Butkevičius ir Norvegijos 
susisiekimo ministrė Liv Signe Na-
varsete pasirašė deklaraciją dėl sau
gaus eismo gerinimo, pasikeitimo pa
tirtimi diegiant intelektines trans
porto sistemas ir tolesnio bendradar

biavimo transporto srityje. 
Be to, buvo šnekama ir apie jūrų 

transporto plėtojimą. Lietuvos susi
siekimo ministras akcentavo dviejų 
šalių bendradarbiavimo galimybes 
plėtojant multimodalinį transportą, 
panaudojant Klaipėdos valstybinio 
jūrų uosto ir kombinuotų pervežimo 
traukinio „Vikingas" privalumus. 
2006 m. Klaipėdos jūrų uoste per
krauta krovinių iš Norvegijos 638,2 
tūkst. t, tai sudarė 2,7 proc. uosto 
krovos. Pagrindiniais šios valstybės 
krovinių srautais yra trąšos, šaldyti 
produktai, geležies ir plieno gaminiai, 
mineralai ir statybinės medžiagos. 

Per pastaruosius 5 metus Klai
pėdos jūrų uoste keleivių, keliaujan
čių jūrų keliais, skaičius padvigubėjo 
ir 2006 m. sudarė daugiau kaip 200 
tūkst. keleivių. Uosto plėtros planuo
se numatyta 2009 m. pastatyti spe
cializuotą keleivių ir krovinių termi
nalą, tai sudarys prielaidas naujų li
nijų atidarymui. 

Įvertinant uosto geografinę pa
dėtį bei intermodalinių pervežimų 
sistemos išsivystymo lygį, atsiveria 
puiki galimybė vystyti tokius per
vežimus bei logistikos veiklą Klaipė
dos jūrų uoste, jo rezervinėse teritori
jose. 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 
direkcija kartu su Norvegija dalyvau
ja tarptautiniame projekte „Inter-
Baltic" . Jo tikslas - užtikrinti Balti
jos jūros regioninę plėtrą, kurti euro
pinę intermodalinę sistemą, kuri už
tikrintų intermodalinių paslaugų pa
siūlos atitikimą didėjančiai paklau
sai. 

Lietuva ir Kinija galės 
netrukdomai plėtoti prekybinę 

laivybą 

Lietuvos susisiekimo ministerija 
iš esmės suderino su Kinijos trans
porto ministerija tarpvalstybinio Su
sitarimo projektą dėl bendradarbiavi
mo plečiant prekybinę laivybą. 

Tarpvyriausybinis Susitarimo 
projektas buvo derinamas Kinijoje. 
Lietuvos delegacijai vadovavęs Susi
siekimo ministerijos valstybės sekre
torius Alminas Mačiulis pažymėjo, 
kad „derybos vyko sklandžiai ir kon
struktyviai, o pasiūlymai buvo svars
tomi geranoriškai ir supratingai". 

Pasak A. Mačiulio, šis susitari
mas sudarys galimybę Lietuvos lai
vams Kinijoje „plaukti į uostus, gauti 
švartavimo vietą prie šios šalies kran-
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tinių, naudotis Kinijos uosto rengi
niais, papildant vandens, maisto bei 
kt. atsargas. Taip pat reglamentuos 
atsiskaitymų už uosto aptarnavimus 
tvarką. Tokios pat sąlygos galios ir 
Kinijos prekybiniams laivams Lietu
voje. Beidžinge suderintas dokumen
tas pripažins mūsų šalies jūrinius 
dokumentus Kinijoje, o Kinijos -
Lietuvoje ir suteiks jūrininkams teisę 
išlipti iš laivo, kol laivas švartuosis 
uoste", - sakė A. Mačiulis. Susitari
me taip pat numatoma galimybė gau
ti gelbėjimo paslaugas avarijos atveju 
bei nustatomos taisyklės, spren
džiant teisinės pagalbos klausimus. 

Pasak Susisiekimo ministerijos 
valstybės sekretoriaus, šis susitari
mas nedaro įtakos Lietuvos Respub
likos įsipareigojimams, kylantiems iš 
ES teisės aktų. Jeigu ES teisės aktų 
nuostatos nustato palankesnes sąly
gas laivybai nei šio susitarimo nuos
tatos, tai Lietuvos Respublika vado

v a u s i s ES teisės aktais. Pasirašius 
susitarimą tikimasi, kad Kinijos kro
vinių tranzitas per Klaipėdos valsty
binį jūrų uostą padidės. 

Krovos augimas Klaipėdos uoste 
pernai — didžiausias tarp 

Baltijos šalių u o s t ų 

Krovos apimtys Klaipėdos uoste 
2006-aisiais išaugo labiausiai, paly
ginti su kitais didžiausiais trijų Bal
tijos valstybių uostais. Pernai Klai
pėdos uoste perkrauta 23,547 mln. 
tonų - 8,0 proc. daugiau nei užpernai. 
Tai daugiausiai per visą uosto veiklos 
istoriją. Tačiau daugiausia krovi
nių praėjusiais metais, kaip ir 2005-
aisiais, pritraukė Talino jungtinis 
uostas - 41,259 mln. tonų, o tai 4,4 
proc. daugiau nei užpernai. 

Krovinių srautas per Ventspilio 
uoste pernai sumenko 2,7 proc. iki 
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29,062 mln. tonų, Rygos - išaugo 3,8 
proc. iki 25,357 mln. tonų, Liepojos -
sumažėjo 11,3 proc. iki 4,001 mln. 
tonų. 

Būtingės terminale 2006-aisiais 
perpilta 5,9 mln. tonų naftos - 3,9 
proc. mažiau nei 2005 metais. 

Ambicingas krovinių ir keleivių 
terminalo projektas didins 

Klaipėdos uosto 
konkurencingumą 

Susisiekimo ministerijoje buvo 
duotas startas stambiausiam arti
miausių metų Klaipėdos jūrų uosto 
plėtros projektui, kuris numato pas
tatyti ir pradėti eksploatuoti naują, 
modernų keleivių ir krovinių termi
nalą bei sukurti patogią ir šiuolai
kinę privažiavimo infrastruktūrą. 
Įgyvendinant šį projektą, reikės 
glaudžiai bendradarbiauti Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto direkcijai ir 
privačiai bendrovei UAB „Klaipėdos 
keleivių ir krovinių terminalas". Pla
nuojama suprojektuoti ir pastatyti 
naują krantinę ir pirsą, keleivių ap
tarnavimo pastatą, krovinių sandė
lius bei parkavimo aikšteles, per
statyti geležinkelio ir pastatyti pa
togius automobilių privažiavimo ke
lius. Naujas terminalas galės priimti 
visų tipų keleivių ir krovinių („ro-
ro") keltus, o, esant reikalui — ke
leivinius laivus. Bendra projekto są
matinė vertė - 200 mln. litų. Vien tik 
jūrų uosto infrastruktūros sukūrimui 
reikės 106 mln. Lt. Projektą planuo
jama užbaigti iki 2009 metų vasaros. 

„Tokio terminalo atsiradimas 
išplės Klaipėdos uosto konkurencin
gumą, ženkliai pritrauks turistų, 
atvykstančių jūriniu transportu į 
Lietuvą, užtikrins mūsų valstybės 
greitesnę integraciją į modernių ES 
valstybių gretas", - sakė susisiekimo 
ministras Algirdas Butkevičius. 

Sprendimas dėl šio projekto 
pradžios priimtas bendrame Susisie
kimo ministerijos, Klaipėdos Jūrų 
uosto ir Klaipėdos savivaldybės vado
vų pasitarime, kuriame dalyvavo ir 
privačių bendrovių atstovai. Anot 
susisiekimo ministerijos sekretoriaus 
Arvydo Vaitkaus, projektas gali star
tuoti, nes Klaipėdos miesto taryba 
patvirtino šios uosto dalies detalųjį 
planą. 

„Stambiausias Klaipėdos jūrų 
uosto infrastruktūros plėtojimo pro
jektas numato labai ambicingus „gy
vendinimo terminus, nors konkrečių 
objektų projektavimas dar net nepra
sidėjo", - sakė A.Vaitkus. 

Susisiekimo ministro A. Butke
vičiaus sprendimu, projekto tarpins-
titucinį koordinavimą ir jo vykdymo 
kontrolę atliks projekto priežiūros 
komitetas. 
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Ar tikrai Lietuva turėjo karalių Mindaugą II? 
Įdomus Lietuvos istorijos faktas -

„šimto dienų karalius" Mindaugas II. 
Kada, kaip ir kodėl jis 100 dienų 
„karaliavo" Lietuvai? 

Yra žinių, jog kai kurie Lietuvos 
Tarybos nariai iš karto principingai 
atsisakė balsuoti, nepritarė, kad Lie
tuvai „karaliautų" vokiečių grafas 
Vilhelmas fon Urachas. 

Joana Narutavičienė savo rašy
tiniuose prisiminimuose liudija, kad 
čia itin daug pastangų įdėjęs jos 
vyras, Vasario 16-osios Akto signa
taras, Stanislovas Narutavičius ir dar 
trys jo bendražygiai - vadinamoji 
„keturių opozicija". 

Nėra lengva pasverti, kuo buvo 
motyvuojami vienokie ar kitokie ne
priklausomos Lietuvos valstybės at
kūrėjų sprendimai. Kreipėmės į 
istorijos specialistą, daug laiko pralei
dusi prie Lietuvos valstybingumo 

"dokumentų, d o c e n t ę A l g i m a n t ą 
Lieki. Jis yra 32 monografinio po
būdžio knygų ir daugiau kaip 1000 
mokslo ir populiarių straipsnių auto
rius, mokslo knygų „Lietuvos moks
las", „Lietuvių tauta" serijų vyriau
siasis redaktorius ir sudarytojas, 
vadovauja Vilniaus Gedimino techni
kos universiteto mokslotyros centrui. 

Skaitytojų dėmesiui siūlome doc. 
A. Liekio komentarą apie Lietuvos 
valstybingumo atkūrėjų nelengvus 
kelius ir apie tai, kaip jis vertina „100 
dienų karaliaus" faktą. 

Dėl taikos derybų 

O kaip vertinti tos pačios Lie
tuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11d. 
nutarimą, kurio pirmasis punktas 
sutampa su Vasario 16 d. nutarimu, 
tik antrajame buvo pažymėta, kad 
nepriklausoma Lietuva pasirašo „am
žinas konvencijas" su Vokietija mui
tų, finansų, karo ir kai kuriose kitose 
srityse? 

Pastarasis skyrius buvo jrašytas 
okupantės Vokietijos reikalavimu 
(toks tariamas lietuvių tautos valios 
išreiškimas Vokietijai buvo reikalin
gas prasidedančiose taikos derybose 
su sovietų Rusija), nepaisant ir 1917 
m. rugsėjo mėnesio Lietuvių konfe
rencijos Vilniuje nutarimų, tad ir 
neišreiškė lietuvių tautos valios, ir 
viršijo Lietuvos Tarybai minėtos Lie
tuvių konferencijos suteiktus įgalio
jimus; Tarybai okupantas pateikė 
ultimatumą: arba pasirašote, arba 
būsite išvaikyti ir nebesvajokite apie 
bet koki Lietuvos savarankiškumą. 

Vis dėlto daugeliui ir Tarybos 
narių atrodė, kad lietuvių tautai bus 
geriau, jei Lietuva turės nors dalinį 
savarankiškumą negu jokio, prijun-
gus ja prie Prūsuos ar Saksonijos 

arba perleidus kraštą vėl Rusijai; 
teikė vilčių ir vokiečių pralaimėjimai 
Vakarų frontuose. 

Tačiau taikos derybose Lietuvos 
Brastoje iškilus klausimui, ar Vo
kietija neturėtų pasitraukti iš Lietu
vos, Taryba nieko nelaukusi anuliavo 
1917 m. gruodžio 11 d. nutarimo ant
rąją dali ir paskelbė minėtąjį Vasario 
16-osios nutarimą, palikdama spręsti 
santykius su kitomis tautomis ir vals
tybėms visų Lietuvos žmonių išrink
tam Steigiamajam Seimui. 

„Ėjimas žirgu" 

Tačiau tas nutarimas sukėlė 
didžiuli tiek okupacinės valdžios, tiek 
paties kaizerio įtūžį. Tam turėjo įta
kos, kad, Rusijai atsisakius pasirašyti 
Vokietijos pasiūlytą taikos sutarties 
variantą (vyko Pirmasis pasaulinis ka
ras - red.), Vokietijos kariuomenė 
ėmė pulti visu frontu ir užėmė Lat
viją, didesnę Baltarusijos dalį ir kitas 
buvusios Rusijos imperijos teritori
jas. Bet Vokietijos kaizeris Vilhelmas 
II, norėdamas pasauliui pasirodyti 
kaip tautų išvaduotojas iš Rusijos jun
go, kovo 23 d. paskelbė, kad pripažįs
ta Lietuvos nepriklausomybę pagal 
1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Ta
rybos nutarimą, t.y. Lietuvai pasira
šant „amžinas konvencijas" su Vo
kietija. 

Tada Lietuvos Taryba, daugiau
sia A. Smetonos iniciatyva, ir nutarė 
padaryti šachmatų terminu „ėjimą 
žirgu": paskelbti Lietuvą karalyste, 
pakviesti karaliumi vokiečių hercogą 
kataliką Vilhelmą fon Urachą (g. 
1864 m.), tolimą Lietuvos Didžiojo 
kunigaikščio Gedimino palikuonį. 
Manyta, kad Vokietija negalės nepri
pažinti karaliumi vokiečio, o pri
pažinimas būtų tolygus ir Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimui Va
sario 16-osios Akto pagrindu. Tam 
pasiūlymui skelbti Lietuvą karalyste 
1918 m. balandžio 25 d. buvo pritarta 
Lietu-vos Tarybos posėdyje. 

Neskubėjo į sostą 

Tarybos nutarimu karalius Lie
tuvoje būtų galėjęs tik „karaliauti", 
bet ne valdyti. Pagal Tarybos patvir
tintą karaliaus veiklos ir galių įsta
tymą jis būtų galėjęs tik pasirašyti 
Tarybos, o vėliau Seimo nutarimus, 
įteikti apdovanojimus, dalyvauti iš
kilminguose priėmimuose ir pan. 

Be to, karalius, prieš užimdamas 
sostą, turėjo išmokti lietuvių kalbą, 
jis ir visa šeima - gyventi Lietuvoje, 
jo vaikai mokytis tik lietuviškose mo
kyklose ir pan. 

Tad. suprantama, esant tokioms 

Lietuvos karalius Mindaugas II su šeima. 

sąlygoms Vokietijos vyriausybė ne
skubėjo skelbti Lietuvos karalyste, o 
karalius užimti sosto (jis taip nė 
karto ir neatvažiavo į Lietuvą). 

Apie Lietuvos pasiskelbimą kara
lyste beveik nutylėjo ne tik Vokie
tijos, bet ir Lietuvos spauda, nes visi 
puikiai suvokė, kad tai buvo tik Lie
tuvos Tarybos taktinis žingsnis. 

Nors, kita vertus, tuo metu ir 
Europoje dar buvo daug karalysčių, 
tarp jų ir demokratiškiausia pripažįs
tama Didžioji Britanija. 

Tik sovietinėje istoriografijoje 
Tarybos nutarimas paskelbti Lietuvą 
karalyste buvo ypač išpūstas, kad 
„įrodytų tarybinei liaudžiai", kokia 
jų siekių niekintoja ir išdavikiška 
buvo „buržuazinė nacionalistinė Ta
ryba", mėginusi Lietuvą atiduoti vo
kiečiui, paskelbdama jį karaliumi. 

Karalystę a t šaukė 

Tačiau „Lietuvos karalystės" 
klausimas išsisprendė savaime. 

Vokiečiams pralaimint Vakarų 
frontuose, visoje Vokietijoje prasidėjo 
revoliuciniai įvykiai, valdžią Berlyne 
užėmė demokratiškesnių nuostatų 
veikėjai. 

Tad ir 1918 m. spalio 20 d. į 
Berlyną atvykusiems Lietuvos Vals
tybės Tarybos atstovams J. Smetonai, 
dr. J. Sauliui, kun. J. Staugaičiui ir J. 
Šernui naujasis reichskancleris prin
cas Maksas fon Badenas jau be jokių 
prieštaravimų pranešė, kad „Voki-e-
tijos Reichas" su t inka pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę Vasario 
16-osios nutarimo formuluote. 

Kai ši delegacija grįžo į Vilnių, 
Lietuvos Valstybės Taryba 1918 m. 
lapkričio 2 d. posėdyje priėmė nuta
rimą, kuriuo anuliavo savo 1918 m. 
liepos 11d. nutarimą, paskelbusį Lie
tuvą karalyste, o Urachą karaliumi, 
ir pažymėjo, kad Lietuvos valdymo 
formą nustatys Steigiamasis Seimas. 

Ne asmenys l ėmė 

1918 m. lapkričio 1 1 d . Lietuvos 
Valstybės Taryba sudarė Laikinąją 
Lietuvos Vyriausybę. Prasidėjo tikra
sis nepriklausomos Lietuvos valsty
bės kūrimas. Tą procesą, kaip ir 
ankstesnį mūsų ėjimą į laisvę, di
džiausia dalimi lėmė ne vieno ar kito 
Valstybės Tarybos nario nuostatos, jo 
išėjimas ar vėl sugrįžimas į Tarybą, o 
tarptaut iniai įvykai, ypač padėtis 
Rusijoje ir Vokietijoje. 

Kad ir kaip būtų paradoksalu, 
bet jei Rusijoje bolševikų valdžia būtų 
buvusi sutriuškinta, tiek JAV, tiek ki
tos Vakarų demokratinės šalys būtų 
palaiminusios ir Rusijos buržuazinę 
vyriausybę, ir jos ketinimus atkurti 
Rusiją buvusios imperijos ribose. 

Tokią galimybę paliudija ir tai, 
kad. pavyzdžiui, JAV, nepriklausomą 
Lietuvą tepripažino tik tada (1922 
m.), kai nebeliko jokių vilčių, jog bal
tagvardiečiai galėtų paimti valdžią. 

Tas pats pasakytina ir apie Vo
kietija. Jei ji būtų karą laimėjusi, Lie
tuva būtu buvusi prijungta prie Prū
sijos ar Saksonijos, paversta Vokie
tijos provincija. Tik pralaimėjusi karą 
Vokietija pagaliau sutiko pripažinti 
Lietuvos nepriklausomybę, supras
dama, kad taikos derybose tas jos ne
pripažinimas būtų niekam nereika
lingas. O pripažindama ji dar galėjo 
pelnyti lietuvių simpatijas. 

Kovu laukas 

Tačiau nepaisant, pripažins ar 

ne, lietuvių tautai reikėjo ir dar 
mūšių laukuose įrodyti savo pasiry
žimą būti laisva, turėti savo neprik
lausomą valstybę. 

Reikėjo įrodyti kruvinuose mū
šiuose su Įsiveržusią iš sovietų Rusi
jos Raudonąja armija, kuri iki 1919 
m. vasaros okupavo vos ne 70 procen
tų Lietuvos, reikėjo atremti lenkų ka
riuomenę, kuri tuo pačiu laiku pasi
savinusi Vilnių ir visą Rytų Lietuvą 
žygiavo toliau, norėdama paimti į 
savo žinią ir „Kauno Lietuvą". 

Dar daugiau: kai lietuvių savano
riai 1919 m. daug kur rusų kariuo
menę nustūmė prie Dauguvos, o iš 
Latvijos Šiaulių, Panevėžio kryptimis 
ėmė veržtis gerai ginkluota rusų bal
tagvardiečių ir vokiečių kariuomenė -
bermontininkai ketinę Lietuvą pri
jungti prie baltagvardiečio Denikino 
Rusijos. 

Sunkia jaunutei Lietuvos valsty
bei padėtimi nutarė pasinaudoti ir 
sulenkėję dvarininkai, bajorai, kurie, 
vadovaujami iš Lenkijos atsiųstų ka
rinių instruktorių, remiami beveik 
visuose rajonuose dar prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą J. Pilsudskio įkurtųjų 
Lenkijos karinės organizacijos (POW) 
padalinių, 1919 m. rugpjūčio 28 - 29 
d. suplanavo ginkluotą sukilimą, va
dovaujamą per ryšininkus Lenkijos 
kariuomenės generalinio štabo. 

Sukilimo metu planuota suimti, 
o besipriešinant — sunaikinti Lie
tuvos prezidentą A. Smetoną. Taip 
pat beveik visus Lietuvos Valstybės 
Tarybos ir Vyriausybės narius, dau
gelį kitų lietuvių veikėjų. Vietoje jų 
lenkų statytiniai būtų paskelbę apie 
tariamai naujos Vyriausybės krei
pimąsi į Lenkijos Seimą, kad jis Lie
tuvą (tariamai „lietuvių tautos rei
kalavimu") nedelsiant prijungtų prie 
„broliškosios Lenkijos". 

Aukštuomenė blaškėsi 

Tačiau dieną prieš lenkų rengia
mą ginkluotą sąmokslą lietuvių sau
gumui pasisekė surasti sąmoksli
ninkų archyvą su visų jo dalyvių pa
vardėmis, ginklų slėptuvėmis ir 
suimti daugiau kaip 400 aktyviausių 
to sąmokslo organizatorių ir dalyvių. 

Tarp jų buvo net aukštų Lietuvos 
kariuomenės karininkų, daugiausia 
lenkų tautybės, ir ypač daug sulen
kėjusių dvarininkų ir bajorų net iš 
Žemaitijos. 0 iš jų - ir nemažai pri
sidėjusių prie Lietuvių konferencijos 
Vilniuje, Lietuvos Valstybės Tarybos 
veiklos organizavimo, net vienas Va
sario 16-osios Akto signataras. 

Atsižvelgus į ypač sunkią valsty
bei gynybinę padėtį, daugelis suim
tųjų buvo paleisti, jiems pasižadėjus 
nebekenkti nepriklausomai Lietuvai. 

Tik 51 svarbiausią sąmokslo 
organizatorių tų pačių metų pabaigo
je Lietuvos kariuomenės Teismas nu
teisė kalėti sunkiųjų darbų kalėjime. 
Bet daugeliui ir jų po pusmečio ar 
metų bausmės buvo gerokai sušvel
nintos, o kai kuriems ir dovanotos. 

Daug kur ir užsienyje stebėjosi: 
už panašius nusikaltimus, dar esant 
visoje šalyje karo padėčiai, būdavo 
sušaudoma be teismų. Bet jaunai Lie
tuvos Vyriausybei rūpėjo ne kerštas, 
ji ir visu Teismo procesu siekė įrodyti 
lenkams ir sulenkėjusiems lietuviams, 
kad jų ir toliau ginama „unijinė" ide
ologija yra pasmerkta žlugti ir kad 
lietuvių tauta nori būti šeimininkė 
savo krašte, o Lietuva su Lenkija gali 
bendrauti tik kaip kaimynė lygia-
partnerystės principu. 

„Klaipėda" 
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ATSKLEIDŽIAMA ĮDOMIŲ DETALIŲ 
APIE BUVUSĮ POPIEŽIŲ 

Popiežius Jonas Paulius II nieka
da finansiškai nerėmęs lenkų prof
sąjungos „Solidarumas". Ali Agdžos 
pasikėsinimas, jo manymu, slepia ne 
„bulgarų pėdsaką" ar turkų mafiją, 
bet KGB. Pats Agdža per popiežiaus 
apsilankymą kalėjime prašęs ne atlei
dimo, bet paaiškinimo, kaip jis, profe
sionalus žudikas, galėjęs nepataikyti. 
Apie visa tai rašoma kardinolo Sta-
nislavvo Dziwiszo interviu pobūdžio 
memuarų knygoje, kurios keletą iš
traukų neseniai išspausdino „Repub-
lica". 

Pokalbyje su italų publicistu 
Gian Franco Svidercoschi Dziwiszas 
praneša, jog planuoti trys popiežiaus 
susitikimai su Maskvos patriarchu 
Aleksijumi II. tačiau visi baigėsi ne
sėkme. Jis taip pat atskleidžia, jog, 
1989 m. kritus geležinei uždangai, 
popiežių labai nustebino greitas ko
munizmo žlugimas. Popiežius, tiesa, 
tikėjęs, kad ši sistema socialiai ne
teisinga, ekonomiškai nenaši ir todėl 
pasmerkta anksčiau ar vėliau žlugti. 
Tačiau jis laikęs Sovietų Sąjungą 
geopolitiškai tokia stipria, jog nuste
bintas Įvykių spartos. 

Popiežius labai susirūpinęs ste
bėjo įvykius Lenkijoje, „Solidarumo" 
atsiradimą bei karinės padėties pa
skelbimą. Turėdamas prieš akis spe

kuliacijas apie „šventąją sąjungą" 
tarp Vašingtono ir Šventojo Sosto, 
buvęs popiežiaus sekretorius tvirti
na, kad tam tikros informacijos po
piežius gavo iš Jungtinių Valstijų, ta
čiau nieko daugiau. Būta kelių tele
foninių pokalbių su tuometiniu JAV 
saugumo patarėju Zbignievvu Brze-
zinskiu, tačiau didžiąją dalį informa
cijos Vatikanas jau žinojęs iš kitų šal
tinių. 

Pasak Krokuvos arkivyskupo, 
Jonas Paulius II buvo įsitikinęs, jog 
už savo gyvybę per 1981 m. gegužės 
13 d. pasikėsinimą jis turįs būti dė
kingas Fatimos Dievo Motinai. Ta
čiau tokia mintis jam atėjo pamažu, 
sužinojus, jog pasikėsinimo data su
tampa su pirmo Marijos pasirodymo 
1917 m. gegužės 13 d. data. Tada, 
1981 m. liepos 18 d., tuometiniam Ti
kėjimo mokymo kongregacijos pre
fektui Franjo Seperiui jis liepęs į 
Gemelli kliniką jam pristatyti abu 
vokus su apreiškimais Mariją regė
jusiems vaikams. Perskaitęs jis tapo 
tikras, kad regėjimuose minimas 
kulkų pakertamas „baltai apsirengęs 
vyskupas" esąs jis pats ir kad jį ap
saugojusi Dievo Motina: „Viena ran
ka šovė, kita — nukreipė kulką". Il
gai popiežiui nedavė ramybės per 
apsilankymą kalėjime Ali Agdžos 

užduotas klausimas: „Kodėl jūs ne
miręs?" Agdža per susitikimą išsa
miai klausinėjęs apie Fatimos Dievo 
Motiną. 

Dziwiszas taip pat pasakoja, jog 
popiežius, dar būdamas Krokuvos 
arkivyskupu, buvo nuolatos šnipinė
jamas Lenkijos saugumo tarnybos, o 
jo rūmai buvo prikaišioti „blakių". 
Svarbius dalykus kardinolas aptar
davęs pasivaikščiojimų ar išvykų 
automobiliu metu. Valdžia 1983 m. 
Tatrų kalnuose surengė Jono Pau
liaus II susitikimą su Lechu Walesa. 
Susitikimo metu popiežius, paste
bėjęs saugumo tarnybos manipuliaci
jas, nedelsdamas kartu su Walesa 
išėjo iš patalpos, atsisėdo su juo ant 
suolo koridoriuje ir ten pasikalbėjo. 

Pasak Dziwiszo, Jonas Paulius II 

galvojęs ir apie pasitraukimą iš tar
nybos. Jis svarstęs, ar greta pareigos 
sulaukusiems 80 metų kardinolams 
pasitraukti iš tarnybos tokia pareiga 
neegzistuoja ir popiežiams. Jonas 
Paulius II dėl to konsultavęsis su 
savo artimiausiais patarėjais, tarp jų 
ir kardinolu Josephu Ratzingeriu. 
Nuodugniai peržiūrėjęs atsistatydini
mo pareigą sulaukus 80 metų nu
stačiusiu Pauliaus VI tekstus, jis 
priėjo prie nuomonės „paklusti Dievo 
valiai ir likti tarnyboje tol, kol to 
norės Dievas". Tačiau kartu, pasak 
ankstesniojo sekretoriaus, nustatė, 
kaip reikėtų elgtis, jei jis nebegalėtų 
vykdyti savo tarnybos. Jonas Paulius 
II buvo numatęs ir tokią galimybę, jei 
to būtų panorėjęs Dievas. 

BŽ, 2007 m. Nr. 2 

POPIEŽIUS LANKĖSI ROMOS 
„CARITAS" VALGYKLOJE 

Sausio 4 d. Benediktas XVI lan
kėsi benamiams skirtoje Romos 
„Caritas" valgykloje. Tai buvo pirma
sis viešas popiežiaus pasirodymas 
naujaisiais metais už Vatikano ribų. 
Benediktas XVI pašventino atminimo 
lentą, primenančią, kad prieš 15 
metų šioje vietoje lankėsi jo pirm
takas Jonas Paulius II. 

Šventasis Tėvas kalbėjo apie sa
vanorių darbo vertę: „Čia ne vien da
lijamas maistas, bet ir tarnaujama 
žmonėms neskirstant jų pagal kalbą, 

religiją ar kultūrą". 68 metų bena
mis, anksčiau gyvenęs ir dirbęs Vo
kietijoje, padovanojo popiežiui stal
tiesę ir persimetė keliais žodžiais 
vokiškai. „Caritas" bendradarbiai 
simboliškai įteikė Šventajam Tėvui 
pažymėjimą, suteikiantį teisę naudo
tis valgykla. Praėjusiais metais Ka
lėdų laikotarpiu Benediktas XVI 
lankėsi Vatikane įkurtoje Šv. Mortos 
vaikų socialinės rūpybos įstaigo
je. 

BŽ 

Etikos ir Procedūra komisijos pirm. Antanas 
Kairys, ištyrinėjęs skundą, savo 1995.04.04 raštu 
siūlė Seimui sausio 26 d. nutarimą 1. Pripažinti 
netekusiu galios, ir 2. Surengti Užsienio reikalų ir 
Žmogaus ir piliečio teisių bei tautybių reikalų ko
mitetų paruošto nutarimo projekto svarstymą. Ga
lime spėti, kad dėl to Seime turbūt ne vieną kartą 
vyko karštos diskusijos, nes senoji (sausio 26 d.) to 
nutarimo versija, nors šiek tiek ir pakeista, vis dėl
to Seimo pirmininko Česlovo Juršėno buvo pasi
rašyta, bet tik gegužės mėnesį. 

Procedūriniai pažeidimai buvo patogiai, gal ir 
nelabai etiškai, atmesti kaip „šaukštai po pietų", 
nes Etikos komiteto skundas atėjo jau po balsavi
mo. Tuoj po to šis LR Seimo nutarimas buvo pa
skelbtas ir „Vyriausybės žiniose": „Sudaryta LR 
Seimo ir lietuvių išeivijos atstovų komisija ir 
patvirtinti šios komisijos nuostatai". Ten pat buvo 
pažymėta, kad 1995.01.26 priimtas nutarimas tuo 
neteko galios, nors vėlesniuose dokumentuose vis 
tik sausio 26 d. dar buvo minima kaip oficiali ko
misijos įkūrimo data. 

Samprotaudamas, kad tokioje komisijoje grei
čiausiai nebus vietos nei Amerikos Lietuvių 

tarybai, nei Lietuvos Vyčiams, dr. Bobelis dar ban
dė kviesti visų organizacijų pirmininkus ar jų 
atstovus susitikti Vilniuje ir apsvarstyti galimybes 
sudaryti LR Seimo bei visos lietuvių išeivijos veik
los koordinavimo komisiją, pabrėždamas, kad 
įvairūs pasiūlymai galėtų būti derinami su PLB, 
kaip vienintele veiksminga globaline užsienio lietu
vių institucija. 

Atsiliepdama į šias dr. Bobelio pastangas, tuo
metinė PLB valdyba ir jos pirm. Bronius Nainys 
nutarė susisiekti su visų (tuo metu — 26) kraštų 
Lietuvių Bendruomenėmis ir prašyti jų pasisaky
mo. Iš gautų atsakymų jau rugsėjo mėnesį buvo 
galima matyti, jog nors siūlomai steigti komisijai 
pritariančiųjų buvo, daugeliui kraštų su Lietuva 
bendradarbiauti būtų geriau per PLB valdybą bei 
jos atstovybę Vilniuje. PLB valdybai susidarė vaiz
das, kad gal būtų geriausiai, kad LR Seimas Šios 
komisijos klausimo svarstymą atidėtų iki po PLB 
seimo, kuris turėjo įvykti 1996 m. vasarą, o visas 
bendradarbiavimas su Lietuva iki PLB seimo vyk
tų tik per PLB valdybą ir jos atstovybę Vilniuje. 

Taip jau senokai prasidėjusi ir rusenanti nesu
tarimų banga tarp PLB ir JAV LB Krašto vadovų 
įsiliepsnojo dar smarkiau, kai JAV LB nutarė mo
nopolizuoti LR Seimo ir išeivijos bendradarbiavimą 
tos naujai sukurtos komisijos forma. PLB valdybai 
apsispręsti tuojau prisidėti prie tokios komisijos 

JAV KRAŠTO LB, 
DABAR GAL JAU PLB? 

ALEKSAS VTTKUS 
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sudarymo nepadėjo ir didelės dalies lietuvių neor
ganizuotos visuomenės kritiška pažiūra į naująją 
Lietuvos valdžią. 

Susidarius tokiam PLB valdybos nusistatymui, 
ji savo veiklą pakreipė į kitus neatidėliotinus 

reikalus, kaip pasiruošimą už metų turėjusiam 
vykti PLB seimui (vėliau buvo atidėtas 1997 me
tams). Nemažiau svarbus buvo ir užsienio lietuvių 
pilietybės klausimas, kurio sėkmingam išsprendi
mui PLB valdyba dėjo daug pastangų. Daug darbo 
reikėjo įdėti ir į pradėtą Lietuvos kovų ir kančių 
istorijos knygų seriją. 

Ši LR Seimo ir Amerikos (JAV) LB komisija 
buvo Seimo „aprobuota" 1995.01.26 d., bet jos pir
mas posėdis įvyko Vilniuje tik po daugiau kaip 
metų, t.y. 1996 m. kovo 18-23 d. Pagal priimtus 
nuostatus komisija buvo steigiama ketveriems me
tams, po kurių LR Seimas turėjo spręsti dėl jos to
limesnės veiklos. Pr iėmus nuostatus, buvo priim
tas ir komisijos darbo tvarką nustatantis regla
mentas, pagal kurį komisijos darbo finansavimą 
turėjo spręsti Seimo valdyba. JAV LB atstovai nu
tarė neskriausti Lietuvos mokesčių mokėtojų ir 
savo kelionės išlaidas susimokėti patys. 

Praėjus tiek laiko nuo komisijos sudarymo, jau 
buvo sušvelnėjusi ir išeivijos nuomonė apie ben
dravimą su 1992 metų Seimo rinkimų laimėtojais 
(LDDP). Nuosaikesni išeivijos vadovai turėjo pri
pažinti, kad Lietuvoje įvykę rinkimai vis dėlto buvo 
surengti demokratiškai, tai kaip mes galime juos 
boikotuoti ar bent ignoruoti? Nustota ir Lietuvos 
politikoje veikiantį dr. Bobelį vadinti tautos išda
viku. 

LR Seimo komisijos pirmasis pirmininkas 
buvo „darbietis" (LDDP) Everistas Raišuotis, o 
JAV LB atstovavo pirmininkas Donatas Skučas ir 
keturi jos nariai: Juozas Ardys, Vytas Maciūnas, 
Regina Narušienė ir Liuda Rugienienė. Narušienė 
pasiūlė posėdį pradėti malda, kas tuo metu ten at
rodo dar buvo neįprasta. „Lietuvos rytas" pami
nėjo, kad atsargos pik. ltn. D. Skučas įteikė Seimo 
pirmininkui Česlovui Juršėnui atminimo knygą 

apie JAV Lietuvių Bendruomenę. Tarp kitų, Kul
tūros ministerijos sekretorius V Balčiūnas kalbėjo 
apie kultūros mainų reikalą ir bendrai statysimą 
DLK Gediminui paminklą Vilniuje, dailės muzie
jaus direktorius R. Budrys — apie dailės kūrinių 
grąžinimą. L. Rugienienė kalbėjo apie šeimų ar
chyvus ir pageidavo, kad išeivijos periodiniai lei
diniai būtų pardavinėjami Lietuvos spaudos kios
kuose. 

Kažko labai svarbaus, atrodo, nenutarta. 
Komisijos pirmininkas Raišuotis paaiškino, kad 
pagrindinis komisijos tikslas yra suartinti Lietu
vos visuomenę su išeivija Amerikoje, ir suteikti 
tam bendradarbiavimui valstybinį lygį. Buvo pri
imti keli blankūs pareiškimai ir rezoliucijos, kaip, 
pvz., „Dėl Rusijos Dūmos nutarimo atkurti SSRS", 
arba rezoliucija „Dėl švietimo Lietuvoje ir JAV litu
anistinėse mokyklose". Ir vis dėlto buvo malonu 
pastebėti, kad Lietuvos valdžios (pozicijos ir opozi
cijos) bei išeivijos atstovai galėjo susitikti ir bandyti 
surasti bendrą kalbą lietuvybės reikaluose, nors ne 
vienas mūsų dar negalėjo užmiršti, kad faktiškas 
komisijos vadovas buvo LDDP frakcijos narys 
Everistas Raišuotis. Ir kaip atsitiko, kad aštuoni 
„dešiniųjų" partijų atstovai savo pirmininku 
išsirinko šį vienintelį LDDP atstovą. 

Kodėl JAV LB pasirinko bendradarbiauti ne su 
Lietuvos vykdomąja valdžia, bet su Lietuvos 

Seimu, kurio svarbiausia ir gal vienintelė funkcija 
yra įstatymdavystė? Galima spėti, kad tokį kelią 
JAV LB pasirinko, atsižvelgdama į daugumos išei
vijos gana nepalankią nuomonę apie darbiečių (bu
vusių komunistų) valdžią ar net Prezidentūroje 
sėdintį tos pačios partijos narį. Seimas atrodė daug 
priimtinesnis, ypač, kai buvo pasirinkta ne daugu
mos (LDDP) partija, bet visų Seime dalyvaujančių 
partijų atstovai. Taip gudriai suformulavus komisi
jos sudėtį, sunku būtų kaltinti JAV LB už bendra
darbiavimą su „buvusiais komunistais" Lietuvoje, 
ko, atrodo, bijojo PLB valdyba. 

Antroji komisijos sesija įvyko po pusės metų, 
t.y. 1996 m. rugsėjo 2-6 d. Iš JAV LB pusės dalyva
vo tie patys atstovai kaip ir pirmoje sesijoje, iš
skyrus V Maciūną. Visą savaitę buvo kalbėta apie 
kultūrą, švietimą, sporto žaidynes, ekonomiką, 
NATO reikalus ir grįžimą į tėvynę. Teko pastebėti, 
kad į grįžimo į tėvynę reikalą Seimo nariai žiūrėjo 
labai skeptiškai ir be jokio didesnio dėmesio. At
rodo, kad didžiausias šios sesijos projektas buvo 
sukūrimas ir pristatymas sunkiai apibrėžiamos ar 
suvokiamos programos vardu „Integrali tauta". 

Bus daugiau. 
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„Litexpo" parodų rūmuose 
jau pasklido „knygų virusas / / 

Vilnius, vasario 22 d. (ELTA) — 
„Knygų viruso" diena prasidėjo „Li-
texpo" parodų rūmuose ketvirtadienį 
atidaryta 8-oji tarptautinė Vilniaus 
knygų mugė. 

Atidarydamas tarp reikšmin
giausių Europos knygų mugių mini
mą renginį, Lietuvos Respublikos 
prezidentas Valdas Adamkus sakė 
neįsivaizduojąs „sąmoningos ir lais
vos tautos be knygos". „Lietuva — 
gal vienintelė pasaulyje tauta, kuri 
gali didžiuotis knygnešių epocha. Ma
nau, kad knyga taps įrankiu, kuris 
mūsų tautą ves toliau", — sakė šalies 
vadovas. 

Šiemet pagrindinis knygų mugės 
akcentas — vaikų ir paauglių litera

tūra. Jiems skirta atskira Vaikų salė, 
kur veiks vaikų literatūros knygynas 
ir vyks daugybė renginių. Pirmoji 
mugės diena, ketvirtadienis, pava
dinta „Knygų viruso" diena ir yra 
skirta moksleiviams. 

„Norėčiau, kad tuo knygų virusu 
užsikrėstų ne tik vaikai, bet ir suau
gusieji, visi, ir kad nebūtų vaistų pa
gyti nuo šios ligos", — sakė Lietuvos 
prezidentas. 

Mugės pradžią dūžiu į gongą pa
skelbė kultūros ministras Jonas Ju
čas, o simbolinę juostelę kartu su juo 
perkirpo prezidentas V Adamkus ir 
Vilniaus meras Artūras Zuokas. 

Knygų mugė vyks keturias die
nas. 

New York pristatoma Baltijos 
šalių tur izmo ekspozicija 

N e w York/Vilnius, vasario 22 d. 
(ELTA) — New York, penktadienį 
atidaroma turizmo paroda „The New 
York Times Travel Show". Joje veiks 
bendra Baltijos šalių ekspozicija, bus 
pristatomos Lietuvos turizmo gali
mybės. 

Mūsų šalies turizmo galimybės 
Amerikoje pristatomos ne pirmą kar
tą. Jau trečius metus iš eilės bendra
darbiaujant su Lenkija, Latvija ir Es
tija rengiamos turizmo verslo misijos 
skirtinguose JAV miestuose. Pernai 
gegužę keturiuose JAV miestuose — 
Seattle, Portland, San Francisco ir 
Los Angeles — rengta Lietuvos, Len
kijos, Latvijos bei Estijos verslo misi
ja kelionių organizatoriams ir žurna
listams. Misijai išleistas įgarsintas 
kompaktinė plokštelė bei informaci
nis leidinys su keturių minėtųjų šalių 

* 2007 m e t ų Lietuvos moterų 
šachmatų pirmenybių nugalėto
jos t i tu lą apgynė š iaul ie tė Dei
mantė Daulytė , 24 dalyvių turnyre 
šveicariška sistema surinkusi 7,5 taš
ko iš 9 galimų. Antrąją vietą su 6,5 
taško užėmė Daiva Batytė iš Plungės. 
Abi šios šachmatininkės iškovojo 
teisę ats tovaut i Lietuvos moterų 
rinktinei šių metų Europos komandi
niame čempionate, kuris Graikijoje 
vyks spalio 27-lapkričio 7 dienomis. 

* Bulgar i joje v y k s t a n č i o s e 
Europos suaugusiųjų ir j a u n i m o 
biat lono p irmenybėse 25-ąją vie
tą merginų (iki 20 metų) 7,5 km 

V. Adamkus griežtai smerkia 
rinkėjų papirkinėjimą 

Šiųmetės Vilniaus knygų mugės akcentas — vaikų literatūra. 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

turizmo galimybių pristatymu. 
Pasak Turizmo departamento 

pranešimo, Lietuvos atstovai parodo
je pristatys kelionių i Baltijos šalis 
galimybes ir naujienas. Stende bus 
dalijama informacinė medžiaga apie 
Lietuvą, rengiami susitikimai su ži-
niasklaidos atstovais, kelionių orga
nizatoriais. 

Parodos metu bendradarbiaujant 
su Baltijos jūros šalių turizmo ko
misija bus surengtas specialus semi
naras, skirtas kelionėms i Baltijos ša
lis pristatyti. 

Šios parodos lankytojai turės ga
limybę pasidžiaugti Lietuvos ir Lat
vijos atlikėjų šokiais ir chorų daina
vimu. Pasirodymą surengs daugelio 
tarptautinių konkursų laureatas, 
Julliard muzikos mokyklos doktoran
tas, pianistas Edvinas Minkštimas. 

Vilnius, vasario 22 d. (BNS) — 
Prezidentas Vaidas Adamkus pareiš
kė griežtai smerkiantis rinkėjų balsų 
pirkimą, sakydamas, kad tokie poel
giai pakerta pasitikėjimo valstybe pa
grindus. 

„Griežtai smerkiu ir tikiuosi, kad 
bus imtasi visų teisinių priemonių 
užkirsti tam kelią. Tai yra pasijuoki
mas iš pačios rinkimų idėjos, rinkėjų, 
ir kyla klausimas, ar galima pasi
tikėti valstybe, kur tautos atstovai 
renkami apgaulės keliu", — ketvirta
dienį žurnalistams sakė V Adamkus. 

Jis taip pat pridūrė manantis, 
kad bandymai pirkti rinkėjų balsus 
„parodo mūsų demokratijos lygį ir 
supratimą". 

„Visuomenė nėra pasirengusi 
priimti tuos principus, pagal kuriuos 
mes norime gyventi", — sakė V 
Adamkus. 

Jo nuomone, kovodama su rin
kėjų papirkinėjimu teisėsauga turi 
imtis visų priemonių, tarp kurių pre
zidentas paminėjo nusikaltusių 
asmenų sulaikymą ir nubaudimą. 

Kartu prezidentas nesiėmė ver
tinti Vyriausiosios rinkimų komisijos 
(VRK) darbo, tik sakė, kad pastaro
sios tikslas, kad „rinkimai vyktų tei

singai ir skaidriai". 
Tuo tarpu premjeras Gediminas 

Kirkilas ketvirtadieni sukritikavo 
VRK darbą ir apkaltino ją aplaidumu, 
laiku nesureagavus j perspėjimus dėl 
galimo rinkėjų balsų pirkimo per 
savivaldybių rinkimus. 

„Aš anksčiau įspėjau, kad kai 
kurios partijos ruošiasi papirkinėji
mams ir mane šiek tiek nustebino 
VRK reakcija — vietoj to, kad per
spėtų tuos, kurie ruošiasi papirkinėti 
rinkėjus, kad jie nedarytų to, tai VRK 
kažkaip mėgino beveik ir nepastebėti 
šito. Aš VRK perdaviau šitą informa
ciją. Kartais yra kažkodėl toks VRK 
neetiškumas, aplaidus žvelgimas į 
tai", — interviu „Žinių radijui" sakė 
G. Kirkilas. 

Trečiadienį prasidėjus išanks
tiniam balsavimui į savivaldybių ta
rybas pasirodė daugybė pranešimų, 
kad yra papirkinėjami rinkėjai. 

Antai Vilniuje, pirmoji išanksti
nio balsavimo diena buvo paženklin
ta policijos pradėtu ikiteisminiu ty
rimu dėl trukdymo pasinaudoti rin
kimų teise. Policijos nuovadoje at
sidūrė keliolika sostinės gyventojų, 
kuriems, kaip įtariama, už balsavimą 
buvo pažadėta 10 litų. 

Lietuva — busto rojus atvykėliams 
Atkelta iš 1 psl. 
vienuose rajonuose iki 12,000 Lt pa
čiuose populiariausiuose centrinės 
dalies kampeliuose, netoli barų ir res
toranų. 

Daugiau kaip pusę Vilniaus gyve
namųjų namų sudaro standartiniai 
sovietinės eros betoniniai pastatai, iš
kilę 1961-1980 metais: jų būklė dar 
pakenčiama ir tinkama, tačiau ne
beatitinkanti dabartinių gyvenimo 
standartų ir labai sparčiai blogėjanti. 

Nieko stebėtino, kad vertingos 
istorinės patalpos yra gerokai bran
gesnės, net jei didžiumą jų reikia at
naujinti. Autorius atsimena, kad pir
mojo jo apsilankymo Vilniuje metu, 

1996 m., būsto miesto centre vertė 
buvo 40,000 Lt, kai neseniai darkart 
čia atvykęs atkreipė dėmesį, kad dau
gelio tokių pat butų kaina jau sudaro 
daugiau kaip 345,000 Lt. 

Jis priduria prieš trejus metus 
viename mikrorajone pirkęs keturių 
miegamųjų namą už 800,000 Lt. 
„Dabar jis tikriausiai vertas 2 mln. 
Lt", - sako britas. 

Lietuvos teisė yra beveik sude
rinta su Europos Sąjungos, todėl Di
džiosios Britanijos pilietis šioje šalyje 
gali įsigyti visko, išskyrus žemės ūkio 
paskirties žemės. Tačiau ir tai įma
noma, jei užsienio investuotojas čia 
įkuria vietinę bendrovę. 

Lietuviško šaunamojo ginklo kūrėjas 
nenori Į kalėjimą 

sprinto distancijoje ketvirtadienį už
ėmė Sigita Baušytė. Lietuvos biatlo-
nininkė 3 kartus suklydo šaudykloje, 
o finiše 5 minutes 41,7 sekundės pra
laimėjo aukso medalį iškovojusiai ru
sei Svetlanai Slepcovai. 

* NBA čempionato regulia
riojo sezono rungtynėse trečiąją 
vietą Ramiojo vandenyno pogru
pyje užimanti Šarūno Jasikevi-
čiaus „Golden State Warriors" ko
manda trečiadienį namuose po pra
tęsimo 118:115 nugalėjo Memphis 
„Grizzlies" krepšininkus. Lietuvis į 
varžovų krepšį įmetė 3 taškus bei at
liko rezultatyvų perdavimą. 

Atke l t a iš 1 psl. 
dažnai naudoja kriminaliniai nusi
kaltėliai, kad nebūtų girdimas šūvio 
garsas. 

A. Petruševičius teismui aiškino, 
kad ginklus su duslintuvais nebūtinai 
naudoja banditai — jais domėjosi ir 
kariuomenė. 

Tokia pat bausmė, kaip ir A. Pe-
S trusevičiui, yra skirta kartu šioje by

loje teistam 43-ejų Vigirdui Dudučiui. 
V Dudutis prašo atsižvelgti į nu

sikaltimo padarymo aplinkybes, mo
tyvus, tikslus, laikmetį, jo darbo po-

i budį, asmenybę. Anot jo, Kauno apy
gardos teismas neįvertino fakto, jog 

\ visi jo dispozicijoje buvę ginklai, 
i šaudmenys ir sprogmenys buvo įgyti 
'• kaip mokomosios priemonės, jis kūrė 

Vytauto Didžiojo jėgerių bataliono 
mokomąją bazę, ketino steigti ir mu
ziejų. 

Dar vienam šioje byloje kaltin
tam kauniečiui, 73-ejų Jonui Miški
niui, už ginklo dalių laikymą skirta 
vienerių metų laisvės atėmimo baus
mė, jos vykdymas atidėtas. 

Kauno apygardos teismo nuo
sprendį Apeliaciniam teismui ap
skundė A. Petruševičius ir V Dudutis. 

Apeliacinio teismo jie prašo pa

keisti nuosprendį ir skirti jiems švel
nesnes bausmes, nesusijusias su lais
vės atėmimu. 

Po Apeliacinio teismo nutarties 
kovo 16 dieną nuosprendis šioje bylo
je įsiteisės. Jei skundai būtų atmesti, 
nuosprendis gali būti pradėtas vyk
dyti ir abu nuteistieji realiomis lais
vės atėmimo bausmėmis pakliūtų už 
grotų. 

A. Petruševičius teismą dar ban
dė sugraudinti, kad jis slaugo neįga
lią savo žmoną. Pats nuteistasis atro
dė taip pat nesantis geros sveikatos, 
nes teismas ketvirtadienį leido jam 
duoti parodymus sėdint. Paprastai 
nuteistieji, liudytojai ir kiti proceso 
dalyviai su teismu kalbasi stovėdami. 

Nuteistasis J. Miškinis, ir Gene
ralinė prokuratūra nuosprendžio ne
skundžia. 

Bylą tyręs ir valstybinį kaltinimą 
teisme palaikęs Generalinės prokura
tūros prokuroras Aidas Mažeika sa
kė, kad prokuratūrą Kauno apygar
dos teismo nuosprendis tenkina, teis
mas skyrė bausmes, kokių buvo pra
šoma, todėl apeliacinis skundas ne-
paduotas. 

A. Petruševičiui ir V Dudučiui 
buvo skirtos minimalios bausmės. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, !nterfax, ITAR-TASS, BNS iinių agentūrų pranešimais) 

Atsistatydino Italijos premjeras 

Romano Prodi. 

Atkel ta i š 1 psl. 
R. Prodi pirmtakas, konservatorius 
Silvio Berlusconi, kuris mažu skirtu
mu pralaimėjo balandžio rinkimus, 
prognozavo, kad dėl koalicijos partijų 
tarpusavio ginčų R. Prodi ilgai neišsi
laikys. 

„Dar kartą radikalūs kairieji jį 
nuvertė", — apie R. Prodi, kuris 
praeitą kartą premjero poste dirbo 
1996-1998 metais, sakė politikos ana
litikas Franco Pavoncello iš John Ca-
bot universiteto Romoje. 

„Praėjusį kartą laukėme dvejus 
metus. Šį kartą laukėme devynis mė
nesius. Viskas greitėja", — sakė F. 
Pavoncello. 

Buvęs Europos Komisijos pirmi
ninkas R. Prodi atsistatydinti nus
prendė po to, kai Senatas, kuriame jis 
turėjo vienos vietos persvarą, atmetė 
pasiūlymą, remiantį užsienio poli
tiką. 

Nors jis neprivalėjo atsistatydin
ti, kitų galimybių beveik neturėjo, 
nes užsienio reikalų ministras Massi-
mo D'Alema šį balsavimą pavertė vy
riausybės jėgos išbandymu, pareikš
damas, kad jei koalicija to siūlymo 
negalės priimti, ji turėtų atsistaty
dinti. 

R. Prodi ne kartą naudojosi bal
savimais dėl pasitikėjimo tam, kad 
suder intų sąjungininkų pozicijas 
įvairiais klausimais, pradedant biu
džetu bei gėjų teisėmis ir baigiant 
Italijos vaidmeniu NATO taikos pa-

Reuters nuotr. 

laikymo misijoje Afganistane. 
Pacifistai taip pat nepritarė R. 

Prodi sprendimui sutikti su tuo, kad 
Pentagonas išplėstų karinę bazę 
Siaurės Italijoje. Praėjusį savaitgalį 
tūkstančiai jų, įskaitant koalicijos va
dovus, dalyvavo protesto demonstra
cijoje. 

Italijos prezidentas Giorgio Na-
politano ketvirtadienį tariasi su poli
tiniais vadovais ir aiškinosi, ar R. 
Prodi vis dar gali vadovauti vyriausy
bei, ar turi būti pakeistas. 

Pagal šalies konstituciją, prezi
dentas G. Napolitano dabar privalo 
rasti išeitį iš aklavietės. Ketvirtadienį 
jis pradėjo tartis su partijų ir parla
mento vadovais. 

Yra trys pagrindiniai scenarijai. 
Jei G. Napolitano matys pakankamą 
paramą R. Prodi tarp centro kairiųjų 
partijų, jis gali paprašyti jo sufor
muoti naują vyriausybę arba su da
bartiniu ministrų kabinetu eiti į par
lamentą balsavimo dėl pasitikėjimo. 
Jei jis šį balsavimą laimėtų, galėtų 
likti poste. 

Jei parama R. Prodi nebus pa
kankamai didelė, G. Napolitano gali 
prašyti kokio nors kito politiko, gal
būt vidaus reikalų ministro Giulian 
Amato, suformuoti laikinąją vyriau
sybę, kurią remtų įvairios partijos. 

Jei galiausiai nebus susitarta dėl 
to, kas turėtų būti premjeras, G. Na
politano neturės kitos galimybės, 
kaip tik paleisti parlamentą. 

D. Cheney ir demokratai pasikeitė 
kandžiomis replikomis 

Washington, DC, vasario 22 d. 
(,,Reuters"/BNS) — JAV Kongrese 
trečiadienį kilo žodžių karas tarp vi
ceprezidento Diek Cheney ir aukšto 
rango demokratės, kai vicepreziden
tas pareiškė, kad JAV pajėgų Irake di
dinimui nepritariantys įstatymų lei
dėjai „įteisina 'ai Qaeda' strategiją". 

Atstovų Rūmų pirmininkė, Ca-
lifornia valstijai atstovaujanti de
mokratė Nancy Pelosi, atšovė, kad D. 
Cheney komentarai yra „žemiau jo 
posto", ir sakė, kad prezidentas Geor
ge W. Bush turėtų atmesti šias pa
stabas. 

Pasak jo, Kongresą kontroliuo
jančių demokratų pastangos sustab
dyti Irake dislokuotų JAV karių skai
čiaus didinimą ir išvesti pajėgas yra 

EUROPA 

MADRIDAS 
Afganistane per sukilėlių išpuolį 

prieš šarvuotų greitosios pagalbos 
automobilių koloną žuvo ispanų ka-
riškė, dar du ispanų kariai buvo su
žeisti, trečiadienį pranešė šalies Gy
nybos ministerija. Kolona buvo už
pulta prie Sindando miesto, esančio į 
pietus nuo Herato, kur dislokuoti 
ispanų kariai, nurodė ministerija. 
Kariai vyko į pagalbą italų kariš
kiams. Afganistane dislokuotose NA
TO pajėgose, kurias sudaro 35,000 
karių, tarnauja beveik 700 ispanų; jie 
dislokuoti vakarinėje šalies dalyje. 
Gynybos ministerija nurodė, kad žu
vusi kariškė Idoia Rodriguez Bujan 
kilusi iš Lugo miesto, esančio Ispa
nijos šiaurės vakarinėje dalyje. 

VIENA 
Jungtinių Tautų (JT) generalinis 

sekretorius Ban Ki-moon ketvirta
dienį sakė esąs labai susirūpinęs, kad 
Iranas iki JT Saugumo Tarybos nus
tatyto galutinio termino nenutraukė 
urano sodrinimo. „Raginu Irano vy
riausybę paklusti reikalavimams ir 
pradėti derybas su tarptautine ben
drija, kad galėtume taikiai išspręsti 
šį klausimą", — pridūrė jis. Tarptau
tinė atominės energetikos agentūra, 
kaip manoma, ketvirtadienį patvir
tins, kad Iranas suaktyvino, o ne nu
traukė branduolinės programos dar
bus, ir todėl jam gali būti taikomos 
papildomos tarptautinės sankcijos. 

PARYŽIUS 
Naujoje Jungtinių Tautų (JT) 

Saugumo Tarybos rezoliucijoje dėl 
Irano atominės programos neturi bū
ti naujų sankcijų Iranui, mano Pran
cūzijos prezidento aplinka. Naujos 
rezoliucijos tekste „neturi būti papil
domų sankcijų Iranui. Jame bus tik
slinamos jau priimtos kai kurios prie
monės Iranui, konkrečiai — organi
zacijoms ar pavieniams asmenims", 
— rašo laikraštis „Le Monde". Jis at
kreipia dėmesį į tai, kad JAV, kurios 

; iš pradžių kritikavo rezoliuciją kaip 
pernelyg švelnią, „konstatuoja, kad 
šis etapas buvo efektyvesnis". 

TALINAS 
Keliolika estų visuomeninių or

ganizacijų, atstovaujančių šalies ru
sakalbiams gyventojams, antradienį 
kreipėsi į Vokietijos kanclerę Angelą 
Merkei, kaip valstybės, pirmininkau
jančios Europos Sąjungoje (ES), va
dovę, reikalaudamos „sustabdyti na
cizmo aukštinimą Estijoje". Laiške jo 
autoriai teigia, kad Estijoje vis pasi
girsta pareiškimų, Juodinančių So
vietų armijos karius, išgelbėjusius 
pasaulį nuo rudojo maro". Pasak jų, 
galimas 13-os sovietų kareivių kapo 
paminklinio antkapio Talino centre 
(vadinamojo Bronzinio kareivio) su
naikinimas gali būti pavojingas pre
cedentas ir išprovokuoti tarpnacio
nalinį nestabilumą Baltijos regione. 

JAV 

FORT CAMPBELL 
Karo lauko teisme karinėje bazė

je Kentucky valstijoje JAV karys Paul 
Cortez trečiadienį pravirko pasako
damas, kaip jis ir kiti kariai planavo 
išžaginti 14-metę irakietę, kuri vė
liau buvo nužudyta kaip ir jos šeimos 
nariai. 24 metų seržantas P Cortez 
yra antras JAV karys, padaręs kaltės 
pripažinimo pareiškimą dėl tos mer
gaitės išžaginimo ir jos bei jos šeimos 
narių išžudymo į pietus nuo Baghdad 
esančioje Mahmudijoje 2006 metų 
kovą. Paskui šie kariai, norėdami nu
slėpti savo nusikaltimą, aplaistė ži
balu mergaitės kūną ir jį padegė. P 
Cortez dėl išžaginimo ir keturių kal
tinimų žmogžudyste gresia kalėjimas 
iki gyvos galvos be teisės prašyti pa
leisti pirma laiko. 

RIO DE JANEIRO 
Policija surengė reidą į Rio de Ja-

neiro Dievo miesto lūšnyną, ieškoda
ma užpuolikų, kurie anksti trečiadie
nį, vos kelios valandos prieš paskel
biant šių metų karnavalo laimėtoją, 
sužeidė du pareigūnus. Per operaciją 
vienas policininkas buvo sužeistas į 
galvą. Kitame lūšnynų rajone prieš 
auštant buvo užpultas vienas polici
jos patrulis. Per susišaudymą buvo 
paleista ugnis į du įtariamuosius. Sie 
incidentai parodė, kad gražus, bet 
nusikalstamumo krečiamas Rio de 
Janeiro miestas grįžo prie įprastinės 
smurto rutinos. 

klaidingas veiksmų kursas, kuris pa
kenks platesnio masto kovai su tero
rizmu. 

Atstovų Rūmų narys, Pennsyl-
vania atstovaujantis demokratas ir 
garsus Irako karo priešininkas J. 
Murtha planuoja kitą mėnesį pateikti 
įstatymo projektą, kuriuo būtų nus- ; 
tatytos sąlygos dėl naujų lėšų skyri- I 
mo ir iš esmės blokuotas pajėgų Irake 
didinimas. 

„Viceprezidentas D. Cheney to-
liau abejoja patriotizmu tų mūsiškių 
Kongrese, kurie ginčija klaidingą G. 
W. Bush administracijos politiką Ira
ke, tačiau naujausias jo užsipuolimas 
yra žemiau viceprezidento posto, 
ypač — karo metu", — sakoma N. Pe
losi pareiškime. 

Krovniu gabenimas 
lėktuvu Į visas pasaulio šalis. 

Auto Mr Freighi / 
Į Automobili L, pirkimas be' 
[siuntimas i visas pasaulio šaus 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje. 

Small Packaaes 7h/cW#g~ 
Smulkiu siuntimu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje. Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 TeL 1 7085999680 
Pox. 1 708-599 9682 TeL 1 800-775 7363 
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ANT SCENOS MAN PATS GERIAUSIAS 
PATYRIMAS - NUGALĖTI ŽMOGŲ 

Pokalbis su roko grupės „Ashtrey" vokaliste Rita 
Nuo tada, kai. 1998 m. rugsėjį 

susibūrė bendra liuteronų ir refor
matų jaunimo muzikos grupė, jos 
pavadinimas, sudėtis ir atlikimo sti
lius ne kartą kito. 2003 m. žiemą pri
sijungus vokalistei Ritai Naujo-
kai tyte i , „Ashtrey", pasivadinusi 
krikščioniškojo roko grupe iš tiesų 
įgavo balsą. 

Iš repeticijų studijos sklindantis 
galingas Ritos vokalas pradžioje ne 
vieną suklaidino - dažnas įsivaizdavo 
aukštą, atletišką, juodaplaukę, agre
syvoką „metaliste". Tačiau daininin
kė yra toli gražu ne galiūnė, šviesia
plaukė, vilkinti originaliai, net žais
mingai, o iki šiol mieliausias klausy
tojo pasakytas komplimentas jai yra 
„Tokia maža mergaitė - ir toks dide
lis balsas!.." 

Rita kalba drąsiai, sklandžiai ir 
gyvai, nevengia lengvos ironijos ir 
replikų savo pačios atžvilgiu, bet tuo 
pačiu puikiai žino savo vertę. Jaučia
mas aiškus, tvirtas būdas ir inteligen
cija. Iš pažiūros santūri, scenoje ji 
„vadovauja paradui", tikriausiai pu
siau nesąmoningai pasinaudodama 
savo artistiška natūra. 

Rita Naujokaitytė gimė 1981 m. 
balandžio 30 d. Vilniuje, bet tėvų šei
ma nemažai kraustėsi, kol galiausiai 
apsigyveno Visagine. „Ten, kur ato
minė elektrinė", - šypteli. Bet dabar 
ji jaučiasi vilnietė - atvažiavusi studi
juoti prieš septynerius metus supra
to, kad čia jos širdis ir čia jai patinka 
gyventi. 

— Ką studijavote? Kokia Jū
sų profesija? 

— Pernai baigiau sociologijos 
magistro studijas Vilniaus universi
tete. Dirbu marketingo vadybininke. 

— Esate iš l iuteroniškos šei
mos? 

— Ne, mano šeima ne liuteronai, 
o katalikai; ypač religingi yra sene
liai, labai gerbia tradicijas ir jų 
laikosi. Tiesa, nesakyčiau, kad mano 
tėvai yra labai tradiciniai katalikai. 
Jie pakankamai šiuolaikiški, libera
lūs, o tradicijos ir religinis auklėjimas 
man perduoti iš senelių. 

— Kaip tuomet ats iradote 
pas mus? 

— Mano susipažinimas su liute
ronų bendruomene įvyko, kai 2003 
metais atėjau* į „Ashtrey" perklausą. 
Atsimenu, pavasarėjo, tirpo sniegas. 
Pirmą kartą atėjusi į grupę, atėjau ir 
į liuteronų bažnyčią. Nejaučiau, lyg 
būčiau peržengusi kokią nors ribą. 
Man čia labai patiko, dar ir dėl to, 
kad daug giedama. Nesijaučiau sveti
ma, kitokia. Gal ne visi parapijiečiai 
iškart priėmė, palaikė sava - bet juk 
kai ateina kas nors naujas, iš pradžių 
nežinai, ko iš jo tikėtis. Man pačiai 
yra natūralu, kad esu liuteronų baž
nyčios dalis. Aš apskritai niekada 
nelaikiau liuteronų „kita" (sociologi
nis terminas). Juk tai yra viena iš 
krikščioniškų bendruomenių. Žino
ma, buvo kažkiek keista susidurti su 
liuteronų parapija - nedidele, gana 
uždara. Juk Lietuva - katalikiškos 
daugumos kraštas, tad iki tol dau
giausia bendravau su katalikais. 

— O kas atvedė | roko grupę? 
Papasakokite apie savo muzikini 
kelią. 

— Aš nuo mažens dainuoju, kiek 
tik save atsimenu. Visa mano giminė 

tokia. Lankiau ir baigiau muzikos 
mokyklą, dalyvaudavau „Dainų dai
nelės", kituose vokalistų konkursuo
se. Tuomet buvau klasikinės muzikos 
vokaliste. Visagino muzikos mokykla 
yra garsi savo parengtais atlikėjais. Ir 
mane muzikos mokytoja ruošė ir 
skatino siekti dainininkės karjeros -
tiek šeima, tiek aplinkiniai manyje 
tikriausiai matė būsimąją operos 
žvaigždę (šypsosi). Ir tikrai niekada 
negalvojau, kad būsiu roko atlikėja. 
Mano atėjimas į šią grupę visiškai 
atsitiktinis. Viena mano vaikystės 

Rita koncerto metu. 
Manto Janavičiaus nuotr. 

draugė pažinojo tuometinį grupės 
gitaristą ir pasiūlė jam pasikviesti 
mane, esą „Rita turi nerealų balsą". 
Tai gitaristas man taip juokingai pas
kambino: „Gal norėtum padainuot, 
mes roką grojam?.." Pasakiau, kad esu 
dainavusi tik klasiką, bet susidomė
jau. Man buvo be galo įdomus patyri
mas - ateinu, o čia šlapia, visi atrodo 
išsigandę (matyt, jau daug kas buvo 
bandę dainuot). Aš sudainavau, o jie 
visi... tyli. Net pasimečiau! Juk buvau 
dar studenčiukė, o čia vien vaikinai, 
tokie suaugę man atrodė; čia viskas 
buvo tikra - tikri būgnai, tikros gita
ros... Net neiškenčiau ir paklausiau: 
„Tai ar aš jums tinku?" 

— Akivaizdu, kad t ikote! O 
jie Jums? 

— Man iškart perklausoje pati
ko šie žmonės. Jie pasakė grupės idė
ją ir man pasirodė artimi. 

— Ir ta idėja yra?.. 
— Groti krikščionišką roką. Kas 

tai, tuomet aš supratimo neturėjau. 
Matot, rokas apskritai be idėjos ne
gyvuoja, bet tos idėjos visais laikais 
buvo tolimos nuo krikščionybės. Ir aš 
nebuvau girdėjusi krikščioniškojo 
roko grupių. Juk dar ir dabar kai ka
da visuomenė mano, kad krikščioniš
ka muzika negali būti tranki, smarki, 
aštri. Kadangi pati esu religingas, ti
kintis žmogus, mane uždegė tas „Pa
darom taip!", nors kartais tenka nu
kentėti tiek nuo krikščionių, tiek nuo 
visuomenės. Žinoma, galima galvoti -
kas gi tas krikščioniškas rokas? J u k 
jei krikščionis atlieka muziką, ji jau 
savaime yra krikščioniška. Mūsų mo-
tto: viskas, ką darom, turi būti pras
minga. 

— Ir kaip sekasi? 
— Sulaukėm daug kritikos. Su 

mano atėjimu prasidėjo aktyvesnis 
grupės koncertinis gyvenimas - 60 
koncertų pirmaisiais metais pogrin
dinei grupei yra be galo daug. Daly
vavom visuose įmanomuose koncer

tuose, festivaliuose ir kituose rengi
niuose. Iš vienos pusės mus kritikavo 
pasauliečių publika (metalo, sunkiojo 
roko): „Jūsų tekstai per daug morali
zuoja". Kai prisistatėme, kad esame 
krikščioniška grupė, į kažkurį festi
valį net nepatekom. Iš kitos pusės -
likdavom nesuprasti krikščionių. Kad 
ir „Sielų" festivalyje, nes esą grojom 
per „sunkiai". Kažką panašaus grojo 
tik grupė „Quest" - štai, sakėm, dar 
kažkas daro kažką panašaus (nors jie 
labiau klasikiniai, mes modernesni). 
Regis, negana, jog ne itin populiaru 
deklaruoti krikščioniškas idėjas vi
suomenėje, tai kartais dar ir savo 
bendruomenėj nukenčiam... 

— O ar nebūna dar skaudžiau. 
kai, regis , priima, bet idėjų taip 
ir „nepagauna"? 

— Jei ieškosi, kaip bandyti prie 
kiekvieno prieiti - gali prarasti save. 
Būdama ant scenos, aš visada jaučiu, 
kaip žmonės reaguoja. Gal daug kam 
nelabai priimtinas mūsų stilius - tokį 
apskritai nedaug kas groja. Gal būna 
ir išankstinis nusistatymas. Daug 
galvojau, daug kalbėjomės apie tai. Ir 
mūsų šūkis - „Griaukime sienas" 
(Let's Break the Walls) - ne griovimo 
išraiška, bet raginimas sugriauti 
stereotipinį suvokimą, kad krikščio
niška muzika gali būti tik vienokia ir 
ne kitokia. Manau, kad muzika yra 
tokia spalvinga!.. 

— Kiek ir kaip repetuojate? 
— Mes dirbame nepakankamai, 

kiek norėtųsi. Idėjų baisiai daug. Visi 
esam dirbantys žmonės, tad negalim 
dienų dienom kažką „gimdyti", šli
fuoti. Labai svarbu yra kuo daugiau 
būti kartu - repeticijų neturime tiek 
daug. Tiesa, mes dar kiekvienas as
meniškai dirbam, turim savo meto
dus. Aš pati labai jaučiu, kad neturiu 
mokytojo profesionalo, nes atrandu 
tokių dalykų, kur man reiktų patari
mo, o nėra, kas jį duotų. Gal kam ir 
atrodo, kad roką atlikti paprasta -
šauki ir tiek. O man buvo iššūkis su
rasti savo stilių. Kadangi roko atlikė
jų moterų nėra daug, klausytojai ima 
tave su jomis lyginti. Ir ne tik su mo
terimis! Gal ir malonu, kai lygina su 
Doro Pesch, net su Povilu Meškėla, 
bet aš siekiu surasti savo balsą, išla
vinti tembrą, kad išgirdę sakytų -
„Čia ta mergaitė iš 'Aąhtrey'!". 

— Tai gal net neturi te mėgs
t a m o dainininko, savotiško ide
alo? 

—Žinot, kiekvienas muzikantas 
turi savo „ligą" - būgnininkas bet ku
riame kūrinyje klausosi būgnininko 
partijos, gitaristas - gitaros, o aš 
„gaudau" vokalistą. Nuo mažens dai
nuodavau prieš veidrodį ir ieškojau 
dainininko su savo „spalva". Iš tokių 
pirmiausia, aišku, eina Freddy Mer-
cury (tik dabar išdrįsau atlikti vieną 
jo dainą) - j o kūryba, tekstai, muzika, 
vokalo partijos. Patinka Tina Turner 
- dėl to, kad turi savitą „katės" balsą 
ir su niekuo nesupainiojamą įvaizdį. 
Taip pat Joe Cocker su savotiška atli
kimo maniera. Klausydamasi šių dai
nininkų, ne tiek iš jų mokausi, kiek 
to, kaip jie dirba su balsu ir atranda 
savo spalvas. 

— O l ietuvių dainininkai? 
— Povilas Meškėla - patinka sa

votiškas tembras, atlikimo maniera -
aktyvi, revoliucinga. Gal dėl to arti

mas? Bet vis tiek - jei sutinki žmogų 
gatvėj, jis jau nebėra tokia „žvaigž
džių žvaigždė", kaip nepasiekiami 
dainininkai. 

— Kas kuria „Ashtrey" reper
tuarą? 

—Tekstai ir muzika - grupės 
bendro darbo vaisius. Dažnai kuris 
nors žmogus atsineša idėją, kūrinio 
„griaučius". Vokalinės melodijos yra 
mano, bet jos nėra visavertės be 
akompanimento, kurį kiekvienas 
„atidirba". Dauguma ankstesnių dai
nų - Tomo, dabar dalis jau mano. 
Daug angliškų tekstų, nes kartais lie
tuvišką tekstą paprasčiausiai sunku 
sudėlioti taip, kaip norisi. Kai kurios 
dainos originaliai buvo parašytos 
lietuviškai, bet vėliau dėl melodijos 
niuansų išverstos. Na, iš dalies ang
liškai dainuojam ir dėl to, kad negal
vojam būti žinomi vien tik Lietuvoje. 
Be to, roko muzikoje būna daug šū
kių, deklaracijų - čia jau lingvistiniai 
dalykai, angliškai paprasčiau. 

— Ar sunku prisistatyti kaip 
krikščioniškai grupei? 

— Net jei norėtum nuslėpti 
„krikščioniškumą", tai nepavyktų, 
nors kai kas yra sakęs, kad kartais 
vertėtų. Mes nuo pat pradžių tokie 
esam ir dėl to vis buvom išskiriami -
pristatymuose, straipsniuose - „Jie 
krikščionys!" Ar tai gerai, ar blogai0 

Kas jau čia tokio išskirtinio? Juk mes 
visi turim kokią nors idėją! Manau, 
žmonės apskritai turėtų pozityviai 
įvertinti tai, kad nebijom pasisakyti, 
kas esame ir kuo tikime. Tokių gru
pių daugėja. Muzikos bado apskritai 
nėra - krikščionių bendruomenėse 
egzistuoja ir chorai, ir ansambliukai. 
Man smagu, kai žmonės klausosi kad 
ir mūsų kolegų - grupės „Gyvai": su 
jų tekstais tikrai „neapsigausi", jie 
lietuviški ir aiškiai skelbia krikščio
nybę, kalba apie žmogiškąjį kelią, 
Dievo ieškojimą. Ir nieko - klausyto
jai neišsigąsta, nenusigręžia!.. 

— Ar galima apibendrinti , 
kad į „Ashtrey" Jus atvedė ne ro
kas , o idėja? 

— O man patinka skelbti! Man 
patinka būti revoliucioniere. Ant sce
nos man pats geriausias patyrimas -

. nugalėti žmogų: kai iš pradžių nepri
ima, būna abejingas. Tokį stebi visą 
koncertą, turi jį akiratyje ir matai, 
kaip jis palaipsniui įsijaučia - trepsi, 
linguoja, pritaria mimika, negali tau 
atsispirti, o galiausiai ploja! Man idė
ja per roko muziką skelbti krikščio
nybę buvo įdomi, tapo iššūkiu: tai 
buvo neištirta, neužimta sritis, man 
asmeniškai labai artima. Juk neįdo
mu, jei nepasakysi nieko naujo, o tik 
padarysi tai, ką jau daugelis yra pa
daręs. 

— Bet „Ashtrey" programoje 
yra ir tradicinės l iuteroniškos 
g i e smės , at l iktos j a u daugybę 
kartų? 

— Mes senąsias tradicines gies
mes atliekam kiek kitaip, įnešam 
naujų spalvų. Bet paliekam grožį -
senovinius žodžius, melodiją. Norim, 
kad žmonės išgirstų - o, tai gali 
skambėti ir taip! Darydamas tai, kas 
tau įdomiausia, kartu darai tai, kas 
yra tradiciška ir vertinga. 

Kalbėjosi 
Vilma Sabutienė 
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„Lietuvos Caritas" pasirašė sutartį 
dėl maisto produktų tiekimo 

nepasiturintiesiems 
Š. m. vasario 9 d. Vilniuje, Lie

tuvos Žemės ūkio maisto produktų 
rinkos reguliavimo agentūroje, jos 
direktorius Aristydas Kulvinskas ir 
„Lietuvos Caritas" generalinis direk
torius kun. Robertas Grigas pasirašė 
sutartį dėl Maisto iš intervencinių 
atsargų tiekimo labiausiai nepasitu
rintiems asmenims (MIATLNA) pro
gramos vykdymo 2007 metais. 

Kaip ir pernai, šią programą iš 
Valstybės pusės koordinuoja Žemės 
ūkio, Vidaus reikalų ir Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos. So
cialinės apsaugos ir darbo ministeri
jos skelbtą konkursą laimėjo ir pri
pažintos galinčiomis dalinti maisto 
paramą nepasiturintiesiems trys šal
pos organizacijos - tradicinė religinė 
bendrija „Lietuvos Caritas", Lietuvos 
raudonojo kryžiaus draugija ir 
Labdaros ir paramos fondas „Lietu
vos ir JAV iniciatyvos" (Maisto ban
kas). 

Minimai paramos programai Lie
tuvoje Europos Sąjunga šiemet skyrė 
11,3 mln. litų, už kuriuos nupirkta 19 
tūkst. tonų maisto produktų žaliavų 
(juos perdirbus bus gauta apie 4,000 
tonų maisto produktų). Atsižvelgiant 
į pernai vykusios akcijos patirtį, j 
paramos dalintojų įžvalgas bei gavėjų 
lūkesčius, šiemet produktai bus įvai
resni - numatoma tiekti kvietinius 
miltus, miltų mišinį blynams ir kek
sams, makaronus, perlinių kruopų su 
kiauliena ir ryžių kruopų su vištiena 
košių konservus, ryžių kruopas, 
sausų pusryčių pakuotes ir cukrų. 
Paramos programos maisto produktų 
tiekėjai yra lietuvių firmos - pagal 
konkursą atrinktos AB „Malsena", 
UAB „Naujasis Nevėžis", Sigito Kri
vicko įmonė „Fasma", tiktai cukrų 
tieks Lenkijos firma „Handlowo-
Uslugowa". Maisto produktai nepasi
turintiesiems bus dalijami penkis 
kartus per metus - kovo, gegužės, 
liepos, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais. 
Paramą turės teisę gauti nepasiturin
tieji pagal SADM nustatytus kriteri
jus, t.y., asmenys, kurių mėnesio 

pajamos neviršija 307 litų. Šiemet į 
MIATLNA programos remtinųjų 
sąrašus pateks apie 250 tūkst. - 300 
tūkst. asmenų. 

Labdaros organizacijos . šiai 
ilgalaikei visą Lietuvos teritoriją api
mančiai paramos akcijai gali pasiūlyti 
tiktai savanoriškai dirbančių geros 
valios žmonių darbą, o tuo tarpu 
akcijos administravimas, produktų 
sandėliavimas ir pristatymas gavė
jams yra susiję su didelėmis finan
sinėmis išlaidomis. Todėl „Lietuvos 
Caritas", Raudonasis kryžius ir Mais
to bankas jau kreipėsi į LR Vyriau
sybę, prašydami skirti valstybės re
zervo lėšų MIATLNA programos 
vykdymo išlaidoms padengti. Taip 
pat akivaizdu, kad tokio masto akcija 
negalėtų sklandžiai vykti be gerano
riško vietos savivaldos bendradar
biavimo. Malonu pažymėti, kad šiais 
metais daugelis savivaldybių kur kas 
noriau talkininkavo labdaros organi
zacijoms, numatydamos savo biudže
tuose lėšas maisto produktų sandė
liavimui, pristatymui iš 41 pagrin
dinio sandėlio į dalijimo vietas se
niūnijose ar parapijose, o socialinės 
rūpybos skyriai iš anksto parengė 
remtinųjų sąrašus. 

2006 m. pirmą kartą Lietuvoje 
vykdant MIATLNA programą, „Lie
tuvos Caritas" paskirstė beveik 80 
proc, Lietuvos Raudonojo kryžiaus 
draugija - 17 proc., Labdaros ir pa
ramos fondas „Lietuvos ir JAV ini
ciatyvos" - 3 proc. maisto produktų 
už 9 mln. litų. Paramą gavo apie 200 
tūkst. nepasiturinčių asmenų. Metų 
pabaigoje programos įvykdymą ins
pektavę Europos Sąjungos kontro
lieriai palankiai įvertino Lietuvos 
nevyriausybinių organizacijų atliktą 
darbą. 

K 

Maisto produktų dalinimo pasi
skirstymas procentais tarp labdaros 
organizacijų išliks panašus ir 2007 
metais. 

„Lie tuvos C a r i t a s " 
in formaci ja 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis 
Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St., 

Evergreen Park,IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

S A N T E C H N I K O S 
„ P L U M B I N G " 

darbai - 24 /7 service. 
Pigiai, greitai, kokybiškai ir sąžiningai. 

Tel. 773-494-9989 

IŠNUOMOJAS 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Išnuomojamas 5 kamb. butas 
II aukšte su apši ldymu. 

Be vaikų. 
63 PI. i r Kedzie Ave. 

Tel. 773-778-8009 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, M D 

M A U N A K V . RAIMA, M D 
Illinois Pain Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnariu, 
sužeidimų darbovietėje bei kitų vietų 

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

E lg in : 8 4 7 - 2 8 9 - 8 8 2 2 
M c H e n r y : 815 -363 -9595 

Eik Grove: 847-718-1212 
w w w . i l l i n o i s p a i n . c o m 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
»<ARDOLOGAS-ŠJRDiES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

EDMUNDAS V1ŽNAS, M.D., S.C 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArdTerAve.Sts.5ir6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

DR. J O V I T A K E R E L I S 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai 

ARAS ZLIOBA, M.D. 
AKIŲ UGOS-CHIRURGIJA 
219 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C. 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kaina. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak. Lawn, IL 
55 E. Washington, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

Baigiasi šešių nominalų litų banknotų 
naudojimas mokėjimams ir 

atsiskaitymams 
Nuo šių metų kovo 1 d., kaip 

mokėjimo ir atsiskaitymo priemonė, 
nebegalios ir bus išimami iš apyvar
tos litų senesnių laidų šešių nomi
nalų banknotai: 1994 metų laidos 1 
lito banknotai ir 1993 metų laidos 2, 
5, 10, 20, 50 litų banknotai. 

„Minėti banknotai neribotą laiką 
ir nemokamai bus keičiami Lietuvos 
banko kasose Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje. Bet patogiau, kas dar turi 
tokių pinigų, šiomis dienomis išleisti 
juos - kai baigsis jų naudojimo mo
kėjimams ir atsiskaitymams laikas, 
nereikės rūpintis keitimu", - sakė 
Lietuvos banko valdybos narys Aud
rius Misevičius. 

Pasak jo, Lietuvos banką pasie
kia gyventojų skundai, kad kai kurios 
prekybos įstaigos nenori priimti 1, 2, 
5 litų banknotų. „O jie kol kas tinka 
atsiskaitymams ir mokėjimams, todėl 
tuos banknotus privalu priimti ir 
prekybos vietose, ir komerciniuose 
bankuose", - nurodė Audrius Mise
vičius. 

J is minėjo, kad 1994 metų laidos 
1 lito banknotai ir 1993 metų laidos 
2, 5, 10, 20, 50 litų banknotai iš apy
vartos bus išimti todėl, kad baigėsi jų 
atsargos, o likę apyvartoje banknotai 

yra susidėvėję, j ie neatitinka litų 
naujesnių laidų banknotų kokybės 
lygio. Spausdinti naujos laidos 1, 2, 5 
litų banknotų ekonomiškai nėra 
naudinga ir tikslinga, kadangi apy
vartoje populiaresnės, kaip rodo 
apklausos ir pinigų apyvartos anali
zė, tokių nominalų monetos. 

Siekdamas, kad apyvartoje būtų 
tik kokybiški pinigai, Lietuvos 
bankas naudoja modernius, visiškai 
automatizuotus banknotų ir monetų 
apdorojimo būdus. Į Lietuvos Res
publikos centrinį banką iš apyvartos 
grįžtantys pinigai ne tik perskaičiuo
jami, rūšiuojami, bet ir nustatoma, 
kiek jie susidėvėję. Nebetinkami nau
doti banknotai ir monetos sunaiki
namos, o geros kokybės - vėl išlei
džiamos i apyvartą. 

Šiuo metu apyvartoje cirkuliuoja 
1, 2, 5,10, 20, 50, 100, 200 ir 500 litų 
banknotai ir 1, 2, 5, 10, 20, 50 centų 
bei 1, 2 ir 5 litų monetos. 

Vasario pradžioje apyvartoje bu
vo apie 75 mln. vienetų litų banknotų 
ir 706 mln. įvairių nominalų litų ir 
centų monetų. 

Lietuvos b a n k o 
ryšių su v i suomene skyr ius 

D R A U G A S " i n f o r m u o j a , „ D R A U G A S " f o r m u o j a ; 

„ D R A U G A S " : i š e i v i j o s i r L i e t u v o s j u n g t i s ; 

P r e n u m e r u o k i m e i r s k a i t y k i m e „ D R A U G Ą " ! 

w w w . d r a u g a s . o r g 

GREIT PARDUODA 
r*[Į[ Į | First Landmark Realty 

Bus. 773-590-0205 
Res. 708-425-7160 

RIMAS 
STANKUS 

• Čikagoje ar priemiesčiuose 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Tarpininkaujame gaunant paskola 
• Pensininkams nuolaida 

Namams Paskolos , Apdraudos Sąskaitos 

LENOER 

M U T U A L F E D E R A L SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų, 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArdTerAve.Sts.5ir6
http://www.draugas.org
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PRAEITIS, DABARTIS IR ATEITIS 
Aš dar vis prisimenu vieną storo 

sudėjimo Amerikos lietuvj, kuris po 
ilgesnio gyvenimo užjūryje sugrįžęs j 
Lietuvą, mėgdavo pasakoti apie savo 
patirtį užjūryje, nepamiršdamas pri
durti, kad niekur taip daug lietuvių 
negyvena, kaip Čikagos mieste. Tik
rai, Čikagoje ir priemiesčiuose, anks
čiau ir dabar tikriausiai gyvena apie 
100,000 čikagiškių, kažkuriuo metu 
atvykusių lietuvių. Nelengva pasaky
ti, koks susidarytų skaičius, jeigu su
skaičiuotume visus Čikagoje gyvenu
sius ir jau mirusius, taip pat dabar 
gyvenančius lietuvius. Žinia, toks ap
skaičiavimas beveik neįmanomas. 

Čikagoje anksčiau vyko ir dabar 
tebevyksta nemažas lietuvių judėji
mas. Anksčiau čionykščiai lietuviai 
dirbo-plušo gyvulių skerdyklose ir ki
tose įvairios paskirties įmonėse, o 
„prasimušę" dirbo įstaigose arba ver
tėsi savarankiškai įvairiose srityse. 
Čikagoje įsikūrę mūsų tautiečiai ak
tyviai dalyvavo visuomeninėje, kul
tūrinėje ir politinėje veikloje. Gaila, 
kad jų veiklos pėdsakai baigia iš
nykti. Gaila, kad jų veikla tebuvo pa
viršutiniškai aprašyta tuometiniuose 
laikraščiuose ir kituose sukaktuvi
niuose leidiniuose. Deja, ne viskas už
rašyta, ne viskam buvo lemta iki šių 
dienų išlikti. 

Galima pasidžiaugti „per aukas 
ir pasišventimą" tebeveikiančiais ar
chyvais ir. muziejais, kurių lentynose 
guli nemažas kiekis senų laikraščių, 
senų knygų ir visokių, senienomis va
dintinų dalykų. 

Čia rašančiajam pavarčius mūsų 
enciklopedijas ir kitus leidinius ne
pavyko nieko surasti apie čionai gy
venusią vieną lietuvių ateivių šeimą. 
Ačiū Dievui, šį bei tą pavyko užtikti 
„senovės" lietuvio Alekso Ambrose 
didelėmis pastangomis paruoštoje 
1967 m. ir išleistoje Čikagos lietuvių 
istorijoje. Šios knygos oficialus leidė
jas — Čikagos lietuvių istorijos 

draugija. Įdomu, kokiais keliais nuke
liavo šios draugijos archyvas ir bent 
archyvo likučiai? Ko gero, pasirausus 
be žinios dingusime lietuvių istorijos 
draugijos archyve būtų galima surasti 
daugiau žinių apie mano ieškomus 
Zolpius. 

Alekso Ambrose paruoštos ir jo 
paties redaguotos Čikagos lietuvių is
torijos duomenimis, Marija Zolpienė, 
gimė 1898 m. rugpjūčio 28 d. Čikago
je. Tenka manyti, kad jos gimdytojai 
atvyko į JAV gerokai anksčiau. At
rodo, kad Marijos tėvams rūpėjo gim
tasis kraštas. Knygoje rašoma, kad 
Marija su motina 1902—1903 m. lan
kėsi Rusijos valdytoje Lietuvoje. 
Marija, sugrįžusi iš Lietuvos, lankė 
Sv. Jurgio parapijos mokyklą, vėliau 
ir kitas mokyklas. Paaugusi dainavo 
„Birutės" chore, dalyvavo lietuvių 
dramos ratelyje. Taipogi priklausė 
„Sandarai", „Tėvynės mylėtojų" 
draugijai, Lietuvių socialistų sąjun
gai, Lietuvių studentams remti „Ži
burėlio" draugijai, „Apšvietos" drau
gijai, „Lietuvių moterų piliečių" lygai 
ir kitoms lietuvių oranizacijoms. Yra 
žinoma, jog daugelyje organizacijų jai 
teko pirmininkauti arba eiti kitas 
atsakingas pareigas. Čia rašantysis 
turėjo progos pažvelgti j Marijos Zol-
pienės paruoštą „Lietuvos moterų 
piliečių lygos" konstituciją. Tai nedi
delio formato knygelė, kurios pirma
jame puslapyje yra parašyta, kad čia 
minima „Lietuvių moterų piliečių 
lyga" buvo įsteigta 1933 m. Taipogi 
pažymėta: „Įstatai pagaminti per M. 
Zolpienę 1934 m. gegužės 29 d.". 

Vienas didžiausių M. Zolpienės 
atliktų darbų yra Auburn gatvės 
Bridgeport apylinkėje pakeitimas j 
Lituanica. Marija Zolpienė 1933 m. 
liepos 26 d. sušauktame „Lietuvių 
moterų lygos" susirinkime pasiūlė 
imtis pastangų įamžinti Dariaus ir 
Girėno tragišką žygį. 

1934 m. sausio 1 d. buvo sureng

tos naujo gatvės vardo įteisinimo iš
kilmės. Tąsyk M. Zolpienė papasako
jo apie atliktus darbus. 

Pasirodo, kad besirūpinant gat
vės vardo pakeitimu, teko susidurti 
su priešingai galvojančiais žmonėmis. 
Kai kurie apylinkės gyventojai (kita
taučiai) neigiamai vertino sumanymą 

Lituanica Ave. Čikagoje 
Petro Petručio nuotr. 

Auburn gatvę pavadinti Lituanica 
vardu. 

Lituanicos Avenue įteisinimo 
iškilmėse dalyvavo Lietuvos konsulas 
A. Kalvaitis, „Draugo" redaktorius L. 
Simutis, „Naujienų" E Grigaitis, 
„Sandaros" — M. Vaidyla, „Margu
čio" — A. Vanagaitis ir daugelis Čika
gos lietuvių organizacijoms vadovau
jančių asmenų. 

Anksčiau Čikagoje veikė daugybė 
lietuvių organizacijų. Ilgainiui beveik 
visos jos išnyko. Amžino poilsio su
laukė ir tų organizacijų steigėjai, va
dovai ir eiliniai nariai. 

Vargu, ar tarp mūsų atsirastų 
žmonių, kurie sugebėtų išvardinti 
visas čionai veikusias organizacijas ir 
joms vadovavusius asmenis. 

Mes didžiuojamės išleista lietu
vių enciklopedija ir, mums talkinin
kaujant, Lietuvoje išleista enciklope
dinio pobūdžio knyga „JAV lietu
viai". Kažin, ar nederėtų pagalvoti 
apie ankstyvesniųjų lietuvių ateivių 
knygos išleidimą? Tame leidinyje tu
rėtų surasti vietą anksčiau veikusių 
organizacijų veiklos ir svarbesniųjų 
veikėjų biografiniai aprašymai. 

Žinia, tokiam užsimojimui reika
lingas ne vienas save gyvu laikantis 
žmogus ir nemažos piniginės lėšos. 

Laikas pašėlusiai bėga. Netrukus 
gali būti per vėlu tokiems ir pana
šiems užsimojimams. 

Ak, tarp mūsų dar yra lietuviško 
užsispyrimo nestokojančių žmonių! 
Pavyzdžiui, Vilius Žalpys, kadaise Či
kagoje prasmingai veikusios Marijos 
Zolpienės vaikaitis. Jis deda pastan
gas sutvarkyti VVashington valstijoje 
esančias miškuose ir kasyklose dir
busių lietuvių ateivių kapinaites, jose 
pastatyti deramą paminklą, paruošti 
ir išleisti jų atminimui skirtą leidi
nį. 

Beje, jam buvo lemta gimti Ku
boje. Atvykęs į JAV, jis uoliai mokėsi 
lietuvių kalbos. To negana, apsilan
kęs nepriklausomybę atgavusioje Lie
tuvoje, sulietuvino savo pavardę, ve
dė lietuvaitę ir sudarė sąlygas jai per
sikelti į JAV Dabar Žalpiai augina du 
vaikučius — lietuviukus. Jis, būda
mas Portland Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirmininku, telkia me
džiagą apie VVashington valstijos 
šiaurėje gyvenusius lietuvius ir jų pa
likuonis, lietuvių kapaviečių sutvar
kymu ir t.t. Jis dirba veltui, skatina
mas įgimtos lietuvybės išlaikymo pa
reigos. 

Petras Petrutis 

TMID • w ido 2007 m. kalendorių ir atvirukų 
rinkinį 

„Draugo" redakciją pasiekė Tau
tinių mažumų ir išeivijos departa
mento išleistas 2007 metų kalendo
rius „Lietuviai pasaulyje" ir tokiu pat 
pavadinimu atvirukų rinkinys. Ka
lendoriuje esančiame kreipimesi į lie
tuvius Tautinių mažumų ir išeivijos 
departamento prie Lietuvos Respub
likos Vyriausybės (TMID) generalinis 
direktorius Antanas Petrauskas rašo: 
,,2007-ųjų metų kalendorius 'Lie
tuviai pasaulyje' — tai dovana Jums, 
gyvenantiems svetur, bet išlaikan
tiems savo tapatybę, branginan
tiems savo tautos istoriją, papročius, 

TMID išleistas kalendorius. 

gimtąją kalbą. Šis leidinys — tarsi už
sienio lietuvių gyvenimo ir tautinės 
veiklos metraštis, jame rasite uni
kalių istorinių nuotraukų, lietuvių 
bendruomenių veiklos ir kasdienybės 
akimirkų. Šias nuotraukas jungia 
viena tvirta gija — ryšys su Tėvyne 
Lietuva". 

Sumanymas labai gražus, juolab, 
kad kalendoriuje sudėtos 2006 metų 
konkurso „Lietuviai pasaulyje", kurį 
buvo surengęs TMID kartu su užsie
nio lietuvių bendruomenėmis, nuo
traukos. Kiekviename mėnesio pus
lapyje pažymėtos to mėnesio valsty
binės šventės bei atmintinos dienos. 
Tai itin svarbi informacija, ypač 
gyvenantiems toli nuo Lietuvos. 

Kartu išleistas ir 12 atvirukų rin
kinys, kuriame įdėtas atvirukas su 
TMID generalinio direktoriaus pa
sveikinimu: „Tegul su šventėmis 
ateina viltis, gerumas, šviesa ir pui
kios idėjos" trimis — lietuvių, anglų, 
rusų— kalbomis. Kiekvieną atviruką 
galima siųsti paštu — palikta vieta 
pašto ženklui. Kitoje atvirutės pusėje 
nurodytas nuotraukos autorius ir lei
dėjas. 

Tikrai graži dovana, tačiau neap
sieita ir be trūkumų. Viena — kalen
dorius mus pasiekė gerokai pavėlavęs 
— vasario pabaigoje. Antra abu lei
diniai — prastos poligrafinės koky
bės. Tikrai nenorėčiau draugui iš už

sienio siųsti tokios kokybės atviruką, 
juolab žinant Lietuvos spaustuvių 
galimybes. Nežinia, kas sutrukdė 
TMID išleisti geros kokybės leidinius 
— pinigų stoka ar laikas? Trečia — 
kad ir kaip atidžiai žiūrėjau — nera
dau informacijos, kokioje spaustuvėje 
buvo spausdinti šie leidiniai. Leidėjas 
— TMID — nurodytas, spaustuvė — 
ne. 

Gaila, kad gražus sumanymas 
neatliktas iki galo. Tikimės, kad 
TMID, atliekanti didžiulį užsienio 
lietuvių bendruomenių rėmimo dar
bą, kurianti ir vykdanti įvairiausias 
programas, atkreips dėmesį ir šias 
pastabas. 

Laima Apanavičienė TMID išleistų atvirukų rinkinys 

f f 

Dėmesio! Dėmesio! Dėmesio! 
„Draugo" dienraštis ir mecenatė Marija Remienė skelbia 

rašinių konkursą 

Šalis ta — Lietuva vadinas'' 
Konkurse gali dalyvauti 8-14 metų moksleiviai. 
Rašykite ir Iki balandžio 8 d. (Velykų) atsiųskite savo rašinėlius. 
Geriausi rašinėliai bus premijuojami. Mecenatė skiria 2 premi

jas po 50 dol. ir 4 premijas po 25 dol. Konkursui savo rašinėlius 
siųskite adresu: „Draugo lietuviukai", Rašinėlių konkursui, 4545 W. 
63rd Street, Chicago, IL 60629. 

Lauksime Jūsų rašinėlių. 
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AR LIETUVAI GRESIA 
GLOBALINIS ATŠILIMAS? 
ZENONAS PRŪSAS 

Globalinis atšilimas yra labai 
dažnai minima tema Amerikos, o gal 
ir Europos žiniasklaidoje. Neatsi
menu, ar kas apie tai rašė „Drauge" 
ir kitoje lietuviškoje spaudoje. Neži
nau, ar apie tai kada buvo diskutuota 
per Amerikos lietuvių radiją, nes jo 
bangos iki manęs, gyvenančio Appa-
lachia kalvų papėdėje, nepasiekia. 
Turėtų rašyti tie, kurie apie tokius 
dalykus daugiau išmano, negu aš. 
Bet, nesant savanorių, pabandysiu 
pasidalyti žiniomis, kurias ir aš 
žinau. 

Bandžiau įsivaizduoti, kas įvyktų 
Lietuvoje, jei jos vidutinė tempera
tūra padidėtų 5 laipsniais Celsijaus, 
arba 9 laipsniais Farenheito, kuris 
yra naudojamas Amerikoje. Kadangi 
Celsijaus temperatūra naudojama 
Lietuvoje, kalbėdamas apie tempera
tūrą naudosiu tik Celsijaus skaičius. 
Taip pat įsivaizduosiu, kad, išskyrus 
temperatūrą, Lietuvos klimatas ki
tais atžvilgiais nepasikeis, pavyz
džiui, vėjai, lietingumas, uraganų 
atvejai ir t.t. Taigi, žiūrint tik oro 
temperatūros atžvilgiu, dėl 5 laipsnių 
temperaūros padidėjimo Lietuvos kli
matas pasidarytų kiek panašus į 
Italijos. Pavyzdžiui, Romos miesto 
vidutinė temperatūra sausio mėnesį 
svyruoja tarp 12 ir 4 laipsnių, o liepos 
mėnesio — tarp 31 ir 18 laipsnių. Jei 
iš jų at imtum 5 laipsnius, tai skaičiai 
būtų panašūs į Lietuvos. Chilliocothe 
miestelio (25,000 gyventojų), kur aš 
dabar gyvenu ir kur aš jau išgyvenau 
52 metus, esančio pietinėje Ohio vals
tijos dalyje, klimatas yra labai pana
šus į Lietuvos, bet vidutinės tempe
ratūros yra apie 5 laipsniais aukštes
nės negu, pavyzdžiui, Vilniuje (tik 
spėjimas, matavimo duomenų netu
riu). Jei šią vietovę palyginčiau su 
Vilniumi, kuriame irgi teko gyventi, 
vien klimato ir ypač oro tempera
tūros atžvilgiu, galvočiau, kad Chil-
licothe turi pirmenybių prieš Vilnių. 
Pavyzdžiui, man patinka, kad čia 
rudens t rukmė yra maždaug mėnesiu 
ilgesnė. Mėgstu medžių lapų pasikei
t imus iš žalios į geltoną, rausvą 
spalvą (čia 95 proc. medžių yra la
puočiai). Taip pat po žiemos pavasa
ris ateina maždaug mėnesiu anks
čiau, su žydinčiomis gėlėmis ir krū
mais. Todėl žiema čia yra daug 
trumpesnė. J i yra nuobodoka, paįvai
rina tik kartais iškrintantis sniegas. 
Bet norint pagerinti gamtovaizdi, 
galima praleisti savaitę ar dvi, 
ekskursiniu laivu aplankant Karibų 
jūros salas, nuskrendant į Meksiką ar 
į Floridą. Tokiais atvejais prieš ke
lionę daiktų susipakavimui užtenka 
pusdienio. Ne taip, kaip norint susi
ruošti kelionei keliems mėnesiams 
Floridoje ar Havajų salose. Nereikėtų 
su savim vežtis ir savo bibliotekos, 
kad turėtum ką skaityti atostogau
damas. Būtų daug pigiau, negu per
sikeliant 3-4 mėnesiams į Floridą. 

Taigi, jei aš esu tipiškas lietuvis, 
spėju, kad Lietuvos gyventojai oro 
temperatūros padidėjimo 5 laipsniais 
turbūt nė nepastebėtų, ypač jei tai 
įvyktų per ilgesnį laiką. Vargu, ar kas 
nors pasigestų sutrumpėjusios žiemos. 

Bloga globalinio atšilimo pasek
mė, kurią visada mini, yra vande
nynų ir jūrų lygio pakilimas dėl le
dynų ištirpimo. Tik man neteko rasti 
patikimų duomenų, kiek vandenynai 
pakiltų. Vieni mini, tik vieną pėdą 

(30 centimetrų), kiti net keletą met
rų, priklausomai nuo to, ar moksli
ninkas nori pagąsdinti, ar nuraminti. 
Nėra aišku, kaip tie apskaičiavimai 
buvo padaryti: ar ledynų ištirpimas 
būtų tik dalinis, ar šimtaprocentinis. 
Lietuvos atveju nebūtų katastrofos 
visais atvejais, turint tik kokį šimtą 
kilometrų pajūrio. Kas kita būtų su 
Italija. J i prarastų didelį žemės plotą, 
nuskęstų Venecija. 

Lietuvos oro temperatūros paki
limas 5 laipsniais turėtų daug įtakos 
žemdirbystei ir miškininkystei, bet 
daugiau į gerą pusę. Pavyzdžiui, dėl 
pailgėjusios vasaros trukmės Lietu
voje būtų galima auginti kukurūzus, 
kurie duoda didesnį derlių tonomis, 
negu rugiai ar kviečiai. Ir apskritai 
aukštesnė oro temperatūra duotų 
geresnį derlių, nes iš praktikos žinau, 
kad Lietuvoje šaltais metais būdavo 
prastesni derliai. Pakilusi oro tempe
ratūra pailgintų ir auginimo trukmę. 
Žinau, kad tai padėtų miškininkystei. 
Galėtų būti auginamos medžių rūšys, 
kurių dabar negalima auginti dėl per 
trumpo laikotarpio tarp pavasario ir 
pirmųjų šalnų. Ilgesnis augimo laiko
tarpis taip pat leidžia medžiui priau
ginti storesnį vasarinio medienos 
augimo sluoksnį, kas yra svarbu au
ginant medieną cheminiam panaudo
jimui, nes jame svarbesnis yra ne me
dienos tūris, o svoris. Dėl pakitusių 
temperatūros sąlygų turės pasikeisti 
ir javų bei medžių veislės. Gyvenda
mas Amerikoje, Ohio valstijoje, ban
džiau auginti keletą medžių veislių, 
au-gančių Lietuvoje šaltesniame kli
mate: lietuvišką pušį (Pinus silvest-
ris), eglę (Pices excelsa) ir beržą (Be-
tula alba). Pušys gerai augo, kol buvo 
jaunos, bet vėliau pradėjo skursti. 
Nežinau, ar tai buvo dėl šiltesnio kli
mato. Eglės visą laiką gerai augo. 
Lietuvišką berželį užpuolė žalvarinis 
graužikas (kirminas). Beržai gerai 
auga šiaurinėje Michigan valstijos 
dalyje, kur yra šalčiau. Todėl gali būti 
bėdų su šiomis medžių rūšimis, jei 
Lietuvoje klimatas atšiltų. Bet yra 
šimtai kitų medžių, augančių šiltes-
niame klimate. 

Lietuvai klimato atšilimas būtų 
naudingas ir kitu atveju. Jei atšiltų 
Lietuvoje, atšiltų ir Sibire, kuriame 
yra labai derlinga žemė, bet per 
trumpa augimo trukmė. Jei Sibire 
atšiltų, jis gal pasidarytų žemdir
bystės aruodu. Į Sibirą pradėtų bėgti 
rusai iš europinės Rusijos, kur žemė 
nederlinga. Gal tada Lietuva jiems 
pasidarytų mažiau įdomi. 

Žinoma, temperatūros pakilimas 
pasaulyje gerokai pakeistų ne tik 
augmeniją, bet ir gyvūniją. „Žalieji" 
yra susirūpinę dėl poliarinės (balto
sios) meškos likimo, tirpstant ledy
nams prie šiaurės ašigalio. Bijo, kad 
dar viena gyvūnijos rūšis gali išnykti. 
Esu didelis gyvūnijos mylėtojas ir 
gerbėjas, bet nemėgstu meškų. Su 
tavim meška bus draugiška, kol tu ją 
maitinsi, bet jei ją nustosi maitinti ir 
ji dar bus alkana būsi bėdoje, tu gali 
net savo gyvybę prarasti. Nežinau nė 
vieno laukinio žvėries, turinčio pa
našių savybių. Net ir daugelio ne
kenčiamas vilkas. Su vilkais man 
teko susipažinti dar esant vaiku. Nuo 
7 iki 14 metų amžiaus ganiau karves 
ir avis miškuose, kur buvo vilkų. 
Matydavo juos vaikščiojančius. Ma
nęs jie neužkabindavo. Tik vieną 
kartą vienas iš jų susidomėjo mano 
ganomu avinuku, mano žaidimų 

A t A 
KAZIMIERAS BARŪNAS 

mirė 2007 m. vasario 9 d. 
Jo žmonai, „Sietyno" dainininkei JADVYGAI, dukroms 
ALDONAI ir DANUTEI, sūnui ALGIUI, reiškiame 
užuojautą ir drauge liūdime. 

„Sietyno" choro vadovas A. Skridulis ir 
choro dainininkai 

DAR VIENAS PALIKIMAS 
LIETUVOS PARTIZANŲ 

GLOBOS FONDUI 
Lietuvos Partizanų globos fondas 

gavo palikimą. 2005 m. gruodžio 1 d. 
St. Petersburg, Floridoje, mirė Juo
zas Iškauskas, kuris savo testamentu 
L.PG. fondui paliko 40,986.50 dol. 
Dabar L.PG. fondas gavo antrąją 
palikimo dalį (IRA account) — 30,000 
dol. 

Juozas Iškauskas 

A.a. Juozas Iškauskas gimė 1924 
m. balandžio 28 d. Lietuvoje, Su
valkų krašte, vidutinių ūkininkų 
šeimoje. Dar jam mažam esant, mirė 
jo tėvas. Patyrė daug vargo, iki su
laukė patėvio. Paaugęs lankė amatų 
mokyklą. 

1944 m. vasario 21 d. užsiregis
travo savanoriu i gen. P Plechavi
čiaus organizuojamą lietuvių savisau
gos dalinių Vietinę rinktinę. Vokiečių 
okupacinei valdžiai Vietinę rinktinę 
likvidavus, Juozas su kitais buvo 
suimtas ir išvežtas priverstiniams 

darbams į Vokietijos Rytprūsius. Ten 
Juozas išdirbo iki vėlyvo rudens . 
Raudonajai armijai artėjant, pasi
traukė toliau į Vakarus ir a ts idūrė 
Bavarijoje, kur dirbo pas ūkininkus 
iki karo pabaigos. 

Po karo gyveno Stu t tgar to ir 
Oberlingeno išvietintų lietuvių sto
vyklose, amerikiečių okupacinėje 
zonoje. Pradėjus amerikiečių kari
nėms pajėgoms organizuoti sargybos 
ir darbo kuopas, 1947 m. vasario 11 
d. Juozas buvo priimtas j „8724 La-
bor Service" — lietuvių inžinerijos 
darbe kuopą Mannheim-Kefertalyje. 
Toje kuopoje Juozas išdirbo iki 1949 
m. balandžio 21 d. Po to emigravo į 
Ameriką. Paterson miestą. Gavo dar
bą metalo apdirbimo Įmonėje, 1989 
m. išėjo į pensiją. 

Išėjęs | pensiją persikėlė gyventi į 
Floridą, St. Pete Beach. Juozas buvo 
susipratęs lietuvis patriotas. Tuoj pat 
įsirašė į Amerikos lietuvių klubą St. 
Petersburge, rėmė lietuvių Sv. Kazi
miero misiją, priklausė šauliams. Bu
vo tvarkingas ir taupus vyras. Rėmė 
savo motiną, likusią Lietuvoje. 

A.a. Juozas Iškauskas mirė stai
ga, bet jo sukauptas turtas nepaliko 
svetimiesiems. Jį visą tvarkingai pa
skirstė savo testamente, dalį tu r to 
paliko L.PG. fondui. 

Esame labai dėkingi a.a. Juozui 
Iškauskui, kad jis įvertino Lietuvos 
partizanų pasiaukojimą, neužmiršo 
jų ir ryšininkų, kurie yra senyvo 
amžiaus, silpnos sveikatos, sergan
tys. 

A.a. Juozas Iškauskas savo testa
mente Įrašė Lietuvos Partizanų glo
bos fondą (L.PG. Fund). Paskirkime 
ir mes kelis savo palikimo procentus 
Lietuvos Partizanų globos fondui. 

L.EG. fondas 

draugu. Norėjo jį „pasisavinti". Aš 
pradėjau garsiai šaukti ir ant jo bar
tis, atsistojau prie to avinuko ir lei
dau vilkui suprasti, kad jis pirmiau 
turės susitvarkyti su manimi ir su 
mano rankoje laikomu botagu. Vil
kas pasitraukė į mišką. Žinau, kad to 
nebūtų padariusi meška. 

Jei ledynai visai ištirptų, jų vieto
je atsirastų vandenys, kuriuose pra
dėtų veistis žuvys ir įvairus jų augali
nis bei kitoks maistas. Todėl aš galvo
ju, kad ledynų ištirpimas yra pozi
tyvus reiškinys. Mano įrodymas: tik 
dėl ledynų ištirpimo atsirado Lietuva 
ir lietuvių tauta. Taip pat kartais 
pagalvoju: o gal anglies dvideginis yra 
raktas žmonijos ir gyvūnijos ribų 
praplėtimui šiaurės ir pietų ašigalių 
kryptimis? Gal tai yra raktas saulės 

„ D R A U G A S " — vienintelis 
lietuviškas dienraštis už 

Lietuvos ribų. Vienintelis 
lietuviškas laikraštis, kuris 

kasdien pasiekia JAV lietuvių 
visuomenę. 

w w w . d r a u g a s . o r g 

energijos tikslesniam panaudojimui 
šioje planetoje? Gal yra būdų žmoni
jos ribų praplėtimui abiejų ašigalių 
kryptimis, „neiškepinant" Afrikos ir 
Pietų Amerikos žmonių bei gyvūni
jos? Todėl gal globalinis atšilimas yra 
ne žmonijos rykštė, o, priešingai, dar 
viena nauja galimybė žmonijos ribų 
išplėtimui mūsų planetoje? 

http://www.draugas.org


12 DRAUGAS, 2007 m. vasario 23 d., penktadienis 

APYLINKĖSE 

• V a s a r i o 24 d. Ateitininku na
muose, Lemont, įvyks Gavėnios susi
kaupimo diena. Ją ves Vargdienių se
serų vienuolijos Putname kapelionas 
kun. Kęstutis Kevalas. Registruotis 
pas Ireną Polikaitienę 630-257-2022 
arba ei. paštu: jpolikaitis@aol.com. 

• V a s a r i o 24 d. Mayfield Banąuet 
Hali, 6072 S. Archer Ave., Lietuvos 
Vyčiai ruošia pobūvį, kuriame dauge
lio lietuviškų organizacijų nariui bei 
vadovui Sauliui Kupriui bus įteiktas 
pasižymėjusio asmens žymuo. Muzi
kinę programą atliks' Katherine Ja-
giella (sopranas) ir Faustas Strolia. 
Kokteiliai — 5-6 vai. v., vakarienė — 6 
vai. v. Tel. pasiteiravimui: 773-376-
4779 (Diann Martin). 

•Vasario 25 d., sekmadieni, 2:30 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje 
PLC, 14911 127th Street, Lemont, 
Vytauto Maželio knygos „Portretai" 
sutiktuvės. Knygą pristatys Stasys 
Goštautas. 

•Vasar io 25 d., sekmadieni, 9 vai. 
r. Šv. Antano parapijos bažnyčioje 
įvyks šv. Mišios, kurias kun. Kęstutis 
Trimakas aukos dėl Lietuvos laisvės 
žuvusius savanorius partizanus bei 
už kovingus Lietuvos žmones, išsiva
davusius iš komunizmo priespaudos. 
Tuoj po mišių parapijos salėje įvyks 
akademinė programa. Pagrindinė 
šventės kalbėtoja — istorikė Rūta 
Kuncienė. Renginį organizuoja Cice
ro apylinkės LB valdyba ir ALTo 
Cicero skyrius. 

• Amer ikos l ietuvių te leviz i ja 
kviečia į vasario mėnesio kino vaka
rą. „Elzė iš Gilijos" — rež. Algimanto 
Puipos 1999 metais pastatytas vaidy
binis filmas bus rodomas vasario 24 
d., šeštadienį, 7 vai. v. Jaunimo cent
ro kavinėje (5620 S. Claremont Ave., 
Chicago). Juostos scenarijų pagal vo
kiečių kilmės rašytojo Ernst Vichert 
apysaką parašė bene garsiausias Lie
tuvos kino režisierius ir scenaristas 
Vytautas Žalakevičius. Filme vaidina 
aktoriai: Kostas Smoriginas, Antanas 
Suma, Janina Lapinskaitė, Eglė Ja-
zelskytė, Eduardas Pauliukonis, And
rius Paulavičius. Filmo trukmė: 135 
min. Daugiau informacijos tel.: 708-
207-8406 ir 708-839-9022 arba elekt
roniniu paštu: altv@comcast.net. 

•L ie tuvos Dukterų visuotinis su
sirinkimas įvyks š. m. vasario 25 d. 2 
vai. p. p. „Seklyčioje", 2711 W. 71st 
Street, Chicago. Prašome nares ir vieš
nias dalyvauti. Būsite pavaišintos. 

• L i e t u v o s general inis konsu
latas Čikagoje kartu su Amerikos 
Lietuvių meno draugija (pirmininkė 
Nora Aušrienė) ir muzikinės renginio 
dalies režisieriumi, kompozitoriumi 
bei atlikėju Kęstučiu StanČiausku 
2007 m. kovo 3 d., šeštadienį, Pa
saulio lietuvių centre (14911 127th 
Street, Lemont, II 60439) rengia 
šventinį vakarą. Vakaro programoje: 
6 vai. v. jungtinės dailininkų darbų 
parodos Lietuvių dailės muziejuje ati
darymas. 7:30 vai. v. Lietuvių fondo 

salėje džiazo - lietuvių liaudies ir kla
sikinės muzikos - šokio koncertas. 
Koncerto rėmėjai: „Atlantic Express", 
„Tauras Mortgage". 

• K o v o 4 d. p o 11 va i . r. šv. Mi š ių 
vyks Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
misijos narių visuotinis metinis susi
rinkimas. 

• V i e n i n t e l ė l i e tuv i ška Monte -
ssori mokyklėlė JAV yra „Žiburėlis". 
Ji veikia savaitės dienomis Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte. Priešmo
kyklinio amžiaus vaikų tėveliai gali 
sužinoti apie „Žiburėlį" ir Montessori 
auklėjimo metodą atvykę į mokyklėlę 
per Atvirų durų dieną šeštadienį, ko
vo 10 d. 9 vai. r. Tel. pasiteiravimui: 
630-257-8891. 

• K o v o 10 d. 7 vai. v. L ie tuv ių 
dailės muziejuje, Pasaulio lietuvių 
centre (14911 127th. Street, Lemont 
IL 60439) vyks koncertas suaugu
siems pagal J. Erlicko dainas „Sau-
gokim savo dienas". Koncertuos ne
priklausomų aktorių trupė - Dalia 
Mikoliūnaitė, Žilvinas Ramanauskas, 
Artūras Varnas. Tai 1 vai. 30 min. (su 
pertrauka) dainuojamosios poezijos 
stiliumi atliekama gera šiuolaikinė lie
tuviška poezija. Kviečiame pabūti ka
merinėje aplinkoje, pasiklausyti dai
nuojamosios poezijos ir pabendrauti 
su aktoriais. 

• Č i k a g o s l ietuvių skautai k o v o 
11 d., sekmadienį, ruošia tradicinę Ka
ziuko mugę PLC naujuosiuose Jauni
mo rūmuose (Lemont). Norintys pre
kiauti mugėje gali kreiptis į Dainių 
Brazaitį tel. 708-525-2846 arba para
šyti ei. laišką adresu: boozaitis@hot-
mail.com 

• K v i e č i a m e vaikus ir t ėve l ius į 
teatrą. Aktorių trupė „Teatriukas" iš 
Vilniaus kovo 11 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje (5620 S. Cla
remont Ave., Chicago, IL 60636) atliks 
muzikinį spektaklį pagal J. Erlicko 
poeziją vaikams „Kad būtų linksma". 
Režisierius, dailininkas, kompozito
rius Žilvinas Ramanauskas. Vaidina 
aktoriai: Dalia Mikoliūnaitė, Žilvinas 
Ramanauskas, Artūras Varnas. Prieš 
ir po spektaklio veiks kavinė. Bilieto 
kaina - 12 dol. Bilietus galima įsigyti 
„Lietuvėlėje", „Bravo", „Smilgoje". 
Teirautis tel. 708-681-8094. 

• J a u n i m o (14-21 metu) Gavė
nios rekolekcijos Dainavoje vyks kovo 
16 - 18 dienomis. Rekolekcijas praves 
prel. Edis Putrimas ir Birutė Bub
lienė. Tel. pasiteiravimui: 248-538-
4025 arba tinklalapyje: 
jaunimo-rekolekcijos@comcast.net 

•Lituanistinių mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Dėl su Lietuvoje šiais me
tais vykstančia dainų šventės, pa
keistas mokytojų tobulinimosi kursų 
laikas. Kursai Dainavoje šiais metais 
vyks birželio 24 - liepos 1 dienomis. 
Tel. pasiteiravimui: 630-435-6349 
(Audronė Elvikienė) arba e-paštas: 
audronee@gmail.com 

Organizacija „Vaiko vartai į mokslą" dėkoja Birutei Zalatorienei ir 
Mėtai Gabalienei už jų pastangas renkant aukas Šv. Antano parapijos 
„kavinės klube". Surinkti 215 dol. bus skirti vienam „Vaiko vartai \ mokslą" 
remiamam centrui Lietuvoje. Už surinktus pinigus centras galės nusi
pirkti siuvimo mašiną ir keletą muzikinių instrumentų. 

Jaunimo centro pavasarine muge vyks kovo 3 (šeštadieni) ir ko
vo 4 (sekmadienį) dienomis nuo 10 vai. r. iki 3 vai. p. p. didžiojoje salė
je. Stalus galite užsisakyti te!. 708 -447-4501 (Milda Šatienė) arba 708-
636-6837 (Anelė Pocienė). 

Jono Tamulio nuotraukoje Otilija ir Romas Kasperaičiai 2006 m. Jau
nimo centro mugėje. 

Gerbiama redakcija, 

ieškau savo mirusios mamytės 
sesers ir tetos Marijos šeimų. Mus iš
t rėmus į Sibirą, ryšys su giminėmis 
nutrūko. Tetos Marijos pavardė bu
vo Girdaukas (Lietuvoje jie buvo 
Girdauskai). Mano tėvelis buvo Jo
nas Lipauskas, mama — Kotryna Li-
pauskienė. Mes buvome 3 vaikai: Ge
nutė , Julija ir Liudvikas. Likę Lietu
voje Girdauskai — advokatas Anta
nas, mokytojas Jonas ir Mykolas— 
buvo ištremti į Sibirą. Gal kas nors 
apažins mūsų giminaičius ir atsi
lieps. Būčiau labai dėkinga. 

Mano adresas: Julija Lipauskai-
tė, Šv. Gertrūdos 56-6, Kaunas, Lie
tuva. Teta Marija su vyru. 

Kotrynos Lipauskienės sesuo su anūkais. 
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„Draugo* knygynėlyje 

Algirdas Venckus padovanojo „Drau
go" knygynėliui savo eilėraščių knygą „Pė
dos kopose'' Gimęs prie Baltijos jūros, dar 
gimnazijoje pradėjo rašyti eiles. 

Knygoje sudėtos eilės apie tėvynės 
ilgesį, gražųjį Lietuvos pajūrį, smėlėtą jo 
krantą 

Norintys, gali šią eilėraščių knygelę 
Įsigyti Draugo" knygynėlyje. 

Knygos karna — 5 dol. Knygą galima 
įsigyti paštu, pridedant 9 proc. mokestį, 
užsisakant IL valstijoje. Persiuntimo kaina 
- 5 dol. Persiunčiant daugiau knygų, už 
kiekvieną papildomą knygą - 2.50 dol. moke-

Paruo*ėL.A-

„Draugo* knygynėlio adresas: 454$ W. 63th Street, Chicago, JL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 
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