
THE LITHUANIAN WORLD-WIDE DAILY 
Kaina 50 c. PENKTADIENIS - FRIDAY, KOVO - MARCH 2, 2007 Vol. XCVI11 Nr. 43 

V. Landsbergis grasina trauktis 
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — Eu-

roparlamentaras, buvęs konservato
rių vadovas Vytautas Landsbergis 
grasina trauktis iš partijos, jei kon
servatoriai sumanytų sostinės tary
boje sudaryti koaliciją su daugiausiai 
mandatų čia laimėjusiais pašalintojo 
prezidento Rolando Pakso vadovau
jamais liberaldemokratais. 

„Man tai nepriimtina. Manau, 
kad aš tokioje partijoje nebūčiau", — 
interviu savaitraščiui „Veidas" sakė 
V Landsbergis, paklaustas, kaip ver
tintų konservatorių ir liberaldemo-
kratų koaliciją sostinės taryboje. 

Atsakydamas į „Žinių radijo" 
klausimus dėl derybų Vilniuje, V 
Landsbergis taip pat pareiškė: „Tie, 
kurie eis j koaliciją su R. Paksu, pir
miausia turėtų apsivynioti galvas 
tualetiniu popieriumi". 

Interviu V Landsbergis akcen
tuoja, jog partija neturėtų siekti bet 
kokia kaina būti valdžioje, anot jo, 
„geriau garbingai užimti demokra
tišką ir europietiška liniją ir kovoti 
su korupcija, su bjauriais dalykais 
tų, kurie būdami valdžioje juos daro 
ir turbūt darys". 

Sostinės konservatorių vadovo 
Kęstučio Masiulio teigimu, V Lands
bergio perspėjimai dėl galimo pasi
traukimo — skuboti, kadangi gali
mybė jungtis į koaliciją su R. Pakso 
liberaldemokratais nesvarstoma. 

„Aš nežinau, kuo V Landsbergis 
remiasi, iš kur tokia informacija", — 
sakė K. Masiulis, tvirtindamas, jog 
su liberaldemokratais dėl bendros 
koalicijos sostinėje nesiderama. 

Dėl bendros koalicijos formavi
mo konservatoriai oficialiai tariasi 
su socialdemokratais bei Liberalų są-

Siame 
Į numeryje: 
• Sporto apžvalga. 
•Rinkimai baigėsi, kova 
prasideda. 
•Grįžkit į tėvynę... 
•Krikščionybė yra 
prisikėlimas. 
•Lietuvių kalbos kertelė. 
•Renginių kalendorius. 
•Įvairios sporto žinios. 
•Jaunimo poezijos 
konkurso laimėtojai. 
•Pareiškimas dėl 
dvigubos pilietybės. 
•Jaunimo centre lankėsi 
jėzuitų provincijolas. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.61 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Eurcparlamentaras Vytautas Landsbergis. 

jūdžio politikais. 
Trys partijos, dar rinkimų naktį 

susitarę bendradarbiauti, ketvirta
dienį rinkosi aptarti tolesnės veiks
mų strategijos. 

Šioms trims partijoms nepakan
ka balsų, norint sudaryti valdančiąją 
koaliciją Vilniaus mieste —jie turi 20 
mandatų iš 51. 

Koalicijos atstovai joje norėtų 

INNA nuotr. 

matyti 6 mandatus turinčius Lietu
vos lenkų rinkimų akcijos politikus, 
tačiau jie dėl bendradarbiavimo ta
riasi su daugiausiai mandatų — 14 — 
gavusiais liberaldemokratais. 

R. Pakso liberaldemokratai koa
licijai formuoti kviečia visas sostinės 
taryboje mandatus gavusias partijas, 
išskyrus dabartinio mero Artūro 
Zuoko liberalcentristus. 

Siūlo dvigubą p i l i e t y b ę 
įteisinti Konstitucijoje 

Algimantas Matulevičius 

Vilnius, vasario 28 d. (ELTA) — 
Kaip žeminančius ne tik išeiviją, bet 
ir visą lietuvių tautą Seimo narys Al
gimantas Matulevičius vertina siūly
mus išeivių pilietybės problemą 
spręsti suteikiant jiems specifini tei
sini statusą, tarpin| tarp pilietybės 
teisinių santykių ir leidimo gyventi 
Lietuvoje. 

Seimo Nacionalinio saugumo ir 
gynybos komiteto pirmininko, pilie-
tininko A. Matulevičiaus nuomone, 
Seimas turi parodyti realų, o ne dek
laratyvų susirūpinimą valstybės stip
rinimu, sugebėti susitarti ir pakeisti 
Lietuvos Konstituciją numatant joje 
dvigubos pilietybės galimybę. 

„Nedidelės valstybės išlikimas 
istorinėje perspektyvoje ir toliau pri

klausys nuo mūsų visų vieningumo. 
Tautiečių biurokratinis suskirstymas 
| piliečius ir ne piliečius kenks šiam 
tikslui", — pareiškė politikas. 

Jis teigia esąs įsitikinęs, kad ki
lusi politinio-teisinio pobūdžio prob
lema, jog asmenys, emigravę iš Lietu
vos, negali turėti dvigubos Lietuvos 
ir kitos valstybės pilietybės, silpnina 
valstybę. 

Anot A. Matulevičiaus, emigraci
ja iš Lietuvos yra neišvengiamas reiš
kinys, sąlygotas istorinių, politinių, 
ekonominių, kultūrinių ir kitų aplin
kybių. 

„Išeivija visuomet buvo neatski
riama lietuvių tautos dalis, kurios 
pastangos padėjo išspręsti ne vieną 
Lietuvos laisvės bylą, išlaikyti valsty
bingumo tradicijas, skatinti visuome
nės dvasinę ir materialinę pažangą, 
per ilgus okupacijos dešimtmečius iš
laikyti Lietuvą vakarų civilizacijos 
orbitoje", — pastebi parlamentaras. 

A. Matulevičiaus nuomone, tei
sės aktai, reglamentuojantys piliety
bės teisinius santykius, turėtų suda
ryti sąlygas Lietuvos išeivijai tiek in
tegruotis | jų rezidavimo valstybės 
politini ir visuomenini gyvenimą, 
tiek išlaikyti tęstinius santykius su 
Lietuva. 

Lietuva išves 
karių būrį 
iš Irako 

Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — Vy
riausybės vadovas Gediminas Kir
kilas ketvirtadieni Prezidentūroje 
patvirtino prieš savaitę krašto apsau
gos ministro Juozo Oleko pareikštą 
poziciją, jog iš Pietų Irako bus išves
tas Danijos batalione tarnaujantis 
karių būrys, tačiau Lietuva liks šioje 
Persijos įlankos regiono šalyje ma
žesnėmis pajėgomis. 

„Šie kariai yra tampriai susiję su 
Danijos batalionu, tai jie greičiausiai 
grįš į savo tėvynę, {vyks konsultaci
jos su mūsų partneriais danais ir 
amerikiečiais, bus svarstoma, kokios 
toliau yra galimybės dalyvauti misi
joje Irake. Viena iš jų — didinti ap
mokymo misiją, padėti Irako vyriau
sybei ruošti pajėgas. Gal bus pasiūly
mų iš mūsų partnerių, esančių kituo
se sektoriuose", — po susitikimo su 
prezidentu Valdu Adamkumi, ku
riam pristatyta Vyriausybės pozicija, 
sakė G. Kirkilas. 

Praėjusią savaitę Didžiajai Bri
tanijai paskelbus apie savo pajėgų 
Pietų Irake mažinimą, o Danijai — 
apie 470 žmonių kontingento, kuria
me tarnauja ir 53 Lietuvos kariai, vi
sišką išvedimą iki vasaros pabaigos, 
krašto apsaugos ministras Juozas 
Olekas pareiškė, kad svarstoma gali
mybė nebesiųsti pamainos rugpjūčio 
mėnes| misiją baigiančiam būriui 
„LITCON-9", Irake paliekant tik 
mokymo misijoje tarnaujančius ka
rius. Nukelta i 6 psl . 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORG 
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„Lituanicos" futbolininkai laukia 
pirmenybių pabaigos 

„Lituanicos" futbolo komanda, 
praėjusį sekmadienį „Metropolitan" 
lygos salės pirmenybėse patyrusi eili
nį pralaimėjimą („Lions" futbolinin
kams nusileista 1:5), atrodo, džiau
giasi, kad buvo priešpaskutinis ratas. 
Šį sekmadienį, kovo 4 d., mūsiškių 
laukia jau paskutinis varžovas — 
„Belgrade" komanda. 

Sis sezonas mūsiškiams buvo 
pats liūdniausias iš visų 26 anksčiau 
žaistų „Metropolitan" lygoje. Daugelį 
metų lietuviai rungtyniavo „major" 
divizijoje ir kartais joje būdavo tarp 
prizininkų. Tačiau pernai iš šios 
stipriausios grupės „Lituanica" iškri
to į žemesnę — I diviziją. 

Tai, žinoma, nebuvo pirmas kar
tas, kuomet taip atsitiko. Tačiau 
anksčiau lietuviai garbingai varžy
davosi žemesnės grupės gretose, ir 
vėl grįždavo į „major" diviziją. Taip 
atsitiko prieš 4 metus, kuomet po 
iškritimo kitą sezoną mūsiškiai buvo 
pirmieji ir po metų pertraukos vėl 
žaidė geriausiųjų gretose (iškrenta ir 
pakyla po dvi komandas). 

Bet šį sezoną, iš „major" divizijos 
iškritę, lietuviai atsidūrė ir I divizijos 
lentelės gale. Taip po 9 ratų „Litua
nica" stovi paskutinėje — 10-oje vie
toje. Mūsiškių sąskaitoje — tik 4 taš

kai (pergalė ir lygiosios). Reikia pa
žymėti, kad „Lituanicai" buvo atimti 
3 taškai, kuomet buvo anuliuota pir
mose rungtynėse pasiekta pergalė. 

Po 9 ratų I divizijoje pirmąsias 
dvi vietas užima „Vikings" (24 tšk.) ir 
„Lions" (18 taškų). Jos „major" divi
zijoje pakeis uodegėlėje esančias 
komandas „Wings" (3 tšk.) ir „Lith-
nings" (0 tšk.). 

Beje, „major" divizijoje pirmauja: 
„Schwaben" (19 tšk.), „United 
Serbs" (18 tšk.), „Eagles" (16 tšk.). 
Jos, atrodo, ir bus prizininkėmis. 

Pirmenybės lauko aikštėse 

Pasibaigus salės futbolo žaidi
mams, po trumpos pertraukos prasi
dės pirmenybiniai susitikimai lauke. 
Apie juos „Lituanicos" klubo vadovy
bė jau dabar pradeda galvoti. 0 prob
lemų yra daug: ne vien tik geresnių 
žaidėjų subūrimas, tinkamo trenerio 
suradimas, bet ir aikštės prie PL cen
tro Lemonte sutvarkymas. 

Po rudens rato „Lituanicos" fut
bolo vienuolikė „Metropolitan" lygos 
I divizijos „raudonoje" grupėje yra 
antroje vietoje su 16 taškų. Pirmą 
vietą užima „Connections" komanda 
(17 taškų). 

Vėl keičia „Hearts" trenerį 
Verslininkas iš Lietuvos Vladimi

ras Romanovas, Škotijos Edinburgo 
„Hearts" futbolo komandos savinin
kas, nusprendė vėl keisti trenerį. 
Treneriu paskutiniu metu buvo vie
nas geriausių visų laikų Lietuvos fut
bolininkas Valdas Ivanauskas. Jis iš 
savininko gavo pranešimą, kad atlei
džiamas iš trenerio pareigų. 

Nors naujojo trenerio pavardė 

dar nėra atskleista, tačiau galvojama, 
kad į šią poziciją gali patekti buvęs 
Lietuvos futbolo rinktinės strategas 
Kęstutis Latoža. 

Beje, V Romanovui priklauso ir 
Lietuvos futbolo pirmenybėse sėk
mingai rungtyniaujanti komanda 
„Kaunas", kuri šiuo metu treniruo
jasi Turkijoje. 

v 

2007 m. S. Amerikos Lietuvių 
plaukimo pirmenybės 

2007 metų Š. Amerikos Lietuvių 
plaukimo pirmenybės įvyks 2007 m. 
gegužės 26 d., šeštadienį, John Caroll 
universiteto (JCU) Johnson Natato-
rium (baseine). JCU adresas yra: 
20700 North Park Boulevard, Uni-
versity Heights, Ohio. Johnson Na-
tatorium yra Campus šiaurės-rytų 
dalyje, prie South Belvoir Blvd. Įva
žiavimas į Campus — iš S. Belvoir 
Blvd. Baseinas yra 25 jardų ilgio ir 
turi 6 linijas. Varžybas rengia Cleve-
land LSK „Žaibas". 

Registracija i r apšilimas — 
nuo 5:30 vai. p.p. Varžybų pradžia 
6:30 vai. p.p. 

Varžybos vyks šiose klasėse: vyrų 
ir moterų (17-24 metų), senjorų vyrų 
ir moterų (25 m. ir vyresnių), berniu
kų ir mergaičių — 15-16 metų, 13-14 
m., 11-12 m., 9-10 m., 7-8 metų ir 
jaunesnių. Klasifikacija — pagal da
lyvio amžių varžybų dieną. 

Programa apima visus stilius. 
Šuolių į vandenį nebus. Estafečių irgi 
nebus. Dalyvauti kviečiami visi lietu
vių kilmės plaukikai. " 

BEISBOLAS •"mtm 

ATVYKO VILNIAUS 
JAUNIMO BEISBOLO 

KOMANDA 
Kovo 28 d. į St. Louis, MD at

vyks Vilniaus „Sporto vilkų" beisbolo 
komanda (13-14 metų jaunuoliai), 
kurie treniruosis ir žais tam mieste. 
Vilniečių delegaciją sudaro 19 as
menų, tarp kurių 15 beisbolo žaidėjų 
ir 4 palydovai. Grupės vadovas V 
Neverauskas, o treneriai — E. Ka
lanta ir Ž. Bareika. 

Grįždama atgal į Lietuvą, ši ko
manda porą dienų (nuo balandžio 8 
iki 10 d.) žada praleisti Čikagoje ir čia 
taip pat norėtų parungtyniauti. 

Reikia pažymėti, kad pernai šiek 
tiek skirtingos sudėties vilniečių 
beisbolo komanda viešėjo Kalifor
nijoje, kur sužaidė 14 rungtynių, iš 
kurių 9 laimėjo. 

E.Š. 

KREPŠINIO PASAULYJE 

Čikagos lietuvių krepšinio lygos (CLKL) varžybos 
Pavasariui artėjant, ČLKL pir

menybių sezonas jau eina prie pabai
gos. Vasario 24 d. naujoje salėje prie 
PL centro Lemonte buvo sužaisti 
ketvirtfinalių susitikimai. 

Buvo ketverios rungtynės ir po jų 
jau paaiškėjo dvi pusfinalio poros 
„Radviliškis" — „Atlantas" ir „Kre
tinga" — Aukštaitija". 

Didžiausią netikėtumą pateikė 
„Aukštaitija", iš tolimesnių varžybų 
eliminavusi triskart ČLKL čempio
nais tapusį „Alytų". Rungtynių rezul
tatas gana įtikinantis — 80:65, kuris 
neleidžia abejoti laimėtojų pranašu
mu. „Aukštaitijos" gretose geriausiu 
taškų medžiotoju buvo Deividas Mar
kevičius (28), o pralaimėtojų — Aud
rius Vasiliauskas (25). 

Gana netikėtą pralaimėjimą pa
tyrė „Lituanica", kuri tik vienu tašku 
nusileido „Atlantui" (79:80). Kitų 
rungtynių rezultatai: „Radviliškis" 
—„Stumbras" 115:63, „Kretinga" — 

„Kaunas" 82:56. 
Pusfinalininkai tarpusavyje žais 

po du kartus. Pirmąjį susitikimą 
„Radviliškis" — „Aukštaitija" turės 
kovo 3 d., 7 vai. vak., o antrąjį kartą 
šios komandos susitiks kovo 17 d., 5 
vai. vak. „Kretingos"— „Aukštaiti
jos" pirmosios rungtynės vyks kovo 3 
d., 8:30 vai. v., antrosios — kovo 17 d. 
6:30 vai. vak. 

Kovo 24 d. bus sužaistos pirmo
sios rungtynės dėl trečios vietos (6:45 
vai. vak.). Taip pat vyks ir pirmasis 
finalo susitikimas (8:15 vai. vak.). 

Ketvirtojo CLKL sezono laimėto
jai bus išaiškinti kovo 31 d., kuomet 
bus žaidžiamos (5:30 vai. vak.) antro
sios finalinės rungtynės. Prieš jas (4 
vai. p.p.) prasidės antrasis susitiki
mas dėl bronzos medalių. 

Kovos ir senjorų komandos 

Dėl apdovanojimų varžysis ir 

ČLKL senjorų komandos. Kovo 3 d., 
4:15 vai. p.p., rungtyniaus „Lituani
ca" ir „Aukštaitija", o 5:20 vai. p. p. 
„Kretinga" — „Lokiai". Šių porų lai
mėtojai kovo 24 d., 5:30 vai. p.p. susi
tiks finale, o prieš jį — 4:15 vai. p.p., 
susitiks pralaimėtojai dėl bronzinių 
apdovanojimų. 

Reikia pasakyti, jog, mažėjant 
komandų skaičiui, taip ČLKL žaidėjų 
matyti didesnė įtampa ir didėja noras 
kuo geriau pasirodyti, iškopiant į to
limesnį ratą ir finalą. Tai sukelia dau
giau susidomėjimo ir žiūrovams, ku
rių skaičius atkrentamosiose rung
tynėse yra nemažas. 

Pažymėtina, kad ČLKL rungty
nės susilaukia susidomėjimo ir Lie
tuvos žiniasklaidoje: spaudos pusla
piuose bei internetinėse svetainėse, 
kur skelbiami ne vien tik rezultatai, 
bet kartais ir platesni aprašymai. 

E. Šulaitis 

Išankst inė dalyvių regis
tracija iki 2007 m. gegužės 19 d. 
imtinai. Registruoja Algirdas Biels-
kus, 34251 Ridge Rd., Apt. 408, 
Willoughby, OH 44094-2969, USA. 
Tel. 440-833-0545; Faksas: 216-481-
6064; EI. paštas: Vyts@VPAcct.com 

Papildomai: Pilypas Taraška, 
tel. 440-944-7743; cell. tel. 440-944-
6112. EI. paštas: ptaraska@yahoo. 
com Pilypas Taraška yra varžybų 
vadovas. 

Nevėluokite registruotis! Jei vė
luojate, praneškite A. Bielskui ar P 
Taraškai telefonu, faksu ar ei. paštu. 
Laiku užsiregistravusieji, jei reiks, 
gaus papildomas instrukcijas. 

Išsamesnę informaciją gauna 
klubai ir mums žinomi plaukikai. 

Papildomi ryšiai: Mrs. Cat-
herine Jotautas, Kanados lietuvių 
plaukikų koordinatorė, tel. 905-457-
7664; ei. paštas: Caromire@sympati-
co.ca Algis Norkus, JAV Vid. va
karų, tel. 630-466-4661; ei. paštas: 
norkuskmn@aol.com ir Arvydas 
Barzdukas, JAV rytuose, tel. 703-
560-1410. 
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Rinkimai bdig 
kova prasideda 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS. OFS 
v 

Štai ir baigėsi rinkimai - ilgai 
laukti, kuriems paaukota daug laiko, 
jėgų ir pinigų, kuriems nepagailėta 
tiek prognozių ir pažadų. Įvairioms 
politinėms jėgoms prijaučiantys poli
tologai vieningai sutaria, jog visos 
„tradicinės" politinės partijos išsau
gojo savo turėtas pozicijas, išskyrus 
naujadarus, - nuo pagrindinių ka
mienų atskilusias naująsias, - pilie-
tininkus ir Liberalų sąjūdį. 

Tačiau tai tėra įvertinimas arit
metine išraiška. Norint suprasti , 
kodėl susiklostė būtent tokia poli
tinių jėgų pusiausvyra, reikia įdė
miau patyrinėti Lietuvoje vyks
tančius politinius procesus ir jų dės
ningumus. 

Visų pirma reikia pažymėti, jog 
politikai prieš šiuos rinkimus nesė
dėjo sudėję rankas. Jie rimtai jiems 
ruošėsi. Į darbą buvo paleistos visos 
priemonės, kurias glaustai galima 
suskirstyti į šias grupes: 

- garbingos kovos priemonės, lei
džiamos įstatymų; 

- negarbingos kovos priemonės, 
smerktinos moralės požiūriu; 

- negarbingos kovos priemonės, 
persekiojamos įstatymų. 

Apžvelgiant pirmąją kovos 
priemonių grupę, tenka pasakyti, jog 
jas savo rinkiminėje kampanijoje 
taikė daugiausia tos politinės jėgos, 
kurios nebuvo valdžioje - smulkios ir 
neturinčios žymesnės įtakos partijos 
bei parlamentinės partijos, kurios 
neturi realios valdžios svertų. Kaip 
pavyzdį, galima paminėti tautinin
kus, krikščionis demokratus, Naująją 
sąjungą, liberaldemokratus. 

Negarbingos kovos priemones 
taikė turinčios realią valdžią politi
nės jėgos. Visų pirma tuo pasižymėjo 
socialdemokratai ir liberalcentristai. 
Pirmieji labai efektyviai išnaudojo 
vadinamąjį „administracinį resursą", 
- kai pasinaudojama savo valdžios 
svertais ir jų teikiamomis galimy
bėmis, t. y. neteisėtai susidaryta iš
skirt ine padėtimi. Akivaizdu, jog 
socialdemokratai, rinkimų išvakarėse 
padidinę pensijas ir priėmę Seime 
įstatymą grąžinti indėlius, rinkėjų 
akyse laimėjo daug simpatijų, nors 
šiuo atžvilgiu jokių jų nuopelnų vi
siškai nėra. Netgi priešingai, - tokia 
praktika turi būti griežtai pasmerk
ta, nes trumpam laikui iškreipia rin
kėjų sąmonę ir iš jų atima galimybę 
blaiviai įvertinti politines jėgas svar
biu momentu. 

Į tariama, jog liberalcentristai, 
paskutiniu momentu paskelbę infor
maciją, neva Libaralų sąjūdis skelbia 
akivaizdžiai nepopuliarias progra
mines nuostatas, sugalvojo rimtai 
jiems pakenkti, nuteikę prieš juos 
rinkėjus. „Esame už gėjų ir lesbiečių 
santuokas, prostitucijos bei lengvųjų 
narkotikų legalizavimą!" - šis Li
beralų sąjūdžio vardu žiniasklaidoje 
prieš pat savivaldos rinkimus pas
kelbtas pareiškimas sukėlė didelį pa
sipiktinimą ir buvo plačiai pasmerk
t a s . '••••• 

Daugelis politikų per savo kaden
cijos laikotarpį suspėjo kaip reikiant 
susiteršti ir susikompromituoti rin
kėjų akyse. Neigiamam poveikiui su
švelninti tie politikai buvo priversti 
ieškoti būdų, kaip tai padaryti. r 

„Algirdas Brazauskas - labiau
siai korumpuotas Lietuvos politikas. 
Tuo įsitikinę 15 proc. Lietuvos gyven

tojų, rodo 'Vilmorus' apklausa. 
Dar labiausiai korumpuotųjų tre

jetuke Viktoras Uspaskichas (tokiu jį 
mato 12 proc. žmonių) ir Artūras 
Zuokas (11 proc). 

Išrinkti paties korumpuočiausio 
politiko nesugebėjo du penktadaliai 
apklaustųjų. 

Galimi atsakymai nebuvo pateik
t i - užrašyta pavardė, kurią respon
dentas pats pasakė. Tyrimo statistinė 
paklaida - 1,1-3,1 proc." - skelbiama 
portale „Alfa.lt". 

A. Brazauskas, būdamas patyręs 
politikas, be jokios abejonės suprato, 
jog jo ir A. Zuoko itin glaudi bičiu
lystė neliks rinkėjų neįvertinta, todėl 
jo partija Vilniuje surežisavo mielą 
komediją - tariamą A. Brazausko 
konfliktą su pakištu nauju ir jaunu 
vadovu Algirdu Paleckiu, kuris turėjo 
„nuplauti" visas A. Brazausko ko
rupcines apnašas ir, ganėtinai ap-
šluosčius nuo partijos veido jos vado 
korupcinį purvą, laimėti pergalę 
Vilniaus miesto savivaldybės rinki
muose, o po to (vos ne automatiškai) 
- laimėti ir Vilniaus mero kėdę. Deja, 
rinkėjus apgauti pasirodė ne taip jau 
paprasta. Nieko nepadėjo nei padi
dintos pensijos, nei grąžinti indėliai, 
nei V Blinkevičiūtės pasirodymai per 
televiziją. Beje, ją reklaminėse akci
jose matyti teko tikrai nedažnai. 
Silpnas socialdemokratų Vilniuje pa
sirodymas vertintinas, kaip itin ne
sėkmingas - jie atsidūrė tik ketvirto
je vietoje (po liberaldemokratų, kon
servatorių ir liberalcentristų). 

- Netenka abejoti, jog dėl neadek
vačių darbiečių ir liberalcentristų 
lyderių veiksmų ir jų partijas rinkėjai 
įvertino ne itin palankiai. 

Kiekvienuose rinkimuose vis gar
siau skamba protestai dėl rinkėjų 
balsų pirkimo. Keista ir nesupranta
ma, kodėl šiam nusikaltimui neuž
kertamas kelias, - tiksliau kalbant, 
kodėl tam pritūksta politinės valios. 
Šiemet Vyriausios rinkimų komisijos 
adresu jau netgi premjeras nepa
gailėjo kritikos dėl jos neveiklumo, 
nors įstatymai šiuo reikalu yra 
nesuprantamai „liberalūs", - mecha
nizmo, kuris užtikrintų balsų pirkėjų 
ir pardavėjų baudžiamąjį persekio
jimą, įstatymų leidėjas, atrodo, nė 
nesiruošia numatyti. 

2007 metų savivaldybių rinkimai 
parodė, jog turės praeiti dar labai 
daug laiko, kol Lietuva atsikratys 
korupcijos. Deja, rinkimai nuo jos 
apsaugoti nė kiek ne labiau negu ir 
visos kitos gyvenimo sritys. O juos 
saugoti reikėtų kaip tik labiausiai ir 
įstatymų pažeidimus šioje srityje 
bausti griežčiausiai. 

Apibendrinant reikia pasakyti, 
jog šie rinkimai nuo ankstesnių ski
riasi nedaug, ,nors atsirado ir kai 
kurios naujos tendencijos - šį kartą 
nebuvo tautos gelbėtojų ir globėjų, 
valdančiųjų begėdiškumas ir įžūlu
mas buvo įvertinti jiems kaip niekad 
skaudžiai, nors jų užmačios norint 
rinkėjams įsiteikti vis dar nėra pra
radusios gan juntamo poveikio. 

Pasibaigus rinkimams, prasideda 
antrasis jos tarpsnis - kovos dėl merų 
postų. Viskas sako, jog ši kova žada 
būti ne ką silpnesnė negu kova dėl 
Vilniaus mero posto praėjusioje ka
dencijoje, nes bemaž visur į savival
dybių tarybas pateko daug partijų, 
kurioms tarpusavyje susitarti nebus 
paprasta. Taigi tikroji kova dėl val
džios dar tik prasideda. 

GRĮŽKIT Į TĖVYNĘ, GRĮŽKIT PAS SAVUS! 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Leiskit į tėvynę, leiskit pas savus, 
Ten pradžiugs krūtinė, atgaivins 

jausmus. 
Svetima padangė nemaloni, ne; 
Tėviškėlę brangią vis regiu 

sapne. 

Taip dainavo tremtiniai , kai 
kelias į tėvynę buvo užtvertas, o tė
vynė pavergta. Dabar ir keliai atverti, 
ir tėvynė laisva. Tačiau... 

Po nepriklausomybės atkūrimo, 
greta negausių, išvykstančių iš Lie
tuvos kitataučių, iš Lietuvos į užsie
nius, daugiausia į Vakarus, išvyko 
daugybė lietuvių. Išvykusiųjų skai
čius nėra fiksuotas, tačiau spėjama, 
kad jis artėja prie pusės milijono. 
Išvykimo motyvai įvairūs, tačiau daž
niausiai vardijamas bėgimas nuo 
nedarbo, nuo socialinio saugumo sto
kos, siekimas kokybiškesnio išsilavi
nimo, uždarbio verslo startui ar ki
tokiam tikslui. 

Pažymėtina, kad išvykusieji nėra 
degradavę ar fiziškai paliegę piliečiai. 
Daug išvykusiųjų turi specialųjį ar 
aukštąjį išsilavinimą, sukaupę savo 
srityje patirtį, pasiekę nemažų lai
mėjimų. Ir negalima tų emigrantų 
kategoriškai kaltinti savo tautos ir jos 
valstybės išdavyste, patriotizmo sto
ka, kaip susisiekiančiuose induose 
nekaltiname vandens, kad jis siekia 
vienodo lygio. Žinoma, savai valstybei 
emigrantai daro akivaizdžią skriau

dą, tačiau tai daroma dėl didžiulio 
socialinio kontrasto, dėl patiriamos 
skriaudos iš valstybės pusės, dažnai -
iš skurdo, iš nevilties. Neatmestinas 
ir ne paskutinėje vietoje yra didelės 
dalies išvykstančiųjų lietuvybės ir 
patriotizmo stygius. 

Netenka abejoti, kad Lietuvoje 
tiek ekonominė, tiek politinė padėtis 
keisis gera kryptimi (jau keičiasi), 
kad pamažu artėsime prie vakarie
tiškos buities, kad mūsų demokrati
nis valdymas valysis nuo ydų ir gri
masų, kad rasis vietos visiems, kas 
nėra praradęs šeštojo - tėvynės jaus
mo. Lietuvių tauta nuo amžių pasi
žymėjo darbštumu ir sėslumu. Tota
litarinės į demokratinę sistemų kaito
je sėslumas tarsi susipriešino su dar
bštumu, nes pastarajam neliko vietos 
prasmingai reikštis, todėl sėslumą te
ko pažeisti. Sis pažeidimas ateityje 
natūraliai prašysis taisomas, tačiau 
tam bus reikalinga paskata, postū
mis. 

Lietuvio šeštasis - tėvynės - jaus
mas yra itin gilus, todėl lietuvis yra 
neatspariausias nostalgijai, tėvynės 
ilgesio ligai; net mirties akivaizdoje 
lietuvis siekia, kad jo palaikai būtų 
pargabenti į tėvynę. Iš parvykstan-
čiųjų tenka išgirsti, kad vakariečiai 
yra „šiaudadūšiai", kad bendravimas, 
nors išoriškai saldus, tačiau šaltas. 
Taigi „Svetima padangė nemaloni, 
ne..." Tačiau ir šiais atvejais bus 
reikalinga paskata, postūmis. 

Netoli laikas, kada galėsime pa

skelbti misiją „Grįžkit į tėvynę, grįž
kit pas savus!" Tai bus tautinio atgi
mimo misija, pasieksianti lietuvius 
visose pasvietėse, surinksianti juos į 
šeimą prie tėvynės stalo. 

Kaip skelbia „Delfi.lt", vasario 1 
d. visus bendraminčius, skatinančius 
lietuvius grįžti į tėvynę, atvedė į 
steigiamąjį lietuvių, gyvenusių Ame
rikoje, visuomeninės organizacijos 
(LGAVO) „Sugrįžus" susirinkimą. 
Asociacijos misija - vienyti Amerikoje 
gyvenusius lietuvius, grįžusiems pa
dėti iš naujo integruotis į visuomenę, 
išgyventi adaptacijos procesus. Pag
rindiniai asociacijos tikslai: skatinti 
lietuvius iš užsienio sugrįžti į Lietu
vą, dalintis naudinga patirtimi, reng
ti kultūrinius, visuomeninius ir sa
višvietos projektus, dalyvauti ben
druose projektuose su kitomis organi
zacijomis, Lietuvos valstybinėmis 
institucijomis bei užsienio organizaci
jomis, skatinti verslą bei investicijas į 
Lietuvą, ugdyti visuomenės verslumą 
ir tautiškumą, perteikiant Vakaruose 
įgytą patirtį. Taigi gera girdėti, kad 
misijos užuomazgą jau turime. Nau
jai įkurta Asociacija vienija 38 narius. 
Jos veiklą koordinuoja visuotinis 
narių susirinkimas bei jo išrinkta 7 
narių valdyba. Valdybos pirmininkas 
- Vilniaus Biotechnologijos instituto 
biotermodinamikos ir vaistų tyrimo 
laboratorijos vadovas, instituto tary
bos narys dr. Daumantas Matulis. 

Dabartinės ryšių priemonės lei
džia surasti tautiečius ir kalbėtis su 

jais per spaudą, radiją, televiziją, tele
fonais, laiškais. Išvykusieji nėra pra
radę kontakto su giminėmis, pažįsta
mais Lietuvoje. Jei grįžtamuoju ryšiu 
išvykusieji bus skatinami, jei čia Lie
tuvoje jiems bus pasiūlyta geranoriš
ka pagalba (tiek valstybės, tiek įvai
rių organizacijų bei atskirų asmenų ir 
iškilių asmenybių), neabejojame, kad 
tautiečių susigrąžinimo misija bus 
sėkminga. 

Tautiečių susigrąžinimo misijai 
bus reikalinga lietuvių tautos lietu
viška talka. Si talka nepareikalaus di
delių resursų (vėliau jie atsipirks šim
teriopai), jos vaisius turėtų gimti iš 
tvirtos patriotinės nuostatos, iš tau
tiečių bendravimo, iš parodyto dėme
sio pasiklydusiems ar atstumtiems 
lietuviams, iš noro padėti Lietuvai. 
Kita vertus, talka tautiečių susigrą
žinimo misijai turės tautinį patriotinį 
poveikį Lietuvoje gyvenantiems tau
tiečiams. 

Didis Lietuvos patriotas šveica
ras Juozas Eretas-Jakaitis, 1973 me
tais užsienyje išleido studiją „Už
mirštieji baltai", ją skyrė: „Mano 
Baltijos draugams, - tiems, kurie tė
vynėje be laisvės ir tiems, kurie lais
vėje be tėvynės". Šiandien tėvynėje 
laisvė. Mūsų priedermė sugrąžinti 
tėvynę tiems, kurie laikinai dėl įvai
rių priežasčių jos yra netekę. Isto
rinio likimo bendrystės su tautiečiais 
dvasia įpareigoja mus, gyvenančius 
tėvynėje, jiems tėvynę grąžinti. 

http://�Alfa.lt
http://�Delfi.lt
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KRIKŠČIONYBE YRA PRISIKĖLIMAS 
Vis dažniau kalbama apie XXI 

amžiaus bedvasį pasaulį, apie naująją 
Europą, kurios konstitucijoje neliko 
vietos „krikščionybės" sąvokai. Ar iš 
tiesų verta kalbėti apie dvasinių ver
tybių „svorio" mažėjimą Lietuvos 
kontekste? Ar krikščioniškųjų verty
bių nykimo problemos nėra dirbtinai 
hiperbolizuojamos? Pokalbyje šiomis 
temomis sutiko dalyvauti Kauno ar
kivyskupas metropolitas S ig i tas 
Tamkev ič ius ir VDA dėstytojas 
dailininkas Virginijus Kašinskas. 

Kauno arkivyskupas metropolitas 
Sigitas Tamkevičius 

S. Tamkevičius: Pasaulyje vyk
stantys procesai turi įtakos ir Lietu
vai. Tokia yra tikrovė. Galima tik 
apgailestauti dėl kai kurių įvykių 
pasaulyje, Europoje. Ne viskas klos
tosi taip, kaip norėtųs - kylančia lini
ja. Kai kas, deja, smunka žemyn. Ir tą 
nuosmukį tenka konstatuoti kalbant 
apie krikščioniškąsias vertybes. 

B. Janulevičiūtė-Ivaškevičie-
nė: Jeigu žmogiškųjų vertybių kreivė 
leidžiasi į nuokalnę, tai visi kiti pa
siekimai tarsi netenka prasmės, nes 
netarnauja tiems tikslams, kuriems 
privalėtų. 

S. Tamkevičius: Žmonijos isto
rijoje yra daug pavyzdžių, kaip tautos 
išgyveno pakilimo ir nuosmukio lai
kotarpius. Dabartinę Europos konti
nento situaciją tenka vertinti kaip 
nuosmukį. Aš dar suprasčiau, kad 
tam tikros asmenų grupės, gyvenan
čios sekuliarioje visuomenėje, bijo 
krikščionybės,vengia pačios Dievo 
sampratos. Bet kai nuvertinamos šei
mos vertybės, kai pradedama kalbėti 
apie gėjų šeimas, kai šeima nebėra 
vyro ir moters sąjunga, tai jau pasiek
tas dugnas. Ir baisus dugnas, kuris 
nieko gero nežada, visiškai nieko. 

Bet Viešpats gali surasti išeičių, 
taip, kaip surado išeitį Lietuvai. 
Sunku buvo patikėti, kad Lietuva 
taps laisva. Taip ir globaliame pasau
linės visuomenės kontekste: kažkas 
gali atsitikti, ko nebesitikime. Popie
žius Benediktas XVI ne be reikalo 
klausė: Europa, ar tu tokia pavar
gusi, kad pati savęs negini? Akivaiz
dus yra žmonių abejingumas — kaip 
bus, taip. Tai, kad neginama sveika 
šeima, jau yra baisus ženklas. Demo
grafijos kreivė smunka žemyn, gims
tamumas mažėja. Bet aš visgi linkęs 
tikėti, kad atsiras protingesnių poli
tikų, kurie ieškos išeičių. Priešingu 
atveju teks pakelti rankas ir kapitu
liuoti. 

V Kašinskas: Kalbame apie 
Europą, kaip vieną pasaulio bendruo
menės elementą. Bet pasaulio kon
tekste galime pastebėti tam tikrą 
Rytų ir Vakarų civilizacijų konfliktą. 

Man atrodo, kad Europos demora
lizavimas gali turėti neigiamos įtakos 
ieškant konstruktyvaus Rytų ir Va
karų susikalbėjimo. 

S. Tamkevičius: Mes, europie
čiai, ignoruodami savo krikščioniš
kąsias šaknis, iš tiesų padedame ka
ringajam islamo sparnui, sustiprin
dami islamistų ryžtą išgelbėti pasaulį 
nesiskaitant su priemonėmis. 

B. Janulevičiūtė-Ivaškevičie-
nė: Kokia, Jūsų manymu, turėtų būt i 
krikščioniškųjų vertybių sklaida Lie
tuvoje, kad situacija pradėtų keistis? 
Mes, atrodo, stokojame atskirų suin
teresuotų grupių pastangų koordi
navimo. 

S. Tamkevičius: Iš tiesų, iške
liant moralines vertybes, kad jos tap
tų matomos, reikia pastangas vienyti 
ir koordinuoti. Iki šiol tai nebuvo da
roma. Per 16 nepriklausomybės metų 
Lietuvoj buvo daug žmonių, kurie 
norėjo ir nori nuveikti daug gero 
Lietuvai. Tokių žmonių yra daug ir 
tarp kunigų, ir tarp mokytojų, ir tarp 
politikų. Bet, užuot vieni kitiems pa
gelbėję, jie dažnai trukdydavo. Esu 
įsitikinęs, kad pavienės pastangos 
neduos nė trečdalio tų rezultatų, 
kuriuos galėtų duoti bendras darbas. 
Tad reiktų atsakyti į vieną klausimą: 
kaip tai padaryti? Pavienių pastangų 
ta kryptimi jau yra buvę, pvz., sutar
ties tarp Lietuvos vyriausybės ir 
Vatikano pasirašymas švietimo srity
je. Tai iš tiesų labai svarbu, kad vals
tybė bendradarbiauja su bažnyčia. 
Gerai, kad Lietuvos vaikai gali laisvai 
pasirinkti tikėjimo pamokas. Gal tas 
bendradarbiavimas galėtų būti ir to
bulesnis. Beje, teko girdėti, kad mo
kyklų direktoriai daliai vaikų pataria 
rinktis tikėjimo pamokas, o kitai 
pusei - etikos, nes pamokų krūvio 
reikia ir tikėjimo, ir etikos mokyto
jams. Jeigu tokio paskirstymo nebū
tų, manau, tikybos pamokas lankytų 
žymiai daugiau mokinių. Džiugu, kad 
universitetai taip pat pageidauja, kad 
su studentais dirbtų kapelionai. 

Manau, kad didžiausia praraja 
yra tarp organizacijų, kurios siekia 
diegti krikščioniškąsias vertybes, ir 
verslo pasaulio, kuriame vyksta arši 
kova už būvį, stengiamasi kitus su
niekinti. Paskutinį kartą, kai vysku
pai buvo susirinkę pas prezidentą, aš 
pasiūliau tokią mintį: sukvieski-
me visus televizijos šou vedėjus, 
žvaigždes ir pasakykime, kad į juos 
žiūri jaunimas, paaugliai ir jie galėtų 
tam jaunimui labai daug duoti. J u k 
gali būti pramogos, kurios žmogaus 
nebukintų. Jeigu geras ir sąžiningas 
tikybos mokytojas, pedagogas ar ku
nigas jaunam žmogui įdiegia ką nors 
pozityvaus, tai kokia netikusi TV 
laida ar šou valanda gali taip viską 
sugriauti... Vieni bando statyti, kiti 
— griauna ir rezultatas yra toks, kokį 
turime. Aš šiandien dar nežinau, kaip 
tuos šou žmones laimėti, kad jie atsi
gręžtų į tikrąsias vertybes. Taip, pini
gai labai reikalingi, bet jie visko 
nelemia. Utopistais negalime būti , 
niekada nebus tobulos vienybės, bet 
manau, kad valstybė galėtų sudaryti 
palankias sąlygas tai žiniasklaidai a r 
šou verslui, jeigu jų veikla orientuota 
į tikrąsias vertybes. O ten, kur to ver
tybinio pagrindo nėra, ir privilegijų 
turėtų būti mažiau. Tačiau tokias 
mintis kai kas galėtų palaikyti „ere
tiškomis" - noru apriboti laisvę... 

V Kašinskas: Aš pritarčiau šiai 
minčiai. Manyčiau, kad pramogų 
verslas, žiniasklaida dažnai ignoruoja 
moralinius dalykus, siekdamos išs
pausti iš žmogaus kuo didesni peina 
Kai žmogui išmušamos iš po kojų 

etinės, moralinės vertybės, jis tampa 
daug lengviau valdomas. Aiškiai 
matyti, kaip žmogaus sąmonė orien
tuota viena kryptimi: atiduok pinigus 
arba gauk pinigų. Dešimt Dievo įsa
kymų kai kam labai trukdo. Į visuo
menę žiūrima, kaip į pelno šaltinį. 
Visuomenė yra tarsi masė, iš kurios 
spaudžiama alyva. Pats bažnyčios 
egzistavimas yra kliūtis. Jeigu ne ji, 
būtų daugiau galimybių plėsti audi
toriją tiems abejotinų vertybių šou. 

Man tenka bendrauti su jaunais 
žmonėmis, kurie yra potencialūs 
kūrėjai. Jie taps kultūros atstovais, 
darys įtaką visuomenei savo kūryba 
arba užims tam tikras administra
cines pareigas. Tad aukštosiose mo
kyklose, universitetuose būtina reng
ti ne tik specialistus, bet pirmiausia 
žmones su tvirtomis moralinėmis 
nuostatomis. Kai žmonės be atsa
komybės, etinių nuostatų valdo sver
tus, turinčius lemiamos įtakos poky
čiams visuomenėje, tai jie gali pa
daryti daug žalos. O šiaip nesu pesi
mistas ir matau daug teigiamų daly
kų. Kaip buvo minėta, mokykloje mo
kiniai gali pasirinkti religijos pa
mokas. Žinome, jog sovietmečiu to
kios galimybės nebuvo. Be to, džiau
giuosi, kad pastatyta tiek daug naujų 
bažnyčių, tiek daug jų restauruota. 

S. Tamkevičius: Per šiuos 16 
nepriklausomybės metų mano arti
moje aplinkoje yra apie 60 žmonių, 
kurie dirba su šeimomis, su jaunimu, 
žiniasklaida, rūpinasi ekonominiais 
dalykais ir kt. Šie žmonės (ir tai man 
yra jautriausia) negauna didelių algų 
— apie 700-800 Lt, bet tur i labai 
daug idealizmo. Tokie jauni žmonės, 
kurie yra užaugę nepriklausomoje 
Lietuvoje, manau, yra didžiausias lai
mėjimas, didesnis nei statomos baž
nyčios. Deja, blogis neretai tarsi 
užgožia gėrį ir atrodo, kad jo daugiau. 
Šiandien Lietuvoje jaunų žmonių, 
turinčių tvirtą vertybinį pagrindą, 
yra visai nemažas būrys. Tai gražūs 
ženklai, liudijantys, kad galima daug 
ko pasiekti. Svarbu diskutuoti, kaip 
tai būtų galima padaryti, kad rezul
tatai būtų geresni. 

VDA dėstytojas dailininkas 
Virginijus Kašinskas 

V Kašinskas: Aš taip pat paste
biu gražių poslinkių. Svarbu tokių 
jaunų žmonių ratą plėsti, ta kryptimi 
ir einama. Bažnyčios galimybės da
bar yra didesnės: radijas, interneto 
svetainės. Jose — visa informacija ti
kintiesiems: kuriuo metu pamaldos, 
kunigų pavardės, telefonai. Tai nuos
tabu. Kai klausaisi radijo, transliuo
jamų tiesioginių interviu, girdi nuo
širdžiai kalbant žmones, dažnai — 
vargo prispaustus. Bet su kokiu giliu 
tikėjimu' Atrodo, yra visai kitokia 
Lietuva. Pasaulietinėje žiniasklaidoje 
tikrosios vertybės dažnai yra elimi

nuotos, jos tarsi neegzistuoja. 
B. Janulevičiūtė-Ivaškevičie-

nė: Visos pertvarkos prasideda nuo 
mūsų pačių. Gyventi pagal aukštus 
standartus niekada nebuvo lengva. 

S. Tamkevičius: Aš manau, kad 
sunkiausia yra blogai besielgiantiems. 
Esu daug bendravęs su nusikaltėliais, 
gyvenau tarp jų ne vienerius metus ir 
mačiau jų sunkią dalią. Jie atsidūrė 
kalėjime dėl to, kad viską sau leido-
vartojo net narkotikus. Jų akimis mes, 
tikintieji, atrodėme tarsi vargšeliai, 
kuriems sunku gyventi. Nieko pana
šaus! Reikia tam tikrų pastangų no
rint gyventi pilnavertį gyvenimą, bet 
darant nusikaltimus reikia išgyventi 
didesnę įtampą ir nerimą. Nors laisvė 
yra pakankamai sunki, bet privalome 
rinktis sąžiningą kelią, žmogaus jė
goms yra tikrai įmanomas. 

B. Janulevič iū tė- Ivaškevič ie-
nė : Ar asmenys, nuo kurių veiklos 
labiausiai priklauso visuomenės mo
ralė, pakankamai gerai suvokia savo 
atsakomybę? 

S. Tamkevičius: Yra žmonių 
visose gyvenimo ir veiklos srityse, 
kurie atsakomybę jaučia. Negalima 
„nurašyti" visų Seimo ar visos Vy
riausybės narių, visų pedagogų ir t.t. 
Bet yra žmonių, kurie apie vertybes 
ar atsakomybę mąsto mažiausiai. Jų 
mąstysena yra buitinio lygmens — 
kad gauti£ algą, kuri būtų kuo pa
našesnė į Švedijos piliečių. Tokią ten
denciją pastebiu ir savo aplinkoje, kai 
dvasininkai savo pareigas atlieka, 
tačiau be ugnies. Jeigu žmonės gerai 
suvoktų savo atsakomybę ir sąži
ningai dirbtų, neatpažintume Lietu
vos — gyventume ir gražiau, ir tur
tingiau. 

B. Janulevičiūtė-Ivaškevičie-
nė: Jau dešimt metų iš eilės Kaune 
organizuojama katalikų dailininkų 
paroda „Gloria Deo". Kokios yra jos 
galimybės skleisti krikščioniškąsias 
vertybes? 

V Kašinskas: Krikščioniškųjų 
vertybių sklaidoje šios parodos, ma
nau, turi teigiamą poveikį. Meno 
pasaulyje yra destruktyvaus meno 
tendencijų, netgi su tam tikra anti-
humaniškumo apraiška. Krikščioniš
kojo meno vertybės remiasi į krikš
čioniškąją moralę, etiką. Tai tarsi al
ternatyva pasaulietiniam menui. 
„Gloria Deo" parodų organizavimas 
J u d a " sunkokai, negaliu pasakyti, 
kad yra labai populiarios, bet yra 
menininkų, kurie noriai jose daly
vauja. Šios parodos yra tarsi lakmuso 
popierėlis ne tik menininkų santykio 
su Dievu, bet ir jų visuomeninės bei 
socialinės pozicijos. 

S. Tamkevičius: Koridoriuje 
prieš profesionalių menininkų paro
dą buvo eksponuojami labai šviesūs 
vaikų piešiniai. Jeigu tiems vaikams 
padėtume užaugti menininkais! O 
suaugusiųjų menininkų kai kuriuose 
darbuose tos šviesios nuotaikos trū
ko. Sakraliniame mene neturėtų do
minuoti nei pesimizmas, nei despe
racija. Krikščionybė yra prisikėlimas. 
Apskritai tomis parodomis labai 
džiaugiuosi. Jas aplankiusieji įsiti
kina, kad yra kitas pasaulis, ne tik ši 
purvina žemė. 

V Kašinskas: Menininkų kūry
ba yra visuomenės situacijos atspin
dys. Aš esu įsitikinęs, kad iŠ vaikų, 
tuos piešinius piešiančių, išaugs me
nininkai, kurie gyvenimą vaizduos 
šviesesnėmis spalvomis. Jie perims 
geriausias tautos tradicijas ir tikrą
sias vertybes. 

B. Janulevičiūtė-Ivaškevičie-
nė: Dėkui Jums už išsakytas min
tis. 



DRAUGAS, 2007 m. kovo 2 d., penktadienis 

GARSAI 
(FONETIKA, FONOLOGIJA) 

A N T A N A S KT.TMAS 

Lietuvių kalba iš visų gyvųjų ide. 
kalbų yra geriausiai išlaikiusi ide. 
prokalbės garsus. 

Čia pateikiame apibendrintą ide. 
prokalbės garsyną ir kelis pavyz
džius. Šiaip jau ide. prokalbės garsy-
nas (fonetika, fonologija) yra labai 
komplikuoti dalykai. 

Balsiai: 
Ide. prokalbė 
a d 
e ė 
i i 
o o 
u ū 

Lietuvių kalba 
a a 
eė 
iy 
a uo 
u ū 

Pavyzdžiai: 
Ide. prokalbė 
*es-
*dhe-
*sunus 
*sousos 

*plnos 

Lietuvių kalba 
es-i 
dė-ti 
sūnus 
sausas 
pilnas (ir t.t.) 

Dvibalsiai: 
Ide. prokalbė 
ai 
ei 
oi 
au eu ou 

Lietuvių kalba 
ai 
ei/ie 
ai 
au 

Pavyzdžiai: 
Ide. prokalbė 
*snieghwos 
Houkos 
Lietuvių kalba 
sniegas 
laukas (ir t.t.) 

Priebalsiai: 
Ide. prokalbė 

bdg 
p t k 
m n l r 
wj s z 

L i e t u v i ų kalba 
bdg 
p t k 
m n l r 
v/u j s z 

Pavyzdžiai: 
Ide . prokalbė 
*penkwe 
*treyes 
*kel-

L i e t u v i ų kalba 
penke-tas 
treje-tas; trys 
kel-ti (ir t.t.) 

Pas tabos : 
1. Yra ir lietuvių kalboje viena 

ki ta išimtis. Pavyzdžiui, ide. pro
kalbės *nizdos („lizdai") lietuvių kal
boje tu r i /-, o ne laukiamą n-. Bet apie 
tai kalbėsime skyrelyje „Lietuvių kal
bos mįslės". 

2. Tokie lietuvių kalbos garsai 
kaip č, š, i, dž atsirado daug vėliau, 
jau vad. rytų prabaltų (baltų) pro
kalbėje. Ide. prokalbėje buvo tik du 
vad. sibiliantiniai garsai: s ir 2. 

3. Nors vad. laringalistai labai 
stengėsi, jiems dar nepavyko įrodyti, 
kad baltų kalbose kada nors yra buvę 
vad. laringalai, gal panašūs į h, ch 
garsus. 

4. Reikėtų da r paminėti, kad ir 
pačios ide. prokalbės garsų sistema 
(sandara) nėra vienodai suprantama 
ir vienodai rekonstruojama. Vieni 
ide. kalbų tyrinėtojai prie ide. 
prokalbės priebalsių dar prideda 
aspiruotus ph, th, kh. Kiti tai atmeta. 

Plačiau apie tai galima pasiskai
tyti enciklopedijose (žr. „Indoeuro
piečių kalba")0ne angst-ridden wart 
hog grew up, although Pluto fights 
chrysanthemums, and one dog clev-
erly tastes five bureaux, although 
sheep tickled one partly schizo-
phrenic cat. 

Darin quite annoyingly 
bought five partly silly dogs; but the 
mostly bourgeois sheep fights obese 
poisons, yet umpteen fountains gos-
sips. The slightly speedy dog ran 
away easily because one ticket sacri-
ficed two dwarves. Santa Claus 
perused aardvarks. Dan tastes one 
silly dog, yet five Klingons grew up, 
and Quark gossips mostly noisily, 
because aardvarks laughed, yet 
umpteen quite putrid dogs tickled 
the partly progressive Macintosh. 
Kermit untangles five obese cats, but 
Santa Claus ąuite lamely tastes 
dwarves. One extremely putrid trail-
er grew up. Darin untangles two 
obese Klingons, however the putrid 
Jabbervvockies kisses umpteen wart 
hogs. Purple cats auctioned off two 
Klingons, then Pluto abused five ele-
phants, although one ticket untan
gles two lampstands, then the angst-
ridden poison kisses Dan, even 

Nors, paviršutiniškai žiūrint, jau net ir 1982 
m. mums Japonija atrodė labai vakarietiško 
„sukirpimo", japonai ir šiandien dar laikosi savo 
senų tradicijų, brangina savo ilgametę istoriją. 
Nedaug tereikia pakrapštyti japono sielą ir tuojau 
joje pamatysi samurajaus (kovotojo) ar šogūno 
(shogun — taip buvo vadinamas kiekvienos šei
mynos ar klano galva) asmenybę. 

J a u atskridome 

Taip man besapnuojant ar besvajojant apie Ja
poniją, lėktuvas pradėjo leistis į Tokyo Na-

ritos oro uostą, kuris yra apie 70 mylių nuo Tokyo 
miesto centro. Laikydamiesi savo nutarimo naudo
dami kuo mažiau taksi, kurie Japonijoje yra bran
gūs, buvome pasiryžę pasiekti savo viešbutį, nau
dojant tik viešąjį transportą: autobusą iki Keisei 
traukinių stoties, persėdimą į traukinį ir po to dar 
vieną persėdimą į Higashi-Ginza požeminio 
traukinio liniją, kol jau sutemus, 8:30 v.v., pagaliau 
pasiekėme savo Ginza Capital viešbutį. Nors ir 
reikėjo kelis kar tus patikrinti mano sugebėjimą 
klausti kelio japoniškai, nepasiklydome, kuo aš 
tada prieš savo žmoną labai didžiavausi. Kelionė 
užtruko beveik dvi valandas, o jei būtume paėmę 
tiesioginį autobusą, tai būtų kainavę trigubai dau
giau, nors mums būtų sutaupę tik 20 minučių. Apie 
taksi nė negalvojome. 

Mūsų vos 254 mažučių kambarėlių viešbutis, 
kuriame praleisime devynias naktis, buvo visai 
netoli garsiojo Ginza apsipirkimo rajono, kurį leng
vai pasiekdavome pasivaikščiodami. Mūsų kam
barys nedidutis, vos 9x12 grindų ploto, su tualetu 
ir 3x3 pėdų dušu, be vonios. Įsinešus lagaminus, 
vos galėjome pasisukti, nes likusią vietą užėmė 
nedidelė, bet patogi lova ir televizorius, per kurį 
rodydavo tik japoniškas programas, jų labai ne
daug tegalėjau suprasti, išskyrus gal oro prane
šimus. 

Pirmiausia reikėjo susipažinti su japoniškais 
pinigais. Penkių šimtų jenų ir didesni banknotai 
turėjo kažkokių jiems įžymių žmonių paveikslus, ir, 
juo vertesnis banknotas, tuo istoriškai senesnis tos 
asmenybės veidas. Ant visų banknotų matėme 
mums jau pažįstamus du simbolius, kurie kartu 
reiškia Japoniją. Jų vienas reiškia saulę, o kitas — 
žodį „kilmė". Gal iš to ir kilo frazė: „tekančios 
saulės šalis". Abu simboliai kartu tariami kaip 
„Nihon" arba „Nippon" (Japonija). Tuo laiku už 
dolerį gaudavom maždaug 230-240 jenų. tuo tarpu 
šiandien doleris yra nukritęs net per pusę. Bet tai 

JAPONIJA 
PRIEŠ 25 METUS 

ALEKSAS ViTKUS 
Nr.4 

buvo kiti laikai. 

Japonijos senovė 

Japonijos istorija siekia net iki šešto amžiaus 
prieš Kristaus gimimą. Ketvirtame amžiuje po 
Kristaus japonai jau turėjo suvienytą valstybę, 
kurios valdovu buvo Yamamoto imperatorius, ir po 
to imperatorių valdžia niekada nenut rūko iki šių 
dienų, Japoniją valdo jau 125-tasis tos pačios dinas
tijos imperatorius. VI amžiuje iš Kinijos ir Korėjos 
pasirodė Konfucijaus ir Budizmo religijos, su ku
riomis atsirado ir kinų kultūra bei rašyba. Panašiai 
kaip ir Lietuvos kunigaikščių dvarų raštuose buvo 
vartojama senovinė gudų kalba, ta ip buvo ir Japo
nijoje, kol apie X amžių neišsivystė t ikra japonų 
rašyba, kartu su suklestėjusia japonų literatūra ir 
menais. 

Pirmoji pastovi Japonijos sostinė buvo Narą 
miestas, gal apie 50 mylių į pietus nuo Kyoto. 

Prasidėjo vadinamoji Narą epocha. Čia buvo išlieta 
garsioji bronzinė Budos statula, kurią matysime 
kitą savaitę. Po pusantro šimto metų (794) sostinė 
buvo perkelta į Kyoto, tuo pradėjus beveik 400 me
tų besitęsusią vadinamąją Heian epochą. 

1192 m. praktišką krašto valdymą maždaug 
septyniems šimtams metų perėmė Minamoto klaną 
nugalėjusi kariška Yoritomo giminė, kuri vis dėlto 
niekada neatmetė tradicijos, jog imperatorius yra 
viso krašto simbolinis valdovas. Yorimoto sau 
sostinei pasirinko Kamakura (netoli Tokyo) mies
tą ir pats pasivadino „schogun" (angį. war lord, 
regent). Šis laikotarpis ir yra laikomas tuo, kuris 
suformavo tipišką šių dienų japono charakterį: 
paviršiuje labai mandagų, bet viduje niekuo nepa
sitikintį ir kitus žeminantį, jei tik pasitaiko pro
ga. 

Per visą savo ilgą istoriją japonai nuo svetimų 
užpuolikų turėjo gintis tik vieną kartą, kai 1281 m. 
didžiulė mongolų kariauna, vadovaujama Kublai 
Khan, bandė išsikelti į Honshu salą. Silpnos japonų 
jėgos drąsiai gynėsi, bet jiems daugiausia padėjo 

tais metais įvykęs didžiulis taifūnas, japonų vadi
namas „kamikaze" (dieviškas vėjas), išblaškęs 
mongolų laivyną. Po to japonai, nors juos mongolai 
vadino neūžaugų tauta, pradėjo. galvoti, kad jų 
kraštas tikrai yra dievų globojamas. Keista, bet už 
japonus gerokai gausesni kinai niekada jų nebandė 
pulti. 

Tuo laiku išsivystė vadinamasis riterių arba 
samurajų luomas, tarnaujantis didikams ar

ba šogūnams. Jie turėjo privilegiją nešiotis du kar
dus laikėsi griežtos karinės etikos. Ta etika reikala
vo, kad kovą pralaimėjęs samurajus nepasiduotų, 
bet pats nusižudytų, atlikdamas garbingą „ha-
rakiri", pilvo perdūrimą kardu. Tas paprotys išliko 
net iki pačių naujausių laikų, nors savižudžiai da
bar dažnai žudosi kitais būdais. Sogūnų ir samura
jų gadynė baigėsi tik XIX amžiaus pabaigoje. Gal 
per daug nesuklysiu juos palygindamas su kiek 
vėliau Lietuvoje atsiradusiais bajorais, panašiai 
tarnavusiais savo kunigaikščiams. 

Tuo tarpu portugalų pirkliai, apiplaukę pietinę 
Afriką, 1498 m. pasiekė Indiją ir jau 1547 m. atsi
rado pietinėje Japonijoje, Kyushu saloje. Su pirk
liais atvyko ir misionieriai, ir netrukus nemaža 
dalis vietinių tapo krikščionimis. Bet japonams 
labai parūpo ir portugalų šaunamieji ginklai. Po to 
ir prasidėjo plati pilių, pritaikytų gintis nuo šau
namųjų ginklų, statyba. Staigus katalikybės pasi
sekimas Japonijoje pasirodė labai laikinas, nes To-
kugavvos dinastijos valdovai pradėjo į juos žiūrėti, 
kaip į kažkokio, jiems nesuprantamo, nors ir ne
matomo valdovo pasekėjus. Todėl katalikus pra
dėta persekioti ir jau 1638 m. jų ten beveik neli
ko. 

Japonija atsiskiria nuo 
pasaulio 

Nuolatinės kovos tarp jvairių didikų šeimynų 
pasibaigė, kai 1603 m. valdžią perėmė Tokugavva 
giminė, perkėlusi krašto sostinę iš Kyoto į Edo, 
kuris vėliau tapo žinomas, kaip Tokyo miestas, im
peratoriaus dvaras betgi liko Kyoto mieste. Net
rukus (1633) naujieji valdovai nutarė atsiskirti nuo 
likusio pasaulio ir uždarė savo visus uostus sveti
mų valstybių prekybos laivams, o japonus, kurie 
pabandydavo pamatyti ir kitą pasaulį, bausdavo 
mirties bausme. Šiaip Tokugavva giminės šogūnai 
apie 250 metų tvarkė kraštą gana vykusiai, taip 
užtikrindami jame nelabai iki tol įprastą taiką. 

Bus daugiau . 
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Lietuva grįžta prie euro (vedimo planų, o slovėnai žaboja infliaciją 

Liublianos senamiestis. 

Liubliana/Vilnius, kovo 1 d. 
(ELTA) — Praradusi unikalią galimy
bę kartu su Slovėnija nuo šių metų 
sausio turėti eurą Lietuva vėl priver
sta grįžti prie naujų euro įvedimo 
modelių bei scenarijų. 

Jie būtini ir, kaip rodo Slovėnijos 
patirtis, turi būti pagrįsti ne tik ati
tinkamos trukmės ekonomikos bei 
infliacijos tvarumo matais, bet ir kas
dienio gyvenimo realybe — normaliu 
atlyginimu, pensijomis, kita socialine 
gerove, pastoviomis kainomis, griežta 
vartotojų kontrole. Trumpai tariant, 
tuo, kas skatintų žmonių norą turėti 
europinę valiutą ir gana aktyviai da
lyvauti daugumoje jos atėjimo proce
sų, o ją įsivedus — toliau gana griež
tai kontroliuoti valdžią ir privačius 
gamintojus bei paslaugų teikėjus dėl 
kiekvieno euro cento. 

Pasižvalgius po Slovėnijos val
džios institucijas, vartotojų bei pre
kybos ir pramonės organizacijas, di
džiąsias įmones, pagaliau — po Liub
lianos centre esantį turgų, norom ne
norom susidaro įspūdis, kad Lietuva 
iš Europos Sąjungos (ES) viršūnių 
negavo euro ne dėl trūkstamų in-

Angelės Adomaitienės (ELTA) nuotr. 

fliacijos skaičiukų po kablelio, o dėl 
bendro šalies nepasirengimo jį turėti. 

Nebuvo nei atitinkamai organi
zuotų bendrų valdžias ir visuomenės 
veiksmų, nei informacinės kampani
jos, nei bendros atitikties. Kol val
džios vyrai aiškino tautai, kad eurui 
durys beveik atidarytos ir jis bus, di
džioji tautos dalis realaus gyvenimo 
pagerėjimo nejuto, euro bijojo dėl dar 
didesnio santaupų nuvertėjimo ir dar 
baisesnio „diržų suveržimo", o darbo 
jėga ir protai migravo jų pačiupinėti 
kitur. Neabejotinai buvo aišku, kad 
žmonės nesieja euro su šviesesne 
ateitimi, greičiau — priešingai. 

Slovėnija yra pirmoji iš naujųjų 
ES narių ir 13-oji ES šalis, įsivedusi 
eurą. Nuo kitų metų jį tikisi turėti ir 
toliau su jo pagalba kelti šalies eko
nomiką Malta bei Kipras. 

Po neigiamo atsakymo Lietuva 
paleido infliacijos mašiną, o slovėnai 
sugeba ir toliau ją žaboti — sausio 
mėnesį defliacija siekė 0,7 proc, o 
metinė infliacija ir toliau atitiks 
Mastrichto kriterijų. Slovėnijos fi
nansų ministerijos sekretorius An
drejus Šircelis susitikime su Lietuvos 

žurnalistais prognozavo, kad šiemet 
infliacija gali būti 2,6 proc. 

„Euro įvedimo įtaka kainoms 
buvo labai maža, nors kai kurių pa
slaugų kainos — restoranų, kirpyklų, 
tabako, alkoholio, medicinos paslau
gų — šiek tiek kilo. Jas labai akylai 
stebi Vartotojų asociacija ir skelbia 
viešai. Viešumas buvo pats svarbiau
sias veiksnys ir įvedant eurą — ir kai
nų kontrolei, ir kitiems veiksmams", 
— aiškino jis. 

Pareigūno teigimu, prieš įvedant 
eurą vyriausybė priėmė nutarimą ne
kelti kainų, o rekomendacinio pobū
džio susitarimą to nedaryti su vyriau
sybe pasirašė apie 500 įmonių. Šiuo 
metu euras jau daro įtaką šalies ben
drojo vidaus produkto (BVP) augi
mui. 

Slovėnijos banko valdytojo pava
duotojas Andrejus Rantas prognoza
vo, kad 2007m. šalies ekonomikos au
gimas sieks 4,2 proc., yra visiškai pa
sirengta išsaugoti ilgalaikį bankų sis
temos stabilumą bei optimistiškai nu
siteikusį verslo sektorių, kuris dėlioja 
vis solidesnius skaičius. 

Makroekonominės analizės ir ty
rimų instituto, kuris yra atskaitingas 
valstybei ir jai teikia įvairias finansi
nes prognozes, direktoriaus pavaduo
toja Maja Bednaš mano, kad šiemet 
šalies makroekonomika augs dar dau
giau — 4,5 proc., o infliacija bus 2006 
m. lygio — 2,6 proc. 

„Kai kurių kainų augimas pa
slaugų sektoriuje infliaciją gali pa
veikti tik 0,2—0,3 proc. Be to, nema
nau, kad kainos augs dėl euro įvedi
mo", — tvirtino ji. 

Vartotojų asociacijos prezidentė 
Breda Kutin pasakojo, kad vien per 
sausį asociacija gavo 1,300 pranešimų 
apie kainų padidėjimą. Anot jos, aso
ciacija neanalizuoja priežasčių, kodėl 
taip atsitiko, o skelbia faktus. 

Yra sudaryti Juodieji sąrašai", į 
kuriuos nenorėtų patekti jokia įmo
nė. Vis dėlto neišvengiamai juose at
siras tie, kurie kainas pakėlė daugiau 

nei 6 proc, t. y. triskart daugiau nei 
galima metinė infliacija, dar baisesnis 
sąrašas tiems, kurių kainų kilimas 
viršija 10 proc. — arba keturis kartus 
daugiau nei metinė infliacija. 

Slovėnijos prekybos ir pramonės 
rūmų prezidento patarėjos, euro 
komandos narės Ninos Presern tei
gimu, įmonių kaštai dėl euro įvedimo 
sudarė nuo 10,000 iki 1 mln. eurų, ta
čiau dabar jos jau atsiima grąžą — 
sumažėjo apskaitos kaštai ir konver
tavimo išlaidos, toliau kyla darbo na
šumas, pagerėjo eksporto bei investi
cijų sąlygos ir pan. Atsiimti išlaidas 
per kainų didinimą, anot jos, nelei
džia labai aktyvūs vartotojai. 

Slovėnija, sudariusi koordinacinį 
komitetą iš valstybės, vartotojų ir 
verslo organizacijų, tinkamai pasi
rengė pasikviesti eurą ir jį įvedė pagal 
„sprogimo scenarijų" — grynieji ir 
negrynieji pinigai buvo keičiami iš
kart, labai greitai ir per labai trumpą 
laiką. Po kovo 1 d. pasikeisti valiutą 
iš buvusių tolarų į eurą nemokamai 
bus galima tik Nacionaliniame Slo
vėnijos banke. Abiem valiutomis bu
vo galima atsiskaityti tik sausio 1-14 
dienomis. 

Manoma, kad tokį „sprogimo" 
būdą gali pasirinkti ir Lietuva. Kol 
kas iki jo dar toloka, o pirmuoju 
darbu po „šalto dušo" numatoma at
naujinti euro įvedimo priemonių pla
ną. 

Vyriausybės nutarimu sudaryta 
euro įvedimo koordinavimo komisija, 
kuriai pirmininkauja premjeras Gedi
minas Kirkilas, kitą savaitę rengia 
posėdį. Minėta aštuonių narių ko
misija, kurios pavaduotojais paskirti 
finansų ministras Zigmantas Balčytis 
ir Lietuvos banko valdybos pirminin
kas Reinoldijus Šarkinas, bandys 
koordinuoti tolesnius veiksmus, susi
jusius su euro įvedimu ir įtikinti Lie
tuvos žmones, kad jis reikalingas, o 
ES institucijas — kad Lietuva yra vi
siškai pasirengusi jam atverti savo 
duris ir pinigines. 

Seimo vadovas: diskriminacijos problema Lietuvai aktual i 
Vilnius, kovo 1 d. (BNS) — Sei

mo pirmininkas Viktoras Muntianas 
pripažįsta, jog diskriminacijos proble
ma Lietuvoje — aktuali, tačiau sako 
situaciją gerėjant. 

„Reikia pripažinti, kad diskrimi
nacija mūsų krašte dar retkarčiais 
pasireiškia, dažniausiai užimtumo ir 
švietimo srityse", — ketvirtadienį sa
kė V Muntianas, sveikindamas Eu
ropos metų atidarymo konferencijos 
„Lygios galimybės visiems: politika, 

iššūkiai, dialogas" dalyvius. 
Seimo pirmininkas pastebėjo, jog 

Lygių galimybių kontrolieriaus tar
nybą dabar pasiekia daugiau skundų 
nei anksčiau, tačiau akcentavo, jog 
skundų gausa susijusi ne tiek su pa
žeidimų gausėjimu, kiek su padidėju
siu žmonių sąmoningumu ir pasiry
žimu ginti savo teises. 

„Skundų šiai tarnybai skaičiaus 
augimas parodo ne tiek pažeidimų di
dėjimą, kiek žmonių informuotumą 

bei aktyvumą, pasirengimą ginti savo 
pažeistas teises. Tai — viešumo ir 
skaidrumo pasekmė. Kitas pažangos 
veiksnys — pilietinė visuomenės po
zicija, skatinanti įtraukti į šalies so
cialinės ir ekonominės plėtros proce
są kuo įvairiausių pažiūrų, įsitikini
mų, amžiaus, polinkių žmones. Tokia 
nuostata, manyčiau, nulems ir sėk
mingą pernai rudenį priimtos Nacio
nalinės antidiskriminacinės 2006— 
2008 metų programos vykdymą", — 

kalbėjo V Muntianas. 
Seimo pirmininko manymu, Lie

tuvoje judama į priekį kuriant aplin
ką, kurioje žmogus nebūtų diskrimi
nuojamas dėl jo lyties, etninės kilmės, 
religijos, negalios, amžiaus ar lytinės 
orientacijos. 

„Manau, kad įstatymų leidėjų, 
šios srities valstybės institucijų, pir
miausia Lygių teisių kontrolieriaus 
tarnybos pasiekti rezultatai yra tikrai 
ženklūs", — sakė V Muntianas. 

Lietuva išves karių būrį iš I rako 

* Planetos orientavimosi 
sporto slidėmis pirmenybėse Ru
sijoje šešioliktąją vietą moterų 
vidutinėje distancijoje ketvirtadienį 
užėmė Ramunė Arlauskienė, distan
ciją įveikusi per 40 minučių ir 17 
sekundžių. 2I-a finišavo Edita Mar-
tusevičienė (44:42), o Jolanta Šul-
čienė tarp 47 finišavusių dalyvių 
buvo 23-čia (46:27). 

* NBA čempionato Pietryčių 
pogrupyje pirmaujanti Dariaus 
Songailos Washington „Wizards" 
komanda trečiadienį namuose 83:92 
pralaimėjo NBA čempionams Miami 
,,Heat" krepšininkams. Lietuvis į 
varžovų krepšį įmetė 6 taškus, atko
vojo 5 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 
rezultatyvų perdavimą, blokavo 3 

metimus bei suklydo 4 kartus. 
* Australijoje pasibaigusiose 

daugiadienėse „Geelong Wo-
men's Tour" dviratininkių lenk
tynėse dešimtąją vietą galutinėje 
įskaitoje užėmė „Eąuipe Nurnberger 
Versicherung" komandai atstovau
janti Edita Pučinskaitė. Lietuvos dvi
ratininkė 56 sekundes pralaimėjo 
lenktynių nugalėtoja tapusiai britei 
Nicole Cooke. 

* Ukrainoje pasibaigusiame 
tarptautiniame laisvųjų imtynių 
jaunių turnyre bronzos medalį 
iškovojo vilnietis Igoris Fiodorovas. 
Sportininkas svorio kategorijoje iki 
100 kg laimėjo tris kovas, tačiau pus
finalyje turėjo pripažinti Bogdano 
Salovo iš Odesos pranašumą. 

Atkelta iš 1 psl. 
Šį pareiškimą kategoriškai sukri

tikavo prezidentas V Adamkus, pa
reiškęs, kad sprendimą dėl Lietuvos 
karių atšaukimo iš Irako turi priimti 
visos svarbiausios šalies institucijos, 
tai esąs „visos Lietuvos, o ne vieno 
kabineto nario reikalas". 

Stebėtojų nuomone, prezidentą, 
kuris yra vyriausiasis ginkluotųjų pa
jėgų vadas, galėjo papiktinti ne J. 
Oleko pareiškimo esmė, o jam pasi
rinktas laikas. Praėjusių metų pa
baigoje vykusiame V Adamkaus va
dovaujamos Valstybės gynimo tary
bos posėdyje buvo pritarta dalyvavi
mo tarptautinėse misijose planams, 
kurie, be kita ko, numatė ir britų sek
toriuje tarnaujančio lietuvių kontin
gento LITCON atšaukimą. Šaltinių 

teigimu, J. Olekas savo pareiškimą 
paskelbė iškart po Didžiosios Brita
nijos ir Danijos vyriausybių pozicijų 
dėl dalyvavimo misijoje Irake pavieši
nimo, nederinęs su Prezidentūra. 

Beje, žinia apie Lietuvos karių 
būrio išvedimą iŠ Irako nuskambėjo 
ne vien per JAV televizijos kanalų ži
nių laidas — ją pasigavo ir vienas ge
riausiai žinomų Amerikos televizijos 
komikų. 

Conan O'Brien savo laidos metu 
per NBC televiziją pareiškė: „Norė
čiau pradėti nuo tarptautinių žinių. 
Nežinau, ar girdėjot, bet Danija ir 
Lietuva paskelbė ketinančios išvesti 
savo karius iš Irako. Tikriausiai Da
nija ir Lietuva pasitrauks tą pačią 
dieną, kad visi keturi vyrukai sutilp
tų į vieną mašiną". 
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„Al-Qaeda": teroristu būti paprasta 

Savižudžių sprogdintojų išpuoliai Artimuosiuose Rytuose — kasdienybė. 

Washington, DC, kovo 1 d. 
(BNS) — Vienoje iš teroristinės gru
puotės „Al-Qaeda" svetainių pasirodė 
propagandinis įrašas, demonstruo
jantis paskutines teroristo-mirti-
ninko gyvenimo valandas. 

Kadruose matoma, kad jaunas 
vyras visai nesibaimina susisprogdi-
nimo. Atvirkščiai, jo veidas išreiškia 
ramumą. 

Propagandinis įrašas pabrėžia 
laisvą valią ir paprastumą, su kuriuo 
jaunas teroristas pasigamino bombą. 
Filmuotoje medžiagoje matomas 
kambarys yra užpildytas senų rusiš

kų granatsvaidžių ir žemės minų, ku
rie yra sujungti su plastiniais sprog
menimis ir sprogdikliais, cituojama 
ABC. 

Vėliau medžiagoje matomas 
„Toyota" automobilis, kuriame guli 
sprogmenų dėžė, sujungta laidais su 
valdymo įrenginiu. Toliau rodoma, 
kaip mirtininkas važiuoja nuo neaiš
kių pastatų. „Tokių kaip jis yra šim
tai, o gal net ir tūkstančiai — Afga
nistane, Pakistane, Irake ir Jemene. 
'Al-Qaeda' nori, kad mes apie tai ži
notume", — sako buvęs R. Nixon 
centro darbuotojas Alexis Debat. 

Mirė žymus istorikas A. Schlesinger 
Laikraštis citavo A. Schlesinger 

sūnų Stephen teigiant, kad infarktas 
jį ištiko restorane, vakarieniaujant 
su šeima. A. Schlesinger buvo nuvež
tas į ligoninę, kurioje mirė. 

Dvi Pulitzer premijas ir Nacio
nalinį knygos apdovanojimą laimėjęs 
A. Schlesinger buvo istorikas, tyri
nėjęs Franklin D. Roosevelt, Andrew 
Jackson ir John F. Kennedy bei Ro-
bert Kennedy paveldą. 

Jis taip pat buvo J. F. Kennedy 
administracijos vidaus žmogus ir ap
rašė jo darbą knygoje „A Thousand 
Days: John F Kennedy in the White 
House", už kurią 1966 metais pelnė 
ir Pulitzer, ir Nacionalinę knygos 
premiją. 

Daugiau kaip 20-yje knygų A. 
Schlesinger tyrinėjo amerikiečių kul
tūrą ir politiką, o šaltojo karo metu 
padėjo apibrėžti JAV liberalizmą. 

Istorikas 1938 metais su pagyri
mu baigė Harvard universitetą. 

A. Schlesinger turėjo šešis 
vaikus. 

Arthur Schlesinger 
New York, kovo 1 d. (BNS) — 

Trečiadienio naktį Manhattan nuo 
širdies infarkto mirė JAV istorikas ir 
Pulitzer premijos laureatas Arthur 
Schlesinger jaunesnysis, ketvirtadie
nį pranešė laikraštis „The New York 
Times". 

Jam buvo 89 metai. 

J. McCain dalyvaus rinkimuose 
Washington, DC, kovo 1 d. 

(,,Reuters"/BNS) — JAV senatorius 
John McCain trečiadienį pranešė, 
kad siekia respublikonų kandidato į 
prezidentus statuso per 2008-ųjų pre
zidento rinkimus, ir sakė, kad ofi
cialų pareiškimą planuoja padaryti 
balandį. 

Arizonai atstovaujantis respubli
konas J. McCain, kurio pareiškimas 
nebuvo netikėtas, tai sakė interviu 
CBS laidai „Late Show with David 
Letterman", kuri buvo parodyta vėlai 
trečiadienį. 

Lapkritį J. McCain paskelbė, kad 
planuoja sudaryti tiriamąjį komitetą 

— tai svarbus žingsnis kampanijos 
lėšų rinkimo procesui. 

J. McCain prisidėjo prie buvusio 
New York mero Rudolph Giuliani ir 
buvusio Masachussetts gubernato
riaus Mitt Romney, kurie yra pagrin
diniai pretendentai nemažoje respub
likonų grupėje, siekiančioje patekti į 
Baltuosius rūmus. 

Nauja „ABC News" ir „The Wa-
shington Post" apklausa rodo, kad R. 
Giuliani šalininkų respublikonų šaly
je yra dvigubai daugiau nei J. Mc
Cain šalininkų. 

J. McCain, yra buvęs Vietnamo 
karo belaisvis. 

LONDONAS 
Didžioji Britanija ketvirtadienį 

patvirtino, kad atšauks iš Bosnijos 
daugiau kaip 600 ten likusių savo ka
rių, nes susirūpinimas dėl saugumo 
šioje Balkanų valstybėje atslūgo. Kad 
galėtų skirti didžiausią dėmesį Irakui 
ir Afganistanui, Britanija mažina sa
vo karinius įsipareigojimus kitose pa
saulio vietose. Toks pranešimas Ben
druomenių Rūmams daromas po to, 
kai Europos Sąjunga (ES) šią savaitę 
patvirtino, kad mažina savo taikos 
palaikymo kontingentą Bosnijoje nuo 
6,500 karių iki maždaug 2,500. 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidento sekretoria

tas nemato pagrindo pirmalaikiams 
valstybės vadovo ir parlamento rinki
mams, kuriuos siūlo kai kurie Aukš
čiausiosios Rados deputatai, pareiškė 
prezidento sekretoriato vadovo pa
vaduotojas juridiniams klausimams 
Ihoris Pukšinas. Apie pirmalaikius 
rinkimus Ukrainoje kalba ir opozici
ja, konkrečiai — Julijos Tymošenko 
blokas, ir vyriausybę remiančios poli
tinės jėgos. J. Tymošenko ir jos šali
ninkai reikalauja netrukus surengti 
Rados rinkimus, tikėdamiesi, kad jų 
populiarumas padidėjo, o premjero 
Viktoro Janukovyčiaus Regionų par
tijos — sumažėjo. 

AMSTERDAMAS 
Buvęs Kosovo ministras pirmi

ninkas Ramushas Haradinajus ket-
Į virtadienį nepripažino savo kaltės dėl 
• pakoreguotų kaltinimų karo nusikal-
j timais, kurie buvo įvykdyti per jo va-
! dovaujamų partizanų karą prieš ser-
Į bų pajėgas 1988 -1999 metais. R. Ha-
I radinajus, buvęs Kosovo išlaisvinimo 
; armijos (KIA) regioninis vadas, 2005 

metais atsistatydino iš ministro pir
mininko posto, kad stotų prieš Jung-

; tinių Tautų (JT) tribunolą dėl kalti-
į nimų žmogžudystėmis, žaginimais ir 

kankinimais, kuriuos įvykdė jo va
dovaujamos pajėgos. 

.tinklai netrukus gali sulaukti labai 
rimtos konkurentės — didžiausios 
pasaulyje mažmenininkės ,,Wal-
Mart", — tvirtina Latvijos prekybi
ninkų asociacijos prezidentas Hen
rikas Danusevičius. ,,'Wal-Mart' ak
tyvių veiksmų Latvijos rinkoje vei
kiausiai nesiims dar trejus metus, ta
čiau tuo domisi ir planuoja įžengti 
pas mus", — sakė H. Danusevičius. 
Jo manymu, pirmųjų ,,Wal-Mart" 
parduotuvių Latvijoje galima sulauk
ti 2012-2015 metais. 

BRIUSELIS 
Belgijoje viena moteris trečia

dienį mirtinai subadė penkis savo 
vaikus, o paskui bandė nusižudyti, 
pranešė pareigūnai. Keturios mergai
tės ir berniukas, kurių amžius buvo 
nuo trejų iki 14 metų, buvo subadyti 
peiliu šeimos namuose, sakė 20 km į 
pietus nuo Briuselio esančio Nivelio 
prokuratūros atstovas. 40 metų mo
teris, kuri, kaip atrodė, sirgo depresi
ja, paguldyta į ligoninę. Jos būklė 
sunki. Greitąją pagalbą moteris iš
sikvietė pati. Vaikų lavonai buvo su
rasti jų lovose pirmajame didelio na
mo aukšte. 

JAV 

NEW YORK 
Federalinio atsargų banko pirmi

ninkas Ben Bernanke sakė, kad šios 
savaitės rinkų griūtis nepakeitė JAV 
centrinio banko pozicijos, jog JAV 
ekonomika yra stipri. Pirmininko žo
džiai padėjo rinkoms sustiprėti. Die
ną anksčiau JAV akcijų rinkoje užfik
suotas didžiausias nuosmukis nuo 
2001 metų. Išpardavimas Kinijos ak
cijų rinkoje sukėlė investuotojų bai
mę, jog akcijos pervertintos. 

RUSIJA 

Pastarieji neigiami JAV naciona
linės žvalgybos vadovo Michael Mc-
Connell atsiliepimai apie Rusiją yra 
neatsakingi ir neatitinka Maskvos ir 
Vašingtono santykių pobūdžio, pa
reiškė Rusijos URM pareigūnai. 
„Kaip buvęs sovietologas, M. McCon-
nell gyvena pasenusiomis, atgyvenu
siomis sampratomis. Jo verti-nimai 
neturi jokio pagrindo ir visiškai ne
atitinka Rusijos ir Amerikos santy
kių būklės", — teigė URM atstovas 
Andrejus Krivcovas. 
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Kinija skęsta šiukšlių kalnuose 
Pasirodo, pripažintiems daugini

mosi čempionams kinams nėra lygių 
ir kitoje srityje - jie „pagamina" dau
giausia šiukšlių. 

Ir kaip nepagamins, jei šios šalies 
gyventojų skaičius perkopė per 1,3 
milijardo. Tai - svarbiausia aplinky
bė. 

Šalies mokslininkai suskaičiavo 
ir pasibaisėjo. Kiniją gali padengti 
šiukšlių kalnai, ir tokia katastrofa 
ištiks vos po trylikos metų. 

Žinoma, jei kinai nesiims skubių 
priemonių išsigelbėti nuo šios ne
laimės. 

2020 metus Kinijos ekologai 
laiko riba, kai šalyje susikaups 400 
milijonų tonų šiukšlių. Būtent toks 
skaičius mokslininkams pasirodė 
„lemtingas". Kodėl? 

Ogi todėl, kad 1997 metais ke
turis šimtus milijonų tonų šiukšlių 
„pagamino" visa lengvabūdė žmoni-

Tada Žemės gyventojams toks 
atliekų kiekis irgi buvo per didelis, 
bet, laimė, ne mirtinas. 

Mokslininkai įspėja, kad Kinijai 
šis devynženklis skaičius gali atnešti 
tragiškas pasekmes. 

Labiausiai jiems kelia nerimą 

miestuose susiklosčiusi situacija. 
Miestelėnai jau seniai laikomi di
džiausiais šiukšlintojais. 

Miestuose kaupiamų atliekų uti
lizavimo sistema jau dirba didžiausiu 
pajėgumu. 

Tačiau jai neužteks jėgų naikinti 
savo laiką atitarnavusius daiktus ir 
kitas substancijas, kurios telpa į 
šiukšlių sąvoką, kai 2020 metais 
miestų gyventojų skaičius pasieks 
860 milijonų. 

Kinijos miestų gyventojai jau 
dabar kasdien iš šiukšlių kruopščiai 
stato „Vezuvijų", kurio išsiveržimas 
prognozuojamas maždaug po trylikos 
metų. 

Tada, pasak mokslininkų, Kini
joje žemė nebepajėgs slėpti ir per
dirbti civilizacijos atliekų. 

Upės nebesusidoros su į jas iš
metamomis šiukšlėmis ir pramonės 
atliekomis, jų nuodingi vandenys 
taps mirtinai pavojingi gyventojams, 
o oras virš megapolių bus persi
sunkęs įmonių ir automobilių išmeta
momis dujomis. 

Tiesiog apokaliptiškas vaizdas. 
Tam, kad būtų atitolinta tokia 

pasaulio pabaiga, Kinijos ekologai, 
nebegalėdami sulaikyti beprotiško 
urbanizacijos proceso, pataria nedel
siant imtis priemonių. 

Pirmiausia - skirstyti šiukšles, 
didžiąją dalį skirti perdirbimui. 

O tam reikia naujų efektyvių 
technologijų, kurios pasitarnautų 
žmonių labui. Gyventojams pataria
ma susimąstyti, ką įmanoma padary
ti, kad Kinija nenuskęstų šiukšlių 
vandenyne. 

„Klaipėda" 

PASAULIETINIAI INSTITUTAI SIŪLO 
VISUOMENEI PRASMĘ 

Popiežius Benediktas XVI para
gino pasaulietinius institutus tęsti į 
pasaulį atgręžtą bei Evangeliją atitin
kančią gyvenseną. Vasario 2 d. kreip
damasis į pasaulietinių institutų pa
saulinės konferencijos Vatikane da
lyvius, popiežius sakė, jog pasaulie
tinių institutų nariai turėtų per dia
logą liudyti krikščioniškąjį žmogaus 
paveikslą. Taip jie galėtų pasiūlyti 
prasmę šiuolaikinei visuomenei, 
„praradusiai orientaciją ir pasimetu
siai kultūrų bei religijų daugio pa
ženklintoje aplinkoje". Pasaulietinius 
institutus kaip naujas bažnytines 
bendruomenes, trokštančias gyventi 
„Dievui pašvęstąjį gyvenimą" ne 
klasikinių vienuolijų forma, 1947 m. 
pripažino popiežius Pijus II. 

Pasak Benedikto XVI, neatsieja
ma pasaulietinių institutų misijos 
dalis yra pastangos, kad visuomenėje 
būtų pripažįstamas asmens kilnumas 
ir jam laiduoti būtinos vertybės. To
kios pastangos gali būti dedamos 
politikoje ir ekonomikoje, auklėjimo 
ir sveikatos apsaugos srityse, viešo
siose institucijose ir moksliniuose 
tyrinėjimuose. „Jauskitės užkalbinti 
kiekvieno skausmo, kiekvienos ne
teisybės, taip pat kiekvieno tiesos, 
grožio bei gerumo ieškojimo — ne 
todėl, kad turėtumėte visų problemų 
sprendimą, bet kad bet kurios sąly
gos, kuriomis gyvena ir miršta žmo
gus, jums teikia progą paliudyti 
Dievo išganingą valią", — sakė po-
piežius. BZ 

Vieni pirmųjų Mėnulyje apsigyvens ir britai? 
Britai bus tarp pirmųjų gyvento

jų Mėnulyje, praneša „Ananova. 
com". Britai ketina prisijungti prie 
NASA siekio įkurti pirmąjį žmonių 
miestą Mėnulyje. Projektą ketinama 
įgyvendinti per 20 metų. 

Šalies mokslo ministras teigia, 
kad prie tarptautinės kolonijos prisi

jungsianti britų astronautų komanda 
finansavimą iš valdžios gaus. 

Ministras Malcom Wicks sakė: 
„Dalyvauti projekte yra gyvybiškai 
svarbu. Šiame amžiuje mes sulauk
sime fantastiškų atradimų". 

BNS 

2007 METAI 
KOVAS 

Kovo 3 ir 4 d , šeštadieni ir 
sekmadienį: Jaunimo centro pava
sarinė mugė. 

— Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misijos narių visuotinis susirinki
mas po 11 vai. r. Mišių. 

Kovo 4 d., sekmadienį: Šaulių 
sąjungos įkūrėjo Vlado Putvio-Put-
vinskio paminėjimas. Mišios Marijos 
Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
nyčioje (Brighton Park), akademinė 

v 

dalis Saulių namuose. Ruošia Vy
tauto Didžiojo šaulių rinktinė. 

— Lituanistinių mokyklų moky
tojų konferencija PLC Bočių menėje. 
Ruošia JAV LB Švietimo taryba ir 
tam tikslui sudarytas komitetas. 

Kovo 9 d., penktadienį: Ro
mano Borisovo darbų paroda „LDK 
architektūriniai paminklai" Čiurlio
nio galerijoje, Čikagoje. Atidarymas 
7:30 vai. vak., dalyvaujant autoriui. 

Kovo 9, 10 ir 11 d., penkta
dienį, šeštadienį ir sekmadienį: 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 
kino programa Lietuvos Nepriklauso
mybės dienai pažymėti. Dalyvauja ki
no režisieriai Ramunė Rakauskaitė ir 
Riek Pūkis. 

Kovo 10 d., šeštadienį: Monte-
ssori mokyklėlės „Žiburėlis" atvirų 
durų diena (mokyklėlė veikia Pa
saulio lietuvių centre. Lemonte). Pra
džia 9 vai. r. 

— Koncertas pagal J. Erlicko 
dainas „Saugokime savo dienas" 
Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, 
IL. Pradžia 7 vai. vak. 

Kovo 11 d., sekmadienį: iškil
mingas Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo — Kovo 11-osios, minėji
mas Jaunimo centro didžiojoje salėje, 
Čikagoje. Ruošia Amerikos Lietuvių 
tautinės sąjungos Čikagoje skyrius. 

— Čikagos lietuvių skautų ruo
šiama Kaziuko mugė Pasaulio lietu
vių centro naujuose Jaunimo rūmuo
se, Lemont. Mišios 9 vai. r., mugės 
atidarymas 10:30 vai. r. 

— Šv. Kazimiero seselių rėmėjų 
draugijos rengiama žaidimų popietė 
Maria aukštesniosios mokyklos pa
talpose. Pradžia 12 vai. 

Kovo 18 d., sekmadienį: Jė
zaus Kristaus kančios, mirties ir pri
sikėlimo apmąstymai, įjungiant Šv. 
Rašto skaitymus, „Dainavos" kame
rinį ansamblį, solistus — Lijaną 
Kopūstaite-Pauletti, Liną Sprindį ir 
David Dubois, muz. Ričardą Šoką. 
Renginys vyks Trinity Lutheran 
bažnyčioje, Tinley Park, IL. Pradžia 3 
vai. p.p. 

— JAV Lemont LB apylinkės 
metinis narių susirinkimas Pasaulio 
lietuvių centre. 

Kovo 24 d., šeštadienį: mar
gučių marginimo užsiėmimas Balze
ko lietuvių kultūros muziejuje. Pra
džia 11 vai. r. 

Kovo 30 d., penktadienį: Ire
nos Šaparnienės batikos darbų paro-
da, dalyvaujant autorei, Čiurlionio 

galerijoje, Čikagoje. Atidarymas 7:30 
vai. vak. 

BALANDIS 

Balandžio 1 d., Verbų sekma
dienį: Sakralinės muzikos koncertas 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos baž
nyčioje. Ruošia Pal. J. Matulaičio mi
sija. 

Balandžio 14 d., šeštadienį: 
pramoginis vakaras Jaunimo centre. 
Rengia jubiliejinis „Margutis II". 

— „Žiburėlio" mokyklėlės meti
nis pokylis Lietuvių fondo salėje, 
Pasaulio lietuvių centre. Pradžia 6:30 
vai. vak. 

Balandžio 20 d., penktadienį: 
grafikės Jūratės Stauskaitės darbų 
paroda Čiurlionio galerijoje, Čikago
je, dalyvaujant autorei. Atidarymas 
7:30 vai. vak. 

Balandžio 21 d. šeštadienį: 
poezijos programa, skirta poetės Liū-
nės Sutemos 80-mečiui. Rengia Bal
zeko Lietuvių kultūros muziejus. 
Pradžia 6 vai. vak. 

Balandžio 29 d., sekmadienį: 
meno istoriko Anthony Stellaccio pa
skaita „XX a. Lietuvos keramika" 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. 
Pradžia 2 vai. p.p. 

GEGUŽĖ 

Gegužės 5 d., šeštadienį: Šv. 
Stanislovo/Stanley diena — tradici
nių lietuviškų patiekalų pobūvis 
Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje. 
Pradžia 6 vai. vak. 

Gegužės 6 d., sekmadienį: 
Lietuvių operos spektaklis — Johann 
Strauss operetė „Vienos kraujas" 
Morton gimnazijos auditorijoje, Ci
cero, IL. 

— Motinos dienos pietūs Pa
saulio lietuvių centre, Lemont, IL. 
Ruošia Palaimintojo Jurgio Matulai
čio misija. Pradžia 12:30 vai. p.p. 

"Gegužės 12 d., šeštadienį: 
„Grandies" ansamblio metinis kon
certas Pasaulio lietuvių centre, 
Lemont, IL. Pradžia 6:30 vai. vak. 

LIEPA 

Liepos 15 d., sekmadienį: LB 
Lemonto apylinkės gegužinė PLC 
sodelyje. 

RUGPJŪTIS 

Rugpjūčio 11 d., šeštadienį: 
JAV LB Waukegan/Lake apylinkės 
valdyba ruošia Vasaros festivalį Vo
kiečių namuose. Pradžia 12 vai. 

Rugpjūčio 19 d., sekmadienį: 
LB Lemonto apylinkės gegužinė Pa
saulio lietuvių centro sodelyje. 

RUGSĖJIS 

Rugsėjo 21-23 d. JAV LB XVIII 
Tarybos antroji sesija. Ruošia JAV 
LB Lemonto apylinkės valdyba. 

MARGUTIS II 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

TeL 773 476 2242 

1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

nuo 8 vai. v. iki 8:45 vai. v. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
RADIJO LAIDAS 
GALITE GIRDĖTI 

INTERNETU 
www. wcev1450.com 

http://450.com
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Įvairios sporto žinios 
v 

„Žalgiriui" pavyko išvengti pirmojo 
pralaimėjimo BBL čempionate 

SEB Baltijos krepšinio lygos 
(BBL) pirmojo diviziono rungtynėse 
antradienį lyderis Kauno „Žalgiris" 
svečiuose tik po pratęsimo 91:88 
(12:18, 24:25, 21:18, 21:17) įveikė 
Ramūno Butauto treniruojamą Ry
gos „ASK Riga" ekipą ir išvengė pir
mojo pralaimėjimo šio sezono varžy
bose. 

Aivaras Kiaušas Vilniaus „Sakalams" 
surinko 19 taškų. 

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

v 

„Žalgiriui" Paulius Jankūnas 
pelnė 21 tašką ir atkovojo 11 ka
muolių, Tanoka Beard surinko 20 
taškų ir po krepšiais sugriebė 6 
kamuolius, Jonas Mačiulis įmetė 19 
taškų ir atkovojo 8 kamuolius, Mar
kas Popovičius pridėjo 17 taškų. 

Rygos ekipoje Steponas Babraus-
kas per 42 min. surinko 21 tašką (dvi
taškiai 2/6, tritaškiai 5/9, baudos 2/4) 
ir atkovojo 6 kamuolius, Martynas 
Andriukaitis per 15 min. įmetė 3 
taškus (dvitaškiai 0/2, tritaškiai 1/1) 
ir prasižengė 5 kartus. 

„ASK Riga" gretose rezultaty
viausiai žaidė Curtis Millage, pelnęs 
24 taškus. 

„Žalgirio" sąskaitoje - penkios 
pergalės iš tiek pat galimų, ,,ASK 

PASLAUGOS 

"2i 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES 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 

Riga", turinti 1 pergalę ir 6 pralai
mėjimus, yra paskutinė - šešta. 

Antrojo diviziono rungtynėse Vil
niaus „Sakalai" namuose 90:82 
(26:16, 16:22, 27:24, 21:20) įveikė 
Klaipėdos „Neptūną" ir iškovojo 
antrąją pergalę antrajame varžybų 
etape bei pirmąją vadovaujant nauja
jam treneriui Rimui Kurtinaičiui. 

Nugalėtojams Rolandas Matulis 
pelnė 24 taškus ir atkovojo 7 ka
muolius, Aivaras Kiaušas surinko 19 
taškų, Arnas Labuckas įmetė 11 
taškų ir atkovojo 8 kamuolius, Erikas 
Kučiauskas pridėjo 10 taškų. 

Klaipėdos ekipai Ronaldas Dorsis 
(Ronald Dorsey) pelnė 18 taškų, Mi
chailas Anisimovas surinko 13 taškų 
ir atkovojo 9 kamuolius, Vitalijus 
Stanevičius įmetė 11 taškų, Mindau
go Mockaus sąskaitoje - 10 taškų. 

„Sakalai" (2 pergalės/6 pralai
mėjimai) užima šeštąją, o „Neptū
nas" (4/6) - penktąją vietas. 

Panevėžio „Panevėžys" svečiuose 
80:79 (16:14, 29:27, 21:25, 14:13) 
įveikė diviziono lyderę - Algirdo Bra
zio treniruojamą Tar tu „Rock" eki
pą. 

Panevėžio komandoje rezultaty
viausiai žaidė Gintautas Vileita, pel
nęs 17 taškų ir atlikęs 6 rezultatyvius 
perdavimus. Giedrius J ankauskas 
surinko 16 taškų, Virginijus Sirvydis 
įmetė 14 taškų ir atkovojo 7 ka
muolius. 

„Rock" komandoje 7 min. žaidęs 
Povilas Butkevičius į krepšį nemetė, 
tačiau atkovojo 2 kamuolius ir atliko 
rezultatyvų perdavimą. 

Aikštės šeimininkų gretose re
zultatyviausiai rungtyniavo Tanel 
Tein ir Tarmo Kikerpill, pelnę po 13 
taškų. 

„Rock" (9/2) užima pirmąją, „Pa
nevėžys" (2/6) - septintąją vietas. 

Kauno „At le tas" namuose 
88:103 (31:25, 13:28, 10:26, 34:24) 
pralaimėjo Valmieros „Lačpleša 
Alus" ekipai. 

Kauniečiams Valdas Dabkus pel
nė 29 taškus, Linas Juknevičius su
rinko 21 tašką, Mantas Simonavičius 
pridėjo 19 taškų. 

Valmieros komandoje nesulaiko
mas buvo Vladimiras Stimacas. J is 
pelnė 24 taškus ir atkovojo net 18 
kamuolių. 

„Lačpleša Alus" (6/4) užima 
ketvirtąją, o „Atletas" (2/9) pasku
tinę, aštuntąją, vietas. 

Kėdainių „Nevėžis" svečiuose 
net 51:101 (17:32, 8:24, 15:25, 11:20) 
pralaimėjo Talino „Kalev-Cramo" 
krepšininkams. 

„Nevėžiui" Tomas Rinkevičius 
pelnė 15 taškų, Žydrūnas Stankus 
įmetė 11 taškų. 

Talino komandai Gregor Arbet 
pelnė 24 taškus. 

ELTA 
NEKILNOJAMASIS TURTAS 

Stuburo ir skausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERRI DALIAS PRUNSK1S, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 

Ele Grove 847-718-1212 
www. i l l ino ispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KAROOLOGAS-aRDiES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 
Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918W.ArcherAve.Sts. 5 Ir 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

D R . J O V I T A KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligų specialistai ??? 

ARAS ŽLIOBA, 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 kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 S t , Oak. Lavvn, IL 
55 E. VVasnington, Suite 2401, 

Chlcago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

D. Zubrus iš „Capitals" pereina į „Sabres" 
Šiaurės Amerikos Nacionalinės 

ledo ritulio lygos (NHL) klubas 
„Washington Capitals" savo puolėją 
Dainių Zubrų ir gynėją Tim Helbling 
perleido Rytų konferencijos lyderei 
„Buffalo Sabres" komandai. 

Mainais Vašingtono komanda 
gavo čeką Jiri Novotny bei pirmojo 
rato šaukimą šių metų NHL naujokų 
biržoje. 

28-erių metų D. Zubrus per 60 
šio sezono rungtynių pelnė 20 įvarčių 
ir atliko 32 rezultatyvius perdavi
mus. Lietuvis pagal rezultatyvumą 
„Capitals" komandoje nusileido tik 

rusams Aleksandrui Ovečkinui bei 
Aleksandrui Seminui. 

D. Zubrus savo karjerą NHL 
pradėjo 1996 metais „Philadelphia 
Flyers" komandoje. 1999 metais 
lietuvis perėjo į „Montreal Cana-
diens" komandą, o 2001 metais buvo 
perleistas „Capitals" klubui. 2004-
2005 metų sezone lietuvis atstovavo 
Toljačio „Lada" (Rusija) komandai. 

Per savo karjerą NHL D. Zubrus 
sužaidė 670 rungtynių, per kurias 
pelnė 134 įvarčius ir atliko 218 rezul
tatyvių perdavimų. 

ELTA 

Slidininke L Terentjeva pasaulio čempionate - 30-a 
Japonijoje vykstančio pasaulio 

slidinėjimo čempionato moterų 10 
km lenktynėse laisvuoju stiliumi 
antradienį Lietuvos atstovė Irina 
Terentjeva užėmė 30-ąją vietą. 

Aukso medalį iškovojo nugalėto-
joss titulą gynusi 34 metų čekė 
Katerina Neumannova. Ji distanciją 
įveikė per 23 min. 58,4 sek. Sidabro 
medalis atiteko 34-erių metų rusei 

Olgai Zavjalovai. Ji nuo nugalėtojos 
atsiliko 26,5 sek. Bronzos medalį 
iškovojo italė Arianna Follis, kuri 
nugalėtojai pralaimėjo 30,2 sek. I. 
Terentjeva nuo nugalėtojos atsiliko 2 
min. 5,7 sek. K. Neumannova pernai 
laimėjo Turino olimpinių žaidynių 
moterų 30 km laisvuoju stiliumi 
lenktynes. 

ELTA 

Treneriui E. Fainšteinui - Olimpinė žvaigždė 
Lietuvos graikų-romėnų imtynių 

treneris Eduardas Fainšteinas už 
ypatingus nuopelnus Lietuvos spor
tui bei olimpiniam judėjimui antra
dienį Lietuvos tautiniame olimpinia
me komitete (LTOK) apdovanotas 
Olimpine žvaigžde. 

Įteikdamas apdovanojimą LTOK 

prezidentas Artūras Poviliūnas pa
sidžiaugė gerėjančiais mūsų šalies 
imtynininkų rezultatais tarptauti
nėse arenose ir išreiškė viltį, kad 
pajėgiausi imtynininkai dėl aukš
čiausių apdovanojimų garbingai ko
vos ant olimpinio Beijing kilimo. 

ELTA 

Lietuvos jauniai pasaulio čempionate 
Šių metų liepos 12-22 dienomis s u Brazilija, Libanu ir Prancūzija. 

Serbijos mieste Novi Sade vyksian
čiame pasaulio jaunių (iki 19 metų) 
vaikinų krepšinio čempionate Lie
tuvos rinktinė žais A grupėje kartu 

Taip lėmė antradienį Novi Sade 
ištraukti burtai, suskirstę 16 ko
mandų į keturias grupes. 

ELTA 

GREIT PARDUODA 
J ] H r = ^ i F^st 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 

N a m a m s P a s k o l o s , A p d r a u d o s S ą s k a i t o s 
MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO 

T S f 2212 West Cermak Road, Chicago, IL 60608 
JįSrSmm ( 7 7 3 ) 847-7747 
LEttOER Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujant Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

http://www.illinoispain.com
http://6918W.ArcherAve.Sts
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JAUNIMO POEZIJOS KONKURSO LAIMĖTOJAI 
Rašytojas, ilgametis „Dirvos" redaktorius a.a. Balys Gaidžiūnas savo tes

tamentu paskyrė lėšų penkiems lietuviškos patriotinės poezijos konkursams 
išeivijos jaunimui. Kadangi po penktojo (2005—2006) konkurso dar liko 
truputis pinigų, konkursų vykdytoja, LB Cleveland apylinkės valdyba, praeitą 
pavasarj nutarė surasti daugiau mecenatų ir vykdyti dar vieną, 6-ąjį, 
konkursą. 

Šio konkurso vertinimo komisija — pirm. dr. Jolita Kavaliūnaitė, Dalia 
Armonienė ir Rita Balytė"— savo posėdyje 2006.12.29 paskyrė premijas, o š. 
m. vasario 17 d. įvykusioje Lietuvos Nepriklausomybės šventėje Cleveland 
buvo paskelbtos laimėtojos. 

Vyresniųjų grupėje premijas laimėjo: 

I premiją (150 dol.) — Laura Stankevičiūtė, 18 m. (Lemont, IL) 
II premiją (100 dol.)— Dalia Lukoševičiūtė, 22 m. (Punskas, Lenkija) 
III premiją (50 dol.) — Birutė Baguckaitė, 21 m. (Punskas, Lenkija) 

Jaunesniųjų grupėje premijas laimėjo: 

I premiją (100 dol.) — Ramunė Bartukaitė, 15 m. (Parma Hts., OH) 
II premiją(75 dol.) — Giedrė Milutytė, 14 m. (Willowick, OH) 
III premiją(50 dol.) — Adrija Vaičiulionytė, 14 m. (S. Weymouth, MA) 

Taip pat paskirti pagyrimai: 

Irenai Rimkutei, 14 m. (Bedford, MA); 
Ringailei Barysaitei, 15 m. (Santa Clarita, CA). 

Konkurso mecenatai: a.a. B. Gaidžiūnas, Č. ir I. Šatkai, LB Cleveland 
apylinkė, V Bučmienė, dr. D. Abriani, dr. K Stankaitytė-Phillips ir dr. V 
Stankus. 

Vida Bučmienė 
JAV LB Cleveland apylinkės valdybos narė švietimui 

. . - -
R a m u n ė B artu skaitė (15 m.) 

DABARTIS 

Per amžius buvo Lietuva, 
Lyg spalvotų audinių skrynia. 
Seneliai ūkiuose dirbėjo, 
Kaimai plėtėsi, laukai žydėjo. 

Bet tie laikai jau praeityj, 
Nauja rodyklė pasirodė kelyj. 
Žmonės paplito, žemė dundėjo 
Viskas naujėjo, brendo, grožėjo. 

Plėtės rajonai, augo miesteliai, 
Prekyba iššoko ant gatvių kampelių. 
Per dienas klajojo pulkai žmonių. 
Ieškojo atrasti sau pramogų. 

Miestų garsai girdėjos vakare, 
Gyvenimas tęsias mėnulio šviesoje. 
Šviesos lyg žvaigždės apšvietė naktį, 
Naujoves šviesoj nesunku atrasti. 

Laisvė kitokia negu seneliai pajuto, 
Nors saulė dar šviečia ir vėjas dar pučia. 
Dainos ir šokiai, jie tegyvuos, 
Girdėsis per girias, matysis kalnuos. 

Išorė keičias, vis auga, turtėja, 
Lyg burtus išliejo moderniška fėja. 
Tik viena dalelė per amžius išliks, 
Tai Lietuvos plakanti, gintarinė širdis. 

Už šį eilėraštį Ramunė laimėjo I premiją jaunesniųjų grupėje 6-ajame 
lietuviškos patriotinės poezijos konkurse išeivijos jaunimui. 

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

konkursą. 

f f 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 premijas 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. 

Laura Stankevič iūtė (18 m.) 

LIETUVA PRISIMINIMUOSE 

Tarytum šmėkla klaidžioju po labirintus praeities: 
Sugrįžtu į senamiestį ir Gedimino pilį, 
Ant Nemuno pakrantės sėduos pailsėt. 
Dairaus po Katedrą, Europos parką... 

Nematomi sparnai tolyn vis neša — 
Štai jau pily Trakų lyg karalienė vaikštau. 
Lakstau tarytum vaikas po piliakalnius Kernavės, 
Ir rankomis bandau apglėbti tolius. 

Lyg vėjo gūsis praskrendu muziejų Jūrų, 
O Kuršių Nerijoj po smėlio kopas braidau. 
Pagaunu gintarą iš jūros tvirto glėbio, 
Stebiu žvaigždes ir švyturio šviesas nakty. 

Lyg šmėkla klaidžioju po labirintus praeities, 
Nematoma jėga mane tolyn vis neša. 
Lyg vėjas — laisvas ir nematomas — keliauju 
Po man mielas vietas. 

Už šį eilėraštį Laura laimėjo I premiją vyresniųjų grupėje 6-ajame 
lietuviškos patriotinės poezijos konkurse išeivijos jaunimui. 

JAUNIMO CENTRĄ APLANKĖ 
JĖZUITŲ PROVINCIJOLAS 

Kun. Aldonas Gudaitis, SJ, einas 
Lietuvių ir Latvijos jėzuitų provinci
jolo pareigas, sausio 17 d. apsilankė 
Jaunimo centre. Tarybos pirminin
kas Vaclovas Momkus sukvietė ir šio 
lietuvybės centro tarybos narius pasi
dalinti mintimis su provincijolu. 
Pasitarimui vadovavo Vaclovas Mom
kus. Jis supažindino kiekvieną tary
bos narį su provincijolu, išryškinda
mas jų įnašus Jaunimo centro išlai
kymui. 

Lietuvių ir Latvijos jėzuitų provinci
jolas kun. Aldonas Gudaitis, SJ. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 

Susirinkimą palaimino kun. An
tanas Gražulis, SJ, einąs jėzuitų vy
resniojo pareigas ir tuo pačiu padarė 
pranešimą apie jėzuitų rūpesčius ir 
džiaugsmus. Tai pat dėkojo tarybos ir 
valdybos nariams už malonų bend
radarbiavimą su jėzuitais. 

Tarybos pirmininkas pakvietė 
kun. Aldoną Gudaitį, SJ, supažindi
nimui susirinkusiųjų su jėzuitų dar
bais tėvynėje Lietuvoje. Kun. A. Gu
daitis, SJ, pabrėžė, kad jam labai ma
lonu lankytis šiuose namuose, kur 
anksčiau gyvenę jėzuitai kunigai, įdė
jo daug pastangų, kad mūsų pastaty
tas šis lietuvybės išlaikymo centras. 
Taip pat išreiškė padėką asmenims 
dirbusiems ir dar dirbantiems, kad 
šie pastatai būtų prieinami visiems 
lietuviams, ypač esąs dėkingas asme

nims, kurie savo aukomis remia šių 
pastatų išlaikymą. 

Kun. A. Gudaitis sakė, kad jo 
darbas yra rūpintis jėzuitų religine, 
kultūrine ir jaunimo auklėjimo veik
la. Jėzuitai visais laikais rūpinosi 
švietimu. Dabartiniu metu jėzuitai iš
laiko dvi gimnazijas — Kaune ir Vil
niuje. „Nors jėzuitai tam neturi pa
kankamai lėšų, tik pasaulio Jėzuitų 
ir lietuvių aukotojų dėka esam pajė
gūs išlaikyti šias gimnazijas", — sakė 
provincijolas. 

Valdybos pirmininkė Milda Ša
tienė supažindino provincijolą su at-

' liktais pataisymo darbais. Darbai at
likti tik nuoširdžių aukotojų dėka. 
Taryba ir valdyba ypač dėkingi Lie
tuvių fondui ir pavieniams aukoto
jams. 

Valdybos pirmininkė pabrėžė , 
kad Jaunimo centras yra visiems pri
einamas ir kviečia lietuvių visuome
nę naudotis patalpomis. Didesniems 
renginiams yra samdomi sargybiniai 
automobilių apsaugai. „Gyvename 
septynių milijonų gyvenvietėje, visuose 
priemiesčiuose ir miesto ribose gali 
įvykti įvairių atsitikimų", — sakė M. 
Šatienė. 

Po pranešimų tarybos pirminin
kas kvietė susirinkusius užduot i 
klausimus provincijolui. Keli klausė
jai norėjo žinoti, ar tėvai jėzuitai ne
galvoja parduoti vienuolyną ir Jau
nimo centro pastatus, nes visuome
nėje tenka išgirsti daug kalbų apie 
tai. Jėzuitų provincijolas kun. Aldo
nas Gudaitis, SJ, klausėjus ir lietu
vių visuomenę užtikrino, kad pasta
tai nebus parduodami tol, kol jie bus 
reikalingi Lituanistinei mokyklai ir 
lietuvių visuomenės poreikiams ir 
patys pajėgs išsilaikyti. 

Tarybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus tarybos ir valdybos vardu pa
dėkojo provincijolui už geras žinias ir 
kartu kvietė lietuvių visuomenę ne
tikėti skleidžiamais gandais ir naudo
tis esamomis patalpomis, kuriose su
lauksite malonaus patarnavimo. 

Antanas Paužuo l i s 
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DEVYNERIŲ METŲ 
MIRTIES SUKAKTIS 

AtA 
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PREUSS ^ ^ k ^ ^ H H^HH 
2007 m. kovo 2 dieną sueina devyneri metai, kai Tave Viešpats 

pašaukė ir išėjai į Jo globą. Bet tiek daug liko neblėstančių prisimi
nimų ir darbų. Tu visada buvai ir esi artimai su manimi. 

Vyras Adolfas 

PAREIŠKIMAS DEL 
DVIGUBOS PILIETYBĖS 

Savo 2006 m. gruodžio 20 d. pot
varkiu Nr. 418 ministras pirminin
kas sudarė darbo grupę klausimams, 
susijusiems su Lietuvos pilietybės 
samprata. Regina Narušienė, J. D., 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkė, buvo paskirta į šią gru-
pę. 

Darbo grupė veikė, nepranešant 
apie tai PLB pirmininkei. Ji nebuvo 
informuojama apie posėdžius ar pa
kviesta dalyvauti diskusijose ir 
svarstymuose. Artėjant laiko termi
nui pateikti darbo grupės pasiūly
mus, PLB pirmininkė kreipėsi į mi
nistrą pirmininką informacijos dėl 
darbo grupės veiklos. Sužinojusi, jog 
darbo grupė jau surašiusi savo pasiū
lymus be jokio indėbo iš PLB, pir
mininkė paprašė darbo grupės pasiū
lymų teksto. Jis buvo gautas. Iš kar
to, vasario 12 d., PLB komentarai 
buvo pateikti darbo grupei ir mi
nistrui pirmininkui. Vasario 27 d. 
spaudoje buvo pranešta apie darbo 
grupės sprendimus. 

Darbo grupės pasiūlymų rengime 
PLB nedalyvavo. PLB pateikė atskirą 
ir skirtingą nuomonę dėl darbo 
grupės rekomendacijos suteikti už
sienio lietuviams „ypatingo ryšio su 
Lietuvą" statusą. PLB buvo rašiusi 
savo pastabose, kad toks statusas 
nėra priimtinas. 

PLB kviečia susipažinti su darbo 
grupės ir PLB pasiūlymais, kurie bus 
patalpinti PLB interneto svetainėje 
www.plbe.org 

Užsienio lietuviams „ypatingo 
ryšio su Lietuva statusas" nėra pri
imtinas dėl šių ir dar kitų priežas
čių: 

1. Darbo grupė neieškojo ir nes
varstė jokių alternatyvų savo „ypa
tingo ryšio" sumanymui, teisinantis, 
jog tai būtų Konstitucijos ir Kons
titucinio teismo „apėjimas". Nebuvo 
noro ieškoti kito varianto. Ten, kur 
yra noras, ten ir galima rasti konsti
tuciškai priimtinas teisiškas gali
mybes. 

2. Siūlomas statusas yra užsienio 
lietuvių ir Lietuvos tautos žemini
mas. Toks statusas (neleidžiantis bal
suoti bei dalyvauti politiniame gyve
nime) yra įvairiose valstybėse teikia
mas asmenims, kuriais nepasitikima 

- nusikaltusiems asmenims, buvusių 
okupantų atstovams, dar devyniolik
tame šimtmetyje - moterims, ir taip 
toliau. Tie žmonės yra tuo metu tose 
šalyse laikomi tarsi antrarūšiais. 

3. Be politinių teisių asmuo ne
turi indėlio į tautos ateitį, jis praran
da viltį ir solidarumo su bendra
piliečiais jausmą, atsitolina nuo tė
vynės. Grįžimo į Lietuvą tikimybė tik 
sumažės. 

4. Europos Sąjungos šalių (nors 
ne Lietuvos) piliečiai turi politines 
teises Lietuvoje — balsuoti ir kandi
datuoti į savivaldybių, kuriose jie 
gyvena, tarybas. Tai yra diskrimina
cija prieš užsienio lietuvius. 

5. Užsienio lietuviai būtų atskirti 
nuo giminių — vaikai nuo tėvų, se
nelių, brolių ir seserų; seneliai nuo 
vaikaičių, nors šeima yra visuomenės 
ir valstybės pagrindas. 

6. Sprendimas sumažintų jau 
mažą tautą, kurioje su laiku apsi
gyvens svetimtaučiai, reikia manyti, 
kad jie ilgainiui taps piliečiai, o da
bartinių emigrantų bei išeivių piliety
bė bus nubraukta. 

7. Toks sprendimas neišvengia
mai provokuotų piliečius nuslėpti 
užsienio gyvenamosios šalies piliety
bės įgijimą. Žmonės, kurie elgsis 
dorai, nukentėtų, o slapukautojai 
išlaikytų visas teises. 

8. Tai pakenktų ir gal net griautų 
Lietuvių Bendruomenės ir kitų orga
nizacijų užsienyje ideologinius pama
tus, nes užsienio lietuviai prarastų 
norą padėti Lietuvai, kai jai reikės 
pagalbos. Užsienio lietuviai jausis 
nebereikalingi valstybei. 

9. Kaip ilgai Lietuva finansuos 
programas tautiečiams užsienyje, 
kuriems dabar šį statusą siūlo? 

10. Pasaulis tapo atviresnis ir 
glaudesnis. Vis daugiau kraštų randa 
įvairius būdus įteisinti dvigubą pilie
tybę, bet Lietuvos valdžia, rodos, net 
nenori atsižvelgti į tai. 

11. Juk yra kitų teisiškų galimy
bių. 

Turime atsiminti, kad Lietuva 
yra parlamentinė valstybė, kurios 
politinę raidą nustato Seimas. Kai 
supainiojame atskirų valdžios dalių 
kompetencijas, prarandame esminę 
demokratijos prielaidą. 

A t A 
DANUTĖ GARBONKIENĖ 

Į amžinybę iškeliavo 2007 m. vasario 27 d. 
Danutė Garbonkienė-Statkutė gimė Šiauliuose. Po Antrojo pa

saulinio karo kartu su a.a. vyru Vaciu Garbonkum persikėlė i 
Angliją, o 1962 m. atvyko į JAV 

Giliai liūdėti liko brolis Vytas Statkus, gyvenantis Brisbane, 
Australijoje; sūnus Viktoras Garbonkus su žmona Giedra; sūnus 
Vacys Ričardas Garbonkus su žmona Laima; anūkė Renata su vyru 
Steffen Tiškus ir proanūkė Talija, anūkas Viktoras Garbonkus su 
žmona Vilija ir proanūkiai Sigita ir Kuris. 

A. a. Danutė bus pašarvota sekmadienį, kovo 4 d. Petkaus laido
tuvių namuose Lemonte, 12401 So. Archer Ave. 

Lankymo laikas nuo 3 vai. p.p. iki 7 vai. v. 
Laidotuvės įvyks pirmadienį, kovo 5 d. Šv. Mišios bus aukojamos 

10 vai. ryto Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos bažnyčioje, PLC, 
Lemonte. Po Mišių a.a. Danutė bus palydėta į Šv. Kazimiero lietuvių 
kapines. 

Vietoje gėlių prašome aukoti „Saulutei" arba „Vaiko vartai j 
mokslą" organizacijoms. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. 

Ilsėkis ramybėje. 

Liūdinti še ima 

Brangiai motinai 
A t A 

DANUTEI GARBONKIENEI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą sūnui VACIUI ir LAI
MAI GARBONKAMS, sūnui VIKTORUI ir GIEDRAI 
GARBONKAMS bei jų šeimoms. 

Alė ir Adolfas Ruibiai 
Vitalija, Alvydas ir Siga Vasaičiai 

Andrea ir Valdas Vasaičiai 

A t A 
DR. GENOVAITEI MAČIŪNIENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui dr. 
ALGIRDUI MACIŪNUI, dukroms dr. DANUTEI 
MOCKIENEI, dr. JŪRATEI ir dr. GRAŽINAI, sūnui 
dr. prof. ROBERTUI bei jų šeimoms ir artimiesiems. 

Vysk. Paulius A. Baltakis, OFM 
Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos direktorių taryba 

ir raštinės tarnautojos 

^m^mgf mrs&nmms ttDgorttoo^^ 
:^<:i: :^^.A<: : 

LSS išeivijoje garbės nariui, buvusiam Gen. T. Dau
kanto Jūrų šaulių kuopos vadui 

A t A 
EDMUNDUI VENGIANSKUI 

mirus, Šaulių sąjungos vardu reiškiame gilią užuo
jautą žmonai EMILIJAI BRONEI, giminėms, arti
miesiems ir Jūrų šauliams. 

Pik. Itn. Juozas Sirvinskas 
Saulių vadas Lietuvoje, 

Mykolas Abarius 
Saulių vadas išeivijoje 

http://www.plbe.org
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APYLINKĖSE 

• Lietuvos generalinis 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, Pasau
lio 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". 

• J a u n i m o centro pavasarinė 
mugė vyks kovo 3 (šeštadienį) ir ko
vo 4 (sekmadienį) dienomis nuo 10 
vai. r. iki 3 vai. p.p. didžiojoje salėje. 
Galėsite įsigyti įvairiausių papuošalų, 
knygų, meno dirbinių, saldumynų, 
margučių, verbų ir t.t. Vaikams juok
darys dovanos balionus, praves žai
dimus, suaugusiems bus loterija. Sek
madienį 10:30 vai. r. tėvų jėzuitų kop
lyčioje šv. Mišios. 1 vai. p.p. vyks kon
certas, kuriame dalyvaus jaunieji ta
lentai, vadovaujami mokytojos Jolan
tos Banienės ir vokalinė instrumen
tinė humoristinė trupė „Padainuo
kim ten, kur stovim". Kavinėje pasi
vaišinsite lietuvišku maistu. Stalus 
galite užsisakyti tel. 708-447-4501 
(Milda Šatienė) arba 708-636-6837 
(Anelė Pocienė). Kviečiame visus ap
silankyti pavasarinėje mugėje. 

• Gavėnios misijos Cicero S v. 
Antano parapijoje vyks pirmadienį, 
antradienį ir ketvirtadienį, kovo 5, 6 
ir 8 dienomis. Misijų pradžia kasdien 
5:30 vai. p.p. Pirmadienį misijas ves 
kun. Kęstutis Trimakas. Kitomis die
nomis — kun. Rytis Gurkšnys, SJ. 
Tai graži proga dvasiškai pasiruošti 
šv. Velykom. Visi kviečiami dalyvauti. 

• Vieninte lė l ie tuviška 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. Lietuvių 
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, 

Arturas Varnas. Tai 1 vai. 30 min. (su 
pertrauka) dainuojamosios poezijos sti
liumi atliekama gera lietuviška poe
zija. Kviečiame pabūti kamerinėje ap
linkoje, pasiklausyti dainuojamosios 
poezijos ir pabendrauti su aktoriais. 

•Č ikagos lietuvių skautai kovo 
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 

•Kovo 11 d., trečią Gavėnios sek
madienį, po šv. Mišių visus kviečiame 
į Svč. Mergelės Marijos Gimimo para
pijos bažnyčios parapijos salę trum
pam renginiui „Laimingas Viešpaty
je". Po renginio vaišinsimės mieli
niais blynais. 

• Kviečiame vaikus ir tėvelius j 
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, Arturas Varnas. Prieš 
ir po spektaklio veiks kavinė. Bilieto 
kaina - 12 dol. Bilietus galima įsigyti 
„Lietuvėlėje", „Bravo", „Smilgoje". 
Teirautis tel. 708-681-8094. 

• K o v o 18 d., sekmadienj, PLC 
didžiojoje salėje, 14911 127th Street, 
Lemont, vyks JAV LB Lemonto apy
linkės narių metinis susirinkimas. 
Aptarsime praėjusių metų apylinkės 
valdybos veiklą, išklausysime finan
sinę ataskaitą, į valdybą rinksime 
naujus narius, numatysime gaires 
ateičiai. Visus Lemonto ir apylinkių 
narius kviečiame aktyviai dalyvauti. 

•Lituanistinių mokyklų mokytojų 
dėmesiui. Dėl Lietuvoje šiais metais 
vykstančios dainų šventės, pakeistas 
mokytojų tobulinimosi kursų laikas. 
Kursai Dainavoje šiais metais vyks 
birželio 24 - liepos 1 dienomis. Tel. 
pasiteiravimui: 630-435-6349 (Aud
ronė Elvikienė) arba ei. paštas: 

audronee@ gmail. com 

• J a u n i m o (14-21 metų) 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 

Arvydas D. Vanagūnas, Oak Park, IL, už „Draugo" išleistą 2007 
m. kalendorių atsiuntė 100 dol. auką. Esame dėkingi už paramą 
„Draugui". 

Ona A. Budėjus iš Palos Heights, IL, džiaugiasi naujuoju — šių 
metų — „Draugo" kalendoriumi ir už jį atsiuntė 100 dol. auką. Linkime, 
kad visos dienos, tame kalendoriuje pažymėtos, jai būtų laimingos. Dėkui 
už auką! 

„Siunčiame Jums 200 dol. auką Naujų metų proga — Jaunųjų atei
t ininkų sąjungos vardu. Linkim toliau tęsti sėkmingą darbą", — rašo 
mums JAS pirmininkė Laima Sidrytė Aleksienė. Esame labai dėkingi 
už auką ir linkime kuo sėkmingiausių veiklos metų jauniesiems atei
tininkams! 

Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje 

6500 S. Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-6500 

Balzeko lietuvių kultūros muziejus kviečia visus paminėti Kovo 11-tą 
- Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną - rimtai ir smagiai žiūrint 
lietuvių bei amerikiečių trumpus filmus! Jūsų laukia ne tik įdomi kino 
programa, bet ir susitikimas su filmų kūrėjais! 

Kino festivalio programa 

Penk tad ien į , kovo 9 d.. 7 vai, v.: 
Kristijono Vildžiūno vaidybinis filmas „You Am I/Aš e s u tu" 

(2006, 90 min.). Bendras Uljanos Kim studijos (Lietuva) ir Pandora Film 
Production (Vokietija) projektas. 

Šeštadienį, kovo 10 d.. 6 vai, v: 
Susitikimas su Riek Edward Pūkis. Pusantros valandos t rukmės 

programoje matysite septynis, apdovanojimus pelniusius, šio režisieriaus 
trumpo metražo Įvairaus žanro bei tematikos filmus. Vienas jų - „Iki 
k i to karto, Lithuania" (2006 m., 30 min.). 

Sekmadieni, kovo i i d.. 2 vai, p.p. 
Jaunosios kartos lietuvių kino režisierių trumpo metražo vaidybiniai 

filmai: Ramūno Greičiaus erotinė drama-komedija .,Baltos d ė m ė s 
mėlyname" (2004 m., 20 min.); S imono Aškelavičiaus diplominis dar
bas „Lietuviškos grožybės" (2005 m., 28 min.); čikagietės R a m u n ė s 
Rakauskaitės filmas , ,Sūrininkas" (2006 m., 10 min.); Kęstučio Gu
davičiaus filmai: „Perspektyvi pora" (10 min.) ir „Normali pora" 
(20 min.). 

Filmus rodysime muziejaus salėje antrame aukšte. Vietų skaičius ri
botas. Prašome registruotis iš anksto kiekvienai minifestivalio dienai tel.: 
773-582-6500. Įėjimas nemokamas. Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago, IL 60629. 

This program is made possible in part by a grant from the Illinois Humanities 
Council, the National Endowmwnt for the Humanities, and the Illinois General 
Assembly. 

Joan A. Stoškus, Palos Park, IL, atsilygindama už „Draugo" pre
numeratą, pridėjo dar labai dosnią 100 dol. auką. Tariame širdingą ačiū! 

Algimantas Damijonai t i s iš Elmhurst , IL, a tnau j indamas 
„Draugo" prenumeratą, kartu atsiuntė dar 100 dol. auką. Pa rama labai 
reikalinga ir vertinama. Reiškiame gilią padėką! 

mmĮmmmtm—i 

Vasario 25 d. Lietuvių daiies mu
ziejuje. PLC. Lemont. vyko Vytauto 
Mažeho knygos .Portretai" pristaty
mas. O dabar norintys gali šį nuot
raukų albumą įsigyti ..Draugo" kny
gynėlyje. 

Vytautas Maželis pradėjo foto
grafuoti dar mokykloje. Jaunystėje 
fotografavęs Lietuvą, svetur jis per
kėlė savo viziją į žmones. Ši knyga ir 

yra jo sukurtų portretų rinkinys. Tai, 
sakyčiau, istorinis fotoalbumas, nes 
jame rasime daug veidų, kurių jau 
nebėra tarp mūsų. Knygoje šalia 
kiekvieno portreto parašyta ne tik fo
tografuojamojo pavardė, bet ir duo
tas trumputis jo gyvenimo aprašy
mas. Vienintelio dalyko, ko pasige
dau knygoje — nėra fotografijų pa
darymo datos. Tuo laiku, kai jos buvo 
daromos, tai gal buvo ir neaktualu, 
bet žiūrint nuot raukas dabar, 
norėtųsi žinoti, kada jos buvo 
padarytos. 

V Maželio fotoalbumas „Portre
tai" gali būti ne tik dovana fotografi
jų mėgėjui, tai knyga, kurią turėtų 
įsigyti visi, kas domisi išeivijos gyve
nimu. Manau, kad ji reikalinga ir li
tuanistinėms mokykloms, kad mo
kiniai galėtų susipažinti su išeivijos 
šviesuoliais. 

Knygos kaina — 30 dol. Knygą 
galima įsigyti paštu, pr idedant 9 
proc. mokestį, užsisakant IL valstijo
je. Persiuntimo kaina - 5 dol. Per
siunčiant daugiau knygų, už kiek
vieną papildomą knygą - 2.50 dol. mo
kestis. 

Paruošė L. A. 

„Draugo* knygynėlio adresas: 4545 W. 63th Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500 

http://mail.com
mailto:jaunimo-rekolekcijos@comcast.net

