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Užsieniečio knygoje lietuvis 
siejamas su narkotikų verslu 

Viena iš ataskaitos rengėjų — valsty
bės sekretorė Condoleezza Rice. 

Ataskaitoje 
negailima 
kritikos ir 
draugams, 
ir priešams 

Washington, DC, kovo 6 d. 
(AFP/BNS) — Jungtinės Valstijos sa
vo kasmetinėje ataskaitoje apie žmo
gaus teisių padėti pasaulyje įvardijo 
Siaurės Korėją ir Iraną kaip vienas 
didžiausių žmogaus teisių pažeidėjų, 
nors pastaruoju metu ėmėsi žingsnių 
užmegzti diplomatinius kontaktus 
su šiomis šalimis. 

Valstybės departamento pareng
toje 2006 metų ataskaitoje apie žmo
gaus teises esama priekaištų ir pa
čiai JAV vyriausybei — ji kritikuoja
ma už elgesį su teroristine veikla įta
riamais asmenimis. Dokumente ra
šoma, kad „mūsų demokratinė val
dymo sistema nėra neklystanti, bet ji 
yra atskaitinga". 

Kaip ir ankstesniais metais, į ša
lių, kuriose sistemingai pažeidžia
mos N u k e l t a į 7 psl. 
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•Lietuvių telkiniuose. 
•Senose demokratijose 
Lietuvos politikai 
atranda naujas tiesas. 
•Pastangos dėl Aušros 
Vartų parapijos 
išgelbėjimo įgavo 
kryptingumo. 
•„Margučio" radijo 75 
metų sukakti minint. 
•Ata Ramutę Plioplytę 
išlydėjus. 
•Kino festivalis Balzeko 
muziejuje. 
•Kvietimas į vigiliją. 
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1 EUR — 3.45 LT 

Įuratė Skėrytė 
Alfa.lt 

Buvęs ministras, Kovo 11-osios 
Akto signataras Audrius Butkevičius 
galbūt yra įsivėlęs į tarptautinę nar
kotikų kontrabandą. Taip teigiama 
buvusio Kanados diplomato, Califor-
nia universiteto profesoriaus Peter 
Dale Scott, knygoje „Narkotikai, naf
ta ir karas". 

„OPS atstovas Gruzijoje yra Au
drius Butkevičius, buvęs Lietuvos 
gynybos ministras, dabartinis Badrio 
Patarkatsishvili patarėjas", - rašoma 
2003 m. išleistoje knygoje. 

Knygoje „Narkotikai, nafta ir 
karas" buvęs diplomatas nagrinėja 
nusikalstamo pasaulio, politikų ir 
kariškių ryšius su narkotikų ir gink
lų kontrabanda užsiimančiais nusi
kalstamais karteliais. Taip pat daug 
kalbama apie padėtį posovietinėse 
valstybėse, tarp jų - Ukrainoje, Ru
sijoje, Gruzijoje. 

P D. Scott yra parašęs ne vieną 
knygą panašia tema: „Konspiracijos 
karas" (1972), „Nusikaltimas ir jo 
priedanga: CZV, mafijos ir Dallas-Wa-
tergate ryšys" (1977), „Kokaino poli
tika: narkotikai, kariuomenė ir CZV 
Centrinėje Amerikoje" (1991, 1998) 
ir pan. 

Knygoje „Narkotikai, nafta ir 
karas" P D. Scott savo teiginius re
mia įvairių buvusių pareigūnų liudi
jimais. Rašydamas apie OPS, šalia 
kurio pavadinimo minima A. Butke-

Aurinus Butkevičius. 

vičiaus pavardė, kanadietis vadovau
jasi buvusio Ukrainos žvalgybos tar
nybos pareigūno Sergejaus Petrovo, 
vėliau tapusio Prancūzijos piliečiu ir 
pasivadinusiu Sergejumi Rodinu, liu
dijimu. 

„OPS (organizuotas nusikalsta
mas susivienijimas) į narkotikų gabe
nimą įsitraukė maždaug 1990-ųjų 
pradžioje. Nuo 1995 m. OPS trans
portuoja heroiną (pagamintą Afga
nistane) iš Tadžikijos į Europos šalis 
per Rusiją su Rusijos gynybos minis
terijos pagalba", - rašoma knygoje. 

Anot minėto S. Rodino, nuo 
2000-ųjų OPS įsitraukė ir į kokaino 
kontrabandą iš Kolumbijos. Šie nar-

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr. 

kotikai į Europą esą gabenami per 
Novorosijsko ir Sankt Peterburgo 
uostus. 

Prieš ketverius metus S. Rodinas 
savo surinkta informacija pasidalijo 
su Vokietijos ir Prancūzijos specialio
siomis tarnybos. Anot knygos, buvo 
pradėtas tyrimas, bet jokių apčiuo
piamų rezultatų jis nedavė. 

2004-ųjų sausį Pietų Afrikoje bu
vo susprogdintas S. Rodino automo
bilis. 

Minėtame leidinyje kaip viena iš 
OPS priedangos bendrovių minima 
kompanija „Far West Ltd". Šiame 
kontekste ir vėl išlenda lietuvio pa
vardė. N u k e l t a į 6 ps l . 

Policininkas — per 40 valandų 

Čikagos policijos automobilis 

Čikaga, vasario 7 d. (AP/„Drau-
go" info.) — Kaip rodo neseniai nau
jienų agentūros AP atliktas žurnalis
tinis tyrimas, net 30 JAV valstijų po
licininkams leidžiama pradėti darbą 
vos juos pasamdžius. 

Neretai uniformuoti bei gink
luoti naujokai važinėja miestų gat-

Brett Giutafson nuotr. 

vėmis be vyresnių policijos narių 
priežiūros praėję vos 40 valandų mo
kymo kursus. Pastarieji kursai — tai 
daugiausia kompiuterio ekrane per
skaityti ar peržiūrėti pamokymai, 
nedaug ką bendro turintys su realiu 
tvarkos saugotojo darbu. 

Nukelta į 6 psl . 
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rimjviŲTEiMNmt 
INDIANAPOLIS, IN 

NAUJI LB INDIANAPOLYJE 
VEIKLOS METAI 

Indianapolio Lietuvių Bendruo
menė (ILB) paminėjo Lietuvos Ne
priklausomybės šventę ir pradėjo dar 
vienus veiklos metus ILB valdybos 
rinkimais. w 

Vasario 17 d. Indianapolio Lie
tuvių Bendruomenė" vėl susirinko į 
Vasario 16-osios minėjimą. Nepri
klausomybės šventės minėjimas buvo 
puiki proga pasidžiaugti visų pra
ėjusių metų darbo vaisiais: pagausė
jusia bendruomene, Indianapolio li-

Vasar io 16 d . m i n ė j i m e dalyvavo ir l i tu

anistinės mokyklos auklėt iniai 

Otono Balčiūno nuotr. 
tuanistinė8 mokyklos mokinių būriu, 
nauju internetiniu puslapiu (www. 
indylt.org) ir „Biru Bar" kapela. 
Smagu, kai visa tai įvyko per viene
rius metus. 

Šventę pradėjome Purdue uni
versiteto profesoriaus Aldo Kriau
čiūno sveikinimo kalba sugrąžinusią 
mus dešimtmečiais atgal ir padėjusiai 
suprasti Vasario 16-osios aplinkybes, 
sužinoti apie signatarus, apie tvyro
jusią atmosferą ir sklandžiusią nuo
taiką. Jo domėjimasis istorija suteikė 
galimybę nutiesti labai įdomias para
leles apie Lietuvos ir JAV nepriklau
somybės kelią, angliškai kalbantiems 
šventės svečiams. 

Sis susibūrimas buvo puiki proga 
paskelbti mokyklos vardo rinkimo 
konkurso rezultatus, kurie nulėmė, 
jog nuo šiol mokyklą vadinsime In
dianapolio lituanistine mokykla. Jau 
ne pirmą kartą susirinkusius džiugi-
no mokyklos mokiniai. Sį kartą mo
kyklos direktorė Irena Jucevičiūtė 
parengė šiai progai skirtą programą, 
kurią papildė piešinių paroda Lie
tuvos nepriklausomybės tema. Lie
tuviškų dainų dainavimas ir eilėraš
čių deklamavimas per pirmą mokyk
los gyvavimo pusmetį gana sėkmin
gai prigijo ir tikrai nustebino šventės 
svečius. Maži ir dideli tikrai dėjo vi
sas pastangas sklandžiai išdainuoti 
lietuviškas tautines dainas ir gali tuo 
pagrįstai didžiuotis. 

Su šia švente sutapo ir naujai 
atgimusios Indianapolio Lietuvių 
Bendruomenės valdybos narių rinki
mai, kurie, ko gero, taps tradicija. 
Savotišku nuveiktų darbų susumavi
mu, atskaitos tašku ateities planams 
ir darbams, kurių kartais būna net 
per daug, kai pagalvoji apie bendruo
menės gretas. I valdybą slaptu balsa
vimu buvo išrinkti: Jonas Beleckas, 
Adrija Beleckienė, Irutė Jucevičiūtė, 
Raimonda Balčiūnienė, Rymantas 
Gužulaitis, Edita Ubartaitė, Goda 
Tribandytė, Darius Treinys ir Min-

v 

daugas Žekonis. Jonas Beleckas 
valdybos buvo išrinktas toliau eiti 
bendruomenės pirmininko pareigas 
dar vieniems metams. Valdybos nau
jieji nariai ir aktyviai prisidėjusieji 

M a ž i ir d i d e l i s tengės i g r a ž i a i pada inuot i l i e t u v i š k a i . 

Otono Balčiūno nuotr. 

prie bendruomenės veiklos Indiana
polio lietuviai buvo labai nudžiuginti 
Jono Belecko kandidatūra ir jo visų 
metų triūsu. Kiekvienam jų buvo 
įteikti marškinėliai su Indianapoliu 
Lietuvių Bendruomenės logotipu ir 
prierašu, apibūdinančiu nuveiktus 
darbus. Turėjome ir „Direktorę", ir 
„Mokytoją", ir „Barą", bet labiausiai 
pradžiugino Adrijai Beleckienei įteik
ti marškinėliai su užrašu „Preziden
tienė", už supratimą ir nuolatinę pa
ramą vyrui Jonui Beleckui, jam rū
pinantis bendruomenės reikalais. 

Nors Indianapolio lietuviai gau
sa pasigirti ir negali, jie tai kompen
suoja savo veikla ir iniciatyvomis. 
„Biru Bar" kapela buvo suburta Jo
ninių šventei, kuri tęsia veiklą iki 
šiol, linksmina savus ir kitų Ame
rikos miestų lietuvius. Ne išimtis bu
vo ir Nepriklausomybės šventė, kurią 
praskaidrino kapela, vadovaujama 
Otono Balčiūno. Jau greit vienerius 
metus švęsianti kapela į repertuarą 
įtraukė ne tik lietuvių liaudies dai
nas, bet ir lietuvių tautinius šokius, 

kurių mokėsi, o gal kai kurie ir iš 
naujo mokosi šventės svečiai. 

Tai taip gyvuoja Indianapolio 
Lietuvių Bendruomenė, laukdama 
pavasario. 

Edi ta Ubar ta i tė 

ĮDOMŪS IR SPALVINGI ŽINGSNIAI 
Vasario 4 d. po ilgokos per

traukos vėl teko būti Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijoje Cle-
veland, Ohio. Po Šventų Mišių prie 
išėjimo visiems buvo kažkas dalina
ma. Pasiėmiau ir aš. Pasirodo, tai 
„Mūsų žingsniai", metrikoje save ap
tariantys, kaip neperiodinis parapijos 
leidinys. Pažymėta, kad jį redaguoja 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ, ir Ni
jolė Kersnauskaitė. Foto apžvalga 
rūpinasi Giedrė Kijauskienė. 

Parapijos kavinėje teko atsipa-
žinti su klebonu-redaktoriumi, kuris 
supažindino su kita, ką tik paminė
ta, šio leidinio redaktore. Lyg tai per 
miglas esu apie „Mūsų žingsnius" 
girdėjęs, bet iki dabar jo tikrai nebu
vau matęs. Tai įdomus leidinys, nie
kuo nepanašus į parapijų leidžiamus 
informacinius biuletenius. Iš tikro, ir 
Ši parapija turi savo biuletenį, kuris 
tipiškas kitiems panašios užduoties 
leidinėliams. 

„Mūsų žingsniai" leidžiamas jau 

25 metai. Taigi, šimet yra ar turėtų 
būti švenčiamas jo sidabrinis jubilie
jus. Grįžęs namo, pasitikrinau „Lie
tuvių enciklopedijos" papildymuose, 
ką ten apie šį leidinį rašoma: „'Mūsų 
žingsniai' — savaitinis Clevelando ir 
apl. žiniaraštis, pradėtas 1978.X.29. 
Vasarą pertraukiamas. Red. kolekty
vas: kun. G. Kijauskas, B. Gaidžiūnas 
(iki 1981.IV), N. Kersnauskaitė. Fo
tografijų parūpina VI. Bacevičius". 
Mano apskaičiavimu, pernai spalio 
29 d. leidiniui suėjo 28 metai, bet gal 
jis nebuvo leidžiamas be pertraukos 
ir todėl dabar ant viršelio žymimas 
„Vol. 25". 

Po savaitės į namus paštu gavau 
dar vieną „Mūsų žingsnių" numerį, 
taip, kad jau galima daryti šiokius 
tokius pradinius apibendrinimus. 
Pirmiausia, į akį krenta spalvoti 
viršeliai. Tai Vidmanto Šimkūno, SJ, 
ir Vytauto Sadaukso, SJ, nuotraukos. 
Numeriai pradedami Gedimino Ki-
jausko, SJ, įvadiniu žodžiu, kurį gali

ma laikyti vedamuoju. Viename nu
meryje rašoma apie Dieviškąją šei
mos dovaną, o kitame skatinama at
verti jaunimui tikėjimo grožį. Toliau 
skaitome pasikalbėjimą su kardinolu 
Audriu Bačkiu. Pasikalbėjimas paim
tas iš elektroninio dienraščio „ber
nardinai". Apie šnipinėjimo voratink
lį „Valstiečių laikraštyje" rašė Albi
nas Čaplikas. Ten pat prietarų amžių 
aptarė Algimantas Čekuolis. Kitame, 
iš delfi.lt interneto vartų paimtame, 
rašinyje Česlovas Iškauskas kelia 
klausimą — ar moterys valdys Ame
riką ir pasaulį? Inga Baranauskienė 
tame pat delfi.lt rašo apie Gediminą 
ir Vilniaus įkūrimą. Dar kitame pus
lapyje Milda Tarcijonaitė svarsto „Ža
liosios kortelės" dilemą. Tos svarsty-
bos paimtos iš jau minėtų „bernar
dinų". Atrodo, kad yra pastovūs sky
reliai (jie rasti abiejuose turimuose 
numeriuose). Tai „Dainuojanti jau
nystė" (mintys jaunimui) ir 

Nukelta f 9 psl. 
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Senose demokratijose Lietuvos 
politikai atranda naujas tiesas 

ANDRIUS KUBILIUS 

Kiekvienais metais, kai sausio -
vasario mėnesiais nebūna Seimo 
posėdžių, TS frakcijos nariai lankosi 
Lietuvos miestuose ir miesteliuose, 
kaimuose ir vienkiemiuose. Si kartą 
tai darėme kartu ruošdamiesi ir • 
rinkimams. Nuo praėjusių metų 
pabaigos aplankėme 48 savivaldybes, 
įvyko beveik 500 susitikimų, man 
pačiam pavyko aplankyti 30 savi
valdybių ir dalyvauti daugiau nei 100 
susitikimų. Sutikome tūkstančius 
žmonių, su kuriais kalbėjomės, ginči
jomės, svarstėm ir kūrėm ateities 
Lietuvos gyvenimo projektus. Tai 
tikrai yra nemažai ir tai tikrai nėra 
lengva, tačiau tokie susitikimai, nors 
ir išvargina, bet ir džiugina. 

Patirtis, kurią įgyji tokių susi
tikimų metu, yra neįkainojama, nes 
gali pajusti, kaip keičiasi gyvenimas 
Lietuvoje, ir ne iš kokių nors statis
tikų ar Vyriausybės pasigyrimų, o 
matydamas žmonių veidus ir akis. 
jausdamas tai, kas jiems rūpi. Tai, ką 
išgirdome, kas kartojosi iš susitikimo 
i susitikimą, guls Į mūsų išvadas ir 
apibendrinimus, guls i mūsų darbus 
::ek čia Seime, tiek ir savivaldybėse. 

Noriu pasidalinti keletu pirmųjų 
apibendrinimų. 

N e r a m i n a b e s i d a u g i n a n t i s 
„Kėdainių s i n d r o m a s " 

Pirma, aiškiai galima jausti, kad 
žmonių nuotaikose nebėra tiek daug 
pykčio, kiek tekdavo matyti ir girdėti 
dar prieš kelerius metus. Kadangi 
pykčio erdvė visuomenėje buvo pa
lankiausia vis naujoms populistinėms 
partijoms, tai galime konstatuoti, kad 
ir Lietuvoje, kaip ir kitose pokomu
nistinėse ES naujokėse, erdvė popu
lizmui sparčiai mažėja. Galima tikė
tis, kad tai, ką pastaruoju metu ma
tėme kaimyninėse Latvijoje ar Es
tijoje, kai per nacionalinius parla
mento rinkimus nebeatsirado jokios 
naujos populistinės partijos (o tai 
kartodavosi kiekvienuose parlamen
tiniuose rinkimuose), kad toki reiš
kinį pamatysime ir Lietuvoje. Tokios 
tendencijos, jeigu jos pasitvirtintų, 
teiktų santūraus optimizmo, kad ir 
Lietuvos politinis gyvenimas, ne vien 
verslas ir kultūra, vis labiau persiri-
kiuoja ant europinio gyvenimo bėgių. 

Antra, lankantis Lietuvos pro
vincijoje tenka matyti daug gerų per
mainų, kuriomis žmonės džiaugiasi, 
bet taip pat yra dalykų, dėl kurių 
žmonės piktinasi ir kaip tik reikalau
ja permainų. Daugelis tų permainų 
priklauso ne tik nuo savivaldybės, bet 
ir nuo centrinės valdžios. Kaip pa
vyzdį galėčiau paminėti, kad viena iš 
didžiausių bėdų yra sveikatos apsau
gos sistema. Tik reta savivaldybė yra 
sugebėjusi tinkamiau sutvarkyti sa
vąsias ligonines ar poliklinikas. Pas
taruosius keletą metų vykdyta visai 
neteisinga sveikatos sistemos refor
mos politika, koncentruojant visus 
resursus Vilniuje, Kaune ir Klaipė
doje, ir tokios reformos pasekmės 
dar ilgai labai skaudžiai bus junta
mos Lietuvos provincijoje. 

Trečia, dar vienas dalykas, kurio 
žmonės nuosekliai reikalauja tiek iš 
vietinės, tiek ir iš centrinės valdžios, 
- tai sąžiningumo ir padorumo. 
Žmones jaudina tai, kad kai kuriose 
savivaldybėse formuojasi nomen-
klatūrinės-oligarchinės tendencijos, 

kitaip sakant, tai, kad „Kėdainių sin
dromas" nesunkiai dauginasi ir plin
ta taip pat ir į kitas savivaldybes, kai 
vietos valdžia, remiama ir kokio nors 
vietinio rubikoninio verslo, į savo 
rankas perima vietinę žiniasklaidą, 
terorizuoja visus savivaldai priklau
sančių įstaigų vadovus ir formuoja 
vietines kunigaikštystes, kuriose rin
kimai, kaip ir kaimyninėje Baltaru
sijoje, telieka tik menka demokratijos 
imitacija. Kas labiausiai stebėtina, 
kad tokias vietines oligarchijas sėk
mingai formuoja tiek senosios no
menklatūros likučiai, tiek ir naujoji 
nomenklatūra, labai sėkmingai peri
manti amžinas ir nekintamas „me
džiotojų būrelių" tradicijas. 

Ir ketvirta, - išvados dėl pačios 
rinkimų kampanijos. Akivaizdu, kad 
šioje rinkimų kampanijoje yra gerų 
pasikeitimų, - pvz. sumažėjo dovanų 
ir visokių nemokamų koncertų ar 
vaišių. Nors žiniasklaidą ir skundžia
si, kad dėl to rinkimų kampanija tapo 
nuobodžia ir neįdomia, kad joje nieko 
nevyksta, tačiau turiu pasakyti, kad 
lankantis rajonuose kaip tik atrodo, 
kad tai viena iš intensyviausių rin
kimų kampanijų, kokias tik yra tekę 
matyti. Tačiau tai ne skambių šūkių 
ir pareiškimų intensyvumas, o kas
dienio bendravimo su rinkėjais inten
syvumas. Lietuvos politikai atranda 
senose demokratijose seniai žinomą 
tiesą, kad visi rinkimai, o ypač savi
valdos rinkimai, yra laimimi vieto
se. 

Be abejo, tenka apgailestauti, 
kad, nors rinkimai ir yra išvaduoti 
nuo tuščio skambesio, tačiau nėra 
randama formų ir būdų, kaip sudo
minti rinkėjus diskusijomis dėl pro
gramų ir veikios principų. Dar dau
giau, paaiškėja, kad rinkimų kam
panijos metu taip vadinamoji žodžio 
laisvė gali tapti visiška savivale, 
kurios niekas nestabdo, kai primi
tyviausias šmeižtas yra gausiai tira
žuojamas ir jokios VRK į tai visiškai 
nereaguoja. Aš turiu omenyje „Su-
botino tiesą", bet ne tik ją. Dėl Su-
botino veiksmų visiškai nenuostabu. 
Nuostabu, kad į tai jokia valdžios ins
titucija nereaguoja - nei VRK, nei 
prokuratūra. Nuostabiau yra dėl A. 
Paulausko Naujosios sąjungos Vil
niuje platinamo specialaus „Karšto 
komentaro" priedo, kuriame dergia
mos visos partijos, išskyrus Naująją 
sąjungą, o konservatoriai tiesiogiai 
Įvardinti žmogžudžiais. Tokiu „Karš
to komentaro" stiliumi galima pasi
džiaugti ta prasme, kad pagaliau 
paaiškėjo, kam ir kokiais pinigais 
toks laikraštis buvo kuriamas ir 
išlaikomas (Zujevas ir Paliukas, „Du
jų asociacija"). Nestebina, kad tai A. 
Paulausko partijos leidinys, stebina 
tik tai, kad Vilniaus mieste NS sąraše 
pirmuoju vadovu yra A. Monkevičius, 
buvęs ministras ir Seimo Etikos sar
gybos vadovas. 

Dujų pinigai yra galingas dalykas 
ir matyti, kad mūsų politikams iš šių 
pinigų įtakos bus nelengva išsiva
duoti. Net ir kalbant apie politikos 
etiką. Dujoms politikos etika yra 
nereikalinga ir net kenksminga. Kaip 
čia neprisiminsi praėjusios savaitės 
Lenkijos įvykių, kai buvo paskelbta 
ataskaita apie padėtį jų buvusiame 
saugume, kuris buvo kiaurai infil
truotas Rusijos įtakos ir įvairiausiais 
būdais įtakojo Lenkijos politinį gy
venimą bei viešąją nuomonę. Lietu
vos politikos laukia dar nelengvas 

lenkiškas išsivadavimo kelias, vaduo
jantis nuo dujinių, saugumietiškų a r 
nomenklatūrinių įtakų, dažnai tar
pusavyje tampriai susijusių. Bet viltis 
vis stiprėja. Jeigu lenkams tai pavy
ko, pavyks ir mums. 

Konstitucinio teismo 
sprendimas sukūrė galvosūkį 

Europos Parlamento r ink imams 

Rinkimų kampanija yra pakan
kamai intensyvi, matyt, yra galvo
jančių, kad savivaldybes galima ne
blogai išnaudoti savai ar savo verslo 
naudai. Tokių pavyzdžių pastarosios 
kadencijos metu yra buvę. Je igu 
anksčiau viskas koncentruodavosi į 
Seimo rinkimus ir į galimybę per ta i 
ką nors privatizuoti, - turime priva
tizuotą dalį Seimo, - tai dabar jau y ra 
suvokta, kad ir savivaldybės, į kurias 
ateina europiniai pinigai, ypač nauja
jam laikotarpiui, taip pat gali būt i 
pakankamai neblogas pajamų šalti
nis. Kiti nori apginti savivaldybes ir 
pasiekti, kad savivaldybės liktų są
žiningom institucijom ir ten būtų 
sprendžiami bendruomenės reikalai. 

Dėl pačių diskusijų, kuri sistema 
geresnė. Konstitucinis Teismas priė
mė savo sprendimą, mes jį gerbiam, 
turėsim progų svarstyti. Būtų gerai, 
kad tos svarstybos nebūtų atidėtos 
iki kitų savivaldos rinkimų prieangio 
(kiti savivaldos rinkimai bus 2011 
m.). Būtų blogai, jeigu prie savivaldos 
rinkimų sistemos grįžtume 2010 m. 
Aš manau, kad po šių savivaldos rin
kimų mums reikės sėsti ir labai rim
tai galvoti apie kai kuriuos esminius 
valstybės sąrangos dalykus, įskai
tant, pvz., ir apskritis. Ir tuo pačiu 
kalbėti apie būsimą savivaldos sis
temą ir būsimus rinkimus. Pasaulyje 
rinkimų sistemų yra įvairių - tiek 
tiesioginių, tiek partinių, - pagal 
sąrašus. Kaip rodo demokratinių val
stybių patirtis, ir vienaip, ir kitaip 
renkant savivaldybes demokratijos 
principai yra gerbiami ir visiškai 
atspindimi, todėl nebūtų galima labai 
griežtai sakyti, kad kuri nors rin
kimų sistema yra demokratiškesnė 
už kitą. 

Mes susidursime su kai kuriomis 
problemomis svarstydami rinkimų 
sistemą po Konstitucinio Teismo 
sprendimo, kai galvosime apie Eu
ropos Parlamento rinkimus, kuriuo
se, remiantis ES priimtomis direk
tyvomis, visoje Europoje taikoma tik
tai partinių sąrašų sistema. Konsti
tuciniam Teismui išdėsčius doktriną, 
kad tokia sistema lyg ir neatitinka 
mūsų Konstitucijoje apibrėžtos de
mokratijos principų, mums teks sukti 
galvą, ar visa ES atitinka lietuviškos 
demokratijos principus. Jeigu galima 
taip ironiškai pasakyti. 

Dėl oligarchinių tendencijų. Besi
formuojančiai oligarchinei sistemai 
kaip tik būtų gerai, jeigu savivaldy
bės taryboje būtų kiek galima dau
giau individualiai išrinktų, neatsto
vaujančių partijoms narių, nes tokiu 
atveju jiems nereikėtų įveikti partijų 
pasipriešinimo, taip pat ir pasiprie
šinimo, kurį realizuotų ne tik vietinis 
partijos skyrius, bet ir visa partija. 
Yra apie ką pagalvoti. Estijos Kons
titucinis Teismas prieš porą metų yra 
priėmęs panašų sprendimą, estai yra 
pakeitę r inkimų sistemą ir įvedę ga
limybę bendruomenėms, visuomeni
nėms organizacijoms savo sąrašais 
dalyvauti rinkimuose. Kai mes kole
gų estų paklausėme, koks yra di
džiausias poveikis savivaldybei po 
tokių rinkimų, kai žmonės išrenkami 
būtent tokiu būdu, jų atsakymas bu
vo paprastas - žmonės, neatstovau
jantys partijoms, daugelyje savivaldy
bių yra pagrindinis savivaldybių 
nestabilumo šaltinis. Neturėdami už 
savęs tam t ikros partinės priežiūros, 
atsakomybės nacionalinei partijai jie 
gana lengvai keičia savo poziciją -
pabūna su vienais, su kitais, ir tai 
įneša daug sumaišties į savivaldybės 
darbą. Gal tose savivaldybėse, kur 
formuojasi oligarchinis „stabilumas", 
toks nestabilumas ir būtų sveikas 
dalykas, bet tai jau ilgesnių svars
tymų reikalas. Konstitucinis Teismas, 
savo nutar ime brėždamas tam tikrą 
perspektyvą, atkreipia dėmesį į tai, 
kad renkantis būsimąją rinkimų sis
temą, reikia išvengti tokios sistemos, 
kuri į savivaldybes įneštų visiškai 
nereikalingo chaoso ir nestabilumo. 

Vasario 16-os minėjime Detroite „Už nuopelnus Lietuvai ir aktyvią veiklą 
lietuviškoje visuomenėje" buvo pagerbtas Saulius Anužis — Vasario 10 d., 
Grand Rapids, Ml, perrinktas Mičigano valstijos Respublikonu partijos pir
mininku. Nuotraukoje: Liana Butkunaite, Saulius Anužis Ir Karina Puško-
riutČ. Jono Urbono nuotr. 
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Pastangos dėl Aušros Vartų 
parapijos išgelbėjimo įgavo 

kryptingumą 
Čikagiškiai kviečia i vigiliją 

Vasario 28 d., trečiadienį, Čika
goje, sesebų kazimieriečių vienuolijo
je, įvyko lietuvių organizacijų atstovų 
posėdis dėl uždaromų bažnyčių, kurį 
suorganizavo Amerikos lietuvių Ro
mos katalikų federacijos Čikagos 
apskrities komitetas (visą straipsnį 
skaitykite kovo 3 d. „Drauge" arba 
„Draugo" internetiniame tinklalapy-
je). Posėdyje buvo kalbama ne tik 
apie Aušros Vartų (AV) parapijos liki
mą, bet ir Sv. Jurgio Shenandoah 
(PA), Šv. Jurgio Niagra Falls (NY), o 
taip pat trijų Čikagos parapijų da
bartinę situaciją. 

Posėdžio pabaigoje buvo priimtos 
trys rezoliucijos, kurios bus nusiųs
tos JAV ir Lietuvos vyskupų konfe
rencijoms, LR ambasadoriui Vašing
tone Audriui Brūzgai, atskiriems 
vyskupams: Pennsylvania vyskupui 
Edward Cullen, Buffalo vyskupui 
Edward U. Kmiec ir New York kardi
nolui Edvvard Egan. Visose rezoliuci
jose pabrėžiama, jog Sv. Jurgio She
nandoah (PA), Sv. Jurgio Niagra 
Falls (NY) ir Aušros Vartų Manhat
tan (NY) parapijos buvo pastatytos 
lietuvių emigrantų lėšomis, jos visos 
pagal 2006 m. rugpjūčio mėn. dvišalj 
susitarimą tarp LR ir JAV yra įtrauk
tos į saugomų lietuviško kultūrinio 

v 

paveldo objektų sąrašą. Sv. Jurgio . 
Shenandoah ir Niagra Falls parapijos 
anksčiau buvo. pasirašiusios sutartis 
su arkivyskupijomis, kurios užtikri
no tolesnį jų gyvavimą, bet, pasikei
tus vyskupams, tie susitarimai buvo 
panaikinti ir paskelbti negaliojan
čiais. Besikreipiantieji prašo padėti 
išsaugoti aukščiau suminėtas lietu
viškas parapijas. 

Kovo 10 d., šeštadieni, 3 vai. 
p. p. lietuviškos Čikagos organi
zacijos kviečia į vigiliją dėl už
daromų lietuviškų parapijų JAV 
Vigilija įvyks Svč. Mergelės Ma
rijos Gimimo bažnyčioje, Mar-
ąuette Parke (69 Street ir Cali-
fornia Ave. sankryža). Vigilija 
baigsis 4 vai. šv. Mišiomis. 

AV parapijiečiai nenuleidžia 
rankų 

Kovo 4 d., sekmadienį, Sv. Mi
šioms lietuvių ir anglų kalbomis prie 
uždarytos AV bažnyčios susirinko pa
rapijiečiai ir New York lietuvių ben
druomenės nariai. Žmonės atsinešė 
kryžius, meldėsi ir giedojo lietuviškas 
giesmes. Vasario 28 d. telefoniniame 
pokalbyje JAV LB New York apygar
dos pirmininkė Ramutė Žukaitė sakė, 
jog vasario 27 d. vakare ji lankėsi pas 
New York kardinolą Edward Egan su 
tikslu perduoti peticiją dėl uždarytos 
AV bažnyčios. Kardinolui atsisakius 
priimti ne tik peticijos nešėjus, bet ir 

y 

pačią peticiją. Pasak R. Žukaitės jie 
peticiją paliko prie kardinolo E. Egan 
sekretoriato durų. 

Los Angeles parodė solidarumą 

Praėjusį savaitgalį solidarumo su 
New York AV parapijiečiais protesto 
akciją surengė Los Angeles lietuviai. 
Šią protesto akciją aprašęs „Lietuvos 
rytas" rašė, jog nors dalis lietuvių 
visuomenės organizacijų narių nepri
tarė ir nedalyvavo demonstracijoje, 
nenorėdami sugadinti gerų santykių 
su Los Angeles kardinolu Roger Ma-

hony, į akciją prie Sv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios atvyko būrys Los 
Angeles lietuvių, tarp jų Lietuvių 
fronto bičiulių nariai, LA valdybos 
atstovai, Šv. Kazimiero parapijiečiai, 
antros ir trečios bangų lietuviai, 
svečiai iš Lietuvos. 

Algimantas Žemaitaitis susirin
kusiems siūlė kreiptis į Lietuvos 
kardinolą Audrį Juozą Bačkį, taip 
pat svarstyti galimybę atskirti visas 
JAV lietuvių bažnyčias nuo airių 
vyskupų ir, pasekus lenkų pavyzdžiu, 
padaryti jas prilkausomas Lietuvai. 
Taip pat buvo siūloma kurti naują 
fondą, telkti lėšas, kurios būtų pa
naudotos pavojuje atsidūrusioms 
JAV lietuvių bažnyčioms gelbėti. 

Vienas iš LA renginio organizato
rių dr. Rimtautas Marcinkevičius pa
siūlė išplėsti vigilijų ir protesto akci
jų bangą, kad ši pasiektų ir Lietuvą. 

„Dienos tema" — Manhattan 
bažnyčios likimas 

Kovo 3 d. Lietuvos Nacionalinis 
radijas transliavo laidą „Dienos 
tema", skirtą AV parapijai. Joje daly
vavo LR ministras pirmininkas Ge
diminas Kirkilas, Lietuvos vyskupų 
konferencijos pirmininkas, Kauno 
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, 
Tėvynės sąjungos frakcijos Seime 
seniūnė, Seimo ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės komisijos narė Irena 
Degutienė, kultūros ministras Jonas 
Jučas, prezidento patarėja Irena 
Vaišvilaitė, JAV LB New York apy
gardos pirmininkė Ramutė Žukaitė, 
LR generalinis konsulas New York 
Mindaugas Butkus. 

J. Jučas atsakė į klausimą dėl 
dvišalės Lietuvos ir JAV vyriausybių 
pasirašytos sutarties dėl tam tikrų 
kultūros objektų apsaugos ir išsaugo
jimo: „Sąrašas artimiausiu metu bus 
parengtas. Dėl svarbiausių objektų 
mes esame išsiuntę raštą, esu pa
rašęs laišką Niujorko vyskupui dėl 
uždaromos bažnyčios, ir jo atsaky
mas yra gautas. Vyriausybės nuta
rimu jau sudaryta mūsų komisijos 
dalis į jungtinę JAV-Lietuvos pavel
do komisiją, ir greitu metu, manau, 
bus pradėtas darbas. Ar pavyks, ar 
ne apginti Niujorko bažnyčią, nega
liu pasakyti. Tai derybų objektas. 
Derybose Lietuvos komisija ir Kul
tūros ministerija darys viską, kad 
bažnyčią apgintų. Čia reikės ir diplo
matijos, ir kitų veiksmų". 

I. Degutienė kritikavo Lietuvos 
valdžios delsimą: „Šiandien mūsų 
valstybinės institucijos pavėluotai 
reaguoja į šiuos įvykius. Juk jau se
niai Seimo komisija rezoliucija krei
pėsi į Vyriausybę ir atskirai į kul
tūros ministrą. Ir jokios reakcijos iki 
dabar, o bažnyčia jau uždaryta. Pra
rasta daug laiko. Turiu tvirtą savo 
poziciją: esame pavėlavę. Tačiau ma
nau, kad šis įvykis gali pastūmėti 
mus lietuvišką paveldą užsienyje 
aktyviau ginti". 

G. Kirkilas į tai atsakė: „Esame 
pasiruošę prisidėti, kur galime. Bet 
mūsų galimybės šiuo atveju yra ri
botos. Jei šiuo metu būtų galima su
kurti kokią instituciją ar fondą, tai 
Lietuvos Vyriausybė, aišku, prie šito 
dalyko prisidėtų. Diplomatiniais ka
nalais yra veikiama nemažai. Tačiau, 
kaip žinote, tai nėra politinė institu
cija, kurią gali paveikti kokiomis 
nors derybomis". Nukelta į 8 psl 

JAV LB KRAŠTO VALDYBA 
2007 m. kovo 2 d. 

JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytautas Maciūnas parašė laišką 
New York arkivyskupijos ganytojui kardinolui Edward Egan, išreikšdamas 
susirūpinimą dėl Aušros Vartų parapijos likimo. 

Pirmininkas supažindino kardinolą su JAV LB valdybos tikslais, tarp 
kurių yra ir rūpinimasis Bendruomenės narių dvasiniais reikalais. Tuo 
tikslu LB veikia komitetas religiniams reikalams, kurio pirmininkė yra 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kongregacijos vienuolė, sesuo Margarita 
Bareikaitė. 

V Maciūnas laiške toliau teigė, kad jis kalbėjo su Lietuvos Respublikos 
garbės konsulu Eugene Rainis, kuris vasario 18 dieną susitiko su pačiu 
kardinolu. Iš pasikalbėjimo su juo konsulas padarė išvadą, kad yra įmano
ma su kardinolu susitikti ir aiškintis dėl tautinių parapijų ateities. 

Pirmininkas taip pat laiške sako, kad dabartinė JAV LB valdybos ats
tovė Lietuvai ir buvusi tos valdybos pirmininkė Vaiva Vėbraitė neseniai 
kalbėjo su kardinolu J. Bačkiu, kuris užtikrino ją, kad, jei būtų kreipia
masi į Lietuvos Katalikų bažnyčią, būtų teigiamai atsiliepta į prašymą su
teikti didesnę pagalbą sielovadai lietuvių kalba New York arkivyskupijoje. 

Todėl laiške JAV LB pirmininkas kardinolo prašo suteikti galimybę 
susitikti su juo, išsiaiškinti padėtį ir rasti būdą, kaip padėti Arkivyskupijai sėk
mingai pasirūpinti Amerikos lietuvių sielovada New York arkivyskupijoje. 

Laišką pasirašė JAV LB Krašto valdybos pirmininkas Vytas V Ma
ciūnas. 

Prie uždarytos AUSTOS Va-t u DazrvVcs š. ' . , ; i 'om5 rirko^i pa-gr:; eV : 
Nuot'-auKa š www.our1adyofviinlus org :'--• a a : : 

praėjus' savaitgaM LA lietuviai parėmė Aušros Vartų parapijiečius 

Cikagoic dalyvavę lietuvišku organizacijų atstovai pri tarė bendra' vigil i ja' 
jono Kuorio nuotrauka. 

http://www.our1adyofviinlus
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LIETUVIŲ TELKINIAI 
ARGENTINA 

89 rnetŲ Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės sukaktis 

2007 m. vasario 17 d., šeštadienis, Beriso, Argentina 
Mūsų 89 metų Lietuvos Respub

likos Nepriklausomybės sukakt is 
prasidėjo pietumis su Beriso Lietuvių 
Bendruomenės atstovais ir Lietuvos 
vyskupų konferencijos delegatu už
sienio lietuvių sielovados reikalams, 
PLB valdybos sielovados reikalų ir 
Pietų Amerikos reikalų komisijų pir
mininku prelatu Edmundu Putr imu. 

Po pietų j vyko prelato E. Putr i 
mo susitikimas su Beriso lietuvių jau
nimu „Nemuno" draugijoje. Jo metu 
kalbėta apie šventės ypatingą vietą 
Lietuvos istorijoje, apie mūsų tautą ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, 
Jaunimo sąjungos situaciją bei jų 
struktūrą. Įdomu tai, kad posėdyje 
dalyvavo Federico Ruiz, Beriso mies
to savivaldybės jaunimo atstovas. 
Susitikimo metu buvo informuota 
apie lietuvių kalbos kursus Vokieti
joje ir Lietuvoje. Prelatas E. Putr i 
mas buvo apdovanotas Beriso miesto 
garbės svečio t i tulu. 

Po jaunimo susirinkimo įvyko 
pagrindinė ceremonija prie Imigran
tų paminklo pačiame Beriso miesto 
centre. Ceremonijoje dalyvavo Laura 
Tupe, Lietuvos ambasados Argenti
noje laikinoji reikalų pat ikėt inė; 
prelatas E. Putr imas; inž. Algiman
tas Rastauskas su žmona; ambasados 
atstovas; Nadina Brizzi ir Federico 
Ruiz; Beriso miesto savivaldybės ats
tovai; Alfredo Dulke; Beriso miesto 
darbuotojų sindikato generalinis di

rektorius, inž. Jurgis Brazaitis su 
žmona, Argentinos lietuvių organi
zacijų ir Spaudos taryba (ALOST) ir 
Susivienijimo lietuvių Argentinoje 
pirmininkas; Ričardo Cagliardi Se
nienas su žmona, Beriso Imigrantų 
asociacijos ir „Nemuno" Lietuvių 
kultūros draugijos pirmininkas; Leo
nardo Perotti Czeszunas su žmona, 
„Mindaugo" kultūros draugijos pir
mininkas; Juan Ignacio Fourment, 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos 
valdybos Pietų Amerikos atstovas ir 
radijo valandėlės „Ecos de Lituania" 
vedėjas; kunigai Agustin Steigvilas ir 
Nestor Šeštakauskas, įvairių Beriso 

Prelatas E. Putrimas susitiko su Beriso lietuvių jaunimu. 

miesto užsienio bendruomenių ats
tovai. 

Prie paminklo giedojome Argen
tinos ir Lietuvos himnus padedami 
„Mindaugo" draugijos choro. Ana 
Semėnas perskaitė kalbą apie šią 
istorinę Lietuvos datą. Prelatas Put
rimas palaimino gėlių auką, o Beriso 
Lietuvių Bendruomenės atstovai 

Argentiniedai paminėjo LR Nepriklausomybės 89-erių metų sukaktį. 

padėjo gėles prie paminklo. 
Apie 7 v. v. prasidėjo šv. Mišios, 

kurias aukojo prelatas Putrimas su 
kunigais N. Šeštakausku ir A. Steig-
vilu. Mišių metu lietuviškai giedojo 
„Mindaugo" lietuvių draugijos choras. 

Vakarienė įvyko „Mindaugo" 
lietuvių kul tūros draugijoje, kur 
susirinko daugiau nei 100 narių. Žodį 
tarė Leonardo Perotti Czeszunas, 
Ričardo Cagliardi Semėnas ir Juan 
Ignacio Fourment. Beriso Lietuvių 
Bendruomenė padovanojo Laurai 
Tūpei gėlių puokštę, o prelatui Put
rimui tradicinę argentinietišką pon-
ca. Po vakarienės „Nemuno" ir „Min
daugo" jaunųjų lietuvių tautinių šo
kių grupė surengė puikų pasiro
dymą. Ceremoniją prie Imigrantų 
paminklo ir vakarienę organizavo 
Valentina Bukauskaitė de Persico. 

Renginį organizavo — „Nemu
no" lietuvių kultūros draugija, „Min
daugo" lietuvių kultūros draugija; 
Lietuviška radijo valandėlė „Ecos de 
Lituania". Prisidėjo Argentinos Lie
tuvių Jaunimo sąjunga. 

J u a n Ignac io F o u r m e n t 
Kalvelis 

Tai yra arbatos paruošimo kultas ar ceremoni
ja (chanoyu) ir gėlių išdėstymas (ikebana). Kai ku
rios jaunos debiutantės dar mokosi groti ir arfa 
(okoto). Šios senovinės japoniškos kultūros išraiš
kos praktikuojamos dar ir šiandien. 

Japonijoje populiari yra ir iš kinų, daugiau 
negu prieš tūkstantį metų paveldėta kaligrafi

ja. Kiniški rašmenys ir japoniški skiemenys (kana) 
yra stilingai išrašomi, naudojant specialius minkš
tus mažus teptukus. XIII amžiuje išpopuliarėjo ir 
bonsai. Tai yra labai pedantiškai atliekamas nuola
tinis medelių apipjaustymas, neleidžiant jiems aug
ti iki normalaus dydžio. Iš to papročio išsivystė ir 
miniatiūriniai landšaftai, kartais kar tu su tvenki
niais ir juose plaukiojančiomis auksinėmis žuvytė
mis. 

* • 

I m p e r a t o r i u s H i r o h i t o 

Pasivaikščiojus po Ginza, pražygiavome pro 
netoli esantį nedidelį Hibiya parką, kuriame yra 
koncertų salė ir didelis pastatas, mums šiek tiek 
priminęs Čikagos senąjį Navy Pier. Tuojau už jo 
yra kelios ministerijos, Aukščiausiasis Teismas ir 
kiti valstybiniai pastatai. Pasisukus kiek į šiaurę, iš 
tolo pasirodė ir imperatoriaus rūmų sodai. Sodai, ir 
toliau vos įmatomi imperatoriaus rūmai, yra ap
supti plataus gynybinio, sklidinai pilno vandens 
perkaso ar griovio. Senųjų istorinių Edo rūmų liko 
tik liekanos, o naujieji imperatoriaus rūmai apsup
ti tankiai apaugusiais medžiais, yra vos įžiūrimi. 
Pagal tradiciją, į vidinius sodus lankytojus įleidžia 
tik du kartus per metus, Naujųjų metų dieną, ir 
tuometino imperatoriaus Hirohito (1901—1989) 
gimimo dieną, balandžio 29. 

1926 metais (12.25), mirus jo tėvui Yoshihito, 
tapęs 124-uoju imperatoriumi per ilgą 2,643 metų 
Japonijos istoriją, Hirohito iki II pasaulinio karo 
pabaigos buvo laikomas kilusiu iš Shinto religijos 
saulės deivės Amaratesu, ir daug japonų jį laikė 
dievu. Praktiškai, kaip konstitucinio monarcho ar 
vadovo, jo valdžia buvo gana ribota. Pokalbiuose jis 

i A r \ / -vk . m A laivynas be jokio japonų pasipriešinimo įplaukė į 
I JjL P C j | M I \f\ Yokohama uostą. Sovietai, tik kelias dienas Kimjo-
* I je pakariavę prieš japonus, norėjo Japonijoje taip, 

f ) D I C C " ) C lt A C 7 1 f C k^P *r Vokietijoje, gauti savo valdomą zoną, bet 
, I Klt J ZD I V I L I U J amerikiečiai nesutiko. 

.- ;• .;• Pirmą kartą Japonijos istorijoje ji buvo oku-
ALEICSpS;.\i^ClĮlUS puota, tai tęsėsi iki 1952 metų. Japoniją užėmęs ir 

"f i f . 'S I valdęs gen. Douglas MacArthur suprato imperato
riaus simbolinę vertę, vedant japonus į demokrati-
ją, sudarė sąlygas, kad Hirohito nebūtų apkaltintas 

dažnausiai klausydavosi, retkarčiais įterpdamas: karo nusikaltimais, kaip atsitiko naciams Nuern-
„Ah, so desu ka?" (Ak šitaip?) Kraštą praktiškai berge 1946 metais. Generolas MacArthur Japonijo-
valdė įtakingi militaristai, generolai ir didžiosios je tapo labai populiarus, jei ne vos kaip pats impe-
korporacijos, kurios ieškojo sau saugių naujų rin- ratorius, tai bent kaip popiežius ir prezidentas vie
kų, name asmenyje. Hirohito mirė tik 1989 m., bet 

Japonai mėgdavo kaltinti ABCD užsienį mums ir 1982 m. neteko jo pamatyti. 
(American, British, Chinese ir Dutch), varžantį Ja
ponijos prekybą, o ypač amerikiečius už Japonijos 
atstūmimą nuo svarbių žaliavų, kaip naftos, gumos 
ir kt. Nepadėjo ir 1930 metais prasidėjusi pasaulinė 
krizė. 1940 metais, kritus Prancūzijai, japonai 
pasinaudojo proga ir užėmė prancūzų iki tol valdy
tą Indokiniją. Tuomet JAV paskelbė Japonijai 
sankcijas, ir tai paliko japonus be karui svarbių ža
liavų, kaip nafta ir kt. Ką Japonijai daryti? Pasi
traukti iš pradėto karo Kinijoje, derėtis su Ame
rika, ar užimti Indoneziją, jos naftos laukus ir 
gumos medžio plantacijas? Susidarė sąlygos, kurios 
baigėsi staigiu 1941.12.07 Pearl Harbor puoli
mu. 

Pats imperatorius Hirohito norėjo taikos, jo ir 
valdymo laikotarpis buvo pavadintas Showa 

(apšviesta taika). Nors jis nesutiko su vis labiau 
radikalėjančių generolų politika, vengė viešai įsi
velti į kontraversijas. Nors privačiai jis nesutiko su 
Manchurijos okupacija ir 1937 m. japonų milita-
ristų pradėtu karu prieš Kiniją, imperatorius nesi
priešino, kai militaristai 1941 m. įvėlė Japoniją į 
ilgą pragaištingą karą prieš Ameriką. Ir tik kai į 
Japonijos žemę nukrito dvi atominės bombos, jis 
1945.08.15 paskelbė Japonijos besąlyginę kapitu
liaciją. Po dviejų savaičių (1945.09.02) Amerikos 

Meiji ir k i t i p a r k a i 

Tą pirmą ir antrą dieną išvaikščiojom pėsti 
apie 28 mylias. Tai žinojau, kadangi turėjau 

prie kojos prisisegęs patogų žingsniamatį (pedome-
ter). Kitomis dienomis stengėmės, apžiūrėjus mies
to centrą, vaikščioti jau mažiau, nes į tolimesnius 
miesto pakraščius -pradėjom važinėti požeminiais 
traukiniais. Didžiulis Meiji parkas, pavadintas im
peratoriaus Meiji vardu, kuris valdė Japoniją net 
44 metus (1868—1912), ne mažesnis negu visas 
imperatoriaus dvaras ir pilis, yra toli, miesto vaka
rų pusėje. Parkas dedikuotas imperatoriui Meiji ir 
jo žmonai Shoken, abu dar ir šiandien labai mylimi 
daugelio japonų. Meiji tapo imperatoriumi tuoj po 
to, kai komodoras Perry atvėrė Japoniją visam pa
sauliui. Jo valdymo metu Japonija tapo pasaulyje 
pripažinta ekonominė ir militarinė jėga. Ilgas baltų 
akmenų takas veda pro didžiulius, 1,700 metų se
numo kiparisų vartus iki pat Meiji Jingu šventyk
los, kurioje palaidota garsioji imperatoriška pora. 
Iš abiejų pusių tako puikūs per 100 rūšių vilkdalgių 
gėlynai, pačiame žydėjime, kuris kaip tik būna 
birželio viduryje. 

Bus daug iau . 

* 
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Naują atominį reaktorių ragina ! Kaunietis prezidentą išvadino „išgama" 
statyti be latvių ir estų 

Ignalinos atominė elektrinė. 

Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — Sei
me diskutuojant dėl naujos atominės 
elektrinės įstatymo, derėtų iš esmės 
peržiūrėti būsimosios jėgainės pro
jekto dalyvių sąrašą, įsitikinęs parla
mentinės liberalų sąjūdžio frakcijos 
seniūnas Eligijus Masiulis. 

Jis siūlo strategine projekto part
nere pasirinkti Lenkiją, per kurią 
energija bus tiekiama Vakarų Euro
pai, bei pritraukti privačių tarptauti
nių investuotojų, atsisakant Latvijos 
ir Estijos dalyvavimo. 

„Siekiant, kad tiek statybos dar-

Eltos nuotr. 

bai, tiek elektrinės valdymas vyktų 
sklandžiai, projekte turėtų dalyvauti 
mažiau šalių, nei numatoma šiuo me
tu", — tvirtina E. Masiulis. 

Jo teigimu, reaktoriaus statyboje 
dalyvaujant daug valstybių, sunku ti
kėtis savalaikių sprendimų dėl jo val
dymo ir statybų sąlygų, tad naujosios 
elektrinės atidarymas gali gerokai 
vėluoti: „Tai Lietuvos gyventojams 
reikštų didelius nuostolius, nes ketu
rioms valstybėms, skirtingi jų politi
niai bei ekonominiai prioritetai gali 
vilkinti projekto įgyvendinimą". 

Policininkas — per 4 0 valandų 
Atkelta iš 1 psl. 

Kaip pripažino daugelis policijos 
vadovų, atskirų valstijų įstatymai lei
džia nevienodą laikotarpį, kurio me
tu naujokai gali dirbti praėję tik pa
grindinius apmokymus. Vienur toks 
laikotarpis trunka pusę metu, kitur 
— net dvejus metus. Praėjus šiam lai
kui, policininko viršininkai nuspren
džia, ar verta darbuotoją siųsti į Poli
cijos akademiją. 

Pasak policijos vadovų, laikotar
pis, kuomet naujokams leidžiama 
dirbti be specialaus išsilavinimo, sis
temai sutaupo nemažai lėšų. Mat jei 
policininkas išsiunčiamas tobulintis į 
Policijos akademiją, jis paprastai gau
ną tokį pat atlyginimą, nors studijų 
metu ir nedirba. Be to, metų-dvejų 
laikotarpis yra pakankamas, kad pa
dirbėjęs pareigūnas apsispręstų, ar 
policininko karjera iš tiesų yra tai, 
kuo jis nori užsiimti. 

Deja, kaip rodo praktika, darbas 
gatvėse nuo pirmųjų dienų ne vi
suomet atstoja Policijos akademiją. 
Neseniai Mississippi valstijoje ketu
ris mėnesius be specialaus paruošimo 
dirbęs pareigūnas sulaikė negink
luotą, pavojaus aplinkiniams neke
liantį paauglį priglaudęs užtaisytą 
pistoletą prie jo smilkinio ir kurį lai
ką vaikiną be priežasties smaugė. Illi
nois valstijoje policininkas, vydama

sis sprunkantį automobilio vairuoto
ją, pakliuvo į avariją, kurioje žuvo 
niekuo dėtas žmogus. Indianoje uni
versiteto policijos naujokas nušovė 
neginkluotą studentą. 

„Juk nenorėtumėte, kad sme
genų operaciją atliktų tam nepasi
ruošęs chirurgas? Lygiai taip pat ne
turėtų būti asmenų, nešiojančių poli
cijos ženklelį bei ginklą, kurie neturi 
tokioms pareigoms tinkamo išsilavi
nimo", — minėtuosius incidentus ko
mentavo „Missouri Peace Officer 
Standards and Training Program" 
vadovas Jeremy Spratt. 

Pasak advokato Charles Chap-
man, vienai šeimai padėjusio laimėti 
5,4 mln. dolerių vertės bylą, netrūks
ta atvejų, kai naujokų neprofesiona
lumas ir jų vadovų neatsakingumas 
tiesiog šiurpina. 

2004 m. Illinois valstijoje polici
jos naujokei įsitraukus į vieno auto
mobilio gaudynes, įvyko avarija, ku
rios metu žuvo 58 metų moteris me
dicinos sesuo. Kaip paaiškėjo teismo 
metu, avariją sukėlusi jaunoji polici
ninkė net nebuvo išklausiusi minėto
jo 40 valandų trukmės kurso. 

Važiuodama dideliu greičiu, pa
reigūnė nebuvo įsijungusi mėlynų 
švyturėlių — ne todėl, kad pamiršo, 
bet todėl, kad paprasčiausiai nemo
kėjo kaip tai padaryti. 
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* NBA čempionato regulia

riojo sezono rungtynėse septin
tąją vietą Vakarų konferencijoje 
užimanti Lino Kleizos Denver 
„Nuggets" komanda antradienį na
muose 106:91 nugalėjo New Orleans 
„Hornets" krepšininkus. Lietuvis 
arenos šeimininkams, kurie tebėra 
antri Šiaurės Vakarų pogrupyje, pel
nė 6 taškus, po krepšiu gynyboje at
kovojo 3 kamuolius, blokavo varžovo 

metimą, po dukart suklydo bei pra
sižengė. 

* Trečią pergalę iš ei lės iško
vojo NBA čempionato Pietryčių 
pogrupyje pirmaujanti Dariaus 
Songai los Washington „Wizards" 
komanda, namuose 129:109 nugalė
jusi Toronto „Raptors" krepšininkus. 
Lietuvis įmetė 8 taškus, po krepšiu 
atkovojo 4 bei perėmė 1 kamuolį, at
liko 3 rezultatyvius perdavimus. 

Kaunas, kovo 7 d. (BNS) — 
Kauno miesto Santakos policijos ko
misariatas pareiškė įtarimus kaunie
čiui, kuris įžeidimais „pasveikino" 
prezidentą Valdą Adamkų su Vasario 
16-ąja. 

Į policiją kreipėsi prezidentą ir 
kitus svarbius valstybės asmenis sau
gantis Vadovybės apsaugos departa
mentas (VAD). 

VAD policijai pranešė, jog vasario 
16 dieną prezidento kanceliarijoje 
gautas įžeidžiančio turinio elektro
ninis laiškas, skirtas V Adamkui. 

Kaip trečiadienį sakė Kauno 
miesto vyriausiojo policijos komisa
riato (VPK) atstovė spaudai Ramunė 

Gražulienė, pavyko išsiaiškinti, jog 
laišką siuntė 31 metų kaunietis V S. 

„Asmuo teigė, jog laišką siuntė iš 
savo draugės kompiuterio. Laiške, 
adresuotame prezidentui nepriklau
somybės dienos proga, parašytas ne
žinomo autoriaus ketureilis, kuriame 
yra ir toks palinkėjimas: 'tegul tave 
ateity tolimoj minės kaip išgamą mū
sų dienų'", — citavo R. Gražulienė. 

Laišką prezidentui siuntęs vyras 
policijai aiškino nenorėjęs įžeisti ša
lies vadovo, o tik pasveikinti Vasario 
16-osios proga. 

Niekur nedirbančiam V S. pa
reikštas įtarimas pasikėsinimu pada
ryti nusikalstamą veiką. 

Užsieniečio knygoje lietuvis siejamas 
su narkotikų verslu 
Atkelta iš 1 psl. 

Knygoje atskleistas ryšys tarp 
„Far West Ltd" ir Rusijos interneto 
leidinio „Pravda-info". Anot R D. 
Scott, „Pravda-info" redakcinės ko
legijos nariai prieš kelerius metus ta
po „Far West Ltd" direktorių tarybos 
nariais. Tarp jų - ir A Butkevičius. 

Lietuvis pripažįsta pr iklausąs 
„Pravda-info" redakcinei kolegijai, 
tačiau neigia sąsajas su „Far West 
Ltd". „Taip. Tai mano klientai", -
trečiadienį sakė A. Butkevičius. 

Jis tvirtino tokių klientų turįs ne 
vieną ir tapęs Vilniaus miesto savi
valdybės tarybos nariu jų neketina 
atsisakyti. „Nebent tai padaryti ma
ne įpareigotų įstatymai", - teigė re
voliucijos meistru vadinamas viešųjų 
ryšių specialistas. 

Tačiau nors įstatymai įpareigojo 
kandidatą į savivaldybės tarybos na
rius deklaruoti visus interesus, bū
tent sąsajas su „Pravda-info" A. But
kevičius nutylėjo. 

Prieš savivaldos rinkimus pildy
toje interesų deklaracijoje partijos 
„Tvarka ir teisingumas" (liberalai 
demokratai) kandidatas nurodė tik 
esąs „B. Patarkacishvili Chavity 
foundation" konsultantas ir „Can-
casus Development Center" direkto
riumi. 

„Pagal įstatymą kandidatai pri
valo nurodyti narystę, pareigas ir net 
ryšius tiek su Lietuvos, tiek su už
sienio įmonėmis, įstaigomis, bendri
jomis, fondais ar asociacijomis, - pa
aiškino Vyriausiosios tarnybinės eti

kos komisijos pirmininkė Jolanta 
Petkevičienė. - Per mėnesį išrinkti 
tarybos nariai turės pateikti visas 
privačių interesų deklaracijas. Tuo
met atkreipsime dėmesį į A. Butke
vičiaus anketą." 

Pats buvęs ministras visus kalti
nimus dėl jo galimų ryšių su žvalgybi
ninkais, kariškiais ar nusikaltėliais 
laiko juokingais. 

„Mano darbas GRU (Rusų kari
nėje žvalgyboje - Alfa.lt) tikrai ne
kenks darbui Vilniaus miesto tarybo
je. Taip ir pacituokite. Butkevičius 
dėl to susitarė su GRU vadovu", -
ironizavo politikas. 

Paklaustas, kas be „Pravda-info" 
dar yra jo klientai, A. Butkevičius 
tvirtino politines konsultacijas tei
kiąs GRU, FST (Rusijos federalinei 
saugumo tarnybai), Gruzijos karinei 
žvalgybai ir Azerbaidžano gynybos 
ministerijai. 

„Jūs ten Lietuvoje visai be hu
moro jausmo", - galiausiai pareiškė 
Vilniaus politikas. 

J is taip pat sakė nieko negirdėjęs 
apie P D. Scott knygą ir ten jam mes
tus kaltinimus. 

A. Butkevičius pripažino turįs 
verslą užsienyje ir jo neplanuojąs at
sisakyti. „Beje, jūs ir dabar mane pa-

v 

gavote Tbilisyje. Šiandien vakare bū
siu Baku, rytoj - Londone," - savo 
veiklos geografiją nubrėžė politikas. 

A. Butkevičius yra Kovo 11-osios 
Akto signataras, pirmasis Lietuvos 
kraš to apsaugos ministras. 1996-
2000 m. jis buvo Seimo narys. 

Lietuvoje 100 vyrų tenka 115 moterų 
Vilnius, kovo 7 d. (ELTA) — Me

tų pradžioje Lietuvoje gyveno 
1,807,000 moterų, 229,000 daugiau 
negu vyrų — 100 vyrų teko 115 mo
terų. Moterys Lietuvoje daugiau mo
kosi, tačiau vyrai dažniau naudojasi 
kompiuteriu ir internetu bei yra 
jaunesni nei moterys. Tai paaiškėjo iš 
Statistikos departamento duomenų. 

Didžiausia moterų koncentracija 
I yra mieste — čia moterų du kar tus 

daugiau negu kaimuose. Moterų ge
rokai daugiau negu vyrų Kauno, Vil
niaus, Šiaulių, Palangos, Panevėžio 
miestų ir Birštono savivaldybėse, kur 
100 vyrų tenka apie 120 moterų, kiek 
mažesnis skirtumas - Alytaus, Klai
pėdos, Šilalės rajonų savivaldybėse 

i (105-110 moterų). 
Moterų ir vyrų amžiaus struktū-

, ra skiriasi. Tarp moterų žymiai dau-
Į giau vyresnio amžiaus sulaukusiųjų. 
I Lietuvoje kas ketvirta moteris ir kas 

šeštas vyras yra 60 metų ir vyresnis. 
Moterų 60 metų ir vyresnių 1,8 karto 

daugiau negu vyrų. 
2006 m. pradžioje moterų viduti

nis amžius buvo 40,7 metų, vyrų -
35,9 metų. Visose savivaldybėse mo
terų vidutinis amžius didesnis negu 
vyrų. Ignalinos, Anykščių, Molėtų, 
Zarasų ir Širvintų rajonų savivaldy
bėse šis skirtumas buvo didžiausias 
(6,0 - 7,3 metų). 

Vidutinis pirmą kartą besituo
kiančių ir gimdančių moterų amžius 
25 metai. Vidutiniškai moteris pa
gimdo 1,3 vaiko. 

Didžioji dalis (60 proc.) studentų 
aukštosiose mokyklose - merginos. 
Dar didesnė jų dalis pagal šias studi
jų programas: verslą ir administravi
mą studijuojančios merginos sudaro 
69 procentus, pedagogiką - 78, socia
lines paslaugas ir paslaugas asme
nims - 80, sveikatos priežiūrą - 84 
procentus. 

Tačiau technikos ir taikomųjų 
mokslų moterų specialisčių parengta 
gerokai mažiau. 

http://Alfa.lt
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Pasaulionaujienos 
(Rermąntis AFR Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) -

G. VV. Bush: F. Castro mirus, 
komunizmas Kuboje baigsis 

F. Castro susirgus, valdžią laikinai perėmė jo brolis Raul. AP nuotr. 

Washington, DC, kovo 7 d. 
(,,Reuters"/BNS) — Komunistinis 
valdymas Kuboje turėtų baigtis, kai 
mirs sergantis jos vadovas Fidel Cas
tro, sakė JAV prezidentas George W. 
Bush, kuris rengiasi šios savaitės ke
lionei po Lotynų Ameriką. 

Šią G. W. Bush kelionę daug kas 
laiko mėginimu sumenkinti Venesue
los prezidento Hugo Chavez, kurio 
nacionalizacijos planus jis kritikavo, 
populizmo įtaką. 

„Tvirtai tikiu, kad vyriausybės 
valdoma pramonė yra neefektyvi ir 
nulems dar didesnį skurdą", — pak
laustas apie H. Chavez nacionalizavi
mo politiką atsakė G. W. Bush. 

JAV prezidentas taip pat leido 

suprasti, kad neišleidžia iš akiračio 
Kubos ir ilgamečio vadovo. 

80 metų F. Castro pernai liepą po 
skrandžio operacijos buvo priverstas 
laikinai perduoti valdžią savo broliui, 
gynybos ministrui Raul Castro. Sis 
daugiausia vengė viešumos, bet praė
jusią savaitę netikėtai dalyvavo tie
sioginėje radijo transliacijoje. 

F. Castro likimą „nuspręs Visa
galis", antradienį pareiškė G. W. 
Bush. 

„Nežinau, kiek jis gyvens, bet vis 
dėlto tikrai tikiu, kad vyriausybės sis
tema, kurią jis primetė žmonėms, ne
turėtų gyvuoti, jei taip nuspręs žmo
nės", — sakė jis žurnalistams iš tų 
šalių, kurias ketina aplankyti. 

Ataskaitoje negailima kritikos ir draugams, ir priešams 
Atkelta iš 1 psl. 
žmogaus teisės, Juodąjį sąrašą" pa
teko Kinija, kuri vis glaudžiau ben
dradarbiauja su JAV, ypač spren
džiant tarptautines krizes dėl Šiaurės 
Korėjos ir Irano branduolinių progra
mų. 

Jau ne pirmą kartą kasmetinėje 
ataskaitoje minimos Baltarusija, Ku
ba, Mianmaras ir Zimbabvė, o štai 
šiaurės rytų Afrikos valstybė Eritrėja 
į „juodąjį sąrašą" įtraukta pirmą kar
tą —ji smerkiama už tai, kad parėmė 
žlugusį islamistų mėginimą užimti 
valdžią kaimyniniame Somalyje. 

Šiose „šalyse valdžiatebėra su
telkta neatskaitingų valdytojų ranko
se", teigiama ataskaitoje. 

Nors šią savaitę Šiaurės Korėja ir 
Jungtinės Valstijos pradėjo diskusijas 
dėl dvišalių santykių normalizavimo, 
kurioms kelią atvėrė Pyongyang 
pažadas atsisakyti savo branduolinių 
ambicijų, ši stalinistinė valstybė už
ima pirmąją vietą juodajame sąraše" 
kaip „vienas labiausiai izoliuotų ir 
represinių pasaulio režimų". 

„Režimas kontroliuoja beveik vi
sas piliečių gyvenimo sritis, pamina 
žodžio, spaudos, susirinkimų laisvę, 
riboja teisę burtis į susivienijimus, 
varžo judėjimo laisvę ir darbuotojų 
teises", — rašoma ataskaitoje ir pažy
mima, jog, kaip manoma, iki 200,000 
žmonių žiauriomis sąlygomis gyvena 
sulaikytųjų stovyklose, kur daugelis 

miršta neištvėrę kankinimų, bado ir 
ligų-

Irano islamiškasis režimas griež
tai smerkiamas už politiką, kuri 
„šiurkščiai pažeidžia žodžio ir susi
rinkimų laisvę", ir už tai, kad imasi 
dar griežtesnių veiksmų prieš disi
dentus, žurnalistus ir reformatorius. 

Ataskaitoje, kuri paskelbta pra
ėjus kelioms dienoms po to, kai JAV 
pakeitė savo seną poziciją ir pareiškė, 
kad ieškodamas būdų, kaip stabili
zuoti padėtį Irake, susitiks su aukšto 
rango iraniečių pareigūnais, Tehe
ranas taip pat kaltinamas parama te
roristiniams judėjimams Sirijoje bei 
Libane bei smerkiamas už raginimus 
sunaikinti Izraelį. 

Kubai skirtoje ataskaitos dalyje 
rašoma, kad pasiligojusį prezidentą 
Fidel Castro laikinai pakeitus jo bro
liui Raul, represinė politika liko ne
pažabota, ir „faktiškai visos Kubos 
piliečių teisės toliau pažeidinėjamos". 

Nors daugiausiai kritikos teko 
senoms Amerikos priešininkėms, 
2006 metų ataskaitoje griežtų žodžių 
nepagailėta ir keliems pagrindiniams 
JAV „karo su terorizmu" sąjungi
ninkams — Pakistanui, Afganista
nui ir sunkumų kamuojamai Irako 
vyriausybei. 

Valstybės departamentas nurodė, 
kad konfliktai Irake ir Afganistane 
žlugdo pastangas šiose šalyse page
rinti padėtį žmogaus teisių srityje. 

EUROPA 

VARŠUVA 
Lenkijoje antradienį kilo naujas 

politinis ginčas, kai regioninės vy
riausybės,' kurios žinioje yra ir sos
tinė" vadovas paskelbė, kad iš Varšu
vos merės atimtas mandatas. „For
maliai kalbant, ponia Hanna Gron-
kiewicz-Waltz nebėra Varšuvos me
re", — žurnalistams pareiškė Mazo
vijos vaivada Jacekas Sasinas. Prieš 
naująją mere paduotas skundas, nes 
ji dviem dienomis pavėlavo dek
laruoti savo bei vyro pajamas ir kitus 
finansinius išteklius. Terminas tam 
buvo 30 dienų. H. Gronkiewicz-Waltz 
yra sakiusi, kad priešinsis bet ko
kiems bandymams nušalinti ją per 
teismus. 

RYGA 
Partijos „Viskas — Latvijai" va

dovas Raivas Dzintaras ir „Klubo 
415" vadovas Janis Šilas kreipėsi į 
saugumo policiją, prašydami ištirti 
internete paskelbtą anoniminį grasi
nimą juos nužudyti. Kovo 2 dieną in-
terneto portale Rus.delfi . lv buvo 
paskelbtas straipsnio, skirto kovo 16 
dieną minimai Latvių legionierių die
nai, anoniminis komentaras, kuria
me asmuo, pasivadinęs „Azefu", siū
lo atlygį už skalpus, nuluptus nuo R. 
Dzintaro ir J. Šilo lavonų. Prie ko
mentaro pridėtos abiejų vadovų nuo
traukos. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Buvęs Baltųjų rūmų aukšto ran

go patarėjas Lewis Libby antradienį 
buvo pripažintas kaltu dėl melagingo 
liudijimo ir trukdymo vykdyti teisin
gumą. Buvusiam viceprezidento Diek 
Cheney administracijos vadovui pa
reikšti kaltinimai susiję su skandalu 
dėl CŽV agentės Valerie Plame tapa
tybės atskleidimo. Jam gresia iki 25 
metų kalėjimo. L. Libby, pravarde 
„Scooter", apkaltintas melavęs tyrė
jams, kurie aiškinosi, kas 2003 m. 
nutekino žiniasklaidai informaciją 
apie V Plame, kurios vyras, buvęs 

ambasadorius Joseph Wilson viešai 
sukrit ikavo tai , kaip prezidento 
George W. Bush administracija nau
dojo žvalgybos informaciją. 

JAV Senato užsienio reikalų ko
mitetas antradienį pritarė penkių 
Rytų Europos valstybių prisijungi
mui prie NATO, dėl kurio plėtros į 
rytus savo nerimą ne kartą reiškė 
Rusija. „Šiuo įstatymo projektu sie
kiama dar kartą išreikšti Jungtinių 
Valstijų paramą tolesnei NATO plė
trai, demokratinių valstybių, kurios 
gali ir nori vykdyti narystės įsiparei
gojimus, prisijungimui", — sakė res
publikonų senatorius Richard Lu-
gar. 

NEWYORK 
Jungt inės Valstijos antradienį 

optimistine gaida baigė pirmąsias 
istorines konsultacijas su Šiaurės 
Korėja dėl santykių normalizavimo, 
išreikšdamos viltį, kad izoliuota stali
nistinė valstybė neatsisakys įsipa
reigojimo nutraukti savo branduoli
nių ginklų kūrimo programą. Dery
bos, atveriančios kelią normalizuoti 
dvišalius diplomatinius santykius, 
buvo surengtos siekiant palengvinti 
vasario 13 dieną Beijing pasirašyto 
istorinio susitarimo įgyvendinimą. 

RUSIJA 

MASKVA 
Maskvoje savaitgalį į ligoninę pa

guldytos dvi amerikietės galėjo būti 
apnuodytos taliu, trečiadienį pranešė 
JAV ambasada. Bekvapis ir labai 
nuodingas metalas talis, kuris suke
lia lėtą ir skausmingą mirtį, iš pra
džių buvo laikomas buvusį Rusijos 
šnipą Aleksandrą Litvinenką ap
nuodijusia medžiaga. Rusijos parei
gūnai aiškinasi, kaip ir kada šios 
moterys apsinuodijo. 

Rusijos sostinėje atsisveikinama 
su mįslingomis aplinkybėmis žuvu
siu laikraščio „Kommersant" žurna
listu Ivanu Safronovu. Atsisveikinti 
su žurnalistu, kuris rašė karinėmis 
temomis, atėjo maždaug 300 žmonių. 
51-erių metų I. Safronovas tragiškai 
žuvo kovo 2-osios vakarą Maskvoje, 
iškritęs pro Nižnij Novgorodo gatvės 
9 namo penkto aukšto langą. Nuo su
žeidimų žurnalistas čia pat mirė. 

Auto 

, Kroviniu gabenimas 
laivu j visas pasaulio šalis. 

Krovimu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis. .m^mmw.>,- ry 

ZZZZZZ AJrFreight 
Autorrobiliu pirkimas be1 

siu^t-nas ; -sas pašau'-o saiis. 

Kroviniu pervežimas 
visoje Amenkoje. 

Small Packaaes Truci^įJj 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, latvi,oje. 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukrainoje. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 604 55 Tel. ? 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Jei. 1 800-775-7363 
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Pranašystė Kasandros st i l iumi 
IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS. OFS 

Pagal legendą, Apolonas įsimy
lėjo Kasandrą ir, norėdamas ją suvi
lioti, pasiūlė jai pranašystės dovaną, 
bet ši Apoloną atstūmė. Tada su
pykęs Apolonas vis tiek jai suteikė 
pranašystės dovaną, bet kar tu pra
keikė, kad jos pranašystėmis niekas 
netikėtų. Nors Kasandrą ir numatė 
Trojos sunaikinimą, perspėjo tro-
jėnus apie Trojos arklį, Agamemnono 
mirtį, jos pačios pražūtį, bet niekas 
jos nesiklausė... 

Kova dėl Vilniaus miesto mero 
kėdės žada būti rimta, įdomi ir nuož
mi. Dėl to nė kiek nereikia stebėtis, 
nes ankstesnioji miesto valdžia, paju
tusi tikrąjį valdžios skonį, su naujais 
pretendentais pyragu dalintis nesi
ruošia. Po įvykusio prezidiumo po
sėdžio LSDP pirm. Algirdas Bra
zauskas pareiškė, jog LSDP prezidiu
mas palaiko partijos Vilniaus miesto 
skyriaus sprendimą kandidatu į Vil
niaus mero postą siūlyti Algirdą Pa
leckį. Pažymėjęs, jog LSDP prezidiu
mas siūlo partijos nariams sostinės 
savivaldybės taryboje nepalaikyti tų 
kandidatų į Vilniaus mero postą, 
kurių veikla vertinama prieštaringai 
bei sukelia įtampą tarp vilniečių, A. 
Brazauskas teigė, jog siūlyti A. Pa
leckį į sostinės mero postą nutar ta 
, , suprantant visuomenės neviena
prasmį požiūrį į liberaldemokratų 
vadą Rolandą Paksą, liberalcentristų 
lyderį Artūrą Zuoką, konservatorių 

sąrašo vadovą Kęstutį Masiulį". 
LSDP prezidiumo nuomone, tik pla
ti, sutelkta ir bendra visų politinių 
partijų veikla Vilniaus miesto savi
valdybėje gali duoti teigiamų rezul
tatų. 

Turint galvoje, jog R. Paksas 
būsimoje Vilniaus miesto taryboje 
turės 14 balsų, K. Masiulis - 10 ir A. 
Zuokas - 9, nesunkiai galime su
skaičiuoti, jog A. Brazauskas ir jo 
pseudodemokratinis LSDP prezidiu
mas mato Vilniaus tarybos ateitį so
cialdemokratų, liberalsąjūdiečių, 
Lietuvos lenkų ir Lietuvos rusų frak
cijų, kurie savo rankose turės iš viso 
18 vietų, taigi ir tiek balsų renkant 
naująjį merą. 

Kaip suprasti tokią LSDP pre
zidiumo ir A. Brazausko rekomen
daciją, - kaip nerealią svajonę po 
bemiegės rinkimų nakties, kai įsi-
skaudėjusi galva nebeįstengia suvok
ti, kas aplinkui dedasi, ar atvirkščiai, 
- kaip visiškai realų planą, kuris 
sumąstytas strategiškai genialiai, o 
nereikalingos smulkmenos kruopš
čiai paslėptos ir griežtai saugomos 
atokiau nuo smalsuolių akių? 

Norėdami atsakyti į šį klausimą, 
visų pirma susitarkime, jog politikoje 
tuščių svajonių nebūna. Politikoje 
sėkmę (taigi ir pergalę) lemia blaivūs 
išskaičiavimai ir teisingas padėties 
įvertinimas. Kaip tokiu atveju pa
siekti pergalės galėtų A. Paleckis 
(laiminant A. Brazauskui), dar reikia 
gerai pagalvoti. 

Tokios pergalės perspektyvą 

Pastangos dėl 
Aušros Vartų parapijos... 

Atkelta iš 4 psl. 
S. Tamkevičius dėl AV situacijos 

agailestavo ir užjautė: ,,Reikia tik 
apgailestauti dėl visko, kas vyksta. 
Užjaučiame savo brolius ir seseris, 
gyvenančius Amerikoje. Situacija yra 
sunki ir nežinau, ką galime padaryti. 
O padaryti buvo galima tik vienu 
atveju - jei ta bažnyčia būtų pa
kankamai lankoma. Žiūrint į ateitį — 
visiems Amerikos lietuviams reikia 
viską daryti, kad tos bažnyčios, ku
rios veikia, sekmadieniais būtų pil
nos. Vien tas faktas, jog bažnyčią ga
lima išlaikyti, o lankoma ji bus ma
žai, nieko neduos. Amerikoje, kad 
bažnyčia veiktų, ji turi būti lankoma. 
Jei į tai nekreipsime dėmesio, tai bus 
ne paskut inis liūdnas rezul tatas . 
Tokia tikrovė". 

AV parapija a m e r i k i e č i ų 
spaudoje 

Visuomenės dėmesio AV parapija 
sulaukė ir iš amerikiečių spaudos. 
„New York Post" išspaudino interviu 
su AV parapijos klebonu Eugene 
Sawicki („Street Preach Locked-out: 
Rev. Losing Home, Too", 2007 m. 
kovo 5 d . ) . Jame klebonas kritikuoja 
New York arkivyskupijos veiksmus, 
po kurių vasario 28 d. AV bažnyčia 
buvo netikėtai uždaryta. Kun. E. 
Savvicki sako: „Bažnyčios uždarymas 
ir sprendimas neleisti joje melstis 
žmonėms yra dar vienas dvasininki
jos arogancijos pavyzdys. Viskas, ką 
jie (New York arkivyskupija) sakė, 
buvo ski r ta mus suklaidinti . Jie 
bandė apgaut i mus gražiais žo
džiais". 

Kol kas neišku, koks likimas 
laukia AV bažnyčios. Vienų nuo-

www.ouriadyofvflnius.org 

mone. bažnyčia bus nugriauta tokią 
nuomonę išsakė ir AV klebonas E. 
Sawicki .,New York Post" interviu . o 
jos vietoje iškils brangūs gyvenamieji 
namai. Kovo 1 d. ..The Xew York 
Sun" išspausdinto straipsnio ..Cat-
holic Groups Seek to Rent Shuttered 
Parishes" teigimu, daugiau nei 30 
katalikiškų nepelno organizacijų pa
reiškė norą išsinuomoti 10 uždaryti 
pasmerktų maldos namų arba 11 
bažnyčių, kurias New York arki
vyskupija yra numačiusi sujungti. 
New York arkivyskupija sako, jog 
bent dalis uždaromų bažnyčių bus 
atiduota naujiems katalikų švietimo 
centrams bei mokykloms įrengti. 
Tokių mokyklų, kuriose mokytųsi 
mokyklinio amžiaus vaikai, ypač 
t rūksta Lower Manhattan rajone. 
Koks likimas laukia AV bažnyčios, 
kol kas belieka tik spėlioti. 

Parengė Dalia Cidzikaitė 

įžvelgti sunku, bet vis dėlto įma
noma. Pirmiausia situaciją panagri
nėkime iš ankstesnės kadencijos 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
veiklos. Kaip prisimename, ta veikla 
pasižymėjo skandalingomis mero 
rinkimų aplinkybėmis, kai vienas iš 
nesukalbamų tarybos narių buvo 
pagrobtas ir izoliuotas, kad jo balsas 
neužkirstų kelio merui tapti meru. 
Su tuo susijusi baudžiamoji byla ne
baigta nė šiandien, tačiau merui nė 
plaukas nenukrito nuo galvos, globo
jamas premjero jis mero kėdėje jau
tėsi saugiai ir patogiai. Jam vadovau
jant Vilniaus statybos klestėjo, -
Gedimino prospekto rekonstrukcija, 
karaliaus Mindaugo tiltas, Valdovų 
rūmai, naujasis savivaldybės pas
tatas, būsimasis tramvajaus projek
tas - tai tik kelios vištelės, dedančios 
auksinius kiaušinius. Verta nepa
miršti, jog A. Brazauskas yra staty
bininkas, jo šeimai priklausantis 
Panevėžio statybos trestas kaip tik ir 
darbuojasi prie Valdovų rūmų, kurių 
sąmatinė vertė metai po metų auga 
kaip ant mielių. 

A. Brazauskas - labiausiai ko-
rumpuotas Lietuvos politikas. Tuo 
įsitikinę 15 proc. Lietuvos gyventojų, 
rodo „Vilmorus" apklausa, skelbiama 
portale „Alfa.lt". Dar labiausiai ko-
rumpuotųjų trejetuke V Uspaskichas 
(tokiu jį mato 12 proc. žmonių) ir A. 
Zuokas (11 proc). 

Atmetę V Uspaskichą, kuris po 
truputį Lietuvoje pradeda prarasti 
savo turėtą įtaką, gausime, jog ren
kant Vilniaus miesto merą didžiausią 
įtaką turės du labiausiai korumpuoti 
Lietuvos politikai, kuriems tarpu
savyje susitarti tikrai nebus sunku. 

Suprantama, jog A. Paleckis šiuo 
klausimu gali turėti savo nuomonę. 
Tačiau nedera pamiršti, jog ją turi 
taip pat A. Brazauskas ir A. Zuokas, 
kurių rankose sutelkti praktiškai 
neriboti finansiniai ištekliai. A. 

Paleckis prieš tai gali pastatyti tik 
savo jaunatvišką maksimalizmą ar 
doro žmogaus principingumą. Taigi 
dėl mero kėdės derybas ves ne A. 
Paleckis, o A. Brazauskas ir A. 
Zuokas. 

Korupcinis tinklas (Transpa-
rency International terminas) Vil
niuje yra numegztas su didele nauda, 
meile ir reikalo išmanymu. Jį su
traukyti nebus taip paprasta. Galbūt 
jaunasis A. Paleckis ir iš tikrųjų yra 
užsibrėžęs tokį taurų tikslą, tik, deja, 
jis anaiptol nėra įvertinęs savo prie
šininkų. Antra vertus, šiam žygiui jo 
pusėje dar toli gražu nematyti nė 
sąjungininkų. Taigi kalbėti, jog A. Pa
leckis bus kiek nors žymesnė figūra, 
dar per anksti. 

Tai, kad A. Paksas ir K. Masiulis 
vienas prieš kitą purkštauja kaip du 
katinai, nė kiek neįkvepia vilties, kad 
dešiniojoje stovykloje gali būti pa
siektas rimtas susitarimas. Visi A. 
Pakso priešininkai ir konkurentai 
nepraleidžia nė vienos progos viešoje 
informacinėje erdvėje priminti, jog jis 
yra „nušalintasis prezidentas". Rei
kia jam tik pavydėti jo tvirtumo, kai 
nuolat įžeidinėjamas jis turi kovoti 
dėl savo partijos vietos „po saule". 
Deja, politikoje garbė ir padorumas 
rašomi su priešingu ženklu negu 
visuotinai priimta. 

x\pibendrinant reikia pasakyti, 
jog prie anksčiau suskaičiuotų ir 
LSDP prezidiumo aprobuotų 18 bal
sų pridėjus dar ir A. Zuokc turimus 9 
balsus, iš viso susidarys 27, kurių 
visiškai pakanka valdančiajai koalici
jai suformuoti, taigi ir merą išsirink
ti. Šiuo atveju visai neturės reikšmės, 
kuris bus meru, o kuris — pavaduo
toju. A. Zuoko ir A. Paleckio Jungi
nys" susiklosčiusioje situacijoje yra 
labiausiai tikėtinas. Palaukime -
pamatysime, tik nepamirškime Ka
sandros. 

I k 1 
MOKYl 

aruošia Aušr 

UMES AN< 

elė Sak alaite 

SLISKAI 

H i m d r e d fifty seventh lesson* 
•'Handred fifti seventh lesan) — Šim
tas penkiasdešimt septinta pamoka. 
Public iibrary. 'Pablik laibreri) — 
Viešoji biblioteka. 
I am going t o the publ ic I ib ra ry 
t o get a book for my t r ip . (Ai em 

. going tū tha pablik laibreri tū get e 
I buk for mai tšrip) — Aš einu į viešą
j ą biblioteką pasiimti knygą kelio-
inei. 
Where are you going? (Uer ar jū 

! going?) — Kur tu keliauji? 
I am going to New York, but wi th 
all the fligfat delays it's n ice to 
have something to read. (Ai em 

' going tū Niujork, bat uith oi tha flait 
\ dileis. its nais tū hev samthing tū 
i ryd) — Aš skrendu į New York, bet 
vėluojant skrydžiams gera su savim 
turėti ką nors paskaityti. 
Do they have magazines that I 

Icould check out? (Dū thei hev 
męgazins thęt ai kud ček aut) — Ar 

i jie turi žurnalų, kuriuos galėčiau pa-
; siimti? 
iThey have magazines, but you 
have to read them at the Iibrary. 
(Thei hev męgazins, bat jū hev tū 
ryd them ęt tha laibreri) — Jie turi 
žurnalų, bet juos galima skaityti tik 
bibliotekoje. 

I en joy b o o k s , b u t I am s c a r ed of 
flying, I a lways drive wherever I 
go. (Ai endžioi buks, bat ai em skėrd 
af flajing, ai džraiv uerever ai gou) — 
Man patinka knygos, bet aš bijau 
skristi, aš visuomet vairuoju, kur tik 
vykstu. 
They h a v e g r ea t books on t a p ė 
that I check out when I go on a 
trip by car. (Thei hev greit buks an 
teip thęt ai ček aut uen ai gou an e 
tšrip bai kar) Jie turi puikių knygų, 
įrašytų į juostelę, jas aš pasiimu, kai 
keliauju automobiliu. 
I never thought of that, to l is ten 
to a book would be n ice . (Ai never 
thot af thęt, tū lisen tū e buk uod bi 
nais) — Aš apie tai niekad nepa
galvojau, pasiklausyti knygos būtų 
puiku. 
Good luck o n your t r i p , I hope 
your f l ight i sn ' t delayed. (Gud 
lak an jūr tšrip, ai houp jūr flait isnt 
dileidj — Sėkmingos kelionės, aš ti
kiuosi, kad tavo skrydis nevėluos. 
I don't get too worried about it, 
I will make my plans after I get 
to New York. (Ai dont get tū uoryd 
ebaut it, ai uil meik mai plęns ęfter 
ai get tū Niujork) — AŠ per daug dėl 
to nesijaudinu. Viską susiplanuosiu 
kai nuskrisiu į New York. 

http://www.ouriadyofvflnius.org
http://�Alfa.lt
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Atkel ta iš 2 psl . „Žiburėlių 
pasaulis" (skaitiniai mažiesiems). 
Abiejų numerių centre yra 4 pusla
piai ryškių, įdomių ir spalvotų nuo
traukų iš lietuviško gyvenimo, kaip-
tai Dainų šventės, Ateitininkų šeimos 
šventės, Ateities klubo surengto po
kalbio apie šeimyniškumą. Foto kore
spondentais paminėti Daina Cepu-
lytė-Puterienė, Vytas Kliorys, Napo
leonas Vucianis ir Vida Bučmienė. 

Vasario 11 d. numeryje, šalia jau 
minėto klebono-redaktoriaus įžangi
nio žodžio, pasisako arkivysk. Sigitas 
Tamkevičius (iš „bernardinai"). Dai-

v 

vydas Šlekys klausia „O kas po Puti
no?" Į „Baltosios anketos" klausimus 
atsako žurnalistas Romas Sakadols-
kis. Juozas Kojelis pamini Bernardo 
Brazdžionio gimimo šimtmetį. Visi 
rašiniai yra paimti iš j au kur kitur 
pasirodžiusiųjų. Jų parinkimas yra 
Įvairus, įdomus ir keliantis dvasią 
arčiau prie Tvėrėjo. Leidinį būtų ga
lima pavadinti katalikiškos-tautinės 
minties spaudos san t rauka ar apž
valga. Pasaulyje vienu laiku populia
riausias žurnalas buvo mėnesinis 
„Reader's Digest", ėjęs milijoniniais 
t iražais keliolika pasaulio kalbų. 
Nors „Mūsų žingsniai" į tokią garbę 

nesiveržia, redakcijos parinkti ir pa
rengti rašiniai, pokalbiai bei straips
niai yra įdomūs, įvairūs ir prasmin
gi-

Susižavėjęs tokiu leidiniu, savo 
pirmaisiais įspūdžiais pasidalinau 
su parapijos klebonu-redaktoriumi. 
Nustebau, kad leidinys dalinamas 
veltui. Kas savaitę išspausdinama 
apie 250 egzempliorių. Taip, išlaidų 
yra, bet jos yra sumažintos iki mini
mumo. Spausdinant komercinėje 
spaustuvėje vieno dvidešimt puslapių 
numerio išlaidos būtų apie 1,600 dol. 
Tuo tarpu leidinys spausdinamas 
„savo jėgomis" parapijos raštinėje, 
kur turima tam reikalinga įranga. 
Tas sutaupo daug pinigų, tad ir įgali
na minėtišio leidinio sidabrinį ju
biliejų. 

Nežinau, ar leidinį galima prenu
meruoti ir paštu gauti toliau gy
venantiems, bet norintiems lengvai 
prieinamo ir jau į vieną vietą sukaup
to dvasinio peno. Norintiems daugiau 
informacijos pridedu leidėjo adresą ir 
telefoną. Dievo Motinos Nuolatinės 
Pagalbos parapija. 18022 Neff Road, 
Cleveland, OH 44119. Tel. 216-531-
4263. 

Romualdas Kriaučiūnas 

Stuburo ir rkausmo ligos I Širdies ir kraujagyslių 
ligos JONAS V.PRUNSKIS, M D 

TERRJ DALLAS PRUNSKJS, 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 Groue: 847-718-1212 
www.ilHnoispain.com 

VIDAS ]. NEMKXAS, MD. 
KARDKXCX^S-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 

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

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. St 5 k 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 t h Ave., Hickory Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akių ligos 

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 namą. 
Susitarimui kaibėti angfiškai arba lietuviškai. 

4647 W . 103 SL, Oak. Lawn, IL 
55 E. VVashington, S uite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TSL. 773^585-9500 

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N W O R L D - W I D E D A I L Y 

www.draugas.org 
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99 Musii laukia, daug darbų... 99 

Nuo pat „Tulpės Times" užgimi
mo 1981-aisiais metais, Zita Petkus 
nenuils tamai t r iūsė redaguodama 
mūsų bendruomenės laikraštėli. Ne
seniai perleido šią atsakomybę naujai 
redakcinei kolegijai, kurią sudaro: 
Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė, 
Nomeda Lukoševičienė, Vilma Cin-
čienė ir Ainius Lašas, Zita sutiko 
pasidalinti savo ilgamečio darbo 
džiaugsmais bei rūpesčiais. 

— „Tulpė T i m e s " redagavote 
net 25-erius m e t u s . Matyt, kaž
kok ie š io d a r b o a s p e k t a i J u s 
sužavėjo? 

— Ne pats darbas sužavėjo, bet 
jaučiau jo svarbą Seattle Lietuvių 
Bendruomenei. Mane t raukė kūry
binė užduotis, temų įvairovė, svarbių 
žinių perteikimas ir, žinoma, vietinių 
lietuvių būrimas. Toks uždavinys bu
vo ne visiškai svetimas kaip būtų 
buvęs kitiems, nes turėjau trupučiu
ką patirties įgytos nuo jaunųjų dienų: 
pradžios mokykloje prisidėjau prie 
mokinių leidinio, vėliau lituanistinėje 
mokykloje dalyvavau mokinių laik
raštuko ir taip pat metraščio redak-
stovyklose buvau į t raukta į laikraš
tėlių leidimą. 

— O kas š i a m e d a r b e būdavo 
sunkiausia? 

— Psichologiškai sunkiausia iš
leidus leidinį atrasti (arba dar geriau 
per kitus sužinoti), kad į jį įsibrovė 
korektūros klaidų. Lygiai taip ir buvo 
su paskutiniuoju numer iu . Prieš 
keletą dienų paėmiau jį perskaityti, 
ir, žiūrėk, klaidos tik šoko į akį... 
Tokiais atvejais man buvo sarmata ir 
ją labai giliai pergyvenau, nes tuo 
momentu, kai laikraštėlį vežiau pa
dauginimui, jau maniau, kad viskas 
yra taip, kaip turi būti. Deja, kai dirbi 
savanorio darbą „viršvalandžiais", 
klaidos atsiranda, nepaisant , kiek 
kartų pavargusios akys perskaito juo
draštį. O fiziškai sunkiausia buvo 
atiduoti „Tulpei" daug daugiau laiko 

negu pradžioje numačiau... Nega
lėčiau suskaičiuoti, kiek sykių dirbau 
prie kompiuterio iki antros, trečios — 
buvo atvejų net ir iki ketvirtos valan
dos ryto — ir rytojaus dieną ėjau į 
darbą. Kartais tai atsitikdavo, kad 
nesugebėdavau įtikinti vieną ar kitą 
bendradarbį, kad delsimas ar vėlavi
mas įteikti medžiagą iš anksto sutar
tu laiku rimtai atsiliepia mano 
nenaudai. 0 kartais tai buvo gryno 
entuziazmo rezultatas. Na, ir ne retai 
vyras ir aš atsisakydavome įvairių 
prabangų, nes „Tulpės" leidimo lai
kas artėjo, reikalavo mano dėmesio, 
ir savaitgaliai buvo atiduoti jos ruo
šai. 

— „Tulpė Times" prasidėji
m o istorija daug kam žinoma iš 
anks te sn ių J ū s ų interviu, bet 
kodė l laikraštėliui par inkote 
būtent šį pavadinimą? 

— „Tulpės" vardas atsirado žais
mingoje dvasioje, kai Violeta Kuprė-
naitė ir aš ruošėme pirmąjį numerį. 
Buvom suėjusios jos namuose, kaip 
tik jos vyras, dr. John Jessen, netoli 
sukinėjosi. Jonas juokavo, kad mūsų 
leidinėlis sukels konkurenciją „Seat
tle Times" laikraščiui. Tryse dar 
prisiminėme gyvenimą Čikagoje, nes 
visi buvome ne per seniausiai iš ten 
atvykę. Visi, kurie pažįsta Joną, gerai 
žino, kad su juo kalbos dažnai nu
krypsta apie maistą. Taigi, mielai 
prisiminus lietuvišką maistą ir lietu
vių restoranus, ypatingai „Tulpės" 
restoraną Čikagoje, Jonas juokau
damas pasiūlė „Tulpė Times" vardą 
mūsų dvikalbiu i leidiniui. Vardas 
prigijo! 

— Neabejoju, jog per šiuos 
i lgus darbo metus pasitaikydavo 
įvairių netikėtumų, kuriozų ar 
n e t nesusipratimų. Pasidalinkite 
su skaitytojais bent viena tokia 
istorija. 

— Taip, daug buvo atmintinų 
įvykių. Pavyzdžiui, kai Valdas Adam

kus buvo atvykęs į Seattle 1995 
metais skaityti pranešimą universite
to simpoziume apie Baltijos jūrą, jo 
prašiau parašyti mums straipsnį. Ten 
pat jis man atidavė savo asmenišką 
rankraštį, kurį atspausdinome kita
me numeryje. Panašiai buvo ir kai 
prof. Landsbergis atvyko 2001-aisiais 
metais. 

Buvo ir juokingų momentų. Dar 
pirmajam prezidentui Bush beval-
dant, prisimenu kai Gėdis Morkūnas 
dalyvavo amerikiečių spaudos konfe
rencijoje ryšium su viceprezidento 
Dan Quayle atvykimu į Seattle ir 
save ten pristatė, kaip „Tulpė Times" 
laikraščio atstovu. Kitą dieną prie 
savo durų radau didelį voką atsiųstą 
iš Quayle raštinės. Jame buvo didelė 
viceprezidento spalvota nuotrauka, 
kuri Quayle raštinė tikėjosi bus 
atspausdinta „Tulpėje". Jos nespaus
dinome, bet su Gedžiu gerai pasi
juokėme, kad „Tulpė" žinoma net 

Amerikos prezidentūroje... 
— Perleidus „Tulpė Times" 

redagavime naujam kolektyvui, 
atsiras šiek tiek laisvesnio laiko. 
Žinant jūsų nenuilstančią sielą, 
ar žadate griebtis kažko naujo? 

— Pirmiausia būtinai reikia 
atsidusti, atsikvėpti, atsipūsti. Mūsų 
laukia daug darbų, įvairių remontų ir 
panašiai. O po to norisi baigti pradėtą 
knygą apie šeimos istoriją, ypač apie 
tėvelį, kurio prisiminimus iš karo 
metų jau išverčiau iš lietuvių į anglų 
kalbą. Taip pat norėčiau skirti dau
giau laiko skaitymui, kelionėms, siu
vinėjimui, skambinimui pianinu, na, 
ir sportui... Džiaugiuosi, kad nauji 
redaktoriai turi entuziazmo, ryžto ir 
kūrybingumo tęsti „Tulpės" darbą. 
Jiems linkiu sėkmės! 

Kalbėjosi Ainius Lašas 
„Tulpė Times", 2007 m. vasaris 

ĮVYKIŲ KALENDORIUS 
Kovo 24 d. 7 v.v. įvyks Seattle 

Lietuvių Bendruomenės ataskaitinis 
susirinkimas. Ateikite maloniai pa
bendrauti ir pasivaišinti. Vieta dar 
nenumatyta. Bus renkami nauji val
dybos nariai. Kandidatus siūlykite 
Astai Vaičekonienei tel. 425-745-1932 
arba e-paštu astavai@hotmail.com 

Balandžio 1 d. margučių dažy
mo popietė vyks Nomedos ir Arvydo 
Lukoševičių namuose. Adresas: 
21824 Vine Rd. Brier WA 98036. Tel. 
425-640-5477. Popietę remia Lie
tuvos Dukterys. 

Balandžio 29 d. Lietuvos Duk
terų metinis susirinkimas vyks Rasos 
Raišys namuose. Adresas: 3328 Cas-
cada Avenue South, Seattle, WA 
98144. Tel. 206-725-1764. 

Biržel io 25-rugpjūčio 17 d. 
Baltijos studijų vasaros institutas. 

Šiais metais jis vyks Pasaulio kalbų 
centre Kalifornijos universitete Los 
Angeles. Daugiau informacijos galite 
gauti iš 2007-ųjų metų instituto 
direktorės Johanna Domokos, 
jdomokos@humnet.ucl.edu 

Liepos 29 d., kaip ir kiekvienais 
metais, Dalios Tutlytės-Mroviec so
dyboje 2 vai. p.p. vyks mėlynių balius. 
Adresas: 32 McRae Rd NE Arlington, 
WA 98223. Tel. 360-652-8617. 

Nuolatos. Kas antrą penktadie
nį (10:30 vai. r.) Pipirų ratelis kviečia 
visus ikimokyklinio amžiaus vaiku
čius (iki 5 metų) kartu pažaisti ir 
pabendrauti lietuviškai. Dėl informa
cijos kreiptis į Austiną De Bonte, 
austinad@hotmail.com arba tel. 425-
788-5609. 

„T.T.", 2007 m. vasaris 

http://www.ilHnoispain.com
http://www.draugas.org
mailto:astavai@hotmail.com
mailto:jdomokos@humnet.ucl.edu
mailto:austinad@hotmail.com
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„MARGUČIO" RADIJO 75-IŲ METŲ SUKAKTĮ MININT (II) 
Antano Vanagaičio manymu (jo 

pačio žodžiais tariant), „Geriau pra
dėti darbą 'skrumniau' ir įsibūjoti, 
negu iš karto plačiai užsimoti ir... su
bankrutuoti". 1932 m. balandžio 11 
d. Vanagaitis, pradėjęs „užsiiminėti 
radiju", tenkinosi 15 minučių radijo 
laida, netrukus 30 minučių ir galiau
siai vienos valandos laida. „Mar
gučio" radijo laidos iš WHFC stoties 
buvo perduodamos kiekvieną dieną 
10 vai. vakaro, o sekmadieniais nuo 
2:30 vai. p.p. 

„Margučio" radijo laidos buvo va
dinamos dienžodžiu. A. Vanagaitis sa
kydavo: ,,'Dienžodis', tai yra tas pats 
kas dienraštis, tik skirtumas tame, 
kad dienraštis išeina spausdintas 
popiery, o dienžodis — radijo ban
gomis". 

„Margučio" žurnalo 1932 m. 
balandžio 25 d. laidoje rašoma: „Tai 
pirmas toks atsitikimas Amerikos 
lietuvių gyvenime! Niekas nepatikės, 
kad 'Margutis' pačiais blogiausiais 
laikais galėjo rizikuoti tokia drąsa 
pradėti kasdienines radijo laidas. 
'Margučiui' sekasi! Dalykas labai 
paprastas. Sekasi dėl to, kad visi 
margutiečiai pasišvenčia lietuvybės 
idėjai. Nebūtų to pasišventimo — 
seniai būtume žlugę... Lietuvybės 
idėja yra visų lietuvių idėja. Jokios 
partijos nenukovos 'Margučio', nes 
jis yra visų partijų partija". 

„Margučio" radijas bematant su
silaukė daugybės sveikinimų ir linkė-
jimų. Štai, pavyzdžiui, J. K. Miliaus 
sveikinimo žodžiai: „Sveikinu 'Mar
gučio' oro bangų dienraštį. Tai tikras 
margumynas; visokios įvairenybės, 
naujausios žinios, biznierių skelbi
mai, muzikos dainų ir juokų... Garbė 
Vanagaičiui, 'Margučio' leidėjui už 
tokj sumanų dalyką ir tobulinimą 
mūsų tautos kultūros. Gyvuok, Vana
gėli, ilgiausius metus!" 

„Margučio" dienžodyje buvo gir
dimos paskutinės pasaulio ir vietinės 
žinios, sveikatos ir teisės patarimai, 
muzika, dainos, deklamacijos, juokai 

vos gaminių importeris. 
Nemažo pasisekimo turėjo radijo 

laidose girdimi Dėdytės ir Tetytės pa
sikalbėjimai. Dėdytė — Vanagaitis, 
Tetytė — Lilija Žilvitytė (vėliau ta
pusi Vanagaičio žmona). Tuose pasi
kalbėjimuose buvo liečiamos įvai
riausios temos. Kartais Dėdytė ir 
Tetytė paliesdavo ir dienžodyje be
siskelbiančius prekybininkus, poli
t ikus ir visuomenės darbuotojus. 
Štai vienas pavyzdys: 

Dėdytė: Labsvakars, labsvakars! 
Tetytė: Labs, labs!... Ir vėl atke-

verziojai?... 
Dėdytė: Nugis, atėjau pekščias... 
Tetytė: Sėskis, ar ką!... 
Dėdytė: Ačiū!... Tu net nepažiūri 

į mane? 
Tetytė: Taigi žiūriu, kaip į mė

nesį... užlipk dar ant stalo... 
Dėdytė: Na ale tik tu pažiūrėk... 

Nors šnaira akimi... 
Tetytė: O iš kur ištraukei? 
Dėdytė: Gražus? A? Kaip patin

ka? 
Tetytė: Nieko sau. O kas siuvo? 

Gervilis? 
Dėdytė: Ne. Pirkau. Pas Petraus

ką. Su dvejom kelnėm. Įspėk kiek 
mokėjau? 

Tetytė: Ką ta mano durna galva 
įspės!... Vis kokia 20 dolerių mokė
jai... 

Dėdytė: Neįspėjai... 
Tetytė: Mažiau? 
Dėdytė: Mažiau. 16 dolerių su 

ekstra kelnėm. 
Tetytė: Ekstra? Kokios tos ekst

ros kelnės? Nagi parodyk... 
Dėdytė: Ne ekstros, bet „extra". 

Reiškia dar vienos be tų. 
Tetytė: O, tai nauja mada da

bar!... Reiškia tu atėjai su dvejom kel
nėm... 

Dėdytė: Ne su dviem, ne! Antros 
kelnės namie liko... Tos yra ,,extra"... 

Tetytė: O — o!... Supratau. Va
dinasi, tos kelnės kur namie lieka, 
vadinasi „extra"... Jūs vyrai turite vi
sokiausių kelnių... 

„Margučio" redakcija buvo įsikūrusi ir 6812 S. VVestern Ave. 
Nuotraukos iš knygos „Antanas Vanagaitis", 1954 m. 

ir t. t. Laidas paruošdavo ir praneši
nėdavo Antanas Vanagaitis. Žinias 
perduodavo tuometinis „Lietuvos Vy
čio" redaktorius Antanas Lapinskas. 

Kaskart „Margučio" radijo laido
se buvo primenama: „Klausykite 
'Margučio' dienžodžio ir remkite tuos 
biznierius, kurie prisideda prie šių 
radijo valandų". Vieni pirmųjų, „pri
sidėję" prie „Margučio" dienžodžio, 
buvo prekybininkai ir profesionalai: 
Kiras Motor sale, Paulą Baltutis, 
Bridgeport Clothing Co, Masalskis, 
graborius, Stanley Šimkus, Real Es-
tate, Justinas Mackevičius, „Mortga-
ge Banker", V M. Stulpinas, Lietu-

Dėdytė: Norim moterims geriau 
patikti. Be kelnių — joks vyras. Eks
tra kelnės tai labai geras dalykas... 

Tetytė: Turbūt, geras. 
Dėdytė: O iš kur tu žinai? 
Tetytė: Užpernai, kai sirgau, tai 

man vienas daktaras norėjo ekstra 
duoti, ale aš pabijojau imti. Pakųsa 
ėmė, ale paskui mislijau sau, gali 
kažin ko susilaukti. 

Dėdytė: Ha, ha, ha!... Ekstra! Ne 
„extra", bet X-Ray. Tai yra spindu
liai, kurie gydo. 

Tetytė: Spinduliai? Visai ne! Jis 
parodė tokį tamsų kambarį... 

Dėdytė: E, tu visai nesugrabalio-

Pirmas iš kairės: Dėdytė Jeronimas - A. Vanagaitis transliuoja juokus. 

ji... „X-Ray" ir „extra", tai du skir
tingi dalykai „Extra" lietuviškai va
dintųsi — „dar vienas da lykas 5 ^" 

Tetytė: Aha!... o aš kažin ką pa-
mislinau. ... Tai tu nusipirkai naują 
„siūtą"? 

Dėdytė: Tik iš fabrikos... Pigus, 
geras ir gražus „siūtas". 

Tetytė: Ir aš norėčiau „dresę" 
nusipirkti, ale nežinau kur?.. 

Dėdytė: Ogi eik Į Brabec Depart
ment „storą"... 

Tetytė: Ar į tą, kur „Margutis" 
garsina? 

Dėdytė: Naje! Ten gausi pigių 
dresių. 

Tetytė: Kibą reikės nusibaladoti 
ten... 

Dėdytė: Rytoj aš anksti ateisiu, 
tai mudu nuvažiuosiva. 

Tetytė: Ar jie lietuviai? 
Dėdytė: Ne. Čekai. Geri žmonės. 

Čekai yra lietuvių draugai. J ie kultū
ringi. Čikagos majoras irgi yra čekas. 

Tetytė: Ar Čermekis? 
Dėdytė: Taigi, taigi Čermakas. 

Matai, kokia garbinga tauta! O mes 
lietuviai ką turime? Nei lietuvio 
aldermeno neturime!... 

Tetytė: Et, jau sarmata ir kal
bėti! Lietuviai tik peštis moka, dau
giau nieko! 

Dėdytė: Ir už ką pešasi? Ameri
konai juokiasi iš mūsų veikėjų. 

Tetytė: Be jokios politikos tie mū
sų ponai. I r amerikoniškai nemoka 
šnekėti. Rusiškai, lenkiškai — tai vis
ką moka. Ir lietuviškai gerai nemoka. 

Dėdytė: Ką jau čia ir kalbėti. Na, 
einu namo. Labanakt. Kitą sykį užeisiu. 

Tetytė: Labanakt, labanakt. 
Tai va, kokie būdavo Dėdytės ir 

Tetytės pasikalbėjimai „Margučio" 
radijo laidose, žurnalo puslapiuose ir 
„Margučio" renginiuose. 

Netrukus sukaks 75-eri metai nuo 
„Margučio" radijo laidos įsteigimo. 

P e t r a s Pe t ru t i s 

Naudotasi LTSC archyve saugo
jamais „Margučio" žurnalo rinkiniais 
ir kitais šaltiniais. 

m 
MARGUTIS II 

MARGUTIS 
LIETUVIŲ RADIJO LAIDOS 

3B 1450 AM banga iš WCEV stoties 
KLAUSYKITE KIEKVIENĄ VAKARĄ 

Tel. 773-476-2242 n u o 8 v a i . v . i k i 8 : 4 5 v a i . v . 

AMERIKOS L IETUVIŲ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDĖTI 
INTERNETU www.wcev1450.eom 

http://www.wcev1450.eom
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A. A. RAMUTĘ PLIOPLYTĘ 
IŠLYDĖJUS 

Staigi ir netikėta Ramutės Pliop-
lytės mirtis 2007 m. sausio 29 d. 
pritrenkė visus, kurie ją pažino, su ja 
bendravo. Pirmiausia — mamytę 
Vincę Plioplienę, seserį Rasą, brolius 
— Audrių, Algį ir Vitą. Tėvelis Vac
lovas Vitas Plioplys, į Amžinybę iške
liavęs prieš 32 metus, pasitiko savo 
mylimą dukrelę Anapus. 

Filologė Ramutė Plioplytė gimė 
1953 m. gegužės 23 d. Kanadoje, 
Toronte. Užaugo, studijavo ir dirbo 
Čikagoje, o dvasia visą laiką buvo 
Lietuvoje. 

1974 m. baigė Čikagos universi
tetą. Studijavo sociologiją. Baigė Kr. 
Donelaičio lituanistinę mokyklą ir 
Pedagoginį lituanistikos institutą. 
Dirbdama kasdien įvairiose įstaigo
se, šeštadienius paskyrė lietuviškom 
mokyklom. Donelaičio mokykloje nuo 
1970 iki 1973 m. dėstė lietuvių kal
bą. 

1982 m. Pedagoginiame lituanis
tikos institute pradėjo dėstyti kalbos 
kultūros kursą. 1982—1986 m. Ped. 
lit. instituto direktorė. Pirmą kartą 
1981—1982 m. ir antrą kartą 1989— 
1990 m. stažavosi Vilniaus univer
sitete. Studijų tikslas — lietuvių kal
ba ir dvikalbystė. 1982 m. „Mūsų 
kalba" žurnale (Lietuvoje) Nr. 5 
paskelbė labai vertingą straipsnį 
„Lietuvių kalba nykstančios dvikal-
bystės sąlygomis". 

Čikagoje, Pedagoginiame litua
nistikos institute, iki šiol dėstė pačios 
sukurtą kursą „Kalbos kultūra". Ji 
pati paruošė visą programą ir me
todiką. Tas kursas apima lietuvių 
kalbos gryninimą nuo svetimų kal
bos įtakų. Amerikoje ir kitose angliš
kai kalbančiose valstybėse nuo angli-
cizmų, vokiškai kalbančių — nuo ger
manizmo, rusiškai — nuo rusiciz-
mo. 

Labai butų vertinga, kad tas kur
sas būtų įvestas užsienio lietuvių 
aukštesniosiose mokyklose. Kurso 
programą reikėtų perduoti ir Lietu
vos švietimo ministerijai. Tegul susi
pažįsta, kaip užsienyje kovojama už 
gryną, lietuvišką žodį. 

Antras didelis Ramutės Plioply-
tės darbas —prof. Z. Zinkevičiaus 
„Lietuvių kalbos istorijos" išvertimas 
į anglų kalbą. Tokį darbą gali atlikti 
žmogus, kuris labai gerai moka abi 
kalbas — lietuvių ir anglų. Šis verti
mas yra naudojamas įvairiuose pa
saulio universitetuose, kuriuose dės
toma lingvistika — kalbotyros moks
las. O lietuviškąją prof. Z. Zinkevi
čiaus „Lietuvių kalbos istoriją" Ra
mutė Plioplytė gražiu atskiru lei
diniu paruošė Pedagoginiam lituanis-

Ramutė Plioplytė 

tiniam institutui. 
Trečias darbas 1997 m. buvo 

išleistas „International Dictionary" 
— Tarptautinis žodynas, kuris nau
dojamas universitetuose ir įvairiose 
tarptautinėse įstaigose. Ramutė 
Plioplytė parengė to žodyno lietu
višką skyrių. 

Kai sykį R. Plioplytės darbus 
paskelbiau „Drauge", ji man tarė: 
„Kam to reikėjo?" Koks kuklumas! — 
Oi, Ramute, labai reikėjo. Mes dažnai 
minime žmogaus atliktus darbus, kai 
jis jau Amžinybėje. O kaip reikėtų jo 
darbais pasidžiaugti ir įvertinti žmo
gų, kol jis dar gyvas. 

Ramutė labai domėjosi taikomąja 
daile — velykiniais margučiais, vely
kiniais medeliais, šiaudinukais. Kar
tą labai gražią savo darbų parodą bu
vo suruošusi Balzeko muziejuje. 

Labai gražu, kad Plioplių šeima 
Lietuvių fonde įkūrė „Ramutė Pliop
lys Memorial Fund" lietuvių kalbos, 
lingvistikos stipendijoms ir moks
lams remti. Adresas: Ramutė Pliop
lys Memorial Fund Lithuanian Fun-
dation, 14911 W. 127th St., Lemont, 
IL 60439. 

Išėjai, Ramute, nebemarginsime 
šįmet velykinių margučių Tavo bute, 
nebevaišinsimės egzotiškais, vegeta
riškais skanumynais. 

Tu buvai tokia nuoširdi visiems, 
savo šilta šypsena nuskaidrindavai 
susirūpinusį veidą. Bendravau su 
Tavim 25 metus. Labai Tavęs pasi-
gesime, nes buvai dar taip reikalinga, 
bet Dievo planai kitokie. Tebūnie Tau 
gera Viešpaties pastogėje. 

Stasė Petersonienė 

Skelbimai 
• • 

• , ; ; r : - . : 

PASLAUGOS SIŪLO DARBA 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

Seamsters needed 
to sew unique and intricate 

designs vvith a clean line, pat-
tern-making a plūs. Call Diane 

773-987-5836 (leave a message) 

NEKILNOJAMASIS TURTAS 
CCLDUJO*.*. 

RESIMNT1AI. 
MOKBtAGE 

J 
Skelbimų skyriaus tel. 1-7^585-9500 

VIDA M. 
SAKEVICIUS S3e 

Real Estate Consultant 
Nekilnojamojo turto 
pirkimas, pardaulmas 

708-889-2148 

Vienatiniam broliui 
A t A 

DONATUIBURAČUI 

mirus, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiškiame GE
NUTEI VASAITIENEI-BURAČAITEI ir jos vyrui KA
ZIUI. 

.Nors šiandieną esame išsiblaškę po plačiąją Ameriką 
ir mūsų, gyvenusių Baltimorėje, gretos praretėję, bet 
prisimename kai prieš penkiasdešimtį metų džiaugėmės 
kartu su visa BURACŲ šeima, Donato pasiekimais mene 
ir amerikiečių meno kritikų jo darbų vertinimais. Deja 
greitai, negailestinga liga pakirto jo sveikatą, jo kūry
bines jėgas, kankindama jį iki dar baisesnės nelaimės, 
privedusios prie mirties 2007 m. vasario 22 d. Balti
morėje. 

Juozas Dėdinas, Los Angeles, CA 
Nijolė Dėdinienė-Bogutaitė, Parrish, FL 

Juozas ir Birutė Gailai, Ellicott City, MD 
Vitalija Keblienė-Bogutaitė, Baton Rouge, LA 

Vytautas Makauskas, Baltimore, MD 
Algimantas Meidūnas, Hershey, PA 

Ona Sabaliūnienė-Eringytė, Ann Arbor, MI 
Stasė Surdokienė-Sakytė, Baltimore, MD 

Mielam 
A t A 

DR. PETRUI ŽEMAIČIUI 

palikus šį pasaulį, gilią užuojautą dukroms RASAI, 
VILIJAI, RŪTAI, DAINAI ir jų šeimoms, reiškia 

Aleksas Smilga 
Dalia ir Algis Ancevičiai 

Gintas Ancevičius 
Lya ir Andrius Kubiliai 

Karen ir Sigitas Ancevičiai 
Daina ir Tomas Matusaičiai 

Lydia Jurcytė ir Virginia Jurcienė 

POPIEŽIUS RAGINO KURTI TAIKĄ IR 
GERBTI ŽMOGAUS TEISES 

Sausio 1 d. Pasaulinės taikos die
nos proga Šv. Petro bazilikoje po
piežius kreipėsi į pasaulio bendriją, 
ragindamas puoselėti taiką ir gerbti 
žmogaus teises. Katalikų Bažnyčia 
jau 40 metų sausio 1 d. švenčia ne tik 
Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę, 
bet ir Pasaulinę taikos dieną. Po
piežius ragino „Dievo vardu formuoti 
pasaulį, kuriame būtų gerbiamos 
pamatinės žmogaus teisės". Žvelgda
mas į daugelį konfliktų židinių bei 
terorizmo apraiškas, Šventasis Tėvas 
sakė, jog dabar labiau negu bet kada 
būtina bendrai įsipareigoti taikos 
labui. Benediktas XVI reikalavo dėti 
daugiau pastangų siekiant patvarios 
ir teisingos taikos Artimuosiuose 
Rytuose. Pasak Šventojo Tėvo, taika 
tarp izraeliečių ir palestiniečių gali 

būti patvari tik tuomet, jei bus grin
džiama pagarba kiekvieno asmens 
orumui. „Esu tvirtai įsitikinęs, kad 
gerbiant žmogaus asmenį ugdoma 
taika, o įtvirtinant taiką sudaromos 
prielaidos plėtotis pilnutiniam hu
manizmui", — pabrėžė popiežius. 
Pasak jo, ypač krikščionims tenka už
duotis nepailstamai įsipareigoti ir 
darbuotis taikos labui bei ginti žmo
gaus teises. 

Viešpaties angelo maldos metu 
popiežius dar kartą pabrėžė teisę į 
religijos laisvę. Pasak jo, teisė laisvai 
išpažinti savo tikėjimą priklauso prie 
pamatinių žmogaus teisių. Žmogaus 
orumo ir žmogaus teisių puoselėjimas 
yra taikos ugdymo pagrindas. 

BŽ 

„DRAUGAS in fo rmuo ja , „DRAUGAS" formuoja; 
„DRAUGAS": Išeivijos I r Lietuvos Jungtis! 
„DRAUGAS" l ietuvybės švyturys I r sargas! 
P r e n u m e r u o k i m e I r ska i tyk ime „DRAUGĄ! 

www.draugas.org 

http://www.draugas.org
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

• K o v o 11 d., sekmadieni, Lietu
vos Nepriklausomybės atkūrimo die
ną, LR generalinis konsulatas kartu 
su „Gene Siskel" kino centru Čikagos 
Europos Sąjungos filmų festivalyje 
rengia lietuviškų filmų vakarą. Prog
ramoje matysite režisieriaus Arūno 
Matelio dokumentinį filmą ,,Prieš 
parskrendant į žemę" bei režisierės 
Janinos Lapinskaitės filmą „Našlių 
pakrantė". Renginyje dalyvaus Arū
nas Matelis, šių metų Amerikos re
žisierių gildijos („Directors Guild of 
America") apdovanojimuose su filmu 
„Prieš parskrendant į žemę" pripa
žintas geriausiu dokumentinio filmo 
režisieriumi, kuris ir pristatys savo fil
mą bei atsakys į žiūrovų klausimus. 

• A r ū n a s Matelis, šių metų „LT ta
patybės" apdovanojimuose, globoja
muose Lietuvos prezidento Valdo 
Adamkaus, pagrindiniu žymeniu už 
tėvynės garsinimą pasaulyje savo 
darbais įvertintas kino režisierius 
lankosi Čikagoje. Pabendravimas su 
režisieriumi Arūnu Mateliu ir doku
mentinio filmo „Prieš parskrendant į 
žemę" rodymas: kovo 9 d., penkta
dienį, 7:30 vai. v. Jaunimo centro ka
vinėje (5620 S. Claremont Ave., Chi-
cago). Kovo 11 d., sekmadienį, 1:30 
vai. p.p. Lietuvių dailės muziejuje 
(PLC, 14911 127 St., Lemont) 

• K o v o 11d., trečią Gavėnios sek
madienį, Brighton Park parapija vi
sus visus kviečia pabūti drauge. Po 10 
vai. r. šv. Mišių mūsų parapijos salėje 
galėsite ne tik paskanauti mieliniais 
blynais su spanguolėmis, išgert ka
vutės, bet ir pasidžiaugti Gavėnios 
programėle „Laimingas Viešpatyje". 
Ją ruošia parapijos kantoriai ir lekto
riai: Joana Drūtytė, Raminta Mi
kuckienė, Daiva Vaitkutė, Nerijus 
Smerauskas, Viktoras Kelmelis, Apo
lonija ir Petras Steponavičiai. Taip 
pat pasidžiaugsime mūsų tėvynės 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mu. Esate labai laukiami. 

•Kv ieč i ame lietuvių visuomenę 
aplankyti tradicinę Čikagos lietuvių 
skautų Kaziuko mugę, sekmadienį, 
kovo 11 d., Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. S v. Mišios - 9 vai. r., Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Mugės atidarymas - 10:15 vai. r., 
naujuose Jaunimo rūmuose. Aplan
kykite šią mugę ir paremkite lietuviš
ką jaunimą bei skautiją! 

• K i n o festivalis Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje — „Dvi šalys — 
vienas pasaulis". Penktadienį, kovo 9 
d., 7 vai. v. žiūrovų laukia kino pro
grama - siurprizas. Šeštadienį, kovo 
10 d., 6 vai. v. įvyks susitikimas su 
Riek Edvvard Pūkis. Sekmadienį, ko
vo 11 d., 2 vai. p.p. festivalio progra
moje jaunosios kartos lietuvių kino 
režisierių trumpo metražo vaidybi
niai filmai. Vietų skaičius ribotas. 
Prašome registruotis iš anksto kiek
vienai festivalio dienai tel. 773-582-
6500. Įėjimas nemokamas. Muziejaus 
adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago. 

• K o v o 11 d. 2 vai. p.p. Šv. Kazi
miero seselių rėmėjų draugija rengia 
žaidimų popietę („Games-Bingo Par-
ty") Maria aukštesniosios mokyklos 
patalpose (67th ir California gatvių 
sankryža). Įėjimas iš kiemo pusės 

nuo 12 vai. p.p. Galėsite nusipirkti 
maisto: kugelio, dešrelių, naminio py
rago bei duonos, kavos. Seselės ir rė
mėjai kviečia atvykti, linksmai pra
leisti laiką draugų būryje ir paremti 
Šv. Kazimiero seserų vienuolyną. 

•Kovo 18 d., sekmadienį, 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. 

•Sekmadienį , kovo 18 d., visi 
kviečiami susiburti apmąstymams 
apie Jėzaus Kristaus kančią, mirtį ir 
Prisikėlimą. Pastoriaus Valdo Aušros, 
kunigo Antano Saulaičio ir „Daina
vos" ansamblio meno vadovo Dariaus 
Polikaičio sukurta muzikinė, medi
tacinė erdvė leis iš naujo išgyventi 
Velykinės paslapties šventumą. 
Girdėsite skaitinius iš Švento Rašto 
ir Teodoro Dubois kantatą „Septyni 
paskutinieji Kristaus žodžiai", kurią 
atliks solistai Lijana Kopūstaitė-
Pauletti, Linas Sprindys ir David 
Dubois, vargonininkas Ričardas Šo
kas, kamerinis orkestras ir Lietuvių 
meno ansamblis „Dainava". Rengi
nio pradžia — 3 vai. p.p., Trinity 
Lutheran bažnyčioje (6850 W. 159th 
St., Tinley Park). Bilietus (15 dol. au
ka) galima įsigyti „Seklyčioje", Pa
saulio Lietuvių centro parduotuvėje 
„Dovanėlė" ir renginio dieną prie įėji
mo. Pelnas bus skiriamas JAV Lietu
vių Bendruomenės Socialinių reika
lų tarybos „Paguodos telefonui". 

•Kovo 24 diena, šeštadienį, 11 
vai. r. kviečiame atvykti į Balzeko lie
tuvių kultūros muziejų. Dailininkės 
Rasa Ibianskienė ir Virginija Morisson 
padės sukurti meniškus margučius, 
kurie papuoš Šv. Velykų stalą ir bus 
puiki dovana svečiams ir artimie
siems. Atsineškite svogūnų lukštais 
dažytų, kietai virtų kiaušinių. Sku
tinėjimo peiliukais ir instrukcijomis 
aprūpins muziejus. Pamokos kaina -
10 dol., vaikams - 5 dol. Registruotis 
telefonu 773-582-6500. 

•Verbų sekmadienį, balandžio 1 
d., 2 vai. p.p. visus klasikinės muzi
kos gerbėjus maloniai kviečiame į 
sakralinės muzikos koncertą Palai
mintojo Jurgio Matulaičio misijoje. 
Skambės baroko epochos kompozito
rių J. S. Bacho, G. F. Handel, A. Vi-
valdi, V Lubeck ir kt. kompozitorių 
kūriniai, kuriuos atliks vargonininkė 
Solveiga Palionienė, solistai: Geno
vaitė Bigenytė, Nida Grigalavičiūtė ir 
Linas Sprindys, pritariant instru
mentalistams: Dainorai Petkevičiū
tei, Jenifer Rooney, Martha Cavender 
ir Paul Semanic. Rengia LB Lemonto 
valdyba. 

Namams pirkti paskolos 
duodamos mažais mėnesiniais 

įmokėjimais ir prieinamais 
nuošimčiais. Kreipkitės į 

Mutual Federal Savings, 
2212 West Cermak Road. 

Tel. (773) 847-7747. 

Daug darbelių moka Montessori mokyklėlės ..Žiburėlis" mokinukai. 
Norite, kad ir Jūsų vaikučiai išmoktų? Ateikite kovo 10 d., šeštadieni, 9 
vai. r. į mokyklėlės, kuri Įsikūrusi PLC, 14911 1 27th Street, lemont, 
Atvirų durų dieną. Joje sužinosite ne tik apie pačią mokyklėlę, bet ir 
apie Montessori auklėjimo metodą. Laukiame visų. 
TeK pasiteiravimui: 630-257-8891. 
Žibutės Mačiulienės nuotraukoje: vaikai mokosi daryti kūčiukus. 

Kvietimas į vigiliją 

Lietuvių organizacijų posėdyje dėl uždaromų lietuvių bažnyčių buvo 
nutarta kviesti visus j vigiliją ir melstis, kad lietuvių bažnyčios liktų tar
nauti lietuvių dvasiniams poreikiams. Posėdis įvyko vasario 28 d. 

Šiuo metu pavojuje atsidūrusios Aušros Vartų, New York, Šv. Jurgio, 
Shenandoah, ir Šv. Jurgio, Niagra Falls, bažnyčios. 

Kviečiame į vigiliją Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje (69th 
Street ir California Ave. sankryža), Marąuette Park, 

šeštadieni, kovo 10 d., 3 vai. p.p. 
Jos metu numatomos bendros maldos ir giesmės už mūsų parapijų gy

vastingumą. Vigilija baigsis šv. Mišiomis 4 vai. p.p. 

Vigilijos organizacinis komitetas 

Stella V. Pautienis , gyv. Los Angeles, CA, palankiai įvertino 
2007—ųjų metų „Draugo" išleistą kalendorių ir atsiuntė 100 dol. auką. 
Ačiū už dosnumą! 

Algis A. Dzekciorius, Niverville, NY, parėmė „Draugą" 100 dol. 
auka. Tariame širdingą ačiū! 

Spaudos apžvalga 

Mus pasiekė Brazilijoje leidžia
mo žurnalo „Mūsų Lietuva" naujas 
numeris (Nr. 2, 2007). Spalvingas, su 

gausybe nuotraukų leidinys traukia 
skaitytojų dėmesį. Jame rasite žinių 
ne tik apie Brazilijos Lietuvių Bend
ruomenę, bet ir naujausias žinias iš 
Lietuvos. 

Marcos Lipas pateikia skaityto
jams pasakojimą apie Lietuvos kuni
gaikštį Kęstutį ir jo žmoną Birutę, J. 
Valavičienė pasakoja apie Užgavėnes 
ir apie Vasario 16 - ąją. 

įdomus straipsnis apie pasiruo
šimą euro įvedimui Lietuvoje. 

Brazilijos Lietuvių Bendruomenės 
valdyba supažindina lietuvius, gyve
nančius užsienyje, su PLB XII Seimo 
nutarimais. 

Kaip visada — skyrelis vaikams, 
laiškų skyrius ir kulinarijos kam
pelis. 

Malonaus Jums skaitymo. 

Paruošė L. A. 

SKELBIMU SKYRIAUS TEL. 773-5S5-9SOO 

Skaitytojų dėmesiui! 

Naktį iš šeštadienio / sekmadieni 
keičiasi laikas. Neužmirškite savo 
laikrodžių rodykles pasukti vieną 
valandą / priekį. 


