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A. Brūzgai į teikt i skiriamieji raštai 

Prezidentas V Adamkus (d.) Įteikė skiriamuosius raštus Lietuvos ambasadoriui 
JAV A. B r ū z g a i . Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 19 d. (BNS), paskirtą karjeros diplomatą Audrių 
Prezidentas Valdas Adamkus pir- Brūzgą. 
madie-nį priėmė naujuoju Lietuvos V Adamkus A. Brūzgai perdavė 
ambasadoriumi Jungtinėse Valstijose skiriamuosius raštus, kuriuos šis 

įteiks JAV prezidentui George W. 
Bush. 

Kaip pranešė prezidento spau
dos tarnyba, susitikimo metu V 
Adamkus pabrėžė, kad A. Brūzgai 
suteikta atsakomybė atstovauti Lie
tuvai šalyje, kuri visada buvo ir yra 
artima Lietuvos partnerė ir rėmėja 
bei daugelio išeivių iš Lietuvos antro
ji tėvynė. 

V Adamkaus nuomone, šiuo me
tu, kaip turbūt niekada anksčiau dvi
šalio bendradarbiavimo istorijoje, 
yra visos galimybės stiprinti dviejų 
šalių žmonių ir verslo ryšius, atverti 
sienas bevizėms kelionėms ir kurti 
vertybėmis pagrįstą strateginę part
nerystę. 

Dekretą dėl A. Brūzgos paskyri
mo V Adamkus pasirašė praėjusį ket
virtadienį. Diplomatas darbą Wa-
shington, DC, pradės vasario 26 d. 

Nepaprastojo ir įgaliotojo amba
sadoriaus rangą turintis A. Brūzga 
URM dirba nuo 1991 metų. 

J is yra dirbęs ambasadose Iz
raelyje, Didžiojoje Britanijoje, vado
vavo ambasadai Suomijoje. 

Užsienio lenkai turės atstovus parlamente 
Varšuva, vasario 19 d. (BNS) — 

Didelė lenkų emigrantų bendruome
nė pagal anksčiau galiojusias taisyk
les galėjo dalyvauti Lenkijos prezi
dento ir parlamento rinkimuose, ta
čiau turėdavo balsuoti už kandidatus, 
iškeltus Varšuvos rinkimų apygardo
je, kur dažniausiai balotiruodavosi 
politinių partijų vadovai. 

Kaip rašo savaitraštis „Wprost", 
keičiamas Lenkijos rinkimų įstaty

mas, kuriame numatyta užsienyje 
gyvenantiems lenkams įsteigti spe
cialią rinkimų apygardą už šalies ri
bų. Joje bus renkami du Seimo depu
tatai ir vienas senatorius. 

Emigrantai galės balsuoti paštu. 
Jiems bus atsiųsti biuleteniai, ku
riuos jie užpildę privalės parsiųsti at
gal į Lenkiją. Šie vokai bus atplėšiami 
tik rinkimų dieną. 

Įstatymo rengėjai mano, kad mi

nimos pataisos ne tik priartins emi
gravusius lenkus prie šalies gyveni
mo, bet ir padės spręsti jų pačių prob
lemas. 

Kaip rašo žiniasklaida, vien per 
pastaruosius dvejus metus, šaliai 
įstojus į Europos Sąjungą, emigravo 
maždaug 1,5 mln. lenkų. 

Manoma, kad, už Lenkijos ribų 
gali gyventi iki 18 mln. lenkų tauty
bės žmonių. 

Šiame 
numeryje: 

• Sveikatos klausimais. 
•Konstitucinio Teismo 
nutarimo dėl LR 
pilietybės pasekmės. 
•Lietuva dujiniuose 
Rusijos gniaužtuose. 
•Užgavėnės — 
linksmybių metas. 
•„Pabaigos svieto" 
ženklai. 
•Lietuvių telkiniai. 
•Lietuvos vėliava Cicero 
rotušėje. 
• Tarptautiniame 
chirurgijos muziejuje. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.63 LT 
1 EUR — 3.45 LT 

Netekome rašytojos J. Ivanauskaitės 
Vilnius, vasario 19 d. (ELTA) — 

2007 metų vasario 17 dieną savo na
muose po ilgos ir sunkios ligos mirė 
žymi rašytoja, Lietuvos rašytojų są
jungos narė, Nacionalinės premijos 
laureatė, eseistė, dailininkė Jurga 
Ivanauskaitė. Ji sirgo viena pikčiau
sių vėžio formų — sarkoma. 

J. Ivanauskaitė gimė 1961 m. 
lapkričio 14 d. Vilniuje. 1979 m. bai
gė M. K. Čiurlionio meno mokyklą 
(dabar — Menų gimnazija), 1985 m. 
— Vilniaus dailės institutą (dabar — 
Dailės akademija), grafikos specialy
bę. 1988—1991 m. ji aktyviai ben
dradarbiavo Sąjūdžio leidiniuose 
„Sąjūdžio žinios", „Sietynas", A tg i 
mimas", „Šiaurės Atėnai". 

1993 m. J. Ivanauskaitė pirmą 
kartą nuvyko į Rytus, o 1995—1998 
m. daugiausia laiko praleido keliau
dama po Himalajus, kuriuose domė
josi budizmo religija ir filosofija: po 
Šiaurės Indiją, Nepalą, Tibetą. Su
grįžusi tapo Nukelta į 6 psl. 

J. Ivanauskaitė tapybos parodos „Tibe
to Mirusiųjų knyga" atidaryme 2002 
meta i s . Kęstučio Vanago (ELTA) nuotr 
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Rūta Rudinskaitė 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Prezidentas 
priėmė 
Nacionalinio 
diktanto 
nugalėtojus 

Vilnius, vasario 19 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus tikisi, 
kad Nacionalinis diktantas taps gra
žia tradicija. 

„Gyvenantiems išeivijoje ir Si
biro tremtyse lietuvių kalba buvo vil
tis ir jungtis, kuri telkė lietuviškas 
šeimas, padėjo išlaikyti lietuvybę ir 
ryšį su tėvyne", — pirmadienį vyku
siame susitikime su nacionalinio dik
tanto nugalėtojais ir rengėjais sakė V 
Adamkus. 

Po šeštadienį vykusio Nacionali
nio diktanto finalo raštingiausia lie
tuve buvo paskelbta 19-metė Vil
niaus universtiteto Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų institu
to antrakursė Rūta Rudinskaitė. 

Be jos, prezidentas pasveikino 
diktantą Nukelta \ 6 psl . 
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Apelsinai - imuniteto „antklodė 99 

Kompiuterinės regos 
sindromas 

Kompiuteris įsiveržė į visas mū
sų gyvenimo sritis. Jais mes ne tik 
dirbame, bet ir leidžiame laisvalaikį. 
Tačiau kartu su kompiuteriu atsirado 
ir „kompiuterių amžiaus liga". Dau
gelis žmonių, ilgą laiką dirbančių 
kompiuteriais, pastebi, jog pablogėjo 
rega. Jie skundžiasi sulėtėjusiu regos 
fokusavimu nuo artimų į tolimus 
objektus ir atvirkščiai (sutrikusi ako-
modacija), daiktų dvejinimusi, greitu 
nuovargiu skaitant, deginimu akyse, 
„smėlio" pojūčiu po vokais, akiduo
bių ir kaktos skausmu, skausmu 
judinant akis, akies obuolio parau
dimu. 

v 

Sie reiškiniai vadinami vienu ter
minu „astenopija". Anot užsienio 
specialistų, jam neatsparūs nuo 50 iki 
90 procentų kompiuterio vartotojų. 
Kai kuriems šie požymiai pasireiškia 
jau po 2 darbo kompiuteriu valandų, 
daugeliui - po 4, kone visiems - po 6 
darbo valandų.' 

Gydytojas 
rekomenduoja 

Prie kompiuterio sėdėti ne ilgiau 
nei 4 valandas per parą. Monitorius 
ant darbo stalo turi stovėti tiesiai, 45-
70 centimetrų atstumu nuo akių, šiek 
tiek žemiau jų lygio (maždaug 10 
laipsnių) - taip, kad į ekraną žiūrė

tumėte šiek tiek iš viršaus. Kas 30-40 
minučių reikia atsitraukti nuo moni
toriaus ir padaryti lengvą akių 
mankštą. 

* Stipriai užsimerkite ir plačiai 
atmerkite akis, intervalas - 6-7 kar
tai per 30 sekundžių. 

* Nepasukdami galvos pažiūrė
kite j viršų, žemyn, dešinėn, kairėn. 

* Akimis sukite ra tus žemyn, 
dešinėn, viršun, kairėn ir į priešingą 
pusę. 

* 1-2 minutes labai greitai mirk
sėkite. Tai apsaugos akis nuo per
džiūvimo, raižymo ir skausmo. Dirb
dami kompiuteriu stenkitės dažniau 
mirksėti. 

* Užsimerkite ir 1 minutę labai 
atsargiai bei švelniai masažuokite 
vokus apskritiminiais pirštų jude
siais. 

* Dirbdami kompiuteriu nepa
mirškite taisyklingos laikysenos. Kuo 
dažniau ištieskite nugarą, pečius. 
Laiku vartokite gydytojo paskirtus 
vitaminus. Tada išvengsite CVS, o 
kompiuteris taps patikimu pagalbi
ninku ir draugu. 

Daugiau valgykite va is ių 
ir daržovių. 

Vitamino A yra morkose, pomi
doruose, lapinėse daržovėse ir žuvų 
taukuose. 

B grupės vitaminų yra riešutuo
se, daugelyje vaisių, grūduose bei ke
penyse. 

Vitamino C rasime inkstuose ir 
įvairių rūšių žuvyje, taip pat erškė
tuogėse, citrusiniuose vaisiuose, svo
gūnuose, pomidoruose, špinatuose ir 
obuoliuose. 

>» Klaipėda* 

Sultingi, saldrūgščiai ir vita
miningi apelsinai yra ne tik puikus 
skanėstas, bet ir vaistas. 

Imuninės sistemos st iprumą 
lemia vitaminai, todėl, įsisiautėjus 
peršalimo ligoms, rekomenduojama 
valgyti kuo daugiau citrusinių vaisių. 
Apelsinai gali būti puikiausias vais
tas, tačiau alergiškiems žmonėms 
gydytojai jų valgyti nepataria. 

Gerina atminti 

Pirmiausiai reikėtų paminėti , 
kad valgant apelsinus žmogaus orga
nizmas gauna daug vitamino C, kuris 
pripažįstamas kaip puikus antioksi
dantas. Viename apelsine yra 116,2 
proc. šio vitamino, reikalingo dienos 
porcijai. 

Moksliniai tyrimai parodė, kad 
apelsinai mažina kraujospūdį ir vei
kia kaip uždegimus gydantis vaistas. 
Vitaminų yra ir žievelėje, ir minkš
time, todėl tose šalyse, kur galima 
įsigyti natūralių, chemijos nepaveik
tų apelsinų, žmonės sultis spaudžia 
iš viso vaisiaus, nenulupdami žievės. 

Vitaminas C saugo ir nuo kenks
mingo aplinkos poveikio bei mažina 
riziką susirgti vėžiu. Be viso to, šis 
vitaminas didina atsparumą tokioms 
sunkioms ligoms kaip astma, osteo
artri tas ir reumatoidinis artritas. 

Pasaulinė sveikatos organizacija 
citrusinius vaisius rekomenduoja 
valgyti sergantiems širdies ir krau
jagyslių ligomis bei daug protiškai 
dirbantiems žmonėms, nes jie gerina 
atmintį. 

Be vitamino C, apelsinai turi 
daug tiamino, vitamino A, kalcio, 
kalio. 

Apelsinai reguliuoja cukraus kie
kį kraujyje, todėl, sergantiems cukri
niu diabetu, tai - sveikas ir skanus 
maistas. Besilaikantys dietos apelsi
nus taip pat drąsiai gali valgyti - jie 
nekietina vidurių, tačiau ir nelais
vina. 

Šviežiai spaustos apelsinų sultys 

Šiuolaikinis vyras prieš žiurkėną 
Naujo tyrimo autoriai teigia, kad 

vos trys kavos puodeliai per dieną 
sumažina vyrų sugebėjimą pradėti 
normalius vaikus. 

Sis naujausias darbas rodo, jog 
dėl šiandieninio gyvenimo būdo 
mažėja spermatozoidų, blogėja jų 
kokybės rodikliai. Tyrimas, kurį 
rėmė JAV vyriausybė, išaiškino, jog 
vyro organizme spermatozoidų šiuo 
metu susidaro tris kartus mažiau nei 
žiurkėno organizme. 

Bredfordo ir Kalifornijos (Berk
lyje) universitetų mokslininkai vyrų, 
kurie vartoja vidutines kofeino dozes, 
lytinėse ląstelėse aptiko genetinių 
pažeidimų. Dėl to gali žūti embrionas 
arba gimti kūdikis su defektais ir 
genetinėmis ligomis. 

Šio tyrimo rezultatai išspausdin
ti žurnale „Human Reproduction". 
Jie rodo, kad vyrui senstant blogėja 
spermos kokybė. Tačiau prieinama 
prie išvados: „Nepriklausomai nuo 
amžiaus vyrų, kasdien vartojančių 
kofeiną, smarkiau pažeidžiama lyti
nių ląstelių DNR". 

Mokslininkai praneša, kad vis 
daugiau duomenų įrodo, jog esama 
ryšio tarp šių pažeidimų ir kūdikių 
defektų bei mutacijos (tarp jų - vėžys 
ir nevaisingumas) atsiradimo rizikos. 
Darbui vadovavęs daktaras Endrius 
Virobekas iš Kalifornijos universiteto 
sake: „Mes išaiškinome, kad vyrai, 

per dieną išgeriantys tris puodelius 
kavos, padaro sau žalos, kuri verčia 
persirikiuoti embriono chromosomas. 
Po tokio persirikiavimo embrionas 
gali neturėti tam tikro geno ten, kur 
jis privalo būti, ir žūti. Su šiais per
statymais gali būti susiję ir įgimti 
defektai bei genetinės ligos". 

Jo teigimu, neaišku, kaip kofei
nas gali sukelti tokį efektą. „Mes ne
suprantame, kaip veikia šis mecha
nizmas. Būtina tai kruopščiau ištirti. 
Galbūt problemų kelia ne kofeinas, 
bet kitos daug kavos geriančių žmo
nių gyvenimo būdo savybės". 

Visame pasaulyje dėl staigaus vy
rų spermatozoidų skaičiaus mažėjimo 
kaltinamas šiuolaikinis gyvenimo bū
das ir cheminė tarša. Tyrimo duome
nys rodo, kad per pastaruosius 50 
metų jų skaičius sumažėjo viduti
niškai pustrečio karto - nuo 150 mi
lijonų viename sėklinio skysčio mili
litre iki maždaug 60 milijonų. Žiurkė
nams šis skaičius siekia 160 milijonų 
viename mililitre. 

Mažėjimas tęsiasi. Pavyzdžiui, 
Medicinos tyrimų tarybos atl iktas 
darbas išaiškino, kad škotų vyrų 
reprodukcinės galimybės per metus 
sumažėja vidutiniškai 2 procentais. 
Be to, jaunų žmonių šis rodiklis pras
tesnis nei jų tėvų: jaunesni nei 35 me
tų vyrai turi ketvirtadaliu mažiau 
spermatozoidų negu gimę 1950-1970 

metais. 
Lyties organų temperatūros kili

mas - pavyzdžiui, kai vyras maudosi 
karštoje vonioje, dėvi ankštus džin
sus, nuolat sėdi darbo vietoje arba 
ant kelių laiko nešiojamąjį kompiu
terį. - laikinai sumažina gebėjimą 
apvaisinti. Tačiau jis greitai atsi
kuria. 

Vis dėlto ir toliau neaišku, kodėl 
taip greitai ir ilgam laikui visame pa
saulyje mažėja šie rodikliai. Amerikos 
reprodukcinės medicinos draugijos 
kasmetiniame susitikime perskaity
tame pranešime siūlomos dvi hipo
tezės: antidepresantų vartojimas ir il
galaikis naudojimasis mobiliaisiais 
telefonais. 

Daugiausiai abejonių kelia pre
paratai, panaikinantys lyčių skirtu
mus, pavyzdžiui, PXD, dioksinai ir 
ftalatai, kurių didelių kiekių ran
dame maiste. Mokslininkai spėja, kad 
vaikams pavojingiausias periodas -
motinos įsčiose, kai formuojasi kū
dikio reprodukcinė sistema. Paken
kimai šiame etape beveik negrįžtami. 

Tačiau vyriausybė pareikalavo, 
kad daugelis tokių preparatų būtų 
išbraukti iš naujų Europoje drau
džiamų medžiagų sąrašų, kurie dabar 
sudarinėjami. Nepaisoma net to, kad 
yra saugių analogų. 

„Klaipėda" 

mažina riziką susirgti inkstų akmen
lige, o norintiems „išvalyti" iš orga
nizmo akmenis kasdien patariama 
išgerti pusę litro sulčių. 

Sukel ia alergiją 

Alergines reakcijas gali sukelti 
bet koks maistas. Tai priklauso nuo 
žmogaus organizmo. Tačiau vieni 
maisto produktai labiau alergizuoja, 
kiti - mažiau. 

Apelsinai yra vienas iš tų pro
duktų, dėl kurių žmonėms kyla ne
malonių alerginių reakcijų. 

Karvės pienas, soja, špinatai, 
kiaušiniai, pomidorai taip pat paten
ka į šią produktų grupę. Tačiau žmo
nės juos valgo perdirbtus ir paprastai 
nejaučia jokių pasekmių. Pavyzdžiui, 
pienui alergiški žmonės gali mė
gautis jogurtu ar varške. 

Deja, jaučiantiems alergiją apel
sinams, gydytojai pataria jų atsisa
kyti. Bendri alerginiai simptomai pa
sireiškia odos bėrimais, sausėjimu, 
galvos skausmais, sloga, niežėjimu, 
skrandžio gėlimais. 

„Klaipėda" 
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Kokių pasekmių lietuvių tautai turės Konstitucinio Teismo 
nutarimas dėl Lietuvos pilietybės 

Ar atitinka lietuvių tautos inte
resus dvigubą pilietybę panaikinęs 
Konstitucinio Teismo nutarimas? 
Kokiais argumentais jis grindžiamas? 
Lietuvos radijo laidoje „Dienos tema" 
diskutavo Konstitucinio Teismo pir
mininko patarėjas, ministro pirmi
ninko sudarytos darbo grupės piliety
bės sampratos klausimams spręsti 
vadovas Egidijus Jarašiūnas, Pilie
tinės visuomenės instituto direkto
rius Darius Kuolys, Jungtinių Ame
rikos Valstijų ' JAV) Lietuvių Bend
ruomenės vicepirmininkas Laury
nas Misevičius I Vašingtonas) ir JAV 
Lietuvių Bendruomenės Los Angeles 
apylinkės pirmininkas Darius Ud-
rys. Kalbino žurnalistas Tomas 
Dapkus. 

T. Dapkus: Kokius siūlymus 
Lietuvos pilietybės klausimu teiks 
ministro pirmininko sudaryta darbo 
grupė? 

E. Jarašiūnas: Mūsų grupės 
nuomone, i pilietybę reikia žiūrėti, 
kaip i tam tikrą teisinį asmens ir val
stybės ryšį, kuris atsispindi abiejų 
pusių teisėse ir pareigose ir yra tik
ras. 

T. Dapkus: Tikras? . 
E. Jarašiūnas: Tai - ne forma

lus priklausymas Lietuvos pilietinei 
tautai, o dalyvavimas bendrų reikalų 
tvarkyme. Pilietybė - tai teisės ir pa
reigos, o ne - „aš pasiimu, bet man 
nieko duoti nereikia". Konstitucijos 
12 straipsnio 2 dalis sako: „Išskyrus 
įstatymo numatytus atskirus atvejus, 
niekas ttegali būti kar tu Lietuvos 
Respublikos ir kitos valstybės pilie
tis'*. 

T. Dapkus: Šiuo straipsniu rem
damasis, Konstitucinis Teismas ir 
priėmė savo nutarimą? 

E. Jarašiūnas: Visiškai teisin
gai. O darbo grupės nuomone, gali
mos dvi išeitys. Konstitucijos keiti
mas (galima tai daryti tik referendu
mu) arba pilietybės reikalų tvarky
mas Konstitucijos rėmuose. Prieš 
siūlant tokį referendumą, turi būti 
mokslinis šio klausimo ištyrimas. 
Negalima daryti taip, kaip daroma 
dabar: yra kažkoks interesas, pra
dedama dėl jo garsiai šaukti, o tada 
priimamas sprendimas ir tik paskui 
pradedama galvoti, kokias pasekmes 
po penkerių, dešimties metų toks 
konstitucinis sprendimas sukels. 
Darbo grupė mano, kad turi būt rimti 
tyrimai, ar verta Konstituciją keisti. 

Konstituciniam Teismui -
l ietuvių kalba nėra vertybė? 

D. Kuolys: Verta apsvarstyti ir 
kitą kelią. Tai Konstitucinio Teismo 
kuriamos konstitucinės doktrinos 
reinterpretavimas, papildomas klau
simo išaiškinimas. Sį kelią pats Kons
titucinis Teismas jau yra išmėginęs. 
Dabar Konstituciją skaitantiems pi
liečiams kyla klausimas, kodėl joje 
esančius žodžius „atskiras atvejis'' 
Konstitucinis Teismas išaiškino kaip 
„ypač retas, labai retas atvejis", kai 
„Didysis lietuvių kalbos žodynas" 
tokios žodžio „atskiras" reikšmės 
neduoda. 

E. Jarašiūnas: Galima leistis į 
lingvistines diskusijas: ar „Didysis 
lietuvių kalbos žodynas", ar „Dabar
tinės lietuvių kalbos žodynas" - tai 
visiškai nesvarbu, nes teisiškai teisinį 
turinį į tą žodį įdeda institucija, kuri 
turi teisę aiškinti Konstitucijos 

tekstą. 
D. Kuolys: Manau, čia daroma 

esminė klaida. Jei lietuvių tauta ne
begali pasikliauti tomis ribomis, ku
rias gimtoji kalba saugojo šimtme
čius, jei tauta nebegali pasitikėti savo 
kalba, jei gali atsirasti teisininkų 
grupė, kuri imasi sauvališkai priskir
ti žodžiams jų neturėtas reikšmes, 
mes savo valstybėje nepajėgsime su
sikalbėti. Jūs, būdamas akademinės 
srities žmogus, staiga imate teigti, 
kad žodžio reikšmės nėra svarbios, 
kad viena žodžio reikšmė yra vie
name žodyne, o kita - kitame...? Ar 
Jūs, pone Jarašiūnai, Įsivaizduojate 
septintos ar aštuntos klasės moki
nuką, taip samprotaujantį per lietu
vių kalbos pamoką? 

E. Jarašiūnas: Ir vieną, ir kitą 
žodyną rašė kalbininkai. Konstitu
cijos aiškinimas priklauso tik Kons
tituciniam Teismui. Ir niekam kitam. 
Teisinį turinį įdeda aiškintojas. O čia 
žaisti lingvistiniais dalykais ir žody
nais nereikėtų. 

D. Kuolys: Žodynais šiuo atveju 
žaidė ne kas kitas, o Konstitucinis 
Teismas. Beje, žodyną kuria ne vie
nas ar kitas kalbininkas, o tauta. 
„Didysis lietuvių kalbos žodynas" 
duoda visas žodžio „atskiras" reikš
mes:' „atskirtas, vien tam skirtas, 
specialus, kitoniškas, skir t ingas". 
Taigi, Konstitucijoje numatytas „ats
kiras atvejis" turėtų būti ne „labai 
retas", o tik „atskirtas, atskirai api
brėžtas atvejis". Sakyti, kad, pasiėmę 
kitą žodyną, mes rasime kitą reikš
mę, yra visiškas nesusipratimas. 

T. Dapkus: Tai Konstitucinis 
Teismas, aiškindamas Konstituciją ir 
jos 12 straipsnį, apibrėžiantį piliety
bės klausimus, žodžius išaiškino 
skirtingai nei juos apibrėžia pat i 
lietuvių kalba? 

D. Kuolys: Taip, jis suteikė 
Konstitucijos žodžiams kitą prasmę. 
Tai būtų tas pat, jei Aukščiausiojo 
Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
teisėjų kolegija, nagrinėdama Artūro 
Zuoko ir „Rubicon group" ryšius, 
nutartų, kad tie ryšiai yra korupcinio 
pobūdžio, tačiau korupcija - tai „ver
slo ir politikų bendradarbiavimas 
siekiant bendrojo gėrio". 

E. Jarašiūnas: Aukščiausiosios 
teisės ir primityvių dalykų nereikia 
lyginti. Prisiminkime, kada pasirodė 
pirmasis „Didžiojo lietuvių kalbos 
žodyno" tomas ir kada „Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas" išleistas? 
Visiškai kitos epochos. Vienas - so
vietinio lygio, kitas - dabartinio lai
kotarpio. 

D. Kuolys: Maniau, kad Mykolo 
Romerio universitetas yra r imta 
akademinė institucija ir jo profesoriai 
turėtų būti girdėję apie Kazimierą 
Būgą. Jis buvo ne sovietinis kalbi
ninkas, o lietuvių kalbotyros tėvas, 
dar XX amžiaus pradžioje pradėjęs 
rengti „Didįjį lietuvių kalbos žo
dyną". Žodyno rengėjai surinko tai, 
ką per amžius sukūrė lietuvių tauta. 

E. Jaraš iūnas: Grįžkim prie 
teisės, o ne filologinių žaidimų. 

T. Dapkus: Bet ar tai yra „filo
loginiai žaidimai"? Juk šiuos klau
simus kelia ne vienas mokslininkas... 

E. Jarašiūnas: Teisę bandoma 
pakeisti filologija. 

T. Dapkus: Bet kalbama apie 
Konstitucijos žodžių reikšmę, pri
mestas ar iškraipytas jų reikšmes. 

E. Jarašiūnas: Teisinį tekstą 
aiškina kompetentingos institucijos. 

Yra dešimt profesorių, kurie tą patį 
tekstą gali aiškinti įvairiai. Galutinis 
aiškinimas priklauso kompetentingai 
institucijai. 

D. Kuolys: Tai labai svarbūs da
lykai. Jei tautos kurtos kalbos ribos 
vienos" ar kitos institucijos yra sauva
liškai peržengiamos, tauta nebesusi-
kalba, ji nebegali perskaityti savo pag
rindinio dokumento - Konstitucijos. 

Užsienio l ietuviai jaučiasi 
atstumti 

D. Udrys: Manau šis ginčas nėra 
akademinis. Pritariu D. Kuoliui, kad 
Konstitucija yra esminis dokumen
tas, kurį turi galėti suprasti visa 
tauta. Iš to nereikia kurti teisinių 
žargonų, kad paprastas žmogus ne
galėtų suprasti. Kai paprastas žmo
gus negali suprasti įstatymų, pagal 
kuriuos jis turi gyventi, tai kažin, ar 
tie įstatymai tur i vertę. Tada tenka 
kliautis kažkokiu juos aiškinančiu 
nerinktu elitu. 

T. Dapkus: Konstitucinio Teis
mo pirmininko patarėjas sako, kad 
pilietybė yra tam tikras pareigų ir 
teisių abipusis ryšys - tikras, o ne for
malus ryšys. 

D. Udrys: Nesuprantu, kodėl, jei 
žmogus nori įsipareigoti dviem šalim, 
jam to daryti neleidžiama: Kodėl to
kią teisę reikia atimti - ypač, jei žmo
gus turi kalbinį ir kultūrinį ryšį su 
abiem valstybėm? 

T. Dapkus: Konstitucinis Teis
mas kalba apie pilietinę tautą, o ne 
etninį ar kultūrinį ryšį. 

D. Udrys: Bet pilietinė tauta 
neišskiria kultūrinių ryšių. Iš ko pi
lietybė susideda, jei ne iš ryšio ir įsi
pareigojimo? O ryšys gali būti daugia
lypis, nebūtinai toks abstraktus ir 
nekonkretūs, kaip gryna pilietybės 
sąvoka. Jei žmogus save identifikuoja 
su Lietuva, tai daro dėl tam tikrų 
priežasčių. Jei pilietybė tėra grynas 
formalumas, tai nesuprantu, kodėl 
tik tuo formalumu turime kliautis, o 
ne konkrečiais ryšiais. 

T. Dapkus: Kokios gali būti šio 
Konstitucinio Teismo nutarimo pa
sekmės? 

D. Udrys: Galiu papasakoti apie 
asmeninę patirtį. Pvz., pažįstu keletą 
asmenų, kurie pastaraisiais metais 
labai stengėsi atkurti savo pilietybę, į 
kurią turėjo teisę pagal iki šio Kons
titucinio Teismo nutarimo galiojusius 
įstatymus: dvejus metus rinko doku
mentus, labai domėjosi Lietuva. Tai 
žmonės, kurie jautė ryšį su Lietuva 
dėl savo tėvų ir senelių, norėjo atvyk
ti į Lietuvą, čia investuoti, dirbti 
visuomenei naudingą darbą. O dabar 
jie labai nusivylę, užgauti ir klausia: 
kodėl esame atstumiami? 0 ką kal
bėti apie šimtus tūkstančių lietuvių, 
kurie neseniai išvyko iš tėvynės ir dar 
turi labai glaudų ir darnų ryšį su 
Lietuva. Jei dabar jie gaus kitos šalies 
pilietybę, tai Lietuva juos atstums. 
Kažin, ar čia labai protinga... 

D. Kuolys: Dar XVI amžiuje Mi
kalojus Daukša lietuviams aiškino, 
kad gimtoji kalba - tai „pilietiškumo 
tėvas". Ar Konstitucinis Teismas 
dabar pareiškęs, kad Konstitucijoje 
minima lietuvių tauta yra tik „pilie
tinė tauta", nesupaprastina tautos 
sampratos? Noriu paklausti Kons
titucinio Teismo pirmininko patarėjo 
pono Jarašiūno: ar tie žmonės, kurie 
kalbėjo ir kalba lietuviškai, laikė save 
lietuviais, augino lietuvius vaikus, o 

po Konstitucinio Teismo nutarimo 
tapo atskirti nuo Lietuvos tautos -
nėra ir negalės būti nei piliečiai, nei 
pilietinės tautos nariai - dar tebėra 
lietuviai, ar jau nebe? 

E. Jarašiūnas: Tai demagogija 
ir ja užsiimti nereikėtų. Pilietybė yra 
asmens ryšys su valstybe. Asmuo yra 
pilietinės tautos narys, o lietuvis 
nebūtinai gali būti Lietuvos piliečiu, 
kaip rusas — Rusijos ar vokietis — 
Vokietijos. 

T. Dapkus: Bet. pone Jarašiū
nai, šitie žmonės nori būti Lietuvos 
piliečiais... 

E. Jarašiūnas: Pilietinė Lietu
vos tauta formavosi lietuvių naciona
linės tautos pagrindu ir niekas šito 
neneigia ir nesiruošia neigti. Per pi
lietinę tautą lietuvių tauta Įgauna 
valstybinę gyvenimo formą. Blogai, 
kai į tą patį lygį mes sukeliam et
ninius dalykus su pilietiniais. 

D. Kuolys: Atrodo, kad Konsti
tucinis Teismas supaprastino Konsti
tucijoje vartojamą tautos sąvoką. Jis 
teigia, kad Konstitucijoje iš esmės 
kalbama apie „pilietinę tautą"'. Bet 
tekste išreikštas tautos, ne tik kaip 
politinės, bet ir kaip kultūrinės ben
druomenės supratimas. Būtent Kons
titucijos preambulė labai aiškiai pa
sako, kad „lietuvių tauta sukūrė Lie
tuvos valstybę", ji „išsaugojo gimtąją 
kalbą, raštą ir papročius" ir toji lietu
vių tauta siekia „atviros, teisingos, 
darnios pilietinės visuomenės". Pilie
tinė visuomenė yra siekinys, bet 
„pilietinės tautos" sąvokos Konsti
tucijoje nerasime. 

Kaip keisis etninė Lietuvos 
sudėtis? 

T. Dapkus: Kaip Europa spren
džia dvigubos pilietybės klausimą? 

D. Kuolys: Europos pilietybės 
konvencija, priimta Strasbūre 1997 
m., skatina Europos valstybes leisti 
savo piliečiams turėti ne vieną pilie
tybę. Konvencija pažymi, kad dvigu
ba pilietybė reikalinga, siekiant už
tikrinti žmogaus teises - ypač skirtin
gas pilietybes turinčių sutuoktinių ar 
vaikų atveju. Konvenciją pasirašiu
sios valstybės leidžia vaikams, turin
tiems skirtingas pilietybes, kurias jie 
gavo gimdami, šias pilietybes išsau
goti. Taip pat leidžia savo piliečiams 
turėti kitos šalies pilietybę, kai ši įgy
jama per santuoką. Konvenciją pasi
rašiusi valstybė negali reikalauti iš 
savo piliečių kitos pilietybės atsisaky
mo kaip sąlygos jos pilietybei gauti ar 
išsaugoti, jei tai nėra daroma dėl ra
cionalių priežasčių. Europoje daugu
ma valstybių leidžia turėti dvi ir dau
giau pilietybių. Išskyrus Ispaniją ir 
kai kurias Pietų šalis, Europos šalys 
suinteresuotos turėti kuo daugiau 
piliečių, o mes lietuvių kilmės žmo
nių kaip piliečių nutarėme atsisakyti. 
Štai vien dabar veik pusė milijono yra 
išvykusių - ar jų vaikai ir vaikaičiai, 
panaikinus dvigubą pilietybę, bus 
Lietuvos piliečiai? 

T. Dapkus: Kaip šis Konstitu
cinio Teismo nutarimas ateityje gali 
pakeisti etninę visuomenės sudėtį 
Lietuvos Respublikoje? Dabar lietu
viai sudaro daugumą, lietuvių pagrin
du sukurta Lietuvos valstybė. 

D. Kuolys: Per 50 metų Lietuva 
gali netekti didelės dalies lietuvių 
kilmės piliečių ir įgyti kitos kilmės 
piliečių — iš Rusijos, Baltarusijos, 
Ukrainos. Nukel ta į 5 psl. 
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Ar pavyks Europai ir Lietuvai išsiveržti 
iš dujinių Rusijos gniaužtų? 

TOMAS RINKUNAS 

Vasario 9 - 1 0 dienomis vykusios 
JBANC įJoint Baltic American Na
tional Committe) konferencijos pag
rindinė tema buvo Lietuvos ir kitų 
Baltijos šalių energetinių išteklių 
saugumas. Viena vertus, lyg ir juo
kinga kalbėti apie kažkokią, kad ir 
menką, galimybę prarasti gamtinių 
dujų arba naftos tiekimą, Lietuvai 
įstojus į Europos Sąjungą bei NATO. 
Bet, kai susimąstai ir pradedi situaci
ją analizuoti detaliau, — pamatai, 
kad vienintelė šalis, iš kurios Lietuva 
importuoja šiuos gamtinius resursus, 
yra Rusija. 

Lietuva per metus suvartoja apie 
3 mlrd. kubinių metrų gamtinių du
jų, o uždarius Ignalinos atominės 
elektinės antrąjį reaktorių 2009 m., 
gamtinių dujų suvartojimas gali 
padidėti iki daugiau nei 4 mlrd. ku
binių metrų. Gamtinės dujos yra eko-
logiškesnis kuras nei akmens anglis 
ar nafta. Gamtinės dujos Lietuvoje 
naudojamos azoto trąšų gamyboje, 
Kauno termofikacinėje elektrinėje, 
būsto šildymui, kaip automobilių ku
ras bei kitoms reikmėms. 

Taigi kodėl Lietuva tokį strate
giškai svarbų išteklių kaip gamtinės 
dujos importuoja iš vienintelio bei la
bai nepatikimo prekybos partnerio — 
Rusijos? 

Situaciją komplikuoja tai, kad 
Rusija jau ne kartą „įrodė" savo 
„patikimumą'". Garsiausiai nuskam
bėjo, ko gero, Rusijos kaprizai dau
giau nei keturgubai padidinti gam
tinių dujų kainą Ukrainai nuo 2006 
m. sausio 1 dienos. Ukrainai nesuti
kus, Rusija visiškai nutraukė dujų 
tiekimą kelioms dienoms. Ir kas ga
lėtų paneigti, kad tokie kaprizai ne
buvo susiję su Juščenkos išrinkimu 
prezidentu? Arba kai trys iš eilės 
„netikėti" sprogimai nutraukė dujų 
bei elektros tiekimą Gruzijai. Kaip 
žinia, tai įvyko praeitą žiemą, kai ter
mometro stulpelis rodė rekordinius 
šalčius. Čia derėtų priminti, kad 
Kremlius jau seniai mėgina susilp
ninti provakarietiško prezidento 
Saakašvilio poziciją bei įsigyti kon
trolinį Gruzijos gamtinių dujų infra
struktūros paketą. Azerbaidžanas 
taip pat patyrė Rusijos spaudimą, nes 
jis esą per pigiai pardavinėjo gam
tines dujas Turkijai. 

„Dujini" spaudimą Rusija vykdo 

Tomas Rinkūnas 

per valstybinę kompaniją „Gaz-
prom". Rusijos kompanija ,,Gaz-
prom" yra pati didžiausia pasaulio 
gamtinių dujų kompanija, tur int i 
apie trečdalį pasaulinių gamtinių 
dujų atsargų. „Gazprom" taip pat 
priklauso absoliuti dauguma dujo
tiekių, esančių Rusijoje. Kaip pasku
tiniai keli metai parodė, „Gazprom" 
siekia bet kokia kaina įsigyti kom
panijų, turinčių nacionalinius dujo
tiekius, kontrolinius akcijų paketus. 
„Gazprom" jau dabar kontroliuoja 
visų trijų Baltijos šalių dujotiekius. 
Be jau minėtų valstybių, Rusija daro 
spaudimą parduoti nacionalinius du
jotiekius Baltarusijai, Bulgarijai ir 
net Graikijai. Nepaklususiems „Gaz
prom" grasina žymiai aukštesnėmis 
dujų kainomis. 

Net tokios šalys kaip Kazachs
tanas ir Turkmėnistanas jaučia Ru
sijos įtaką. Nors abi šios šalys turi 
didžiulius gamtinių dujų rezervus, 
bet didžiuliais pelnais pasigirti ne
gali, nes neturi dujotiekio, kuriuo ga
lėtų be tarpininko, tai yra „Gaz
prom", tiekti dujas į Centrinę bei 
Vakarų Europą. Didžiąją gamtinių 
dujų dalį šios šalys pusvelčiui parduo
da Rusijai, kuri perparduoda dujas 
Vakarų Europai žymiai brangiau. Jau 
ne kartą Vakarų Europos valstybės 
bei JAV bandė susitarti su Turk-
mėnistanu, Uzbekistanu bei Kazach
stanu dėl galimybės nusitiesti dujo
tiekį, aplenkiant Rusiją. Deja, Rusijai 
visuomet pavykdavo „įtikinti" Cent
rinės Azijos valstybes, kad toks 
dujotiekis nėra būtinas. 
Taigi galima stebėti, kaip Rusija 

pamažu monopolizuoja Europos dujų 
rinką. Kitos dvi valstybės, kurios turi 
didelias gamtinių dujų atsargas ir 
galėtų parduoti dujas Europai, yra 
Iranas bei Alžyras. Iranui yra pa
skelbtas embargas, o Alžyro nepas
tovi politinė padėtis leidžia Rusijai 
toliau įgyvendinti savo planus. 

Tai ne tik įgalina Rusiją parda
vinėti gamtines dujas itin aukštomis 
kainomis ir susižerti didžiulius pel
nus. Rusija jau ne kartą įrodė, kad 
dujas gali panaudoti savo politiniams 
tikslams pasiekti, kaip jau parodė 
minėti atvejai Gruzijoje ir L'krainoje. 
Juk visuomet galima kaltę suversti 
ant „sugedusio" dujotiekio. Ir kas 
liūdniausia, kad Vakarų Europos ša
lys toliau kartoja, kokia patikima 
dujų tiekėja Rusija yra, tol, kol 
nestringa jų dujų tiekimas. 

Bet grįžkime trumpam prie Lie
tuvos. Nors pastoviai girdime apie 
„Mažeikių naftos" sunkumus, ban
dant tartis su Rusija dėl naftos, prob
lemų su „Gazprom" lyg ir nėra. Tai 
gal ir gerai, kad pardavėm didžiąją 
dalį AB „Lietuvos dujos" kompanijai 
„Gazprom"? Žinoma, turime mokėti 
už dujas gana brangiai, bet argi tikrai 
dujų tiekimui užtikrinti pakako par
duoti savus dujotiekius Rusijai? Deja, 
atsakymas yra neigiamas. Kad ir kiek 
daug Lietuva mokėtų už dujas — tai 
tebus lašas jūroje, o dujas Lietuva 
gauna, nes nėra kito dujotiekio, ku
riuo Rusija galėtų jas tiekti Vokietijai 
ir kitoms Vokietijos kaimynėms. Dar 
nėra. 

Prieš beveik pusantrų metų 
Vokietija ir Rusija susitarė dėl du
jotiekio statybos, kuris būtų nuties
tas po Baltijos jūra, aplenktų Baltijos 
šalis bei Lenkiją ir tiesiogiai sujungtų 
Vokietijos bei Rusijos dujų infra
struktūras. Žinoma, toks dujotiekis 
kainuos daugiau nei dvigubai bran
giau nei einantis per sausumą (tai 
reiškia per Lietuvą, Latviją, Estiją ir 
Lenkiją). Rusija taip pat planuoja 
nutiesti atšaką į Kaliningrado sritį, 
taip palikdama Lietuvą be absoliučiai 
jokių svertų, derantis dėl gamtinių 

v 

dujų kainų. Sis projektas planuoja
mas pabaigti 2010 metais. Taigi ar 
mes galime būti ramūs, kad ir po 
2010-ųjų nesutriks mūsų dujų tieki
mas? 

„Gazprom" nori kuo ilgesnių 
dujų tiekimo kontraktų su visomis 
savo partnerėmis. Kita vertus, ji labai 

mažai investuoja į dujų gavybos mo
dernizavimą. J u k kuo toliau, tuo 
sunkiau bus tas dujas išgauti. Kas 
bus, jei Rusija nepajėgs patenkinti 
visų pasirašytų kont rak tų? Kam 
suteiks pirmenybę: Lietuvai ar Vo
kietijai? Juolab, kad po 2010 m. jau 
nebereikės tartis su Lietuva dėl dujų 
tranzito į Vakarų Europą. Aš jau net 
nekalbu apie galimybę, kad Rusija 
manipuliuos dujomis dėl politinių 
motyvų. 

Žinoma, visas šias kalbas reikia 
priimti ramiai ir be panikos, nes dar 
trejus metus Lietuvoje tikrai niekas 
neturėtų pasikeisti. 

Gerai yra ir tai. kad didžiosios 
Vakarų Europos valstybės taip pat 
yra veikiamos to fakto, kad Rusija po 
truputį monopolizuoja dujų rinką 
Europoje. Juk jei būtų panaikintas 
monopolis, dujų būtų galima nusi
pirkti žymiai pigiau, ir nebūtinai iš 
Turkmėnistano ar Kazachstano. Ru
sijai neliktų nieko kito, kaip pačiai 
sumažinti kainą, jei ji žinos, kad 
Vakarų Europa gali be tarpininkų 
nusipirkti dujų iš kitų valstybių. To
dėl yra būtina nutiesti nepriklauso
mą nuo Rusijos ir „Gazprom" dujo
tiekį, kuris sujungtų Europos Sąjun
gos valstybes, kartu ir Lietuvą, su 
Centrinės Azijos valstybėmis. Taip 
Lietuva ir kitos Europos Sąjungos ša
lys ne tik sumažintų dujų kainą, bet 
ir neleistų Rusijai gamtinių dujų 
panaudoti kaip politinio spaudimo 
įrankio. Žinoma, dujotiekio vienos 
Baltijos šalys nenuties. Būtinas ben
dradarbiavimas su kitomis Vakarų 
Europos valstybėmis bei JAV 

Tiesa, nepriklausomo nuo Rusi
jos dujotiekio nutiesimas išspręstų 
energijos problemas tik laikinai. 
Gamtinės dujos, kaip ir nafta, anks
čiau ar vėliau baigsis ir valstybės, 
nepasiruošusios tam, labai nukentės. 
Taigi ilgalaikis šios problemos spren
dimas turė tų apimti būdus, kaip 
pakeisti gamtines dujas atsinauji
nančiais energetiniais ištekliais, kaip 
antai, natūralių atliekų dujos, skirtos 
apšiltinti gyvenamiesiems namams, 
arba biokuras, skir tas automobi
liams. Padėtį labai palengvintų ir 
gamtinių dujų panaudojimo našumo 
didinimas, pavyzdžiui, nepriekaištin
gas patalpų apšiltinimas ar mažesnes 
kuro sąnaudas naudojančių automo
bilių eksploatavimas. 

Hudson instituto rekomendacijos 
Hudson institutas (Hudson Insti

tute) išleido leidinį „Lietuvos ener
getikos saugumas: iššūkiai ir pasirin
kimai" (aut. Zeyno Baran, 2006), 
kuriame ne tik apžvelgiama paskuti
nių metų energetinė situacija Lietu
voje ir kaimyninėse šalyse, bet ir pa
teikiamos rekomendacijos, kaip Lie
tuvai išvengti priklausomybės nuo 
vienintelio energetikos tiekėjo — 
Rusijos. Leidinyje kritikuojami nese
niai Europos Sąjungos (ES) pateikti 
pasiūlymai, kaip Lietuvai tapti kuo 
daugiau nepriklausoma energetikos 
srityje. Šio leidinio autorės nuomone, 
ES rekomendacijos yra pernelyg ne
konkrečios, dar daugiau — jos prak
tiškai neaptaria Lietuvos laukiančių 
iššūkių ir ateities poreikių. Todėl Z. 
Baran pateikia savo įžvalgas, kurios, 
jos įsitikinimu, gali būti naudingos 
Lietuvai, kovojant dėl savo energe
tinio .saugumo. 

ES lygio rekomendacijos: 

1. Prisijungimas prie likusios Eu
ropos energetikos tinklo turėtų būti 
vienas iš prioritetų. 

2. Turėtų būti pastatyta nauja 
atominė elektrinė Ignalinoje. 

3. Lietuva turi artimai bendra
darbiauti su šiuo metu ES pirmi
ninkaujančia Vokietija, siekdama, 
kad ES išplėstų savo galias ener
getikos srityje, ypač diskutuojant 
energetikos geopolitiniais bei Kas
pijos jūros išteklių klausimais. 

4. Turi būti sukurtas nuoseklus 
išorinis Europos energetikos veikimo 
planas. 

5. Lietuva privalo stengtis gauti 
finansinę paramą, siekiant išplėsti 
energetikos šaltinių skaičių. 

6. Lietuva turi spausti ES suda
ryti efektyvų mechanizmą energe
tikos krizių atvejams spręsti. 

Regioninio lygio rekomendaci
jos: 

1. Baltijos ir Siaurės šalims yra ne
paprastai svarbu koordinuoti veiks
mus. 

2. Lietuva ir Lenkija privalo su
burti savo strateginius partnerius į 
formalią energetikos sąjungą ir tokiu 
būdu energetikos saugumo klausimą 
bandyti įtakoti NATO lygmeniu. 

3. Lietuva turi ieškoti kitų kelių, 
siekiant sumažinti savo pažeidžia
mumą energetikoje. 

Valstybės lygio rekomendacijos: 

1. Siekti sumažinti priklausomy
bę nuo gamtinių dujų. 

2. Energetikos efektyvumas. 
3. Investavimas į brangius infra-

struktūrinius projektus. 
4. Padidinti naftos saugyklų skai

čių. 

UTHUANIAN 
ENERGY SECURUY: 
CHALLENGES ANO CHOICES 

Hudson institutas, įkurtas 1961 m. Her-
man Kahn, yra nepolit inė organizaci ja, 
t i r ianti poli t inius procesus, kur iant i 
strategijas, skirtas globaliam saugumui. 
gerovei ir laisvei pasaulyje Įtvirtinti. 
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Nutarimas dėl 
Lietuvos pilietybės 

Atkelta iš 3 psl. 
Jei vietoj išvykusių gyventojų į 

Lietuvą dirbti atvykę žmonės atsi
sakys savo šalių pilietybės, jie taps 
Lietuvos pilietinės tautos nariais. Per 
50 metų galime turėti gerokai paki
tusią etninę tautos sudėti. 

E. J a r a š i ū n a s : Niekas iš Lie
tuvos Respublikos piliečių, kurie 
išvykę dirbti i užsieni, pilietybės 
nesiruošia atimti. Lietuvos interesas 
— kad jos piliečiai iš užsienio valsty
bių neprašinėtų pilietybės. Ką reiš
kia, jei ieškoma kitos valstybės pilie
tybės? Tai reiškia, kad Lietuva ir jos 
visuomenė laikomos neperspekty
viomis — geriau gausiu Amerikos, 
Didžiosios Britanijos, Ispanijos pilie
tybę. Pirmas Lietuvos interesas -
siekti, kad išliktų tikras pilietinis 
ryšys su savo žmonėmis. O Lietuvos 
Respublikos piliečių vaikai visi kartu 
yra Lietuvos Respublikos piliečiai. 
Kitas dalykas, kad, tapę pilnamečiais, 
jie turi pasirinkti, kurios pilietinės 
bendruomenės nariais nori tapti. 

T. Dapkus: Tapęs pilnamečiu, 
dabar jis turės rinktis — a r Jungtinių 
Valstijų, ar Lietuvos Respublikos 
piliečiu būti? 

E. J a r a š i ū n a s : Taip. 
D. Kuolys: Ir ką jis pasirinks, 

pone Jarašiūnai, jei keliolika jo gy
venimo metų prabėgo Airijos a r JAV 
kultūrinėje aplinkoje? 

T. Dapkus: Pone Misevičiau, 

kaip Jūs , JAV Lietuvių Bendruo
menės vicepirmininkas, vertinate • 
Konstitucinio Teismo pirmininko 
patarėjo pasakymą, jog „Lietuvos 
interesas — kad jos piliečiai iš 
užsienio valstybių neprašinėtų pi
lietybės". 

L. Misevičius: Man nesupranta
mas toks interesas. Tiek dauguma 
Europos Sąjungos valstybių, mano 
žiniomis, apie 20 šalių, tiek dauguma 
didžiųjų ir galingųjų pasaulio valsty
bių, kaip JAV, Didžioji Britanija, 
Italija, turi kitokią politiką ir leidžia, 
o kai kurios net skatina, dvigubą pi
lietybę. Tad Lietuvos Konstitucinio 
Teismo sprendimas yra nesupranta
mas ir tiek. Jis ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės, ir manęs netenkina. 
Amerikos Lietuvių Bendruomenė 
mano, kad turi būti atstatyta visų 
lietuvių teisė į Lietuvos pilietybę. 

Ar skirstysime l ietuvius j 
a u k š t e s n e s ir žemesnes rūš i s? 

E. Jaraš iūnas: Galiojančios 
Konstitucijos rėmuose galima ieškoti 
Įvairių teisinių formų išeiviams, 
kurie yra atsisakę Lietuvos piliety
bės. 

D. Kuolys: Daugybė žmonių nė
ra atsisakę Lietuvos pilietybės. Štai 
filosofas Kęstutis Girnius. Jo tėvas — 
vienas iškiliausių XX amžiaus lietu
vių filosofų, pats K. Girnius - isto

rikas, parašęs pi»mąją mokslinę kny
gą apie Lietuvos partizanus. Pilie
tybės jis niekada nėra atsisakęs, ta
čiau po Konstitucinio Teismo spren
dimo - nors gyvena Lietuvoje, bet 
nebėra Lietuvos pilietis. Nebėra ir 
lietuvis - „pilietinės tautos" narys. 
Nežinia, kodėl, nebūdamas lietuvis, 
jis savo komentarais vis dar kišasi į 
mūsų tautos vidaus reikalus? 

E. Jarašiūnas: Yra jvairių vals
tybių įstatymai ir nieko nepadarysi. 

D.- Kuolys: Bet kodėl Lietuva 
grįžta prie XX amžiaus pradžios pi
lietybės sampratos, kuri šiuo metu 
yra labiau būdinga Afrikos, Lotynų 
Amerikos ir Azijos šalims? 

E. Jarašiūnas: Reikia siekti, 
kad iš šalies piliečiai niekur neva
žiuotų ir matytų perspektyvą pačioj 
Lietuvoj. Esminis dalykas — Lietuvą 
mes kuriam čia. Turėtume įtvirtinti 
tam tikrą ypatingo ryšio su Lietuvos 
valstybe išsaugojimo institutą, kuris 
leistų palaikyti ryšius. 

D. Kuolys: Tai būtų antrarūšiai 
lietuviai, kurie nebūtų piliečiai, bet 
turėtų su valstybe „ypatingą ryšį"? 

E. Jarašiūnas: Didžiojoje Brita
nijoje yra devynios asmenų kategori
jos, kurios vienokiais ar kitokiais 
ryšiais susijusios su šia šalimi. 

D. Kuolys: Bet tai šalis, visame 
pasaulyje turėjusi daugybę kolonijų ir 
nuo seno įvairiai gradavusi savo san
tykius su kolonijų gyventojais. Mes 
turime matyti šiandienos tikrovę ir 
stengtis pasaulyje išsaugoti kuo dau
giau Lietuvos valstybei ir tautai įsi
pareigojusių žmonių. Tai gyvybinis 
Lietuvos interesas. Jei greta mūsų 

visos valstybės perėjo prie dvigubos 
ar trigubos pilietybės, o Lietuva to 
nedaro, tai mūsų politinė tauta patirs 
milžiniškų nuostolių. Ar mes galime 
sau leisti dėl savavališkai interpre
tuojamos Konstitucijos prarasti dalį 
tautos? 

E. Jaraš iūnas : Europos Sąjun
goj nė viena šalis pastaruoju metu 
pilietybės įstatymų nekeitė ir laikosi 
nusistovėjusių pil ietybės santykių 
reguliavimų. Iš tikrųjų, yra valstybių, 
kurios palaiko dvigubą pilietybę, ta
čiau pačiais įvairiausiais interesais -
valstybės, kurios yra buvusios koloni
jinės imperijos, taip pat tos, kurios 
per savo piliečius siekia daryti įtaką 
kitoms šalims. 

D. Kuolys: O mes nenorime da
ryti įtakos kitoms šalims? Nebeno
rime, kad mūsų valstybės interesai 
būtų ginami JAV Vakarų Europos 
šalyse, kaip tai daryta Lietuvos vals
tybę atkuriant? 

E. Jaraš iūnas: Jei mūsų žmo
nės išvažiuoja, tai yra didžiausia tra
gedija. Vietoj to, kad spręstume tikrą 
problemą, mes sprendžiam dabar 
antrinę problemą. 

D. Kuolys: Bet prie vienos di
džiulės ir t ikrai skaudžios t au tos 
problemos - emigracijos — mes pri
dedame dar vieną labai skaudžią 
problemą: panaikinęs dvigubą pilie
tybę, Konstitucinis Teismas a ts tūmė 
išvažiavusius iš Lietuvos tautiečius, 
atskyrė jų vaikus nuo valstybės, nuo 
politinės Lietuvos bendruomenės . 
Tauta tapo grupės žmonių išprievar
tauta. 

Klausimas: kodėl jau prieš daugiau kaip de
šimt metų sudarytoje bendroje Lietuvos Res

publikos Seimo ir išeivijos bendruomenei atstovau
jančioje komisijoje išeiviams iki šiol atstovavo tik 
JAV LB Tarybos rinkti nariai, buvo spaudoje disku
tuojamas jau nuo pat tokios komisijos sudarymo 
pradžios. Vieni negalėjo suprasti, kaip JAV Krašto 
LB gali atstovauti visai išeivijai, tuo būdu palik
dama nuošalyje lietuvius, gyvenančius Kanadoje, 
Australijoje, Pietų Amerikoje, Vokietijoje ir kitose 
kraštuose. Į tokius priekaištus jau sudarytos JAV 
LB komisijos nariai paprastai atsakydavo, kad Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei buvo siūloma kartu 
su LR Seimu sudaryti komisiją, tačiau ji (PLB val
dyba) komisijos idėjos esą ne tik atsisakė, bet ir pa
reiškė, jog PLB neturės nieko prieš, jei visiems už
sienio lietuviams tokioje komisijoje atstovaus vien 
tik JAV LB. 

Kad tai būtų tikslu, sunku patikėti, ypač kai 
jau 1992 m. Lemonte vykusiame VIII PLB seime į 
Lietuvą ir į jos vadovus PLB valdyba žiūrėjo labai 
optimistiškai. Vienas to PLB seimo nutarimų buvo 
šie: „PLB seimas pareiškia, kad lietuvių išeivija, 
jausdama Lietuvos gyventojų ir išeivių vieni kitų 
pažinimo, supratimo ir nuolatinių ryšių stoką, ma
to reikalą Lietuvos parlamente turėti bent vieną 
atstovą". Ar tai nerodo, kad bendrauti su Lietuva 
PLB norėjo, ir manė, kad ji, t.y. PLB, būtų tin
kamiausias veiksnys sudaryti tokį valstybinio lygio 
tiltą tarp Lietuvos ir išeivijos? 

Kodėl šį klausimą vėl keliu? Pačioje praėjusių 
(2006) metų pabaigoje spaudoje pastebėjau žinutę, 
kad jau priešpaskutinėje tos komisijos sesijoje, vy
kusioje tų metų vidurvasaryje Lemonte (paprastai 
jos vykdavo Vilniuje) buvo realiai pasiūlyta dabar 
veikiančią LR Seimo ir JAV Krašto LB komisiją 
perorganizuoti, išplečiant ir į ją įjungiant atstovų iš 
kitų pasaulio kraštų, kur gyvena lietuviai. Taip ar 
panašiai spaudos konferencijoje kalbėjo ir komisi
jos pirmininkė parlamentarė Laima Mogenienė. 
Taip pat teko girdėti, kad nemažai ir kitų LR Sei
mo politikų ne tik pritarė komisijos veiklai, bet tuo 
pačiu ir manė, jog į komisiją turėtų būti įtraukti, be 
JAV LB, ir kitų kraštų lietuviai. Gaila, kad pačiai 
komisijai prieiti prie tokios išvados prireikė dau
giau kaip dešimt metų. 

Ta pati Laima Mogenienė jau po paskutinės 
(gruodžio) komisijos sesijos kalbėjosi su „Draugo" 
bendradarbiu Vilniuje Leonu Narbučiu. Jo klau
sinėjama, Mogenienė (komisijos ko-pirmininkė) 

)AV LB KRAŠTO LB, 
DABAR GAL JAU PLB? 

MIKSAS VITKUS 
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dar kartą tvirtai ir jau aiškiai pasisakė už komisi
jos pratęsimą bei papildymą taip, kad visiems 
pasaulio lietuviams išeiviams atstovautų Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė (PLB). Ir kaip malonu bu
vo skaityti, kad Mogenienė, Sibiro tremtinių duk
ra, tame pokalbyje pasisakė buvusi tėvų „auginta 
Lietuvai". 

Sekmadienį, sausio 14 d., turėjau malonumą 
dalyvauti Lemonto LB apylinkės valdybos sureng
tame susitikime su dabartinės LR Seimo ir JAV LB 
komisijos nariu prof. Romualdu Kašubą. Susirin
kimą atidarė ir kalbėtoją pristatė Lemonto LB 
apylinkės pirmininkė Irena Vilimienė. 

Iš pranešėjo sužinojome, jog paskutiniame šios 
komisijos posėdyje, įvykusiame gruodžio 11-15 

d. Vilniuje, buvo nutarta komisiją praplėsti, į ją 
Įtraukiant dar 5 užsienio lietuvius, taip, kad tokia 
papildyta komisija susidės iš 9 LR Seimo ir 10 už
sienio lietuvių atstovų, penki — JAV LB tarybos, ir 
penki — PLB valdybos išrinkti. Pasiūlymas papil
dyti komisiją tik trimis užsieno lietuvių atstovais 
— po vieną iš Kanados ir Rytų bei Vakarų Europos, 
nepraėjo. Priešingai, naujuose komisijos nuosta
tuose yra numatyta, kad posėdžiuose patariamojo 
balso teise galės dalyvauti atstovai ir iš valstybių, iš 
kurių PLB valdyba nebus išrinkusi atstovų. 

Be devynių LR Seimo atstovų šioje komisijoje 
dirbo ir penki JAV LB nariai: Dalia Puškorienė (ko-
pirmininkė), Romualdas Kašubą, Rimtautas Mar
cinkevičius, Angelė Nelsienė ir Elona Vaišnienė. 
LR Seimo atstovų grupei vadovavo ko-pirmininkė 
Laima Mogenienė. Si, o gal jau ir papildyta naujais 
nariais, komisija numato turėti naują sesiją ba
landžio viduryje, taip pat Vilniuje. Linkėčiau jai 
našaus darbo rezultatų. 

Prof. Kašubą sakė Lietuvoje gyvai jutęs ne
menką supratimą apie užsienio lietuvių įnašą Lie
tuvai su politine parama NATO ir ES įstojimo rei
kaluose. Buvo aišku, kad Lietuva mielai lauktų pa
našios paramos įvairiose galimose situacijose ir 

ateityje. Jis ir kiti komisijos nariai taip pat paste
bėję daug gyvesnį negu bet kada buvusį anksčiau 
Lietuvos spaudos, radijo ir TV domėjimąsi komisi
jos darbu. 

Prof. Kašubą, grįžęs iš šios sesijos Vilniuje, yra 
labai teigiamai nusiteikęs ir, atrodo, tikintis, 

kad, „įdėjus reikiamų pastangų, viskas Lietuvoje 
pagerės". Bet, aš manau, kd žymaus pagerėjimo 
bus galima tikėtis tik jei tokių reikiamų pastangų 
rodys LR Seimas, vyriausybė ir visi piliečiai, ir to
dėl būtų klaidinga pervertinti šios komisijos darbo 
praktišką svarbą. 

Komisijos reikalui taip vėl suaktualėjus, gal 
būtų pravartu susipažinti su jos įsteigimo istorija. 
Tuo laiku, kai pirmą kartą iškilo tokios komisijos 
sudarymo idėja, man, kaip tuometinės PLB valdy
bos nariui, teko su tuo šiek t iek susidurti. Varty
damas tuos senus dokumentus, noriu atkurt i ko
misijos gimimo eigą. 

Šiandien jau galima tikėtis, kad išeivijos lietu
viams pagaliau gaus progą atstovauti ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė, kuri ir buvo sukurta su
jungti visus, už Lietuvos ribų atsidūrusius, lietu
vius, pagal dar VLIKo 1949 m. Vokietjoje priimtą ir 
dar galiojančią Lietuvių Chartą. Nors esu daly
vavęs ir šiek tiek prisidėjęs prie darbo dviejose PLB 
valdybose, noriu pabrėžti, jog šiame straipsnyje ra
šau tik pagal savo asmenišką, o nebūtinai pagal 
buvusios PLB valdybos, nuomonę. 

Idėją sukurti kokią nors grupę, į kurią įeitų 
Lietuvos valdžios ir išeivijos atstovai, 1993 m. va
sarą iškėlė JAV LB valdybos Visuomeninių reikalų 
tarybos pirmininkas Algimantas Gečys, dalyvavęs 
tada vykusioje politinėje konferencijoje, kur jie ir 
kiti JAV LB veikėjai turėjo progą susitikti ir pa
sitarti su keliais Lietuvos Seimo nariais — Ro
mualdu Ozolu, Aloyzu Sakalu ir Saulium Salteniu. 

Toje konferencijoje dalyvavo ir Kanados LB 
valdybos pirm. Algirdas Vaičiūnas, sutikęs prisidėti 
prie šios naujos idėjos. Grįžęs namo, Vaičiūnas apie 
savo susitarimą su JAV LB pranešė Kanados Kraš
to Tarybai, kuriai šis nu tar imas pasirodė lyg ir nu
kreiptas prieš PLB, todėl ji nu t a r ė jo atsisakyti. 

Kanadai prie tokios komisijos kūrimo prisidėti 
atsisakius, JAV LB veikėjai nu ta rė patys vieni ats
tovauti užsienio lietuviams. Kai kurie JAV LB Tary
bos nariai betgi gana stipriai pasisakė prieš tai, dar 
primindami, kad toks elgesys silpnina bendruome
ninį solidarumą, reikš visišką nesiskaitymą su PLB 
valdyba, ko jie būtų norėję išvengti. Bus daug iau . 
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Netekome rašytojos J. Ivanauskaitės Moteris išmėsinėjo kaimyną 

Atsisveikinti su rašytoja J. Ivanauskaite į Bernardinų bažnyčią žmonės ėjo nenu
trūkstamu srautu. Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

Atkelta iš 1 psl. 
Lietuvos Tibeto rėmimo grupės pir
mininke, 2003 m. nominuota Sugi
haros fondo „Diplomatai už gyvybę" 
Tolerancijos žmogaus titului. Ji ren
gė fotografijų, piešinių ir tapybos pa
rodas. 

1979 m. skaitytojai sulaukė pir
mųjų J. Ivanauskaitės kūrinių — ei
lėraščių „Moksleivyje". 1985 m. pa
sirodė pirmoji jos knyga — novelių 
rinkinys „Pakalnučių metai". 1988 
m. išėjo romanas „Mėnulio vaikai", o 
1989 m. — apsakymų rinkinys „Kaip 
užsiauginti baimę". 1988 m. J. Iva
nauskaitė įstojo į Lietuvos rašytojų 
sąjungą. 

Vėliau ji parašė dar keletą ro
manų: „Pragaro sodai" (1992), „Ra
gana ir lietus" (1993), „Agnijos ma
gija" (1995), „Sapnų nublokšti" 
(2000), „Placebas" (2003), „Miegan
čių drugelių tvirtovė" (2005). 

Patirtį ir jspūdžius, įgytus ke
lionėse po Rytus, J. Ivanauskaitė su
guldė į itin vertinamas knygas: „Iš
tremtas Tibetas" (Su jo Šventenybės 
XIV Dalai Lamos įžanga), (1996), 
„Kelionė į Bambalą" (1997), „Pra
rasta Pažadėtoji žemė" (1999), „Ke
lionių alchemija" (2003) bei „Tibeto 

mandala" (2004). 
Nors J. Ivanauskaitė visų pirma 

yra žinoma kaip talentinga prozinin
kė, ji visą gyvenimą rašė ir eilėraš
čius, pažymima Lietuvos rašytojų są
jungos pasirašytame nekrologe. 2004 
m. buvo išleistas pirmas J. Ivanaus-
kaitės poezijos rinkinys „Šokis dyku
moje", o netrukus turė tų pasirodyti 
jos paskutinė eilėraščių knyga, kurios 
signalinį egzempliorių ji dar spėjo 
išvysti, — „Odė džiaugsmui". 

J. Ivanauskaitės kūryba išversta 
į anglų, latvių, estų, rusų, lenkų, kro
atų, vengrų, gruzinų, ukrainiečių, 
prancūzų, vokiečių, švedų kalbas. 

Už nuopelnus Lietuvos Respubli
kai ji apdovanota Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Gedimino ordino Kari
ninko kryžiumi, 2005 m. už atvirumą 
pasauliui bei jo kultūrinei įvairovei ir 
kintančių vertybių pojūtį romanuose 
jai paskirta Nacionalinė premija, 
2006 metais ji sulaukė Pasaulinės in
telektinės nuosavybės organizacijos 
apdovanojimo už kūrybinę veiklą. 

J. Ivanauskaitė pašarvota sosti
nės Bernardinų bažnyčios Mykolo 
koplyčioje. Antradienį rašytoja bus 
palaidota Vilniaus Antakalnio kapi
nėse, Rašytojų kalnelyje. 

Politiniai oponentai A. Zuoko 
Vilnius, vasario 19 d. (ELTA) — 

Dar viena politinė partija - Naujoji 
sąjunga — paskelbė, kad po savival
dos rinkimų Vilniuje nesudarys koali
cijos su dabartinio mero Artūro 
Zuoko vadovaujamais liberalcentris-
tais, jei šios partijos vadovas ir vėl 
užims sostinės mero postą. 

Tiesa, socialliberalų partijos Vil
niaus skyrius išplatintame praneši
me pasilieka sau teisę būsimoje tary
boje dirbti kartu su liberalcentristais, 
tačiau tik tuo atveju, jeigu meru bus 
išrinktas kitas asmuo. 

Kaip žinia, dabartinis sostinės 
meras bei Liberalų ir centro sąjungos 
vadovas siekia būti perrinktas Vil

niaus meru. 
„Su A. Zuoko asmeniu siejama 

pernelyg daug skandalų. Jis įvardin
tas 'abonentu', įtariamas 'Rubikono' 
verslo protegavimu ir visu sąrašu 
kitų nemalonių nuodėmių", — teigia 
socialliberalų partijos kandidatas į 
sostinės merus Seimo narys Algirdas 
Monkevičius 

Jo teigimu, sostinės mero postas 
neturi turėti „tokių uodegų". 

„Nemanau, kad A. Zuokas veikė 
atvirai nusižengdamas įstatymams, 
— toliau aiškina savo sprendimą A. 
Monkevičius, — tačiau pagrįstų įtari
mų yra daug ir būtina atlikti nešališ
ką finansinį patikrinimą". 

* Las Vegas „ T h o m a s and 
Mack" a reno je sekmadien į įvyko 
56-osios Nac iona l inės k repš in io 
asociacijos (NBA) visų žvaigždžių 
rungtynės. Lengvą pergalę šventė 
„Vakarų" rinktinė, rezultatu 153:132 
nugalėjusi „Rytų" komandą. Varžy
bos, kaip visada, nestokojo įspūdingų 
ir kurioziškų epizodų. Tačiau „Rytų" 
komanda nesugebėjo pasipriešinti 
„Vakarams", kurie siekė atkeršyti už 
pernykštį pralaimėjimą. Naudin
giausiu žaidėju išrinktas įspūdingai 
rungtyniavęs nugalėtojų komandos 

žaidėjas Kobe Bryant. Los Angeles 
„Lakers" žaidėjas per 28 sužaistas 
minutes pelnė 31 tašką. 

* Lenkijos č e m p i o n ė Sopoto 
„Prokom Trefl" k o m a n d a gal i 
atleisti Donatą S laniną . Lietuvis 
po Eurolygos rungtyn ių su Bar
selonos „Winterthur" (Ispanija) su-
sistumdė su komandos draugu įžai
dėju Rashid Atkins. Lietuvis rūbinėje 
papriekaištavo amerikiečiui dėl kaž
kurios atakos metu j am neperduoto 
kamuolio. Tarp krepšininkų kilo su-
sistumdymas. 

Rokiškis, vasario 19 d. (Alfa.lt) 
— Rokiškio rajono policija sprendžia 
klausimą, kokias sankcijas pritaikyti 
vienai 45 metų Juodupės miestelio 
gyventojai, išmėsinėjusiai mirusį kai
myną. 

Sekmadienį policija gavo prane
šimą, kad po ilgos ir sunkios ligos mi
rė miestelio gyventojas. „Nors buvo 
žinoma, kad vyriškio mirtis nesmur
tinė, tuo metu dar buvo sprendžia
mas klausimas, ar medikai išrašys 
mirties liudijimą, ar tą padarys teis
mo medicinos ekspertai. Kadangi 
teismo medikai ekspertizes atlieka 
pareigūnų nurodymu, Rokiškio poli
cijos operatyvinė tyrimo grupė nu
vyko į vietą", - pasakojo Rokiškio po
licijos vadovas Stasys Meliūnas. 

Pasak komisaro, tai, ką pareigū
nai išvydo mirusio vyriškio namuose, 
juos šokiravo. Negyvėlis buvo išmėsi
nėtas, jo vidaus organai buvo sudėti 
greta stovėjusiame polietileno maiše
lyje. Nuo mirusiojo kaklo iki pilvo 

apačios ėjo gilus pjūvis, jau susiūtas 
buitiniais siūlais. Greta mėtėsi medi
cininiai įrankiai. 

„Vaizdas neįtikėtinai sukrečian
tis. Pareigūnai buvo pašiurpę. Paaiš
kėjo, kad viena iš kaimynių pati pra
dėjo ieškoti mirusiojo mirties priežas
ties. Ji ir atliko skrodimą", - sakė S. 
Meliūnas. 

Moteris kurį laiką yra dirbusi 
teismo medicinos eksperto asistente, 
ji turi tam tikrą išsilavinimą ir įgū
džių, kuriais ir pasinaudojo. „Ji sakė, 
kad padeda kaimynei mirusįjį ruošti 
laidotuvėms. Kodėl ji taip pasielgė, 
kas jai užėjo, negaliu pasakyti. Ta 
kaimynė buvo blaivi, visai nepanaši į 
sutrikusios psichikos žmogų", - tvir
tino Rokiškio policijos vadovas. 

Policija iš karto pradėjo ikiteis
minį tyrimą vyriškio mirties priežas
čiai nustatyti. Miręs vyriškis buvo iš
vežtas į Panevėžį, ten tikri teismo 
medicinos ekspertai turi atlikti visas 
privalomas ekspertizes. 

Teisėjų planuose — kūniški malonumai 
Vilnius, vasario 19 d. (ELTA) — 

Vilniaus 1-ajame apylinkės teisme 
rengiamas masažo kabinetas — nu
pirktas masažinis stalas, kėdės. Teis
mo pirmininkas Valdas Bugelevičius 
tvirtina, kad jis tokiems pirkiniams 
nepritaria, o kūniškais malonumais 
be jo žinios pasirūpino pavaduotoja, 
rašoma dienraštyje „Respublika". 

Prieš metus trys Vilniaus apylin
kės teismai įsikėlė į naujai statytą 
pastatą. Čia kiekvieno teismo dar
buotojams įrengtas poilsio kambarys, 
kur galima pailsėti ant minkštų krės
lų, išsivirti kavos ar arbatos. 

Poilsiui taip pat skirti erdvūs 
koridoriai, kur taip pat pastatyti 
minkštų krėslų. Tačiau šių malonu
mų teisėjams per maža. 

Vilniaus 1-ajame apylinkės teis
me sujudimas. Sprendžiama, kur per
kelti kelias teismo darbuotojas, kad 
atsirastų laisva patalpa masažo kabi

netui. 
Kol kas masažo įrenginiai susta

tyti į kampą personalo kambaryje. 
Neišpakuoti pirkiniai dulka jau tre
čias mėnuo. 

Teismas patalpų grožio salonui 
nuomoti negali, todėl privatus masa
žuotojas teisme patalpas gautų ne
mokamai. 

Įdomiausia, kad šiuo klausimu 
teismo vadovų nuomonės skiriasi. 
Teismo pirmininkas V Bugelevičius 
aiškina, kad masažo stalą be jo žinios 
nupirko jo pavaduotoja, kai šis ato
stogavo. 

O teismo pirmininko pavaduoto
ja Bronislava Todesienė „Respubli
ką" nustebino pareikšdama, kad teis
mas nei pirko masažo stalo, nei ruo
šiasi atidaryti grožio procedūrų kabi
netą. 

Pasak jos, masažo stalą teismo 
patalpose kažkas „pasidėjo". 

Siūlo kel iaut i Hanibalo pėdomis 
Vilnius, vasario 19 d. („Reu

ters"/,,Draugo" info.) — Ir kas sakė, 
kad lietuviai neišradingi ar netikę 
verslininkai? Praėjusį savaitgalį ži
nutė apie lietuvių išradingumą ap
skriejo visą pasaulį ir net pakliuvo į 
Čikagoje leidžiamo nemokamo bulva
rinio laikraščio „Red Eye" puslapius. 

Kino teatruose pasirodžius vai
dybiniam filmui pagal rašytojo Tho
mas Harris romaną „Hanibal Ri-
sing", kuriame dalis veiksmo vyksta 
Lietuvoje, turistinė agentūra „Sau

lės kelias" nusprendė pasipelnyti. 
Kaip pasakojo turizmo agentūros 

direktorius „Saulės kelias", jo vado
vaujama bendrovė rimtai tikisi pri
traukti Hanibalo gerbėjus į Lietuvą, 
jiems siūlydama turą po tariamą Ha
nibalo dvarą. 

Čia lankytojams bus surengta 
„Hanibalo puota", jie taip pat galės 
susitikti su Hanibalu persirengusiu 
aktoriumi. 

Sis malonumas kainuos 100 
eurų. 

Priėmė Nacionalinio diktanto nugalėtojus 
Atkel ta iš 1 psl . 
rašiusius Daumantą Bloznelį, Tomą 
Arlauskytę, Laurą Čeponytę, Simoną 
Petraitytę, Jurgą Tarvydaitę, Ramin
tą Zimkutę, Aistę Dumbrytę. 

Šiemet Nacionalinio diktanto 
konkurse taip pat dalyvavo aklieji ir 
silpnaregiai. Prezidentūroje pirma
dienį apsilankė ir su prezidentu susi
tiko geriausiai diktantą parašiusios 
Birutė Domskienė, Erika Saliutą ir 
Danguolė Butkuvienė. 

Praėjusiais metais raštingiausios 
lietuvės vardą taip pat pelnė moteris. 
Tąkart diktantą geriausiai parašė 
kaunietė buhalterė Akvilė Andziuke-
vičiūtė. 

Nacionalinį diktantą rengia poli
tikos savaitraštis „Atgimimas" kartu 
su partneriais, tarp kurių — Valsty
binė lietuvių kalbos komisija, LRT, 
Lietuvos savivaldybių asociacija, 
Tautinių mažumų ir išeivijos depar
tamentas ir kiti. 

Nacionalinis diktantas Lietuvoje 
vyko antrą kartą. Organizatoriai šiuo 
renginiu kviečia Lietuvos piliečius 
pasitikrinti, ar nepamiršo lietuvių 
kalbos gramatikos. 

Tikimasi, kad ši kultūrinė — pi
lietinė akcija paragins pasidžiaugti 
gražia gimtąja lietuvių kalba, paska
tins ją saugoti, puoselėti bei nepa
miršti išvykus gyventi į užsienį. 

http://Alfa.lt
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFR Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

/ / A! Qaeda^ atsigauna 

Ayman al-Zawahiri. 

Washington, DC, vasario 19 d. 
(Alfa.lt) — Jungtinių Valstijų žvalgy
bos ir antiteroristinių tarnybų pa
reigūnai teigia, kad aukščiausieji „Al 
Qaeda" vadovai, veikiantys iš Pa
kistano, susigrąžino pasaulinio tero
ro tinklo kontrolę, kuri pastaraisiais 
metais buvo nusilpusi. Be to, teroris
tai taip pat įsteigė naujų teroristų 
rengimo stovyklo prie Afganista-
no-Pakistano sienos, rašo „Interna
tional Herald Tribūne". 

Amerikiečių pareigūnų tvirtini
mu, atsiranda vis daugiau įrodymų, 
kad Osama bin Laden ir jo pavaduo
tojas Ayman al-Zawahiri kal-nuotose 
pasienio Siaurės Vaziristano provin
cijos vietovėse stato teroro operacijų 
centrą. Anksčiau buvo manoma, kad 
JAV pavyko atskirti aukščiausiąją šio 
teroristinio tinklo vadovybę nuo že
mesniųjų grandžių kontrolės. 

Analitikai pasakojo naujausius 
žvalgybinius duomenis rodant, kad 
iki šiol „Al Qaeda" padaliniai veikė 
laisvai ir nevaržomai. Juos sudaryda
vo arabų, pakistaniečių ir afganų ko
votojai. Tiesioginius nurodymus šios 

grupelės gaudavo iš jų vadovų ir A. 
al-Zawahiri. O. bin Laden šioje veik
loje tiesiogiai praktiškai nedalyvavo. 

Pareigūnų teigimu, kol kas sto
vyklos nėra didelės, jose mokoma nuo 
10 iki 20 vyrų. Tačiau „Al Qaeda" in
frastruktūra pasienio zonoje tampa 
vis tobulesnė. 

Daugiau detalių žvalgybininkai 
atskleisti nenorėjo, nes kai kurių fak
tų paviešinimas sukeltų grėsmę ame
rikiečių agentams, veikiantiems Pa
kistane ir Afganistane. 

„Al Qaeda" atsigavimas tapo vie
na labiausiai diskutuotinų temų tarp 
JAV prezidento George W. Bush ad
ministracijos narių. Svarstoma, ko
kiu būdu paskatinti Pakistaną imtis 
veiksmų prieš stiprėjančius teroris
tus ir kar tu nepakenkti Pakistano va
dovo Pervez Musharraf vyriausybės 
autoritetui. 

Dėl tolesnių veiksmų toliau dera
masi su Kabulu ir Islamabadu, bet 
neatmetama galimybės, kad bus im
tasi antpuolių prieš kovotojų rengi
mo stovyklas. 

C. Rice, E. Olmert ir M. Abbas 
pradeda derybas 

Jeruzalė, vasario 19 d. („Reu-
ters"/BNS) — JAV valstybės sekreto
rė Condoleezza Rice pirmadieni pra
dėjo derybas su Izraelio premjeru 
Ehud Olmert ir palestiniečių prezi
dentu Mahmoud Abbas, bet šį susiti
kimą komplikuoja palestiniečių vie
nybės vyriausybės susitarimas. 

Trys vadovai susitiko viename 
Jeruzalės viešbutyje, tačiau C. Rice, 
tikriausiai mėgindama sumažinti lū
kesčius, sakė, kad tai veikiau bus 
„neformalios diskusijos", o ne taikos 
derybos. 

„Tai nėra kažkas, kas, mano ma
nymu labai greitai judėtų j priekį", — 
kartu su ja keliaujantiems reporte
riams sakė C. Rice. 

„Tikiuosi pokalbių, kurie vyktų 
tokiu tempu, kad sudarytų sąlygas 
realioms diskusijoms ir kurių metu 
nebūtų bandoma stumti kokio nors 
rezultato, nes jei šiuo metu prašysi 
žmonių bėgti, tai, manau, kas nors 
grius, o tai turbūt nėra geras da
lykas", — nurodė ji. 

Po derybų neplanuojama rengti 

bendros spaudos konferencijos, bet 
visų šalių pareigūnai pastarosiomis 
dienomis stengėsi pasiūlyti pareiški
mą, kuris rodytų įsipareigojimą lai
kytis ankstesnių Izraelio ir palesti
niečių susitarimų ir norą žengti į 
priekį. 

,.Sis susitikimas, kurį inicijavo 
amerikiečiai, bus ne daugiau nei gali
mybė nusifotografuoti, — sakė M. 
Abbas aukšto rango padėjėjas. — Vy
lėmės, kad šis susitikimas gali rimtai 
atgaivinti taikos derybas, bet iz
raeliečiai padarys visa, ką gali, kad 
tai sužlugdytų". 

C. Rice sekmadienį susitikinėjo 
su izraeliečiais ir palestiniečiais, ban
dydama susitarti dėl darbotvarkės 
deryboms, kurias komplikavo M. Ab
bas „Fatah" ir islamistų ,,Hamas" su
sitarimą formuoti vyriausybę. 

Sis susitarimas padėjo sustabdyti 
palestiniečių vidaus kovas, dėl kurių 
pastarosiomis savaitėmis žuvo 90 
žmonių. Tačiau jis neatitinka para
mos Palestinos savivaldai atnaujini
mo sąlygų. 

EUROPA 

LONDONAS 
Rytiniame Anglijos Cambridge 

mieste Didžiosios Britanijos policija 
dėl virtinės per pastaruosius kelis 
mėnesius paštu atsiųstų bombų spro
gimų sulaikė vieną vyrą. Pareigūnai 
nurodė, kad sulaikytas vyriškis eina 
trečią dešimtį. Policija atlieka kratą 
būste, kuriame vyras buvo sulaiky
tas, sakė tyrimui vadovaujantis pa
reigūnas Anton Setchell. A. Setchell, 
kuris yra Policijos viršininkų asocia
cijos nacionalinis koordinatorius vi
daus ekstremizmo klausimais, teigė, 
kad krata gali užtrukti kelias dienas. 
Jis taip pat pažymėjo, kad žmonės vis 
tiek turėtų elgtis atsargiai, gavę įtar
tinus paketus. 

Vatikanas nagrinėja siūlymą Ka
talikų Bažnyčiai ir Anglikonų Baž
nyčiai susivienyti, praneša Londono 
laikraštis „The Times". Jo žinion pa
teko projektas dokumento, kurį pa
rengė abi Bažnyčios. Šį 42 puslapių 
dokumentą numatoma paskelbti 
šiais metais, rašo leidinys, patikslin
damas, kad tekstą „patvirtino abiejų 
Bažnyčių vyskupai". Laikraštis pri
mena, kad Anglikonų Bažnyčioje šiuo 
metu vyksta aštrios diskusijos, ir jai 
gresia skilimas. Tai susiję su tokio
mis ginčijamomis problemomis, kaip 
homoseksualistų ir moterų įšventini
mas į dvasininkų luomą. 

PRAHA 
Lenkijos ir Čekijos premjerai pir

madienį sakė, kad tikriausiai priims 
JAV pasiūlymą jų teritorijoje dislo
kuoti priešraketinės gynybos siste
mos (PRG) elementus. Čekijos prem
jeras Mirekas Topolanekas per spau
dos konferenciją su lenkų premjeru 
Jaroslawu Kaczynskiu sakė: „Susita
rėme, kad mūsų atsakymas į JAV pa
siūlymą tikriausiai bus pozityvus". 
Vokietija savaitgalį kritikavo Jungti
nes Valstijas už tai, kad JAV neinfor
mavo Rusijos apie pasiūlymą šiose 
Rytų Europos šalyse statyti prieš-
raketinę bazę. J. Kaczynskis su M. 
Topolaneku atmetė šią kritiką. 

MADRIDAS 
Vakarų Europos gyventojai, nus

prendę palikti savo šalį ir ieškotis 
darbo svetur, dažniausiai renkasi Is
paniją. Įmonė „Harris" apklaususi 
daugiau nei 6,500 suaugusiųjų Jung
tinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vo
kietijoje, Italijoje, Ispanijoje ir JAV 
paskelbė, kad 17 proc. apklaustųjų 
norėtų dirbti Ispanijoje, apklausų 
duomenis pirmadienį paskelbė „The 
Financial Times". Entuziastingiau
siai dėl Ispanijos buvo nusiteikę 
prancūzai ir italai. Be to, net 50 proc. 
italų atsakė, kad norėtų dirbti kitoje 
ES šalyje, tuo tarpu tik 23 proc. 
prancūzų pareiškė svarstantys gali
mybę gyventi ir dirbti svetur. 

VARŠUVA 
Lenkijoje bus įkurtas pirmasis 

jūrų pėstininkų batalionas specia
lioms užduotims ir puolimams iš jū
ros vykdyti. Batalionas, sudarytas 
pagal amerikiečių jūrų pėstininkų 
pavyzdį ir naudojantis jų rengimo 
programomis, bus dislokuotas Slups-
ko mieste. Lenkijos gynybos ministe
rija jau priėmė atitinkamą sprendi
mą. Iki 2007 metų pabaigos naujojo 
bataliono pagrindą sudarys populiar
ios „žydrosios beretės" — Lenkijos 
pajūrio gynybos 7-oji brigada. Nau
jasis dalinys yra. didelių permainų 
Lenkijos kariuomenėje pradžia, nes 
šiais metais ginkluotosios pajėgos 
buvo pradėtos transformuoti į spe
cialios paskirties dalinius. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Demokratai JAV Senate nenu

siminė po šeštadienį patirtos nesėk
mės, kai jų pasiūlytas rezoliucijos 
projektas, smerkiantis karą Irake, 
negavo būtinų 60 balsų. Už šį siūly
mą balsavo 56 aukštųjų rūmų nariai, 
tarp jų — septyni respublikonai. 34 
senatoriai balsavo prieš siūlymą. Ne
pateikta balsuoti Senate rezoliucija, 
kaip ir jau anksčiau priimta Atstovų 
Rūmų rezoliucija, skelbė, kad prezi
dento George W. Bush ketinimas pa
siųsti į Iraką 21,500 karių pastiprini
mą „neatitinka JAV nacionalinių in
teresų". Sekmadienį demokratų va
dovybė pranešė, jog apsvarstys gali
mybę pateikti į Senatą dar ra
dikalesnį siūlymą atšaukt i G. W. 
Bush įgaliojimus kariauti karą Irake, 
suteiktus jam 2002 metų spalį. 

Air Frelght 
Automobili arkimas be 
(Skirt -nas •; vs.?.s DasauKo šalis 

Krovimu pervežimas 
visoje AmenkOfe. 

. . . . - • " 

Small Packaaes Truckihg~ / 

*f» 
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus betuvoje Latvroje 
Estijoje, Baltarusijoje bei Ukra>o;e. 

8801 78th Ave Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599 9682 Tel. 1 800-775-7362 

http://Alfa.lt
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UŽGAVĖNĖS LINKSMYBIŲ METAS 
- Kas nauja pas Tamstas? 
- Nieko. 
- O pas mus kas buvo!.. Kad 

susidraskė!.. Visą naktį davės, 
davės... 

- Tai kas gi buvo? 
- Gi Kanapinskas su Lašinsku 

mušės... 

Užgavėnės — tai diena, kai vieną 
kartą per metus visi žmonės turi 
juoktis, gali visiškai atsipalaiduoti. 
Juoką, daugiau nei įprasta, šią dieną 
stengiamasi sukelti įvairiais veiks
mais: neįprastu muzikavimu, ne
įprasta kaukininkų elgsena, vienų 
kibimu prie kitų. Dzūkai sakydavo, 
jei per Užgavėnes gera nuotaika, bus 
gera iki metų pabaigos. 

Per Užgavėnes taip pat nepata
riama namie sėdėti. Reikia kuo toliau 
nuo namų nueiti arba nuvažiuoti. 
Pasivaikščiojimas ar pasivažinėjimas 
Užgavėnėse naudingas ne tik gyvu
liams ir augalams, bet ir žmonėms. 
Kas per Užgavėnes namie nesėdi, tas 
visus metus turės progų pakeliauti, 
naujas vietas pamatyti. 

Na, o smagiai pasivažinėjus arba 
į svečius nuvažiavus; skrandį už
ganėdinti reikia pagrindiniu Užga
vėnių valgiu — blynais. Tiesa, nusis
tovėjusios valgymo tvarkos per Už
gavėnes nebuvo. Dar 1866 m. M. Va
lančius rašė: „iškepė blincius, val
gėm, paskiau davė šiupinį, ir tą pe
rėmėm". Juk Užgavėnės — pasku
t inė žiemos mėsiedo diena arba 

paskutinė diena prieš gavėnios 
pradžią! Ir dar. Šiukštu atsisakyti 
siūlomo valgio, nors būtumėte ką tik 
nuo gausaus stalo pakilę. Pasak 
tradicijos, per Užgavėnes būtinai vai
šindavo kiekvieną į namus užėjusį 
žmogų. Nors jis ir būtų sotus, pri
valėdavo kiekvieno mėsiško valgio po 
truputį paragauti . 

Jeigu galvojate apie kaukę Už
gavėnėms, nė kiek nedvejodami rin
kitės ožio kaukę, mat ožys Užgavė
nėse atliko labai svarbią funkciją. 
Atrodo, jog ši kaukė išlaikė archaiš
kiausią pavidalą, simbolius ir pras
mę. Nuo seno ožiui buvo priskiriama 
vaisingumo skatinimo galia, mano
ma, kad jame įsikūnijusi javų dvasia. 
Žmogus, pasirinkęs ožio kaukę, buvo 
aprengiamas išverstais kailiniais, 
vaikščiodavo keturiomis, ragus pasi
darydavo iš šiaudų grįžtės arba iš 
šakalių, uodegą taip pritaisydavo, 
kad ją galima buvo traukyti virvute ir 
judinti. Ožys po pilvu turėdavo mai
šelį (arba kojinę) pripiltą pelenų. Jam 
šokinėjant, pelenai barstomi, dulki
nami. Kartais persirengėlės „mote
riškės" mėgindavo ožį melžti, bet jis 
nesiduodavo, spardydavosi, bliauda-
vo. 

Juoką sukeliančių, ožio kauke 
apsirengusių, sočių Užgavėnių! 

Paruošta pagal J. Kudirkos „Už
gavėnės" ir D. Brazytės-Bindokienės 
,,Lietuvių papročia i ir tradicijos išeivijo-

„Pabaigos svieto" ženklai 
ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Iš Apreiškimo šv. Jonui (Apokalipsės) nesuži
nosi pasaulio pabaigos datos, o štai Mikalda ar 
Nostradamas įvykius išpranašauja tiksliai pagal 
tam tikrus ženklus. Taigi, informacijai besotė mū
sų visuomenė pastaruosius šaltinius vertina ir 
skaito labiau nei Šventąjį Raštą. Gal todėl ir eina ji 
koja kojon su pranašaujamo gyvenimo pabaiga. 

Tam tikrą sumaištį dėl Mikaldos ir Nostrada-
mo pranašysčių neseniai sukėlė Vytautas V Lands
bergis (vis tie Landsbergiai!). Jis visose kitose sri
tyse randa išmintingus ir net patraukliai, es
tetiškai apipavidalintus sprendimus, o prana
šysčių reikalą iš esmės apvertė aukštyn kojom, su
kėlė tikrą sumaištį tikinčiųjų įvairiomis pranašys
tėmis sąmonėje. Anot jo, kuo labai tiki, tai ir įvyk
sta. Jo teiginio negalėčiau neigti, nes pats kartą tu
rėjau skaudžią patirtį: įtikėjau, kad, eidamas per 
lieptą paslysiu ir įkrisiu į upę, tai taip ir nutiko. 
Taigi, jei visuomenė įtiki Mikalda, Nostradamu ar 
kitu pranašautoju, tai ir įvyksta pagal pranašystes, 
nes savo gyvenseną tvarko pagal tas pranašystes. 
Antai sovietai vos komunizmo nepastatė, nes 
daugelis įtikėjo jo realumu (nemaža dalis visuo
menės ir dabar tebesimeldžia tai fikcijai). 

Daugiausia pranašysčių nuo seniausių laikų 
skelbiama apie pasaulio pabaigą; vos ne kasmet ko
kia sekta ar „pranašas" net konkrečią pasaulio 
pabaigos datą nustato. Tarp pranašautojų galime 
rasti ir iškilių asmenybių, mokslininkų. Esą dva
sininkas Adomas Jakštas Dabrauskas net yra ma
tematiškai apskaičiavęs (domėjosi ir matematika), 
kad pasaulio pabaiga ateisianti trečiojo tūkstant
mečio pradžioje, o ir kai kurie mokslininkai, įver
tinę techninės revoliucijos poveikį klimatui, tokių 
prognozių neatmeta, randa akivaizdžių pasaulio 
pabaigos ženklų. 

Tarp kitokių pranašysčių, Mikalda pranašau
janti (per nedovanotiną apsileidimą jos pranašys
čių, pas mus knygynuose pasirodžiusių 2003 me
tais, neįsigijau, neskaičiau), kad prieš pat pasaulio 
pabaigą moterys suvyriškėsią; mūvėsiančios kel
nes, kirpsiančios trumpai plaukus, rūkysiančios 
tabaką, galiausiai ne tekėsiančios už vyrų, o juos 
vesiančios, o labiausiai gyvensiančios nesusituokę, 

kaip tie žvirbleliai, kas pavasarį keis vyrus. 
Pranašystėse apie nuogų bambų ir sėdmenų viešą 
rodymą ten nėra dėl suprantamų priežasčių (jei 
mergelių galvelė tuščia, „razumėlio" parodyti 
negali, tai rodo ką vertingiausio, jų nuomone, tu
ri). 

Taigi pranašystės pildosi mūsų laikais su 
kaupu: moterys ne tik išoriškai vyrus mėgdžioja, 
bet ir moteriškos priedermės nebepildo - vengia 
gimdyti, nors seksualiai atrodyti stengiasi, net to
kio pobūdžio konkursuose dalyvauja. Taip ir mažė
ja tauta, nes moterys tik myluojasi ir, 
kaip tie vištgaidžiai, tik kudakuoja, 
nes joms nei moteriška, nei vyriška 
giesmė nebeišeina. Pranašystės pil
dosi, nes moterys jomis įtikėjo, pagal 
jas gyvena (vyrai mažiau patiklūs). 

Ne vien paminėti pranašautojai 
žmonijai bėdų pridaro. Labai nusi
kalsta fantastinių kūrinių autoriai, 
nes, ką jie prifantazuoja, mokslinčiai 
įtiki tokia galimybe ir tol kuičiasi, kol 
ją realizuoja. Antai toks Julės Verne 
prifantazavo apie kelionę aplink Mė
nulį, o mokslinčiai pagamino kažką 
panašaus į to Julės laivą ir į patį Mė
nulį nusidangino. O ko gi ten jiems 
reikia? Ką ten paliko? Iš Žemės visus 
syvus baigia išsiurbti, dabar dar j tą 
romantiškąjį naktinį šviesulį gvie
šiasi. 

Nusikalsta visokie kriminalinių 
romanų bei filmų kurpėjai, nes tiek 
išdirgina jaunimėlio galveles, kad jie 
įtiki baisiausių nusikaltimų galimy
be, mokosi juos įvykdyti, vykdo. 

Filosofijos ir sociologijos eksper
tai moko ne blogas pasekmes, o jų 
priežastis šalinti. Išeitų, kad Mikalda. 
Nostradamą, Julės Verne Cannon 
Doyle, reikėtų deginti ant laužo. O jei 
jų nebėra, jei jų ir kaulai sudūlėję? 
Todėl, jei nenorime sulaukti „pabai
gos svieto", belieka šalinti pasekmes, 
vengti naujų pranašų. Jei atsisa
kysime „pabaigos svieto" ženklų, pa 

šaulio pabaigą patys atidėsime vėlesniam laikui. O 
pradžią padaryti turi moterys: auginti kasas, dėvėti 
suknutes ar sijonus, atsisakyti geležėlių ir ak
menėlių ausyse, nosyje, liežuvyje bei kitose inty
mesnėse kūno vietose, prisiminti priesaką „Veis
kitės ir dauginkitės ir pripildykite Žemę". Į moterų 
tokią nuostatą vyrai t ikrai įtikės, ati t inkamai 
atsilieps, nes nuo Adomo ir Ievos moterys sugeba 
ne tik suvedžioti vyrus, bet iš tikrųjų ir jiems 
vadovauja. 
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VVORCESTER M A 

ŽVILGSNIS Į AMERIKOS 
LIETUVIŲ ROMOS KATALIKIŲ 

MOTERŲ SĄJUNGĄ 
5-ta kuopa prisimena tas dvi ide-

alistes — tai Antanina Jakaitytė ir 
Uršulė Jakubauskaitė. Jas likimas 
suvedė, to paties tikslo — moterų 
organizacijos steigimo. Jų svajonės ir 
idėjos 1913 metais tapo realybe. 

Amerikos Lietuvių Romos Kata
likių moterų sąjungos steigiamasis 
seimas įvyko 1914-ais metais gruo
džio 13 d. Čikagoje, bet organizacijos 
steigimo sėkla buvo pasėta minėtų 
idealisčių, gyvenusių Worcester, Mas-
sachusetts. 

Worcester — 5-ta kuopa Moterų 
sąjungai yra davusi 5 centro valdybos 
pirmininkes — Uršulę Jakubaus-
kaitę-Daukantienę, Veroniką Liut-
kienę, Frances Bačinskienę, Julia 
Mack. Pastaroji 1985 m. pasitraukė 
iš centro valdybos pirmininkės pa
reigų ir pradėjo lėšų telkimo vajų 
Laisvės Statulos remontui. 1985 m. 
vajus baigtas. Jos vardas pasiliko 
įamžintas Ellis Island salos muzieju
je. 

Aldonos Shumvvay, vadovavimo 
laikotarpis buvo nepavydėtinas, nes, 
sumažėjus apdraudos skyriuje narių 
skaičiui iki minimumo, jis turėjo būti 
panaikintas. Didelį darbą teko atlikti 
centro valdybos pirmininkei Aldonai 
Shumway. 1990 m. apdraudos sky
rius panaikintas. 

Prisimename penkias vicepirmi
ninkes: Veroniką Liutkienę, Petro
nėlę Stoškienę, Marcelę Watkins, 
Uršulę Daukantienę ir Genovaitę 
Kaneb, kuri buvo kuopos choro diri
gentė. Jai vadovaujant, choras su 
gražiais koncertais aplankė ir aplin
kinius lietuvių telkinius. 

Dvi sąjungos žurnalo „Moterų 
dirva" redaktores: Uršulę Daukan
tienę ir Matildą Pauliukonienę. Bu
vusi ilgametė 69-os kuopos pirmi
ninkė Antonia Wackell buvo centro 
pirmoji vicepirmininkė. Mirė 2005 
m., sulaukusi garbaus amžiaus. 

Uršulė Daukantienė — pirmoji 
sąjungos žurnalo „Moterų dirva" 
redaktorė. Žurnalas pradėtas leisti 
1916 m. spalio mėnesį. Nors pasikei
tusia forma ir kitu vardu — „Žinia
raštis" — buvo leidžiamas iki 2006 
m. gruodžio 31 dienos. Keletą pasku
tinių metų redaktore buvo Sv. 
Kazimiero vienuolijos seselė Angelą 
Balchunas, bet ji 1999 m. sausio 5 d. 
staiga mirė. Jos vietą teko užimti są
jungos pirmininkei Dale Murray. Jai 
tai ne naujiena, nes beveik 30 metų 
yra buvusi redaktorė, bet einant 
Sąjungos pirmininkės pareigas susi-
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STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė, 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

daro per didelis darbų krūvis. Pra
dėjo ieškoti naujos redaktorės, krei
pėsi vėl į Sv. Kazimiero vienuolijos 
seseles. Seselė Clement sutiko ir bu
vo „Žiniaraščio" redaktore iki pas
kutinės laidos išleidimo 2006 m. 
gruodžio 31 dienos. Gaila... nutilo ir 
„Žiniaraštis", kuris buvo visų kuopų 
jungtis. 

1998 m. rugsėjo 22 d. mirė sąjun
gos dvasios vadovas kun. Antanas 
Miciūnas, MIC. Jam esant klebonu 
Sv. Kazimiero parapijoje Worcester, 
MA, 15 metų buvo 5-os kuopos dva
sios vadovu. Nepraleido susirinkimų. 
Ne tik dalyvaudavo, bet kiekvieną 
kartą pasakydavo ir giliai išmąstytą 
neilgą žodelį. Išmokė punktualumo, 
laiku pradėti susirinkimus. Jo netek
tį 5-ta kuopa giliai išgyveno. 

Sąjungos pirmininkei atsirado 
naujas rūpestis, nes sąjungai reika
lingas dvasios vadovas. Dabar, kai 
jaučiamas didelis kunigų trūkumas, 
buvo sunku jį surasti. Po didelių pas
tangų ir daug įdėto darbo, pasisekė 
gauti kun. Antaną L. Markų. 

Praeitis primena tuos gražius 
laikus, kada ALRK Moterų sąjungos 
kuopos sužydėjo nuo Atlanto iki Ra
miojo vandenyno krantų. Jų įnašas į 
lietuvišką kultūrinį, religinį ir tau
tinį gyvenimą yra giliai vertingas. 
Malda, darbais ir aukomis rėmė lie
tuviškas parapijas. Ne veltui 1993 m. 
per suvažiavimo užbaigimo pokylį 
Hartford, CT, klebonas, emeritus 
Matulis pareiškė: „Moterų sąjunga 
yra Bažnyčios ranka, pasidarbavusi 
lietuvybei ir Bažnyčiai labai daug. 
Laikykite lietuvių kalbą gyvą, mo
kykite vaikus ir anūkus lietuviškai, 
aukite narių skaičiumi ir švęskite 
100 metų jubiliejų". 

Jau Pirmojo pasaulino karo me
tu sąjungietės uoliai jungėsi į Rau
donojo Kryžiaus veiklą padėti ne tik 
nuo karo nukentėjusiems pabėgė
liams, bet ir kariams fronte. Jos kūrė 
pagalbos ratelius ir šelpė reikalin
guosius. Daug darbo ir lėšų skyrė 
Lietuvos laisvinimo bei pašalpos dar
bams. 

Sąjungiečių meilę ir šilumą paju
to daugelis atvykusių į JAV po Ant
rojo pasaulinio karo, ir net tapome 
šios garbingos organizacijos narėmis. 

Sąjungietės niekada nepamiršo 
Lietuvos reikalų, ypač tais sunkiais, 
50 metų trukusios sovietų okupacijos 
laikais aktyviai rėmė Lietuvos lais
vinimo darbus. 

Nepamiršta ir pastaruoju laiku, 
nors jau 17 metų Lietuva laisva, bet 
pagalba dar reikalinga, ypač sene
liams, našlaičiams. Sąjungietės arti
mai bendradarbiauja su „Lietuvos 
Caritas" ir remia aukomis. 

Salia Lietuvos reikalų, rūpina
mės kultūrine veikla Amerikoje ir ją 
remiame. Priklausome Lietuvių ka-
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S A N T E C H N I K O S 
„ P L U M B I N G " 

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

Tel. 773-494-9^89 

Akių ligų specialistai • Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

DR. ŽIBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 
Akių ligos - chirurgija 

150 E. Huron, Suite lOOO 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312-337-1285 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS V1Ž1NAS, M.DV S.C 

VIDAUS LIG GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

6918 W. Archer Ave. Sts. 5 ir 6 
Chicago, IL 60638 

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

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

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

EUGENE C. DECKER, DDS P.C 
DANTŲ GYDYTOJAS 

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinama, kainą. 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. vVashlngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
TERR1 DALIAS PRUNSK1S, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Grove: 847-718-1212 
www. i l l i no i spa in .com 

talikų federacijai, kuri globoja Man-
cester, MI, esančią lietuvių jaunimo 
Dainavos stovyklą. Aukomis remia
me lietuviškus vienuolynus, spaudą, 

v 

atsikuriančias Sv. Kazimiero vie
nuolijos seseles Pažaislyje — Lietu
voje ir t.t. 

Nuo sąjungos įsteigimo iki šių 
laikų joje įvyko daug pasikeitimų, tuo 
pačiu ir mūsų gyvenime. Daugelio 
sąjungiečių darbuotojų nebėra tarp 
mūsų, tačiau jų darbo rezultatai liko. 
Mes jas visas prisimename ir lenkia
me joms savo galvas. Gėrimės centro 
valdybos pirmininkės Dale Murray 
per ilgus metus Moterų sąjungai 
atliktais kūrybingais darbais. Ji sielo
josi mažėjančiu narių skaičiumi, užsi-
darinėjančiomis kuopomis. 2006 m. 
rugpjūčio mėnesį per įvykusį sąjun
gos seimelį Čikagoje atsistatydino iš 

centro valdybos pirmininkės pareigų. 
Gaila, kad nė viena seimely daly
vavusi delegatė nesutiko užimti šių 
pareigų. Centras likvidavosi. Visus 
sąjungos darbus ir reikalus pažadėjo 
sutvarkyti iki 2006 m. gruodžio 31 
dienos. Nuo sausio 1 d. 2007 m. kuo
pos tvarkysis savarankiškai. 

Nenuostabu, Dale Murray didelę 
savo gyvenimo dalį atidavė Moterų 
sąjungai. Šiais laikais panašus liki
mas ištinka ir ki tas organizacijas. 
Tad nenusiminkime, nenuleiskime 
rankų, bet pagal išgales darbuoki
mės, nepaisant, koks narių skaičius. 
Tai mano linkėjimas ir kitoms kuo
poms, o mūsų visų veikla teatsispindi 
„Drauge", kuris tebūna visų veikian
čių kuopų jungtis. 

J a n i n a M i l i a u s k i e n ė 

• • • • • — • • • • • • • • • • • " ' 

HARTFORD, CT 

Metinis Hartford, CT LB narių 
susirinkimas 

Gerai pareklamavus į susirinki
mą atėjo gausus būrys narių ir ben
druomenei prijaučiančių žmonių. 
Susirinkimas sušauktas š. m. sausio 
14 d., po 9 vai. lietuviškų šv. Mišių. 
Atėję nariai vaišinosi kavute ir gau
siais užkandžiais, pateiktais parapi
jos „KoffeeKlubo". Kiti tuoj skubėjo 
susimokėti nario mokestį, apie kurį 
visus raštu informavo ižd. J. Stri
maitis. Ant stalo buvo informacijos 
apie naujos Krašto valdybos narius ir 
taip pat įvairios nuotraukos iš pe
reitų metų renginių. Nuotraukas 
galėjo pasiimti, kas norėjo. 

Y Kogelis netrukus per garsia
kalbį kvietė visus susėsti susirin
kimui. Prie prezidiumo stalo sėdėjo 
valdybos nariai: pirm. Y Kogelis, 
sekr. D. Grajauskienė, ižd. J. Stri
maitis ir socialinių reikalų vicepirm. 
K. Serkšnienė. Susirinkime dalis 
valdybos negalėjo dalyvauti. 

Susirinkimas ėjo įprasta tvarka, 
pranešimai, valdybos rinkimai ir 
nauji reikalai bei diskusijos. Valdybai 

atsistačius, bet neats i radus naujų 
kandidatų, valdyba sutiko likti dar 
vieniems me tams su sąlyga, kad 
atskiri nariai padės organizuoti 
renginius. O tų renginių netrūksta. 
Pvz., šiais metais S v. Trejybės parapi
jos vadovybė prašo bendruomenės 
pagalbos rengiant metinę gegužinę. 
Taip pat 2007 m. sukanka 50 metų 
jubiliejus lietuviškai programai „Tė
vynės garsai". Programai daugelį 
metų vadovauja A. Dzikas. Jam pade
da bendradarbiai B. Bernotienė, L. 
Kapeskas, A. Nenortienė, R. Nenor-
tienė, D. Dzikienė, S. Dzikas, ižd. A. 
Simonaitis ir kiti. Susirinkime daly
vavo E. Giedrimas, Connecticut apy
gardos pirm., ir dr. D. Giedrimienė, 
PLB atstovė. 

Prieš užbaigiant susirinkimą 
atsistojimu pagerbti mirusieji nariai 
- jų buvo ne vienas. Tai O. Stankai-
tienė, B. Žilienė, M. Banevičius, S. 
Vismontaitė ir kiti. 

D. G r a j a u s k i e n ė 

http://www.illinoispain.com
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Lietuvos vėliava Cicero rotušėje 
Jau daugiau nei prieš 30 metų 

(nuo 1973 m.) pradėta tradicija Ne
priklausomybės šventės proga pakelti 

Cicero miesto prezidentas Larry Do-
minick (kairėje) Nepriklausomybės 
šventės proga JAV LB Cicero apyl in
kės valdybos pirmininkui Mindaugui 
Baukui Įteikė sveikinimą. 

Lietuvos trispalvę Cicero miesto ro
tušės aikštėje, buvo pratęsta ir šie
met. Vasario 15 d. per pietus būrelis 
mūsų tautiečių ir amerikiečių parei
gūnų buvo susirinkę į vėliavos pakė
limo iškilmes bei šios reikšmingos 
šventės paminėjimą šio miesto valdy
bos rūmuose. 

Šioje šventėje dalyvavo nemaža 

garbingų svečių, t a rp kurių buvo ir 
pa ts Cicero miesto prezidentas Larry 
Dominick su savo žmona Elizabeth, 
kiti aukšt i miesto pareigūnai: Joseph 
Virruso, Fran Reitz ir kt. Tarp lietu
vių matėme aukšto rango svečią — 
Lietuvos generalinį konsulą Čikagoje 
Arvydą Daunoravičių. 

Programą pradėjo Cicero miesto 
renginių vadovas Frank Aguilar, ku
ris visus pasveikino ne tik savo, bet ir 
miesto prezidento L. Dominick bei 
ki tų pareigūnų vardu. Jis pakvietė 
pakalbėti ALTo Cicere skyriaus pir
mininką Stasį Dubauską. Sis prisi
minė praėjusį savaitgalį Washington, 
DC, įvykusį pabaltiečių veikėjų susiti
kimą, kuriame dalyvavo ir Lietuvos 
prezidentas Valdas Adamkus. 

Invokaciją skaitė Cicero lietuvių 
dvasios vadovas kun. dr. Kęstutis Tri
makas , kuris prašė Dievo, saugoti 
Lietuvos laisvę. Prieš tai žodį tarė ge
ras lietuvių draugas, buvęs Cicero 
miesto narys John Kosciolko, kuris, 
tu rbū t , nėra praleidęs nė vienos pa
našios lietuvių šventės nuo 1973-ųjų 
metų. 

Žodį tarė ir Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje A. Daunoravičius, 
pabrėždamas Vasario 16-sios reikšmę 
lietuviams ir Lietuvai. Jis pasakė: 
„Aš esu laimingas, galėdamas daly
vaut i Lietvos vėliavos pakėlimo cere
monijoje Cicero!" 

Buvo grojami JAV ir Lietuvos 

himnai. Grojant Lietuvos himną, du 
šaulių kuopos „Klaipėda" unifor
muoti nariai (Juozas Mikulis ir Sta
sys Bernatavičius) Cicero miesto Ro
tušės kiemelyje pakėlė Lietuvos tris
palvę. 

JAV LB Cicero apylinkės valdy
bos pirm. Mindaugui Baukui buvo 
įteikta Cicero miesto valdybos 
proklamacija Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės proga. 

Susirinkusieji buvo pavaišinti 
v 

pyragais ir kava. Šias vaišes finansa
vo Cicero miestas kartu su rengėjais 

— LB Cicero apylinkės valdyba, 
ALTo Cicero skyriumi. Prie vaišių 
stalo susirinkusieji dar ilgokai šneku
čiavosi ir dalinosi įspūdžiais. 

Norisi priminti, kad kasmetinis 
Cicero lietuvių Nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasario 25 d. 
po 9 vai. r. šv. Mišių, Sv. Antano para
pijos bažnyčioje. Jis bus pravestas 
parapijos salėje. Pagrindinė kalbėtoja 
— istorikė Rūta Kuncienė. 

Edvardas Šulaitis 

Klaipėdos jūrų šaulių kuopos nariai S. Bernatavičius ir J. Mikulis iškėlė Lietuvos 
trispalvę Cicero rotušėje. 

Edvardo Šulaičio nuotraukos 

Kur skalpelis ir anestetikai — tik parodos objektai 
Vizitas pas gydytoją retai būna 

malonus, kaip ir priežastys, atge
nančios mus į gydytojo kabinetą. Tuo 
tarpu apsilankymas „International 
Museum of Surgical Science" (IMSS) 
daugeliui stabtelėjusių šioje paežerės 
viloje gal ir nėra malonus tiesiogine 
šio žodžio prasme, bet visuomet 
siūlantis netikėtumo ir atradimo 
jausmą. 

Sis neretai pagrindiniuose turis
tų vadovuose apie Čikagą praleidžia
mas muziejus yra vienas įdomiausių 
Jungtinėse Valstijose chirurgijos ša
kai skirtų muziejų. Keturių aukštų 
pastate telpa keliolika skirtingų 
ekspozicijų - pradedant senovės me
dicina ir baigiant naujausiomis laze
rinėmis operacinėse naudojamomis 
technologijomis. 

Šį neįprastą muziejų 1954 m. 
Įkūrė žymus chirurgas Max Thorek. 
Gerokai anksčiau. 1935 m. jis įsteigė 
..Inernational College of Surgeons" 
iICSj — nepelno siekiančią organiza
ciją, kurios tikslas buvo dalintis chi
rurgijos žiniomis su kolegomis visa
me pasaulyje bei šviesti visuomenę 
apie chirurgijos svarbą moderniojoje 
medicinoje. 

Vėliau įkurtas IMSS buvo tarsi 
ICS dalis, orientuota į moksleivius, 
jaunimą bei visus, kurie domisi medi
cinos ir kasdienio gyvenimo sąlyčiu. 
Profesorius M. Thorek buvo nepa
keičiamas užmezgant ryšius. Jis da
bartinį muziejaus pastatą įsigijo iš 
turtingos čikagiečių Countiss šeimos. 
Pastaroji paežerės vilą buvo pasta
čiusi pagal 1770 m. Versalyje užbaig
tos Luiso XVI ir Marijos Antuanetės 
„Le Petit Trianon" vilos pavyzdį. Ci-
kagietiškosios „Trianon" versijos au
torius — žinomas architektas Ho-
ward Van Doren Shaw. Šiuo metu 
IMSS pastatas yra vienintelė iš Lake 
Shore Dnve eatvėje stovinčių seno

vinių vilų, kur i yra viešas pastatas, 
prieinamas plačiajai visuomenei. 

M. Thorek dėka buvo sulaukta 
eksponatų iš viso pasaulio; mat chi
rurgo idėja buvo muziejaus kolekcijo
se pabrėžti jo internacionalumą ir iš
ryškinti įvairių pasaulio šalių indėlį į 
chirurgijos mokslą. Pradžioje muzie
j aus salės buvo suorganizuotos pagal 
pasaulio tautas. Ilgą laiką egzistavo 
Meksikos, Prancūzijos, Ispanijos, 
Olandijos kambariai, kuriuose buvo 
eksponuojama su šių šalių medicina 
susiję chirurgijoje naudojami daiktai. 

Vėliau idėjos ekspozicijas skirs
tyti pagal t au ta s atsisakyta, pasi
r enkan t istorinį - chronologinį po
žiūrį. Taigi šiuo metu lankytojai at
skirai gali susipažinti su ortopedijos, 
radiologijos, oftalmologijos, urologi-
jos, širdies chirurgijos ir kitais kam
bariais. Didžioji dalis parodų išdėsty
t a chronologiniu principu, atsklei
džiant, kaip vystėsi medicinos žinios 
konkrečioje srityje ir kaip tobulėjo 
konkrečių sričių chirurginis gydy
mas. Čia galima pamatyti pirmųjų 
primityvių operacijų įrankius bei su
sipažinti su naujausiomis jokio pjūvio 
nereikalaujančiomis chirurginėmis 
procedūromis. 

Ypač svarbi muziejaus kolekcija, 
kurioje sukaupti eksponatai bei me
džiaga, dokumentuojantys anestezi
jos vystymąsi. Kaip pabrėžiama mu
ziejaus buklete, žmonės nuo seno 
naudojo vienokius ar kitokius anes
te t ikus , daugiausia — natūralios 
kilmės psichotropines medžiagas, ta
čiau tik su šiuolaikinės anestezijos at
s i radimu chirurgija perėjo į t ikra 
„ateities mokslo" lygmenį. 

Kita populiari kolekcija — sto
matologijos įranga. Viename kamba-
ryje galima pamatyti ištisą stomato-
logijos istoriją — nuo pirmųjų įren
ginių, labiau primenančiu kalvio var

tojamus instrumentus nei žmogaus 
burnos priežiūrai vartojamus įran
kius, iki mums įprastos, bet vis tiek 
nemalonios, dantisto kėdės. Muzie
juje taipogi esama steriliame tirpale 
užbalzamuotų žmogaus organų ko
lekcijos, kurią silpnų nervų lankyto
jams siūloma praleisti. 

IMSS ypač turėtų sudominti vi
duriniojo ar vyresniojo mokyklinio 
amžiaus vaikus, nes jame „gyvai" ga
lima pamatyti nemažai dalykų, apie 
kuriuos mokyklose kalbama per bio
logijos pamokas. Be to, čia nuolat or
ganizuojamos laikinos specialiai te
mai skirtos parodos ir paskaitos su
augusiesiems sveikatos bei medicinos 
temomis. Neseniai atidaryta paroda 
„The Universal Condition: Enduring 
and Alleviating Pain", kurioje išsa
miai nagrinėjamas skausmas — reiš

kinys, su kuriuo anksčiau ar vėliau 
susiduria visi žmonės, nepaisant tau
tybės, lyties ar rasės. 

Parodoje lankytojai supažindina
mi su skausmo priežastimis, medici
nine jo samprata ir būdais kovoti su 
skausmu, kuriuos per amžius ištobu
lino žmonija. Intriguojanti parodos 
dalis — medikų skaitomos paskaitos 
skausmo tema. Dėl platesnės infor
macijos apie muziejų ar konkrečią 
ekspoziciją galima kreiptis telefonu 
312-642-6502 arba apsilankyti inter
nete adresu: http://www.imss.org 

Muziejus įsikūręs 1524 N. Lake 
Shore Dr., Chicago, IL 60610. Darbo 
valandos — antradieniais - šeštadie
niais nuo 10 vai. ryto iki 4 valandos 
popiet. 

Monika Bončkutė 

Viena iš muziejaus ekspozicijų. 

http://www.imss.org
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Mielam vyrui, tėvui ir seneliui 
A t A 

VYTAUTUI AUKŠTUOLIUI 

mirus, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuojautą žmonai 
NATALIJAI (NATAI), vaikams ir jų šeimoms bei visiems 
artimiesiems. 

Buvę Čiurlionio ansamblio draugai Vokietijoje: 
Jadvyga ir Edmundas Capkevičiai 

Stefa Gedgaudienė 
Aniceta Giedraitienė 

Irena ir Henrikas Johansonai 
Vincas Juodvalkis 

Marija ir Kazimieras Marcinkevičiai 
Antanina ir Pranas Petraičiai 

Aleksandra Sagienė 
Aldona Stempužienė 

LITUANISTIKOS TYRIMO IR STUDIJŲ CENTRO 
2006 M. AUKŲ VAJUS 

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Tarybos ir Valdybos vardu dėko
jame visiems dosniems aukotojams, kurie atsiliepė į mūsų prašymą 
prisidėti pinigine auka prie archyvų, bibliotekų išlaikymo ir tvarkymo. 
Vertiname jūsų gerą valią ir nuoširdžiai dėkojame. Skelbiame aukotojų 
sąrašą (aukos gautos iki 2007 m. vasario 15 d.). Maloniai lauksime naujų 
aukotojų. Čekius prašome siųsti Lithuanian Research and Studies Center 
5600 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636. Primename, kad visos aukos 
yra nurašomos nuo mokesčių. 

$500 
$400 
$300 
$250 
$200 

$150 
$100 

$60 
$50 

$35 
$30 
$25 

$20 

$15 
$10 ir 

mažiau 

Gražina Liautaud; Vacys Šaulys 
Ambrozaitis, Kazys G.; Balanda, Gediminas; 
Audrius Plioplys 
Rašys, I. 
Aukštikalnis, Valerija; Bieliauskas, Vytautas; Dainauskas, John; 
Kaminskas, Edvardas; Markevičius, Albinas; Regis, Algis A.; 
Šumskienė, Nemira; Urba, Aldona 
Ardys, Juozas, Vizgirdai, Marytė ir Juozas 
Bražėnas, Nijolė; Dameika, Sophie; Jučas, Kastytis; Kuras-
Cecchia, Irena; Lembertas, Vitalis; Lietuvių opera, Inc.; Lukas, 
Dalė; Matutis, Audronė ir Gražutis; Nemickas, Rimgaudas; 
Preikštas Petrulis, Birutė; Racevičius, Janina; Staniškis-Varia-
kojis, Renata; Stankūnas, Magdalena; Urban, Stefa; rev. Ur
bonas, Ignas; Vai, Vito ir Regina; Vanagūnas, Arvydas; Vasys, Da
lius; Vasys, Jonas; 
Paskonis, Kazys ir Danutė 
Ancerys, Irena; Andriukaitis, Bruno; Balbata, Adelaidė; Biskis, 
Birutė; Bobelis, Kazys; Bogušas, Teklė; Bukaveckas, Tadas; Cu-
kurienė, Janina; Čepulis, A.L; Černius, Rimas; Daugirdai, Ona ir 
Jonas; Janušonienė, Palmira; JAV LB St. Louis apylinkė; Kasa-
kaitis, Birutė; Kavaliūnas, Jonas; Kojelis, Daina; Kondratas, Ra
mūnas; Kozica, Birutė; Liepinaitis, Lydia; Maciulaitis, Juozas; 
Matekunas, Petras; Mažeika, Vytautas; Miglinas, Jonas ir Genė; 
Momkai, Vaclovas ir Margarita; Musonis, Vytautas; Pakalnis, 
Vytautas; Pakštienė, Emilija; Prūsas, Zenonas; Raišys, Vidman
tas; Razmos, Antanas G. ir Asta; Sidrys, R.; Sinkys, Emilis; 
Skrupskelis, Enata; Sparkytė, Valerija; Smilga, Aleksas; Sta-
kauskienė, Nijolė; Stonikas, Eugene; Sutkus, Ada; 
Bertulytė-Bray, Ina, Karaška, Maksiminas 
Grybinas. Zigmas ir Virginija, Norvilas, Algis; Osteika, Antanas; 
Bitėnas, Rimantas; Braziūnienė, Rūta; Garūnas, Ona; Gečiai, Te
resė ir Algimantas; Glamba, Teresė; Gureckas, Algimantas; Ja
kutis, Julius; Jasaitienė, Elena; Kenter, Gražina; Kliorys, Jad
vyga; Kolupailaitė, Eugenija; Lapkus, Domas; Lisauskas, Regina; 
Majauskai, Kazys ir Elena; Marchertas, Raminta; Mikulis, Juo
zas; Nakas, Romualdas; Novickas, Henry; Paulius, Romaną; 
Pūkštys, R.; Ramanauskas, Liudas; Reskevičiai, Albinas ir Gra
žina; Smilgienė, Julia; Salčiūnas Vincas; Šilėnai, V ir O.; Taunys, 
Regina; Udrys, Narimantas 
Butikas, Liuda; Cyvienė, Birutė; Gruzdys, Vitoldas; Kalvaitis, 
Navickienė, Birutė; Joseph; Sližys, Stasys; Rūkštelytė-Sunds-
trom, Eglė; Slapkauskas, Rugilė; Slavinskas, Eugene ir Irena; 
Stankus, Kostas; Šidlauskas, Stefa; 
Strolia, Faustas; Vidžiūnas, Jurgis; Zygas, Ona; 
Estera Alšėnas, Baltch-Gravrogkas, Aldona; Baukienė, Aldona; 
Buntinas, Aldona; Peter I. Jokubka, Genovaitė Karsokas; K. Ma
tonis, Rasa Morkevičiūtė, Antanas ir Emilija Paužuoliai, Vytau
tas A. Ramūnas, Antanas ir Alė Razmos, George Sved, Aldona 
Venckunas 

2007 m. vasario 13 d. Čikagoje netikėtai mirė žymus lietuvių 
išeivijos žurnalistas, literatūros tyrinėtojas, kultūrologas, „Santa
ros-Šviesos" federacijos narys, ilgametis „Akiračių" redaktorius 

A t A 
LIŪTAS MOCKŪNAS 

Liūtas Mockūnas gimė 1934.09.30 Lietuvoje. 1944 metais su tė
vais pasitraukė į Vokietiją. Mokėsi Kempteno lietuvių gimnazijoje. 
1949 metais persikėlė gyventi į JAV 1959 metais baigė Drekselio 
technologijos universitetą Filadelfijoje. 1959-1986 metais Čikagoje 
dirbo inžinieriumi konsultantu (akmens anglių transporto specialis
tu) jėgainių projektavimo firmose. Aktyviai dalyvavo lietuvių išeivių 
kultūrinėje, „Santaros-Šviesos" veikloje. Bendradarbiavo periodinė
je spaudoje („Margutis", „Metmenys", „Akiračiai"), nuo 1969 metų 
— „Akiračių" redkolegijos narys. 

Paskelbė straipsnių apie moderniąją lietuvių literatūrą. Sudarė 
ir redagavo knygas: R. Šilbajorio „Žodžiai ir prasmė" (1982), A. Škė
mos „Raštai" (t. 3, 1985), „Egzodo literatūros atšvaitai" (1989, 
Vilniuje), V Trumpos „Lietuva XLX amžiuje" (1989), „Pokalbių aki
račiai" (1991). Parašė knygą apie lietuvių rezistenciją ir išeivijos 
vaidmenf joje „Pavargęs herojus" (1997). 

Liūto ir Pranutės Mockūnų namuose Čikagoje nuolat šurmu
liuodavo būrys žmonių, jų namai buvo atviri atvykstantiems iš Lie
tuvos. Čia viešėjusieji surasdavo ne tik nakvynę, globą, bet ir ypa
tingą intelektualinę aplinką. 

Grįžęs gyventi į tėvynę, Liūtas Mockūnas aktyviai įsitraukė į 
kultūrinę veiklą, daug padėjo perkeliant „Akiračių" leidybą į Lie
tuvą. Su entuziazmu dalyvavo įvairiuose Lietuvoje vykstančiuose 
renginiuose, rašė istorijos, kultūros, literatūros klausimais, visada 
spontaniškai reaguodavo į svarbiausius įvykius Lietuvoje ir išeivijo
je. Liūtas Mockūnas žavėjo ir stebino universalumu, nesenkančia 
energija, tolerancija, bet kartu ir aštria plunksna, nuolat inspiruo
davo naujus projektus, įjuos įtraukdavo ne tik bedraminčius, bet ir 
būrį jaunimo. Jo nonkonformistinė laikysena ir išmintis daugeliui 
kultūrinį liberalizmą kaip gyvenimo pagrindą suvokiančių žmonių 
buvo tikra gyvenimo mokykla. 

Jo mirtis prislėgė visus mylėjusius ir gerbusius šį ypatingą 
žmogų. 

Atsisveikinimas įvyks š.m. vasario 22 d. Petkaus laidojimo na
muose (12401 S. Archer, Lemont) nuo 3 vai. p.p. iki 7 vai. v (6.30 v. 
v. — religinės apeigos). 

Amžino poilsio Liūto Mockūno palaikai atguls gimtinėje. 

A f A 
EDMUNDUI VENGIANSKUI 

mirus, skausmo valandose nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną EMILIJĄ BRONĘ, netekusią gyvenimo paly
dovo ir mūsų Lietuvos karių ilgamečio vadovo. Lai 
Aukščiausias suteikia Jums stiprybės šiose netekties 
valandose, o mielam Edmundui tinkamo atpildo Dan
gaus Karalystėje. 

Antanas Kramilius OAM JP 
Sydney Australijos Ramovėnų ir 

Saulių vardu 

Buvusiam draugijos pirmininkui 
A t A 

EDMUNDUI VENGIANSKUI 

mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame mielai žmonai 
BRONEI ir kartu liūdime. 

Union Pier Lietuvių draugija 
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APYLINKĖSE 

• P r i s i m e n a n t R a m u n ę Kviklytę-
Lukienę, jos 5-ųjų mirties metinių 
proga kunigai - A. Saulaitis, SJ, ir A 
Gražulis, SJ, - aukos šv. Mišias Tėvų 
Jėzuitų koplyčioje vasario 25 d., sek
madienį, 10:30 vai. ryto. • 

• V a s a r i o 24 d. 12 vai. p . p . Rock-
ford Lietuvių klubas, 716 Indiana Ave., 
kviečia paminėti Lietuvos Nepri
klausomybės dieną. Jus linksmins 
tautinių šokių kolektyvas „Klumpė". 
Paskanausite lietuviškų patiekalų. 
Kaina — 8 dol., vaikams — 4 dol. Tel. 
pasiteiravimui: 815-871-7969. 

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

• Kun. Kęstut is Kevalas iš K a u n o 
vyskupijos, šiuo metu kapelionaujan-
tis Vargdienių seserų vienuolyne Put-
nam, CT, ir berašantis doktorato 
darbą, praves rekolekcijas Ateitinin
kų namuose, Lemont, IL šeštadienį 
vasario 24 d. Pradžia 9 vai. r. Prieš 
šv. Mišias bus proga susitaikymo 
sakramentui. Visi mielai kviečiami. 
Registracija pas Ireną Polikaitienę 
tel. (630)-257-2022 arba ei. paštu: 
jpolikaitis@aol.com 

• L i e t u v o s D u k t e r ų v i suo t in i s 
susirinkimas įvyks š.m. vasario 25 d. 
2 vai. p. p. „Seklyčioje", 2711 W 71st 
Street, Chicago. Prašom nares ir vieš
nias dalyvauti. Būsite pavaišintos. 

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

• L ie tuvos g e n e r a l i n i s konsu
latas Čikagoje kartu su Amerikos 
Lietuvių meno draugija (pirmininkė 
Nora Aušrienė) ir muzikinės renginio 
dalies režisieriumi, kompozitoriumi 
bei atlikėju Kęstučiu Stančiausku 
2007 m. kovo 3 d., šeštadienį, Pa
saulio lietuvių centre (14911 127th 
Street, Lemont, II 60439) rengia 
šventinį vakarą. Vakaro programoje: 
6 vai. v. jungtinės dailininkų darbų 
parodos Lietuvių dailės muziejuje ati
darymas. 7:30 vai. v. Lietuvių fondo 
salėje džiazo - lietuvių liaudies ir kla
sikinės muzikos - šokio koncertas. 

Koncerto rėmėjai: „Atlantic Express", 
„Tauras Mortgage". 

• K o v o 4 d., s e k m a d i e n i , p o 11 
vai. r. šv. Mišių įvyks Palaimintojo J. 
Matulaičio Misijos narių visuotinis 
susirinkimas. 

• K o v o 4 d., s e k m a d i e n i , P L C Bo
čių menėje, 14911 127th Street, Le
mont, vyks mokytojų konferencija. 9 
vai. r. šv. Mišios Pal. J. Matulaičio 
misijoje. 10 vai. r. — registracija, 
10:20 vai. r. JAV LB Švietimo tarybos 
pirmininkė Daiva Navickienė atida
rys konferenciją. Kviečiame atvykti 
visus mokytojus. 

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

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

• K v i e č i a m e v a i k u s i r t ėve l ius į 
teatrą. Aktorių trupė „Teatriukas" iš 
Vilniaus kovo 11 d., 3 vai. p.p. Jauni
mo centro didžiojoje salėje (5620 S. Cla-
remont Ave., Chicago, IL 60636) atliks 
muzikinį spektaklį pagal J. Erlicko 
poeziją vaikams „Kad būtų linksma". 
Prieš ir po spektaklio veiks kavinė. 
Bilieto kaina - 12 dol. Bilietus galima 
įsigyti „Lietuvėlėje", „Bravo", „Smil
goje". Teirautis tel. 708-681-8094. 

• D . C idz ika i t ės s t r a i p s n y j e „Ha
nibalas: pradžia" asociacijos su Lie
tuva neišlaiko kritikos" („Draugas", 
2007 m. vasario 17 d.) įsivėlė pora 
klaidų. Straipsnyje rašoma, kad Šve
dija pirmoji pripažino Lietuvos ne
priklausomybę 2001 m., o tais pa
čiais metais Lietuva įstojo į Jungtinių 
Tautų organizaciją. Iš tikrųjų turėtų 
būti: pirmoji Lietuvos nepriklau
somybę 1991 m. pripažino Islandija, o 
į Jungtinių Tautų organizaciją ji 
buvo priimta 1991 m. rugsėjo mėn. 
Ačiū Gediminui Indreikai už klaidų 
pastebėjimą. 

V e l y k i n ė s p a s l a p t i e s m u z i k i n i a i a p m ą s t y m a i 

Sekmadienį, kovo 18 d., visi kviečiami susiburti apmąstymams apie 
Jėzaus Kristaus kančią, mirt} ir Prisikėlimą. Pastoriaus Valdo Aušros, 
kunigo Antano Saulaičio ir „Dainavos" ansamblio meno vadovo Dariaus 
Polikaičio sukurta muzikinė, meditacinė erdvė leis iš naujo išgyventi 
Velykinės paslapties šventumą. 

Girdėsite skaitinius iš Švento Rašto ir Teodoro Dubois kantatą „Sep
tyni paskutinieji Kristaus žodžiai", kurią atliks solistai Lijana Kopūstaitė-
Pauletti, Linas Sprindys ir David Dubois, vargonininkas Ričardas Šokas, 
kamerinis orkestras ir Lietuvių meno ansamblis „Dainava". 

Renginio pradžia — 3 vai. p.p., Trinity Lutheran bažnyčioje (6850 W. 
159th St. Tinley Park). Bilietus (15 dol. auka) galima įsigyti „Seklyčioje", 
Pasaulio Lietuvių centro parduotuvėje „Dovanėlė" ir renginio dieną prie įė
jimo. Pelnas bus skiriamas JAV Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų 
tarybos „Paguodos telefonui". 

LIETUVIU FONDAS rr UTHUANIAN FOUNDATION. INC. 
14911 127* Street • Lemont, IL 60439 USA 

K-m*il: »iret*gaitfcfiHHLorg 
Telephoue 630-257-1616 

www.ttthftutd.org 

Dėmesio! 
Lietuvių fondo stipendijų anketos, kaip ir kas

met, bus priimamos iki kovo 15 d., paramos prašy
mų ir žiniasklaidos anketos — iki balandžio 15 d. 
Anketas galite rasti aplankę LF sveta inės tinkla-
lapį: 

www.lithfund.org 
L i e t u v i ų f o n d o a d r e s a s : 

14911 127 th S t r e e t , L e m o n t , I L 6 0 4 3 9 
t e l . 630-257-1616. 

Kino festivalis Balzeko lietuvių kultūros muziejuje 

99J ,Dvi šalys — 
vienas pasaulis 

l ietuvių i r amerikiečių 
trumpametražiai filmai 

Penktadieni, kovo 9 d., 7 vai. v. 
žiūrovų laukia kino programa -
siurprizas. 

Šeštadieni, kovo 10 d., 6 vai. v. 
įvyks susitikimas su Riek Edward 
Pūkis. 7 

Sekmadieni, kovo 11 d., 2 vai. 
p.p. festivalio programoje jauno
sios kartos lietuvių kino režisierių 
trumpo metražo vaidybiniai fil
mai. 

Vietų skaičius ribotas. Prašome registruotis B> anksto kiekvienai festi
valio dienai tel. 773-582-6500. (ėjimas nemokamas. 

Muziejaus adresas: 6500 S. Puiaski Rd., Chicago IL 60629. 

Dr. J ū r a t ė Shukis , F r e s h Meadows , NY, atsiuntė „Draugo" 
prenumeratos atnaujinimo mokestį ir dar tikrai dosnią 100 dol. auką. 
Nuoširdžiausiai dėkojame. 
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A n t a n a s P i n k u s iš Los Angeles , CA, atnaujindamas „Draugo" pre
numeratą, pridėjo dar ir 55 dol. auką. Tariame širdingą ačiū. 

«-
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Vasario 16 d. Jaunimo centro valdyba maloniai visus pakvietė į tradicini 
Vasario 16-osios minėjimą Jaunimo centro kavinėje. Paskaita „Tauta ir val
stybė šiandieninėje Lietuvoje" skaitė pagrindinis pranešėjas Bronius Nainys. 
Menine programa atliko Jolantos Banienės mokiniai. Minėjimo pabaigoje visi 
dalyviai vieningai sugiedojo Maironio „Lietuva brangi". Nuotraukoje Iš kai
rės: Vidurio Vakarti apygardos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė, Jaunimo centro 
Moterų khibo pirmininkė Anelė Pocienė, paskaitininkas Bronius Nainys ir 
Jaunimo centro valdybos pirmininkė Milda Šatienė. 

Laimos Apanavičienės nuotr. 
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