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Siame 
numeryje: m 

Sveikatos temomis: 
įtampa. Už ar prieš 
abortą? Savižudybė ir 
intelektas. 

2 psl. 

Prezidentai ir iškilmės. 
Lietuvos 
nepriklausomybė: tarp 
realybės, iliuzijų ir 
siekiamybės. NASA 
atakuos kometa. 

3 psl. 

Dorai ir garbingai: 
Stasio Lozoraičio 
premijos laureatas. 
Mūsų daržai ir 
darželiai. 

4 psl. 

Prisimenant pik. Kazį 
Žuką. 

5 psl. 

Į Gedimino lit. mokyklą 
atvyko barzdotas ir 
dosnus svečias. „Teatrų 
karštinė" Čikagoje. 
Naujas „Skautų aido" 
numeris. Gavėnios 
susikaupimas. 

6 psl. 

Sportas 
* S e k m a d i e n i Šveicarijo

je įvyko i šk i lmingas savai tę 
t ruks i anč io VII Europos jau
nimo žiemos olimpinio festiva
lio atidarymas. Iškilmės prasi
dėjo jaunųjų sportininkų dele
gacijų eisena. Pirmieji, kaip ir 
žiemos olimpinėse žaidynėse, 
įžengė graikai, o eisenos pabai
goje tradiciškai žygiavo šeimi
ninkai — šveicarai. \ jaunimo 
olimpinį žiemos festivalį atvyko 
sportininkai iš 41 Europos vals
tybės. Lietuvos vėliavą atidary
mo iškilmėse nešė slidininkas 
Dainius Mažliokas. 

* Trys Lie tuvos krepši
n inka i iš šešių b u v u s i u t a r p 
pretendentų dalyvauti Lenkijos 
krepšinio lygos (EBL) „Visų 
žvaigždžių" varžybose pateko į 
komandų sudėtis. Šeštadienį 
tradicinėse rungtynėse susitiks 
„Šiaurės" ir „Pietų" komandos. 
I „Šiaurės" r inktinės starto 
penketą pateko Sopot „Prokom 
Trefl" gynėjas Tomas Pačesas. 
Tarp septynių atsarginių į 
„Šiaurės" rinktinę pakviestų 
žaidėjų — puolėjas Tomas Ma
siulis („Prokom Trefl"). „Pietų" 
komandos sudėtyje taip pat 
žais „Anwir gynėjas Gintaras 
Kadžiulis. 

* Melbourne tęs ias i atvi
r a s i s Aus t ra l i jos v y r ų bei 
mote rų t en i so čempionatas. 
Pirmadienį sužaisti paskutiniai 
trys aštuntfinalio susitikimai. 
Ir toliau sėkmingai moterų vie
netų varžybose rungtyniauja 
turnyro šeimininkė Alicia Mo-
lik, po daugiau kaip pusantros 
valandos trukusios kovos 7:5, 
7:6 :7:3 įveikusi amerikietę 
Venus \Villiams. 

Naujausios 
žinios 

* L ie tuvos gynybos pla
nuotojai stos prieš sąjunginin
kų „teismą". 

* Nemuno žemupyje van
duo s lūgsta , tač iau du kai
mai vis dar atskirti vandens. 

Valiutų santykis 
1 I S D — 2.640 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Opozicija ragina prezidentą Antrojo 
pasaulinio karo aukas pagerbti Lietuvoje 

Vilnius , sausio 24 d. (BNS) 
— Opozicinių frakcijų koaliciją 
Seime s u d a r ę konservatoriai i r 
l iberalcentr is ta i rag ina prezi
dentą Valdą Adamkų Antrojo 
pasaulinio karo aukas pagerbti 
gegužės 8-ąją dieną Lietuvoje, o 
ne gegužės 9-ąją Maskvoje, kaip 
siūlo Rusijos prezidentas Vladi-
mir Put in . 

Opoziciniu frakcijų atstovai 
siūlo poli t inėms partijoms pasi
rašyti a t i t inkamą pareiškimą, 
kviečiantį visus Lietuvos vado

vus gegužės 8-ąją dieną „pagal 
Europos tau tų tradiciją" pami
nėti ir pagerbti Antrojo pasau
linio karo aukas Lietuvoje, o ne 
Maskvoje. 

„Mūsų nuostata yra aiški. 
Š iandien inėmis aplinkybėmis 
prezidentui gegužės 9-ąją va
žiuoti į Maskvą t ikrai nereikia", 
p i rmadienį Seime surengtoje 
spaudos konferencijoje sakė Tė
vynės sąjungos frakcijos seniū
nas , opozicijos vadovas Andrius 
Kubilius. 

„Istorijos kontekste 2005 m. 
gegužės 9-ąją aukščiausiojo ly
gio renginys Maskvoje iš tikrųjų 
Lietuvai pažymės ne Antrojo pa
saulinio karo pabaigą; bet ne
tiesiogiai reikš pritarimą sovie
tų okupacijai ir totalitarinio ko
munizmo nusikaltimams", pa
žymima siūlomame pasirašyti 
pareiškime. 

A. Kubiliaus nuomone, Lie
tuvos atstovai gali vykti į Mask
vą tik tokiu atveju, jeigu So
vietų Sąjungos teisių perėmėja 

Rusija, kaip pokarinė Vokietija, 
pripažins atsakomybę už komu
nizmo vykdytus nusikaltimus, 
atsiprašys ir bus pasirengusi at
lyginti žalą. 

Lietuva yra pasiūliusi derė
tis dėi okupacijos žalos atlygini
mo, tačiau Maskva atsisako tai 
daryti. 

Pareiškimą pasiūliusios pa
sirašyti opozicinės Tėvynės są
jungos bei Liberalų ir centro 
frakcijos vienija 45 parlamenta
rus . Nukel ta į 5 psl . 

Ket inama 
Seimo nariams 

didinti 
atlyginimus 
V i l n i u s , sausio 24 d. 

(ELTA) — Seimo nar iams tur i 
būti nus ta ty t i didesni atlygini
mai, kad po kelerių metų jie ne
atrodytų juokingai ne tik prieš 
kolegas iš ki tų šalių ar europar-
lamentarus , bet ir privačiame 
sektoriuje dirbančius gyvento
jus . Tuo įs i t ik inęs specialios 
darbo grupės , kuri rengia Sei
mo nar ių darbą apibrėžiančių 
įstatymų pata isas , vadovas li-
beralcentr is tas Raimondas Šu
kys. 

R. Šukys pasiūlė naujus at
lyginimus skaičiuoti atsižvel
giant į k i tų dešimt Europos Są
jungos naujokių šalių parla
mentų na r ių uždarbius, rašo 
dienraštis „Respublika". 

Darbo grupė j a u pradėjo 
rengti pasiūlymą padidinti Sei
mo nar ių atlyginimą, kad jis 
prilygtų naujųjų ES narių par
lamentarų uždarbio vidurkiui. 

Dabar Seimo narys kas mė
nesį užd i rba vidutiniškai po 
4,085 l i tus (neatskaičius mo
kesčių). Kaip pirmadienį pa
skelbė d ienraš t i s „Respublika", 
po ketverių metų Seimo nario 
a t lygin imas gali išaugti iki 
6.865 litų, m a t būtent tiek sie
kia naujų ES narių parlamen
tarų at lyginimų vidurkis. 

Šiuo m e t u mažiausiai iš 
visų E S naujokių uždirba Ven
grijos pa r l amenta ra i — 780 eu-
rų, daugiausiai — Kipro parla
mentarai — 4,080 eurų. 

Kauno miesto savivaldybės vaikų globos narnų biblioteką papildė 1,200 naujų grožinės literatūros knygų bei va
dovėlių, kurių bendra vertė siekia 6.500 litų. Vaikų namus pasiekusi dovana svėrė apie toną. Literatūros Kauno 
vaikų namų globotiniams sutiko padovanoti ,,Alma littera" įmonių grupė, kuri pernai paramai skyrė knygų už 
m a ž d a u g m i l i j o n ą l i t ų . Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr. 

Ūkio ministras apsiriko 
skaičiuodamas 

Vilnius, sausio 24 d. (BNS) 
— Ūkio ministro Viktoro Us-
paskicho teiginiai, neva Lietu
vos bendrovių pateiktų projektų 
Europos Sąjungos (ES) paramai 
gauti bendra vertė gerokai vir
šija tam tikslui numatytas lė
šas, neatitinka tikrovės. 

Lietuvos verslo paramos 
agentūra pranešė, kad iki sau
sio 21 d. iš viso buvo pateiktos 
333 paraiškos bendrai 1.048 
mlrd. litų ES paramai gauti. 

Paraiškos ES paramai šių 
sričių projektams gauti V. Us-
paskicho sausio 7 d. įsakymu 
turėtų būti nebepriimamos nuo 
vasario 17-osios. 

Tačiau verslo paramos 
agentūros duomenimis, iki sau
sio 1 d. iš viso buvo gautos 289 
paraiškos bendrai 919.578 mln. 
litų ES paramai gauti (įskai
tant ir 17 paraiškų 183.56 mln. 
litų sumai, kurios buvo patvir
tintos praėjusiais metais). 

Lietuva nesutinka mažint i cukraus gamybą 
V i l n i u s , sausio 24 d. 

(ELTA) — Lietuva nesutinka su 
Europos Sąjungos (ES) siūlymu 
16 procentų sumažinti cukraus 
gamybos kvotas. 

Tokią nuostatą žemės ūkio 
ministrė Kazimira Prunskienė 
išsakė šiomis dienomis Berlyne 
vykstančioje tarptautinėje pa
rodoje „Žalioji savaitė", susiti
kime su E S žemės ūkio komisa
re Mar iann Fisher Boei. 

P e n k t a d i e n į surengtoje 
spaudos konferencijoje ministrė 
K. P runsk ienė pareiškė, kad 
mūsų šaliai cukraus gamybos 
kvotų s u m a ž i n i m a s nuo 
103,000 tonų iki 86,500 tonų iš 
visų E S valstybių narių turė tų 
didžiausią neigiamą įtaką. 

Lietuva ta ip pat nesutinka 
su dideliu siūlomu kainų maži
nimu, prekyba kvotomis t a rp 
šalių. Minis t rės teigimu, neten
kina ir tiesioginių išmokų dėl 
praras tų pajamų cukrinių run
kelių augintojams dydis bei pa
skirstymas. 

Lietuva siekia, kad praras
tos pajamos cukrinių runkelių 
augintojams būtų kompensuo
jamos 100 proc. ir skiriamos 
tiesiogiai už jų auginamus cuk-
rinių runkel ių plotus. Beje, t am 
pritaria beveik visos naujos ša-

Žemės ūkio ministrė Kazimira Prunskienė (d) ir Vokietijos vartotojų ap
saugos, maisto ir žemės ūkio federalinė ministrė Renate Kuenast. 

ŽŪM-Eito* miotr 

lys narės , kuriose auginami 
cukriniai runkeliai. 

„Mes turime įsiklausyti į 
ES senbuvių patar imus ir darbo 
patirtį", sakė ministrė K. 
Prunskienė. 

Ministres nuomone, būtina 
j au dabar rengtis būsimam ES 
biudžetiniam laikotarpiui nuo 
2007 iki 2013 m. Lietuvos ne

tenkina ir bazinis javų derlin
gumas, skaičiuotas pagal refe
rencinį laikotarpį ir siekiantis 
tik 2.7 tonos iš hektaro. 

K. Prunskiene taip pat susi
tiko su Rusijos Federacijos že
mės ūkio ministru Aleksėj Gor-
dejev. Kalbėta, kad Lietuva 
sieks didinti maisto produktų 
eksportą į Rusiją. 

). Bernatonis 
patarinės 
premjerui 

Vilnius, sausio 24 d. CBNS) 
— I Valstybės kontrolierius 
pretendavęs ir juo netapęs so
cialdemokratas Juozas Ber
natonis patarinės premjerui. 

Kaip pranešė Vyriausybės 
spaudos tarnyba, buvęs vidaus 
reikalų ministras ir praėjusių 
trijų kadencijų Seimo narys J. 
Bernatonis pirmadienį pradėjo 
dirbti premjero Algirdo Bra
zausko patarėju vidaus politi
kos klausimais. 

51 metų J.Bernatonis — 
devintasis patarėjas premjero 
komandoje. 

Pats J. Bernatonis teigia 
esąs patenkintas, kad paskir
tas į politinio pasitikėjimo pa
reigybę neprivalės pasitraukti 
iš politikos, kaip kad yra priva
lu karjeros valstybės tarnauto
jams. 

„Siūlymai man teikti buvo 
labai įvairūs, bet aš pasirin
kau būtent premjero siūlymą, 
kadangi su juo dirbau kai jis 
buvo prezidentu ir tuomet pa-
tarinėjau tais pačiais klausi
mais. Be to, tai išties įdomus 
darbas, įdomesnis nei kiti dar
bai, nes tai analitinis kūrybinis 
darbas. Be to, tai netrukdo taip 
pat dalyvauti politikoje. Ma
žiau ir žurnalistai kankins", 
paskyrimą komentavo J. Ber
natonis. 

J. Bernatonis tikino sulau
kęs „daugybės įvairių siūlymų 
— pradedant siūlymu užimti 
pareigas valstybes tarnyboje ir 
baigiant privačiu sektoriumi''. 

J. Bernatonio kandidatūrą į 
Valstybės kontroles vadovo pos
tą aktyviai palaike premjeras 
A. Brazauskas, tačiau Seimas 
patvirtino prezidento Valdo 
Adamkaus pasiūlytą kandidatę 
Rasą Budbergytę. 

Ukrainos prezidentas dėkoja 
Lietuvai 

Kijevas, sausio 23 d. (BNS) 
— Sekmadienį Ukrainos prezi
dentu inauguruotas Viktor Juš
čenko padėkojo Lietuvai už pa
ramą sprendžiant šalyje kilusią 
krizę po suklastoto antrojo pre
zidento rinkimų rato. 

V. Juščenko savo padėką 
perdavė Seimo pirmininkui Ar
tūrui Paulauskui , dalyvavu
siam inauguracijos proga Kijeve 
surengtame priėmime. 

A. Paulauskas pasveikino V. 
Juščenko, palinkėjo jam sėkmės 
vykdant reformas ir pakvietė 
apsilankyti Lietuvoje. 

Kol kas neaišku, kada ga
lėtų įvykti naujojo Ukrainos 
prezidento vizitas. 

Kaip žurnalistams lėktuve 
kelionės į Vilnių metu teigė A. 
Paulauskas, naujasis Ukrainos 
prezidentas Lietuvai rodė iš

skirtinį dėmesį. 
„V. Juščenko mane asme

niškai priėmė visų akivaizdoje, 
pademonstravo, kad jam svar
bus Lietuvos atstovas", pasako
jo A. Paulauskas. 

A. Paulauskas Ukrainos 
prezidento inauguracijoje daly
vavo prezidento Valdo Adam
kaus prašymu, kuris šiuo metu 
atostogauja užsienyje. 

„Mūsų vieta — Europos Są
jungoje. Mano tikslas — Ukrai
na vieningoje Europoje", pareiš
kė V. Juščenko, po inauguraci
jos Aukščiausiojoje Radoje atvy
kęs į Nepriklausomybės aikštę 
susitikti su žmonėmis. 

I Kijevą atvykęs A. Pau
lauskas žurnalistams pareiškė, 
jog Briuselis turėtų duoti Uk
rainai ženklą dėl narystės ES 
perspektyvų. 

Seimo pastate bus saugu nuo 
žurnalistų, bet ne nuo teroristų 

Vilnius, sausio 24 d. (BNS) 
— Naujoji Seimo plenarinių po
sėdžių salė, kuria planuoja nau
dotis dar šios kadencijos parla
mentarai , jiems taps saugia 
užuovėja nuo viešumo. 

Parlamentarams ketinama 
sukurti specialias uždaras teri
torijas, po kurias galės vaikš
čioti tik jie. Žurnalistai į tokias 
teritorijas patektų tik tuo atve
ju, jeigu to pageidautų patys po
litikai, pirmadienį rašo dienraš
tis „Lietuvos rytas". 

Pavyzdžiui, planuojamoje 
įrengti naujoje kavinėje turėtų 
būti pastatyta stiklinė pertvara 
su koduotu užraktu, kurios vie
noje pusėje sėdėtų politikai bei 
valdininkai, kitoje — žurnalis
tai. 

Tačiau, anot dienraščio, vie
šumo bijantys parlamento biu
rokratai sulaukė smūgio iš ki
tos pusės — Vadovybės apsau
gos departamento (VAD) atsto
vai kategoriškai pareiškė, jog 
planuojami nauji Seimo rūmai 
neatitinka net minimalių sau
gumo reikalavimų. 

Apsaugininkų tvirtinimu, 
salėje esantys įstatymų leidėjai 
ir valstybės vadovai galės būti 
lengvai iššaudyti arba susprog
dinti. 

Naujos plenarinių posėdžių 
salės statybos idėja parlamento 
vadovybėje ėmė sklandyti dar 
praėjusią kadenciją. Tačiau ji il
gai neįgavo konkretesnio pavi
dalo. 

Politikai ir kanceliarija bai
minosi neigiamos visuomenės 
reakcijos. Taip pat susidurta su 

kitų aukščiausių valstybės ins
titucijų, pirmiausia Vyriausy
bės, skeptišku požiūriu į šią idė-

Vis dėlto naujosios posėdžių 
salės statyba buvo „palaiminta" 
aukščiausiu lygiu, o iš kancelia
rijos pareigūnų sudaryta darbo 
grupė rengia jos projektą. Šių 
metų biudžete numatyta apie 
400,000 litų projektavimo dar
bams. 

Galutinis salės projektas 
turi būti parengtas birželio 1-
ąją, šį rudenį turėtų prasidėti 
statybos, o pirmieji posėdžiai 
naujoje salėje įvyktų po dvejų 
metų. 

J au pirmajame darbo gru
pės posėdyje buvo perduota va
dovybės nuomonė ir paraginta 
galvoti tik apie aukščiausios rū
šies statybines medžiagas, pa
čias naujausias technologijas. 

„Lietuvos ryto" žiniomis, 
diskusija grupės posėdžiuose vi
rė ir dėl kabinetų prezidentui, 
Seimo pirmininkui bei premje
rui. Pirminiame projekte buvo 
numatyta, kad didžiausias ka
binetas tektų Seimą aplankan
čiam prezidentui. 

Tačiau kanceliarijos valdi
ninkai pranešė, jog Seimo va
dovybė nurodė didžiausią kabi
netą skirti premjerui — čia su
tilptų ir visi ministrai, kad gale-
tų prieš Vyriausybės valandą 
pasitarti, kaip atremti opozici
jos atakas. 

Tuo tarpu grupės posė
džiuose dalyvavę VAD atstovai 
kategoriškai pareiškė, jog salė 
neatitinka Nukel ta į 5 psl. 

Siūloma į polit inę veiklą į traukti 
ir ne Lietuvos piliečius 

Henrikas Žukauskas 
Eito* miotr. 

Vilnius, sausio 24 d. 
f ELTA) — Sudaryti galimybę 
nuolatinių administracinių vie
netų gyventojams — nebūtinai 
Lietuvos Respublikos pilie
čiams dalyvauti aktyviame po
litiniame gyvenime siūlo Seimo 

narys Henrikas Žukauskas. 
Seimo posėdžių sekretoria

te jis įregistravo Politinių parti
jų įstatymo pataisos projektą. 
Priėmus šį dokumentą, ne tik 
Lietuvos piliečiai, bet ir kiti 
nuolatiniai administracinio vie
neto gyventojai turėtų teisę 
laisvai jungtis į politines parti
jas , dalyvauti jų veikloje bei iš 
jų išstoti. 

Anot H. Žukausko, 2002 m. 
Seimas priėmė Konstitucijos 
119 straipsnio papildymą įtvir
tinančią nuostatą, kad savival
dybių tarybų nariais gali būti 
„ir kiti nuolatiniai administra
cinio vieneto gyventojai". 

Tačiau pagal galiojantį Sa
vivaldybių tarybų rinkimo įsta
tymą į savivaldybių tarybas ga
li būti renkami asmenys tik pa
gal partijų sąrašus. Politinių 
partijų įstatymas numato gali
mybę, kad partijų nariais gali 
būti tik Lietuvos piliečiai. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

JAUSMŲ ĮTAMPA 
IONAS ADOMAVIČIUS, M.P. 

Žmogus, nors trumpam per
t raukęs savo monotonišką 
darbą ir išėjęs atsikvėpti į 
gamtą — sodą ar darželį — 
atsikrato chroniško nuovargio, 
ats iradusio dėl monotonijos. 
Toks, dėl vienodo darbo, nuo
vargis gali kamuoti kiekvieną 
mūsų. Tai nėra ypatingų 
žmonių liga — o vien t ik gyveni
mu džiaugtis nepajėgiančiųjų 
sunkenybė. Tokiems gydytojas 
pataria atostogas — tai nėra 
koks specialus vaistas, o vien 
tik pakeit imas vienodo užsiėmi
mo. Kitas be atostogų, o namie 
užsi imdamas įdomia veikla, 
gali sveikiausias ir nepavargęs 
būti. J ie keičia užsiėmimą 
surasdamas naudingo darbo: 
taiso namus, juos gražina, dažo, 
ar sode vis ką nors naujo sodina 
— persodina, laisto, tręšia a r 
ka imynams gražių gėlių bei 
gardžių vaisių paskina. Iš tokių 
reikia mokytis, kaip nuovargio 
išvengti. Priešingai — nė vie
nam lietuviui nepakeliui su 
tokiais, kurie tik fabriką, t ik 

stalą ir tik lovą težino. Apie 
smuklės lankančius nekalbame 
— jie yra ligoniai. 

Jei po atostogų, poilsio, 
savaitgalio ar išvykos žmogus 
vis dar jaučiasi pavargęs, tai 
tokio žmogaus nuovargis gali 
turėti gilesnes šaknis, o ne vien 
tik monotoniškumą darbe. Mat 
nuovargis gali būti kūno ligos 
ar psichinio konflikto pasekmė. 
O šis gali kilti dėl apsigynimo 
jausmo nuo kokios nors baimės. 
Nuovargio priežastis dar gali 
būti lenktyniavimas. Su bet kuo 
ir dėl bet ko lenktyniaujant, 
kiekvienam reikia daug jėgų ir 
įtampos. Dirbant įsitempus 
pavargstama daugiau negu 
vien t ik fiziškai. Kiekvienas 
žmogus pavargsta, kai jį ima 
kamuoti bet koks dvasinis nera
mumas, j ausmų į tampa ar 
psichinė negerovė. Reikia labai 
daug energijos, norint sut
varkysi psichologinius konflik
tus. Labai dažnai nuovargis 
pranyksta t ada , kai žmogus 
išsivaduoja iš psichinės įtam
pos. Todėl, gydytojų padedami, 
tvarkykimės savus jausmus, 

ALEKSAS VITKUS 

Turbūt jau iš šios antraštės 
galėjote spėti, kad bus rašoma 
apie abortus. Diskusijose apie 
tai paprastai prieina prie dviejų 
klausimų: 1. ar abortas yra 
žmogžudystė ir 2. kada žmogus 
t a m p a žmogumi? Sunkiai 
sprendžiami klausimai, bet kaip 
tik viena byla Kalifornijoje man 
davė progos apie ta i vėl pa
mąstyti. Mintimis noriu pasi
dalinti ir su skaitytojais. 

Dar visai neseniai Ameri
koje labai pagarsėjusi Scott 
Peterson byla pasibaigė, kada 
prisiekusiųjų teismas nus 
prendė jį laikyti kaltu už 
dvigubą žmogžudystę. Kas tą 
teismo procesą stebėjo, žino, 
kad Peterson buvo kaltinamas 
savo žmonos Laci ir jų negimu
sio kūdikio nužudymu. Žmog
žudystė papildyta Kalifornijos 
valstijoje, ir tos valstijos įstaty
m a s apibrėžia vaisių (fetus), 
ka ip žmogų, po aštuonių sa
vaičių nėštumo. Sunku supras
ti, bet pagal tą įstatymą, jei 
motina užmuša tą vaisių, tai 
yTa abortas. Jei tėvas, Scott 
Peterson, tai padaro, tai yra 
žmogžudystė Kadangi šitoje 
byloje buvo nagrinėjama dvigu
ba žmogžudystė, tai atrodytų, 
kad abortas šioje byloje tikrai 
buvo netiesiogiai pr ipažintas 
žmogžudyste. 

Kovojantys prieš (pro-life) 
abortus , kuriuos jie vadina 
žmogžudyste, tvirt ina, kad 
gemalas arba vaisius (fetus) yra 
asmenybė ir turi teisę gyventi, 
nors tuo ir suvaržytų motinos 
teisę pasirinkti. Tuo tarpu abor
to arba pasirinkimo (pro-choice) 
šalininkai aiškina, kad sprendi
mas , ar gemalas yra asmuo ar 
ne, yra grynai religinis, ar bent 
privatus požiūris, kuriuo va
dovautis niekas neturi teisės 
reikalauti. 

Bažnyčia mus moko, kad 
naujai gyvybei Dievas įkvepia 
nemirtingą sielą nuo to momen
to, kai susijungia sėkla su 
kiaušinėliu, ir kad mes turė
tume pagal tą dogmą gyventi. 
Bet ne visi su tuo nori sutikti. 
Tai lieka klausimas, kas yra ta 
negimusi būtybė? Jei ji nėra 
zmotrus. leiskime abortus, kada 
•;k to medicinines, psicho-
!og'.;;<-> ar socialines priežastys 
diktuoja Bet jei ta būtybė yra 
žmogus, su siela, jokie pasi
aiškinimai nepateisins aborto. 
• Juk / .udvt i n e k a l t ą ž m o g ų , k a d 
ir n c i n m u s ) , n e g a l i m a 

Ni t -kas neabe jo j a , k a d zigo-

idant pajėgtume nepavydėti, 
neapkalbėt i ir santaikoje su 
savo ar t imu gyventi. Remkime, 
o ne griaukime, gerai mums 
patariančiojo darbus, orga
nizuokime, o ne ardykime vaikų 
aikšteles. Tik taip elgdamiesi 
mes pa tys nepavargsime ir 
nepavargstančius vaikus išsi-
ugdysime: vaikai mokysis iš 
mūsų kultūringų darbų. Tada 
visokeriopa nauda bus visiems 
— dideliems ir mažiems. Gana 
j au m u m s vienas kitą, kaip 
anos musės, išrūgose murdyti, 
kai po kurio laiko paliegėliais 
tapę, t ampame vien tik t rąša 
svetimiesiems. 

Kar t a i s žmogus energiją 
eikvoja priešingai elgdamasis 
— visai nieko neveikdamas. 
Taip žmogus pavargsta tada, 
kai negali išreikšti emocinės 
energijos dėl to, kad jausmai ją 
sulaiko. Kiekvienas konfliktas 
at ima iš žmogaus dalį energijos. 
Tačiau žmogus energiją eikvoja 
ir neparodydamas esamo kon
flikto. Pavyzdžiui, dėtis nebai-
liu bijant ar supykus — meiliu. 
Taip pa t kitaip susijaudinus ir 
to susijaudinimo neparodant, 
žmogus ne tenka .energijos. 
Priešingai, žmogus pailsi tada, 
kai j is susikaupusią emocinę 
energiją išlieja kultūringai ir 
įvairiai elgdamasis, papasako
damas savas nelaimes gydyto

jui , kunigui, draugui bei 
kaimynui. Tada susikaupusi 
energija atsipalaiduoja ir dings
t a nuovargis, atsiradęs dėl per 
didelės emocinės įtampos. 

Laimingi tie žmonės, kurie 
savo įtampos perteklių gražiai 
išlieja, tačiau kai kurie jų negali 
išsakyti savo vidaus kančių — 
jie savyje laiko išgyvenimus, 
pavyzdžiu, girtaujančio vyro 
žmona kenčia, niekam nepa
sakoja savo bėdų —ji pavargsta 
dėl susikaupusios per gausios 
įtampos. Taigi dauguma žmo
nių esti pavargę tada, kai jie bet 
kokį rūpestį savyje laiko. Todėl 
reikia giliau išnagrinėti nuovar
gio esmę". 

Nuovargis gali pasireikšti 
įvairiais psichiniais sutriki
mais , pavyzdžiui, nepagrįsta 
baime. Pateikiame pavyzdį, kai 
nuovargis siejasi su baimės 
jausmu. Moteris skundėsi 
dideliu nuovargiu ir sutinusiais 
riešais. Ji manė turinti sąnarių 
reumatą, nes jos kitame mieste 
gyvenanti duktė susirgo ir 
atsigulė į ligoninę dėl reumato. 
Moteris norėjo būti kartu su 
savo dukterimi, bet bijojo netek
t i darbo. Gydytojas paskatino ją 
išsipasakoti savo vargus — 
rūpestį dėl dukters, baimini
mąsi dėl darbo bei reumato. Ir 
po to ligonei palengvėjo — tarsi 
akmuo nuo krūtinės nusirito. 

Po savaitės silpnumas stebėti
nai pranyko. Vien tik išsaky
mas savo bėdų padėjo sumažin
ti baimę, palengvinti nuovargį 
ir stebėtina, kad sąnarių tini
mas atslūgo. Taip ar panašiai 
yra visur, kur žmogus pajėgia 
atsipalaiduoti nuo įvairiopos 
baimės. Prisimintinos įvairios 
šventovės, kur suplaukia mi
nios žmonių, kad palengvintų 
savo vargus. Vien išsiverkus 
kar ta is skausmo kupinam 
žmogui palengvėja. Gydytojai 
žino, kad verksmas žmogui 
padeda keleriopai. Verksmas 
padeda atsipalaiduoti susikau
pusią įtampą — tada žmogus 
jaučiasi lengviau. Todėl visada 
reikia padėti žmogui išreikšti 
savo vidinius nusiteikimus. 
Vienas tai atliks verkdamas, 
kitas — melsdamasis, trečias — 
švilpaudamas, juokdamasis, 
žvejodamas, golfą žaisdamas ar 
vaidindamas bei deklamuo
damas, o dar kitas netgi aslą 
šluodamas ar puodus valy
damas. Bus, žinoma, ir tokių 
nesubrendėlių, kurie kitą 
apkalbės, išjuoks bei art imui 
šlovę plėš — tai nepriimtinos 
priemonės savo nervams ramin
ti. Reikia išmokti ir k i tus 
išmokyti tvarkyti savo jausmus 
žmoniškai. Taip elgiasi visi sub
rendę žmonės. 

Už ar prieš? 
ta, ląstelė — atsirandanti susi
liejus dviem gametoms — yra 
naujos gyvybės pradžia. Pa
žiūrėkime, kaip tokia nauja, dar 
negimusi, gyvybė skiriasi nuo 
naujos, jau gimusios, gyvybės. 

Dydis. Negimusis, aišku, 
yra mažesnis už gimusį. Bet 
nuo kada fizinis dydis nustato, 
kas turi teisę gyventi ir kas — ne? 

Išsivystymo lygis. Negimęs 
yra mažiau išsivystęs negu tik 
ką gimęs kūdikis. Bet nuo kada 
mes laikome, kad tik ką gimęs 
kūdikis yra „mažiau" žmogus, 
negu jau šiek t iek paaugęs 
vaikas? 

Aplinka. Savaime supranta
ma, kad kur kas nors randasi, 
nenustato, kas jis yra. Kaip gali 
paslaptinga šešių ar septynių 
colių ilgumo kelionė gimdos 
kanalu paveikti naują gyvybę 
taip, kad iš vaisiaus ji staiga 
tampa žmogumi? Ar yra skirtu
mas, kai kūdikis yra maitina
mas per bambagyslę ar motinos 
krūtimi? 

Priklausomumo laipsnis. 
Jei sakytume, kad gyvybingu
mas (viabillity) nustato žmo
giškumą, tai turėtume sutikti, 
kad ne tik tik ką gimę, bet ir 
visi maži kūdikiai, ar net ir tam 
tikri ligonys (inkstų dializė, 
insulino injekcijos, ir pan), 
kurie be kitų pagalbos negali 
patys išlikti gyvi, nėra žmonės 
ir todėl gali būti užmušami? 

Aborto teisės šalininkės 
sako, kad „tai yra mano kūnas, 
ir aš galiu su juo daryti, kaip 
man atrodo teisinga". Taip, ji 
turi teisę savo kūnui, bet jos 
kūne yra j a u k i t as kūnas, 
sukurtas abiejų tėvų, ir ji to 
negali paneigti . J a u yra du 
kūnai. Jie yra skirtingi gene
tiškai ir visomis savo būties 
išraiškomis. Jei čia leisite man 
lengvabūdiškai pabūti nerimtu, 
paklausčiau: „Jei tik pati 
moteris yra atsakinga už savo 
kūną, tai kodėl prostitucija yra 
nelegali? Kodėl valstybė bau
džia žmones, vyrus ir moteris, 
už narkotikų naudojimą?" 

Mėgstama aiškinti, kad 
pasaulyje yra ir taip per daug 
nepageidaujamų ar badau
jančių vaikų. Tai gal žudykime 
visus tuos, kurie badauja, ir 
taip išspręskime bado prob
lemą0 Nepageidaujamas kūdi
kis? Bet j uk Laci Peterson 
norėjo to kūdikio ir net vardą 
jam jau buvo parinkusi. 

Yra žmonių, kurie pateisina 
abortus tokiais atvejais, kur 
motina buvo išprievartauta. 
Prievartavimas yra baisi blogy

bė, ir jo aukos vertos mūsų 
pagalbos, suprat imo bei gai
lesčio. Bet fizinis skausmas ir 
moralinė kančia, kurią išgyvena 
to š lykš taus akto grubiai 
pažeista auka, dar jai neduoda 
teisės žudyti . Kodėl negimęs 
kūdikis turė tų užmokėti už savo 
tėvo nusikaltimą? Ar mes leis
tume išprievartautai moteriai 
nušaut i jos prievartautoją tam, 
kad ji po to pasijustų geriau? Ar 
nėš tumo (laikina padėtis) ir 
gimdymo nepatogumas gali 
pateisinti žmogžudystę? 

O kaip su abortu, gelbstint 
motinos gyvybę? Man atrodo, 
kad, jei yra atliekama medicini
nė procedūra, bandant išgelbėti 
motinos gyvybę, ir jos metu 
miršta jos negimęs kūdikis, tai 
nėra nei abortas , nei žmog
žudystė. Palyginkime: dega 
koks daugiaaukšt is pas ta tas , 
ugnies vejamas, iš jo pro langą 
šoka liepsnų apimtas žmogus ir 
užsimuša. Jis nenorėjo baigti 
savo gyvenimo, j is tik despe
ratiškai traukėsi nuo ugnies. Ar 
galima jį vadinti savižudžiu? 

Kartais sunku suprasti ir 
kai kuriuos „pro-life" šalinin
kus . Ar nėš tumui nu t rauk t i 
imami vaistai irgi yra žmog
žudystė? Ar persileidimas (pa
gimdymas negyvo kūdikio) ne
turėtų būti suprantamas, kaip 
buvusios gyvybės mir t is , 
reikalaujanti atit inkamų reli
ginių apeigų? 

Gali būti ir dar vienas argu
mentas prieš abortų įstatym-
davystę. Šį kar tą iš teisinės 
pusės 1973 m. sausio 22 d. JAV 
Aukščiausiasis teismas (Roe vs. 
Wade) nusprendė leisti mote
rims žudyti negimusius savo 
kūdikius, pateisinant, kad vals
tybė klausimu, kada prasideda 
gyvybė, tur i likti neut ra l i . 
„Kadangi medicinos, filosofijos 
ir teologijos disciplinų žinovai 
iki šiol dar negali prieiti prie 
vienbalsio sutarimo, kada 
prasideda gyvybė, to negalime 
padaryti nei mes", — rašoma 
teismo sprendime. Kitaip sa
kant, teismas nežino, ar įsčiose 
esantis vaisius yra žmogus, ar 
ne. Tačiau, jei teismas leidžia 
sunaikinti „kažką įsčiose", vadi
nasi , kad tas „kažkas" nėra 
gyvybė. Taigi, valstybė neliko 
neutrali! 

Tas 1973 m. teismo nutari
mas sukėlė didelius ginčus. 
Deja, 1992 m. Aukščiausiasis 
teismas tą sprendimą patvirti
no, nors ir su tam t ikrais 
suvaržymais , kuriuos abortų 
šalininkai dabar bando apeiti. 

Tai yra siaubingai baisus 
dalykas, vadinamas „dalinio 
gimimo abortu", į kurio detales 
nenoriu įsivelti. Deja, 2002 m. 
Aukščiausiasis teismas leido ir 
tokį nežabotą barbarizmą. 

Yra manančių, kad gyvybės 
pradžią galima nustatyti tą 
momentą, kai jau išgirstamas 
širdies plakimas, ar kada su
sekamos smegenų, ar proto 
bangos. Bet šiandien ir, turbūt, 
tolimoje ateityje ta i visa bus 
reliatyvu. Kadangi medicinos 
instrumentai vis tobulėja, gal 
kažkokį plakimą, bangas ar 
kokį kitą iki šiol nesuprastą 
gyvybės požymį mokslininkai 
atras jau tuoj po apvaisinimo? 

Kai da r prieš praėjusius 
rinkimus keli katalikų vysku
pai pagrasino neduosią komu-
nijos t iems politikams, kurie 
buvo pasisakę už abortus ar 
beskausmį ligonių numarinimą 
(eutanaziją), kilo tam tikras 
netikrumo sąmyšis, nes prie tų 
kelių griežtų vyskupų pasi
sakymų neprisidėjo kiti. Atėjo 
laiškas iš Vatikano, kuriuo 
kardinolas Joseph Ratzinger, 

Vatikano doktrinų ir tikėjimo 
kongregacijos vadovas, atsiuntė 
politinių reikalų kardinolui 
Vašingtone Theodore E. McCa-
rrick memorandumą, bandantį 
spręsti šią problemą. 

Pagal tą memorandumą, 
praėjusiais metais netoli Den-
ver susirinkę Amerikos vysku
pai paskelbė savo nutarimą, 
kuriame buvo atsargiai pasaky
ta: „Politikai, kurie remia 
abortą, rizikuoja 'bendradar
biavimu su blogybe', ta ip 
nusižengdami prieš bendrąjį 
gėrį"- Nutarimas, kuris praėjo 
183-6 balsų dauguma, toliau 
politikams taip nurodo: „Ištir
kite savo sąžinę, ar jūs verti 
priimti komuniją, įskaitant ir 
jūsų lojalumą Bažnyčios pa
mokymams jūsų asmeniškame 
bei viešame gyvenime". 

Baigdamas drįsčiau pasa
kyti, kad, jei Laci Peterson bei 
jos negimusio kūdikio žūtis ir 
byla kaip nors padės išspręsti 
tą „žmogus ar ne" klausimą, jos 
ir jos kūdikio mirtis, kad ir kaip 
nepateisinama, nebūtų visiškai 
be prasmės. 

MOKSLININKAI 
PATARIA 

NESIKLOTI LOVŲ 
Gera žinia paaugliams: 

nepaklotos lovos saugo nuo 
ligų. Tvarkingai sulankstyti 
patalai yra nehigieniški. Taip 
tvirtina britų mokslininkai. 
Tas, kas kiekvieną rytą gražiai 
ir tvarkingai sulanksto antk
lodę ir dar ant jos užtraukia 
lovatiesę, sukuria idealias sąly
gas erkutėms, sukeliančioms 
astmą, egzemą, chronišką šien-
ligę ir kitas alergijas. 

Mokslininkų teigimu, tokia 
lova greitai „priglaudžia" maž
daug 1,5 milijono gyvių bendruo
menę. Todėl jie rekomenduoja 
tėvams sekti vaikų pavyzdžiu ir 
geriau lovoje palikti netvarką. 

Nepaklota lova yra atgrasi 
ne tik tvarką mėgstantiems 

žmonėms, bet ir mikroskopiškai 
mažiems voragyviams, sakė 
tyrimo vadovas Stephen Pret-
love iš Kingston universiteto 
Londone. Namų dulkių erkės 
minta žmogaus odos pleis
kanomis ir todėl, anot jo, mėgs
t a su mumis dalytis lovas. 
Erkutės gali išgyventi tik per 
mažytes liaukas savo kūne iš 
atmosferos siurbdamos van
denį. Dėl įpročio visą dieną 
palikta neklotą lovą drėgmė iš 
patalynės ir čiužinių išgaruoja, 
o erkutės išdžiūva ir nunyksta. 
Anot duomenų, Didžioji Bri
tanija kasmet erkučių suke
liamų ligų gydymui skiria maž
daug milijardą eurų. 

(Iš s p a u d o s ) 

KROKODILAS IŠGELBĖJO 
ŠRI LANKOS 
GYVENTOJĄ 

Vienas Šri Lankos pensi
ninkas tvirtina, kad nuo pražū
tingų cunamio bangų jį išgel
bėjo krokodilas, kuris parstūmė 
jį atgal į krantą. Upali Guna-
sekera teigia, kad upės žiotyse 
gyvenantis roplys buvo vienas 

tų, kurie dažnai užsuka į jo 
namo, esančio Mataros mieste, 
kiemą. 

Vyras vaikštinėjo sode, 
esančiame ant jūros ir į ją įte
kančios upės kranto, kai už
griuvęs cunamis nunešė jį į 
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TERESĖ KAZLAUSKAS, WD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PL, Oriand Park, ft. 
TeL 708-349-0887. 

PrMausoPafosirChrist fgoninėms. 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

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

Tel. (708)598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

LjetMams sutaikys dantis už prieinamą kaną 
Susterrru kafceo angfcka arta ietuvSka. 

4647 W. 103 SL, Oak. Lawn, IL 
56 E. Washington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

VIDAS J. NEMCKAS, M.D. 
KAFOOLOGAS-ŠIRDIES UGOS 

7 7 2 2 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GALE SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE —ŠIRDIES UGOS 

Midwest Heart Specialiste 
15800 W. 1271h S t Ste 2100 

Lamom, H. 60439 
630-719-4798. 

Priklauso Good Samaritan. Central 
DuPage, Edward ir Eimhurst ligoninėms. 

EDMUNDAS VENAS, M D , SJC. 
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W.ArcherAvB.StB. 5 * 6 

Chfcaoo, IL 60638 
TeL773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

A R A S ŽLIOBA, M.D. 
AKJŲ U G O S - C H R U R G U A 
2 1 9 N. Hammes Avenue 

Joliet, IL 60435 
Te l . 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSK1S, MD 
TERH DALLAS PRUNSNS, MD 

MAUNAKV.RANA.MD 
iltinois Pain Treatment Institute 

Nugaros, sprando, galvos, sąnarių, 
vėžio, sužeidimų darbovietėje bei kt. 
vietų skausmo gydymo specialistai 

EMfi: 847-289-8822 
McHenry: 815-383-9595 
EkORJMe: 847-7181212 
www.Bllnoi8pain.com 

JDraugo" skeRomų a&tyrhu 
1-773-585-9500 

SAVIŽUDYBE IR 
INTELEKTAS 

Jaunuoliai , geriau atliekan
tys protinių gabumų patikri
n imus , yra mažiau linkę į sa
vižudybes, neseniai paskelbė 
Švedijos mokslininkai. Tirdami 
ryšį t a rp intelekto ir savižudy
bių, Švedijos Karolinskos ins
t i t u to mokslininkai nus ta t ė , 
kad žemesnio intelekto vyrai 
savo noru iš gyvenimo pasi
t r auk ia tr iskart dažniau. 

„Esama s t ip raus atvirkš
t inio ryšio t a rp prot inių ga
bumų testų rezultatų ir polinkio 
į savižudybę", — britų medici
nos žurnale „British Medi-
cal Journa l " pasirodžiusiame 
straipsnyje teigia insti tuto pro
fesorius Finn Rasmussen. 

J i s su kolegomis ištyrė 
987,308 Švedijos vyrų intelekto 
pat ikr inimų rezul ta tus , atlik
tus prieš jiems pradedant ka
r inę tarnybą. Po to j ie nustatė, 
kiek iš jų per pastaruosius 26 
metus nusižudė. Iš viso užfik

suota beveik trys tūkstančiai 
savižudybių. „Geriau pasiro-
džiusieji per protinių gabumų 
patikrinimą žudėsi rečiau", — 
pridūrė mokslininkas. 

Tyrinėtojai daro prielaidą, 
kad žemesnio intelekto as
menys gali dažniau patir t i 
tokių sveikatos sutrikimų kaip 
depresija ir šizofrenija, didi
nančių savižudybės tikimybę. 
Taip pat neatmetama galimybė, 
kad mažesnius protinius gabu
mus turintys asmenys sunkiau 
geba spręsti juos slegiančias 
problemas ir kaip išeitį pa
sirenka savižudybę. Be to, savi
žudybės pavojų galėjo padidinti 
vaikystėje pat i r t i elgesio 
sutrikimai. 

F. Rasmussen su kolegomis 
ketina atlikti detalesnį tyrimą, 
kurio metu ištirs galimas ki
t a s svarbias savižudybės 
priežastis. 

( I i spaudos) 

jū rą . U. Gunasekera viena 
r a n k a įsikibo į plaukiantį suolą, 
o an t ra — į vieną kėdę ir laikėsi 
už jų tol, kol banga jų neiš
plėšė. Tada jis pamatė plūdu
riuojantį rąstą ir, gelbėdamas 
savo gyvybę, už jo įsitvėrė. 
Tačiau greitai jis suvokė, jog 

laikosi už krokodilo, pranešė 
„Daily News". 

Po septynių valandų, pra
leistų vandenyje, vyrą apėmė 
panika, tačiau jis pajuto, kad 
krokodilas baksnoja jam į pilvą 
ir stumia upės kranto link. 

(Ii spaudos) 

mailto:redakcija@draugas.org
http://administracija9draugas.org
http://rastine9draugas.org
http://skelbimai9draugas.org
http://www.Bllnoi8pain.com


Ragainės (Karaliaučiaus-Kali-
ningrado krašto) 2-osios vi
durinės mokyklos mokiniai, 
mokosi ne tik lietuvių kalbos, 
bet savo kilmės krašto — 
Lietuvos — pažinimo, lietu
višku dainų, tautiniu šokiu. 
Mokytojai stengiasi, kad 
mažųjų lietuviukų pasąmonė
je neišblėstų lietuvybės lieps
nelė. 

D R A U G A S , 2005 m. saus io 2 5 d., ant radienis 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ: 
TARP REALYBĖS, ILIUZIJŲ IR SIEKIAMYBĖS .«. 

ROMUALDAS GRIGAS 
L i e t u v o s MA n a r y s 
k o r e s p o n d e n t a s 

Apie tau tos ar valstybės 
nepriklausomybę kalba dauge
lis. Šią temą ypač pamėgę mes, 
lietuviai — bent kiek nuo bui
tinio erzelio atsitraukti sugebąs 
asmuo. Ir šiapus, ir anapus 
vandenyno galime išgirsti pačių 
įvairiausių nuomonių. J a s 
apsprendžia kiekvieno mūsų 
prigimtis, gyvenimiška patirtis, 
prakt iniai interesai ir ja is 
nulemti politiniai įsitikinimai. 

Liberalizmą išpažįstantis 
asmuo, kalbėdamas apie ne
priklausomybę, pirmiausia 
akcentuos žmogaus teises ir 
laisves; valdžios diktatu, įstaty
mais nevaržomą veiklą — lais
sez faire principą (žinoma, jis 
primirš atsakomybės visuo
menei akcentavimą). Kitas gi, 
platesnių demokratinių įsi
tikinimų, šalia suminėto, 
pabrėš ir piliečių, visuomenės 
organizavimosi galimybes bei 
pajėgumą įtakoti ir kontroliuoti 
valdžios veiksmus. Tretieji, 
jeigu kalbėsime apie lietuvius, 
neužmirš pabrėžti Lietuvos 
pabėgimą „nuo meškos glėbio"... 
Ketvirtas įrodinės, kad šiuo
laikiniame pasaulyje valstybės 
nepriklausomybė — tai tik iliu
zija, kurios, kad ir dėl savo 
asmens psichinės, dvasinės 
sveikatos, reikėtų kuo greičiau 
atsisakyti. Ir tik retas iš Lie
tuvoje gyvenančių garsiai 
kalbės, kad nepriklausomybė 
tai visų pirma, tautos kūrybinių 
galių išsiskleidimo ir jų įgyven
dinimo ne tik tėvynėje, bet ir už 
jos ribų — sau ir pasauliui, 
sąlyga. 

Visi bus teisūs. Tik — skir
tingu laipsniu. 

Vieno žmogaus protas nepa
jėgus aprėpti viso pasaulio ir jį 
nusakyti . Netgi tokį, rodos, 
aiškų dalyką, kaip tautos ir jos 
valstybės nepriklausomybė. 
Matome — nebe šimtmečiais, o 
dešimtmečiais socialinis pa
saulis plečiasi, sudėtingėja. 
Panašiai kaip beribiame kos
mose skriejančios galaktikos... 

Išsakysiu ir aš savo mintis 
— klajūnes apie nepriklau
somybę. Žinoma, pirmiausia, 
įsivaizduodamas Lietuvos ne
priklausomybę. Kokia ji dabar? 

Kaip j i įgyvendinama? Kur 
link einam? 

Mes, lietuviai, su savo ne
priklausomybe nesame kažkuo 
ypatinga, išskirtinė tauta. Vi
soms laisvę mylinčioms tau
toms — ji pagrindinė būtinybė. 
Ir vis dėlto regime: pas mus ji 
tu r i savo Jcvapą". Per visus 
tautinio sąmoningumo laiko
tarpius ir erdves ji turi nutį
susią, m u s tebekankinančią 
specifiką. Anglas, JAV pilietis 
ar rusas niekada neišgyvens to, 

ką mes išgyvename. J iems 
vargu ar kils mintis visų pirma 
formuluoti klausimą: nuo ko 
savos valstybės nepriklausomy
bė? O mes, lietuviai — visada' 
Ir tik antrame piane pas mus 
atsidurs klausimas: dėl ko ta 
nepriklausomybė? 

Tai todėl, kad esame, teisin
giau išsireiškus — likome ma
ža istorijos maigyta ir tebe-
maigoma, pamatuotai įtari, 
socialiniams bei valstybiniams 
veiksmams savarankiškume 
neturėjusi, bet savo ambicijas 
sugebėjusi išsaugoti tau ta . 
Rūpintojėlio tipo savęs įvaizdis 
mus per ilgai persekiojo. Esame 
gerokai primiršę, kokios lietu
vio savybės formavo Vyčio 
įvaizdį, kuriam dabar duo
damos nžrojos galimybės. Bet 
mes joms nesame dorai pasi
ruošę: neturime mus telkian
čios, mus bendriems veiks
mams, ir gyvenimui atvirame 
pasaulyje buriančios ideologijos 
bei politikos. Dar daugiau... 
Oficialiosios politinės instituci
jos apie tokius dalykus ne tik 
nemąsto, nešneka, bet ir bai
dosi, pačios save pagąsdin-
damos įsivaizduojama naciona
lizmo nuodėme. 

Štai vienas nepriklausomy
bės aspektas, kurį čia norėjau 
išsakyti. 

Ir viduramžiais buvo ku
riamos nepriklausomos valsty
bes. Daugelio jų pagrindinė 
misija tada buvo teritorinė 
ekspansija. Grobiamų ir už
grobtų žemių aneksija. Pana
šiai elgėsi ir lietuviai, patys vos 
nesutirpę sukurtoje bekraštėje 
imperijoje. O kad ją išlaikytume 
ir gautume didesnį europinės 
modernizacijos impulsą — susi-
broliavome su lenkais, j iems 
mainais atiduodami ne tik savo 
aristokratiją, bet ir itin ženklią 
savo etninių žemių, savo istori
jos ir kultūros dalį. Tie praradi
mai, sustiprinti carinės pries
paudos, pagimdė kančią, o pas
taroji — tautinės laisvės ilgesį. 

Todėl vėlyvaisiais amžiais, 
t.y. praėjusio dešimtmečio 
aštuonioliktaisiais metais, lie
tuviams nepriklausomybė, visų 
pirma, reiškė atsiribojimą nuo 
lenkų, rusų ir gal dar nuo vo
kiečių. Bet kartu ji išreiškė ir 
savo tautinių kūrybinių galių 
plėtojimą. Tačiau demokratinė 
kultūra, pilietinė visuomenė, 
juolab — žmogaus teisės ir 
laisvės, buvo antrajame plane. 
Pasakytume: to meto sąlygomis 
visa tai buvo nepopuliaru. 

1990-aisiais metais atkurtą 
nepriklausomybę irgi supra
tome panašiai: kaip atsiribo
jimą nuo tos pačios Rusijos, 
kaip suartėjimo su vakarais 
galimybę' Ir — kas ne mažiau 
svarbu — kaip kiekvieno žmo
gaus nevaržomą mąstymą ir 
veiklą. Tačiau sovietizacijos 
nusiaubtoje erdvėje neįtikėtina 
jėga įsigalėjo laissez faire prin

cipas, toliau tęsęs tautos 
skaldymo darbą. Visiems erd
vės ir organizuotumo neužteko 
dar ir dėl to, kad naujoji „sava" 
valdžia, vadovaudamasi vien 
politiniais sumetimais , o ne 
visuotinio racionalumo prin
cipu, pati slopino žmonių ir jų 
organizuotų grupių veiksmus. 
Pavyzdžiui, kaime su pasimė
gavimu pravardžiuotame kol
choziniu (tuo pačiu paženkli
nant niekuo dėtus kaimiečius 
Kaino ženklu...). 

Ar galime stebėtis (juolab 
piktintis), kad nemaža dalis iš 
tų, kurie laissez faire principu 
nepasinaudojo (dėl savo asmens 
savybių ar kitų objektyvesnių 
priežasčių), a tkur ta nepriklau
somybe nusivylė. 

O kai kam ji tapo net „gerk
lėje įs tr igusiu kaulu". Tokių 
„nusivylėlių" Lietuvoje pakan
kamai didelis nuošimtis, gal net 
geras trečdalis. Jų daugumą 
sudaro aukos, kurias pagimdė 
šalyje suvešėjusio „laukinio 
kapitalizmo" židiniai, valstybė
je suklestėjusi savinauda ir 
korupcija, be jokios alterna
tyvos staigiu smūgiu sunaikin
tas koncentruotas žemės ūkis. 
Palyginus staigiai suvešėjo ir 
kita liga — visuose visuomenės 

ir valstybės sektoriuose ėmė 
reikštis bendruomeninio susita
rimo stygius — susvetimėjimo 
liga. Tautinė savivoka, sutelk
tas nacionalinis patriotizmas, 
teikęs jėgų tūkstančiams Lie
tuvos patriotų, dabar gi „naujų
jų lietuvių", susėdusių į val
džios ir korupcijos kėdes, buvo 
greitai nuvertintas, iki pigios, 
amžių atgyvenusios iškabos... 

Daugelis nusivylusiųjų lai
kas nuo laiko ėmė laukti tikrojo 
mesijo. Tebelaukia... 

Na, o tie, kurie pulkais 
t raukė ir tebetraukia į Va
karus? Tegu ir dėl ekonominių 
priežasčių... Tačiau, kurie net ir 
nemano sugrįžti į tėvynę, atvi
rai visiems sakydami: „Man nei 
tos* nei kitos Lietuvos nerei
kia... Aš — pasaulio pilietis..."? 
Kas jiems nepriklausomybė? Aš 
nelinkęs vien jų kaltinti už tai, 
kad yra praradę moralinės ir 
pilietinės atsakomybės už savo 
protėvių žemę jausmą. Iš kur 
jiems toks jausmas gims, jeigu 
ir po nepriklausomybės atkūri
mo Lietuvos mokyklose, lygiai 
kaip ir sovietiniais laikais, apie 
tai nebekalbama, o, jeigu ir 
užsimenama — tai tik forma
liai, arba puse lūpų... 

Bus daugiau . 

NASA paleido kometą 
atakuosiantį erdvėlaivį 

JAV erdvių tyrinėjimo 
agentūra NASA sausio pradžio
je paleido kosminį laivą, kuris 
turėtų skriedamas pataikyti į 
kometą ir galbūt ją suardyti. 
Misijos pavadinimas — „Deep 
Impact" '„Gilus smūgis"). 

Erdvėlaivį į erdves iškėlė 
raketa nešėja ..Boeing Delta 2": 
s ta r tas iš Canaveral kyšulio 
įvyko pagal planą, nors prieš 
tai ne r imau ta dėl ne visai 
palankių orų. 

Maždaug po 6 mėnesių au
tomobilio „Volksvvagen Beatle" 
dydžio apara tas „Flyby" turėtų 
pasiekti orbitą, kuria kometa 
„Tempe 1" aplink Saulę ap
skrieja per pusšeštų metų. \ 
kometą smogti turėtų ne pats 
erdvėlaivis, o iš jo išleistas 
variu apka l t a s zondas „Im-
pactor" — nedidelio šaldytuvo 
dydžio. Susidūrimo data — 
liepos 4 diena. Beje, ji sutampa 
su JAV Nepriklausomybės 
diena, kai JAV dangų paprastai 
nušviečia daugybės ugnies 
salvių. 

Susidūrimo su kometos cen
tru metu zondo greitis bus apie 
10,2 kilometro per sekundę. 
Zondas sveria 372 kg. smūgio 
metu išsiskirs energija, pri
lygstanti 4,4 tonos dinamito 
sprogimui. Susidūrimą fiksuos 
netoliese skriejantis erdvė
laivis; tikimasi, kad susidūrimo 
vietoje iškils uolienų, dulkių, 
ledo debesis Spėjama, kad 
kometos centre atsiras didžiu-

DANUTE BINDOKIENĘ 

Prezidentai ir iškilmės 

Praėjusios savaitės ketvir tadienį JAV 
sostinėje George W. Bush prisiekė dar 
ketverius metus tarnauti savo valstybei, 

jos žmonėms ir viso pasaulio taikai. „Kitoje 
pasaulio pusėje" sekmadienį Viktor Juščenko 
nemažiau iškilmingai prisiekė vesti Ukrainą 
demokratijos keliu, rūpint is jos gyventojų 
gerove, taikiai sugyventi su kaimyninėmis vals
tybėmis... 

Sausio mėnesį ta ip pat įvyko svarbus 
pasikeitimas Artimuosiuose Rytuose: vadovavi
mą palestiniečiams perėmė neseniai išr inktas 
prez. Mahmoud Abbas. Nors palestiniečiai iš 
esmės savo valstybės neturi, bet su naujojo 
prezidento kadencija atsirado daugiau vilčių 
šiam siekiui išsipildyti. Tas viltis, nors labai 
atsargiai, išreiškia ir Izraelis, t ikėdamasis, kad 
galbūt Abbas „bus sušnekamesnis" už Yassar 
Arafat, įs tengs sutramdyt i te ror is t in ius 
išpuolius prieš žydus. Taika Palestinoje daug 
prisidėtų prie taikos visame arabų pasaulyje. 
Tam įtakos turės ir sausio pabaigoje numatyt i 
rinkimai Irake... 

Ir Amerikoje, ir Ukrainoje prezidento prie
saika sukėlė daug džiaugsmo, bet ta ip pat 
nemažai nepasitenkinimo. Washington, DC, 
policija, pasikvietusi į talką pareigūnų kone iš 
visos Amerikos, turėjo „pilnas rankas", besi
stengdama, kad demonstruojanti prieš prez. 
Bush minia nesugadintų šventiškos nuotaikos 
ir nesudarytų pavojaus žmonėms, susir inku
siems dalyvauti iškilmėse. 

Nėra abejonės, kad ir Ukrainoje buvo daug 
priešiškai nusiteikusių naujam prezidentui, įsi
tikinusių, kad sekmadienio iškilmėse priesaiką 
turėjo duoti jų rinkimuose remtas is Viktor 
Janukovič. 

Užsienio sostinėse šių dviejų prezidentų 
priesaikos iškilmės buvo sutiktos nevienodai: 
Amerikai draugiškos valstybės džiaugėsi prez. 
Bush kalba ir tikėjosi, kad JAV toliau vadovaus 
laisvojo pasaulio siekiams bei t ikslams. Rusija 
ir kai kurios kitos šalys (pvz., Baltarusija) 
tikrai nesidžiaugė prez. Juščenko triumfu, nes 

su šio prezidento kadencijos pradžia atsirado 
daugiau galimybių, kad Ukraina labiau pa
sisuks į Vakarus, nepaisant naujojo prezidento 
užtikrinimų, kad rūpintis nereikėtų. Tuo tikslu 
jis rytojaus dieną po priesaikos davimo, išvyko į 
Maskvą, o Rusijos prez. Vladimir Putin visgi, 
trečiojo rato balsavimų rezultatams paaiškėjus, 
pasiuntė laimėtojui sveikinimo telegramą, 
išreikšdamas viltį, kad Rusijos ir LIkrainos ry
šiai pasiliks draugiški. 

Kadangi Amerika šiuo metu turi nemažai 
priešų, ypač arabų kraštuose, antroji preziden
to Bush kadencija šio priešiškumo nesumažino. 
Besiruošiant priesaikos iškilmėms Vašingtone, 
ir JAV-se pasigirdo daug kritikos, kad išleidžia
ma tiek pinigų (apie 40 mln. dolerių) ir ruošia
masi linksmintis, kai Amerikos kariai kasdien 
žūsta Irake, kai Pietinėje Azijoje dar nesuskai
čiuotos cunami aukos, yra tiek vargstančių, 
pagalbos ir paramos reikalingų. Nežinia, kiek 
dolerių visos linksmybės kainavo Amerikos 
piliečiams, bet, kaip tvirtinama, didžiausią dalį 
išlaidų padengė turtingi prez. Bush rėmėjai ir 
įvairūs Respublikonų partijos šulai. Žinoma, 
šiuo atveju, „dykai arklys arklio nekaso" — už 
savo pinigus šie verslininkai ir milžiniškų ben
drovių vadovai tikisi „prezidento malonės" 
būsimų ketverių metų laikotarpiu. Kadangi res
publikonai paprastai labiau palankūs stambia
jam verslui, tokių lengvatų j ie, be abejo, 
sulauks. O į kritiką dėl pernelyg didelių links
mybių, tiek prezidentas, tiek jo pavaduotojai 
atkirto, kad, esą, Amerika turi parodyti pasau
liui, kaip demokratiniame krašte pasikeičia 
valdžios viršūnė: taikiai, kultūringai ir džiaugs
mingai. Žinoma, labiausiai reikia džiaugtis, dėl 
to, kad ir šį kar tą neišsipildė teroristų grasini
mai suardyti prezidento priesaikos iškilmes 
baisiais smurto veiksmais. O tai jau gera šios 
prez. George W. Bush kadencijos pradžia. Kaip 
bus toliau — pamatysime, ypač kreipdami 
dėmesį į gausius pažadus, po priesaikos nuaidė
jusius iš prezidento lūpų. Tų pažadų klausėsi ne 
tik Amerika, bet ir pasaulis... 

Nr. 13 

ir dar valandėlė 
Sudarė Nijolė Bražėnaitė-Paronetto 

lis smūginis krateris (todėl ir 
misija vadinasi „Deep Impact"), 
kuris turėtų būti maždaug 
futbolo stadiono dydžio. 

Beje, Hollywood 1998 me
tais išleido filmą „Deep Impact" 
(Lietuvos kino ekranuose 
pasirodęs pavadinimu „Gilus 
sukrėtimas"); tik filme viskas 
buvo priešingai — kometa 
smogė į Žemę. Manoma, kad 6 
km skersmens kometa „Tem
pei 1" siekia Saulės sistemos 
kūrimosi pradžios laikus — 
prieš 4,6 milijardo metų. 
Kometos branduolį turėtų su
daryti į ledą sušalęs vanduo ir 
kiti cheminiai junginiai; tokie 
kadaise prisidėjo prie gyvybės 
atsiradimo Žemėje. Dar spėja
ma, kad nuo smūgio kometa 
gali skilti į dvi ar daugiau 
dalių, nors NASA specialistai 
nemano, jog taip atsitiks. 

Iš erdvėlaivio susidūrimo 
vaizdas bus transliuojamas į 
Žemę: jį fiksuos ir kosminis 
teleskopas „Hubble". Bus 
matuojamas matomas šviesos 
spektras, renkami kiti duome
nys apie kometos medžiaginę 
sudėtį. 

Kometą „Tempe 1" 1867 
metu balandį Marselyje atrado 
iš Vokietijos kilęs astronomas 
Ernst Vv'ilhelm Leberecht 
Tempei. Jos orbita driekiasi 
tarp Marso ir Jupiterio. 

(Iš spaudos) 

Iš konsulato raštą gavau 1958.02.28, o 
pareiškimą įteikiau 04.29. Du mėnesiai praėjo, 
kol surinkau visus dokumentus ir parašiau savo 
autobiografiją, užpildžiau anketas ir paruošiau 
pareiškimą. Dėl tų rūpesčių ir daug vaikščiojimo 
buvau net susirgusi. Dabar jau darbą ir rūpestį 
užbaigiau. Sveikata pagerėjo, liko tik ramiai 
laukti sprendimo. 

Šiandien, gegužės 1 d., Lietuvoje ir visoje 
Tarybų Sąjungoje darbo žmonės ją labai iškilmin
gai švenčia. Miestuose labai išpuošta. Žmonės 
taip pat pasipuošę, pakelta nuotaika su plakatais 
žygiuoja ir užpildo aikštes. Mano sieloje ta ip pat 
pakilusi nuotaika. Lietuvoje jau pavasaris , sniego 
laukuose nebėra, nors oras dar gana šaltas. Šįmet 
dėl sniego daugumo Nemune vanduo buvo 
smarkiai pakilęs. Kaune žemesnės vietos buvo 
užlietos vandeniu. Marvelėje Genės namelį van
duo taip pat buvo pasiekęs. 

Na, šiek tiek tau parašiau. Dabar lauksiu 
tavo laiško. Būtinai parašyk. Jeigu iškiltų tie 
klausimai, turėčiau galimybę į juos atsakyt i . 
Kiekvieną dieną aukoju už jus trečiąją dalį 
rožančiaus ir kitas maldas, prašydama Marijos, 
kad jus globotų. 

Bučiuoju tave, mano sūnau. Tavo Mama 
P.S. Aš manau, kad pasibaigus karui jūs visi 

trys, t.y. tu, Nijolė ir Vida, todėl negrįžote į 
tėvynę, kad tuo metu Lietuvoje buvo nesaugu 
gyventi. Smarkiai siautė banditizmas ir Lietuvos 
piliečiai masiškai buvo tremiami į Sibirą. Manau, 
kad tik dėl tos priežasties buvote priversti keliau
ti į tolimą šalį ieškoti sau pragyvenimo, pakeliant 
daug vargo, nepriteklių, sunkiai dirbant fabrike 
ar kitose įmonėse, tęsti karo metu neužbaigtą 
mokslą. Dabar Lietuvoje ramu ir gyventi gera. 
Ypač jaunuomenei lengva siekti mokslo, nes stu
dentiją aprūpina valstybė stipendijomis, ben
drabučiais ir kitokiomis lengvatomis Aš esu įsi
tikinus, kad tik ta priežastis t rukdė jums po karo 
grįžti į tėvynę. Esu tikra, kad jus savo tėvynę 
mylite, ilgitės jos ir kenčiate, kad esate toli nuo 
jos. Aš irgi esu pasiryžusi apleisti tėvynę su 
dideliu širdies skausmu, nes esu čia visiškai vie
na ir jau nebegaliu užsidirbti sau pragyvenimo. 

Taigi, mano brangus sūnau, manau, kad aš 
teisingai išsprendžiau jūsų likimą Tą viską 
padarė tas baisusis karas. Išskirstė še imas, 

išblaškė žmones po visą pasaulį vargui ir skur
dui. Niekur nėra taip gera gyventi kaip savo 
tėvynėje. Duok Dieve, kad tie baisūs kara i 
nebepasikartotų, kiekvienas grįžtų į savo tėvynę, 
pas savo šeimas. Tikiu, kad ilgainiui viskas susi
tvarkys ir visos valstybės teigiamai išspręs taikos 
klausimą. Tai tiek, mano brangus sūnau. Tave 
mylinti Mama 
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Brangioji Niliūte! 
Labai džiaugiuosi, kad tu ramesnė dėl mano 

sveikatos. Ši liga man prasidėjo būnant Sibire 
1953 m. (žemesniam laipsnyje gal ir daug anks
čiau), kada man pasidarė visai jau blogai. Tada 
tik pirmą kartą patikrinau sveikatą, ir gydy-tojas 
atrado kraujo spaudimą, pakilusį ligi 240. Aš pati 
neturėjau supratimo, ką tas spaudimas reiškia, o 
gydytojas, masiškai apžiūrėdamas ligonius ir 
nematydamas tam reikalo, plačiai nepaaiškino. 
Vaistų buvo tik tabletės „su jodu". Dietai tuo 
metu išlaikyti nebuvo sąlygų ir aš apie ją nežino
jau. Reikėjo sunkiai dirbti ir daug pergyventi. 
Dar kelionė į Lietuvą. Nepaisant, kad ji man 
sekėsi, vis tiek reikėjo pergyventi, nes viskuo 
reikėjo apsirūpinti pačiai. Išlipus iš traukinio, 
reikėjo įsikibus kam pasitaikiusiam eiti. nes 
galva svaigo. Grįžus į Lietuvą, pradėjau tikrinti 
sveikatą pas vidaus ligų gydytoją. Iki šįmet mane 
gydė, kraujo spaudimas nuslinko iki 180 ir 
sveikata buvo maždaug patenkinama Prieš 
metus, kada pradėjau rūpintis pas jus nuvažia
vimu, pergyvenau staigmenas ir persitempiau 
tvarkydama dokumentus. Tai buvo vėl nežinoji
mas, kad prie šios ligos negalime persitempti ir 
jaudintis. Kaip to pasekme staiga buvo užtirpę 
dešiniosios rankos pirštai ir kojos letena iki riešo, 
be to, dar smarkiai pablogėjo širdies darbas ir vėl 
pasikartojo galvos labai nemalonus svaigimas. 
Gydytojas pripažino kraujagyslių spazmą Buvau 
labai nusiminus, maniau, kad jau nebeturėsiu 
rankos ir kojos. Tuo laiku geriausia butų buvę 
atsigulti į ligoninę. Nors pas mus ligoninėje gydy
mas nemokamas, bet į ja patekti buvo gana knm 
plikuota (kaip ir visas gyvenimas čia labai komp
likuotas). 

Bus daug i au . 

> 
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DORAI IR GARBINGAI 
EDMUNDAS SIMANAITIS 

Šiais metais Lietuvos žur
nalistų draugijos Vilties prezi
dento Stasio Lozoraičio premi
jos laureatu tapo kun. Vaclovas 
Aliulis. Vilniaus rotušėje vyku
sioje iškilmingoje premijos 
įteikimo ceremonijoje buvo 
pasakyta daug kalbų, ryškiai 
nušviečiančių kunigo, teologijos 
licenciato, Marijonų general
vikaro pastoracinę, žurna
listinę, leidybinę, o ir kitokią 
visuomeninę veiklą. Nė iš tolo 
nedrįstu imtis ką kartoti iš 
šakotos laureato gyvenimo 
istorijos, tačiau viena veiklos 
sritis nebuvo net paminėta, o ji, 
mano galva, verta išskirtinio 
dėmesio, nors tiesiogiai su žur
nalistika jos sieti nereikėtų. 

Taip jau atsitiko, kad sau
sio 9, sekmadienį, dar stipriai 
siautėjo pajūryje audra ir grei
tasis traukinys iš uostamiesčio 
vėlavo. Matyt, nelengva buvo 
riedėti ir prieš vėją, ir pavėjui, 
todėl ir aš pasiekiau sostapilio 
Rotušę drūčiai vėluodamas. 
Kalbėtojai jau buvo įsibėgėję ir 
man neteko ta r t i žodelio. O 
norėjau šnektelti štai apie ką. 

J a u n a s kunigas Vaclovas 
Aliulis 1946-1948 metais buvo 
mano gimtojo miesto - Mari
jampolės Šv. Vincento parapijos 
klebonas. Sūduvos sostinės jau
nimas noriai bendravo su 
kunigu. Tais metais prasidėjo 

mano, o ir kitų bendražygių, 
Gulago istorijos. Bet kalba suk
sis ne apie tai . 

Sąjūdis j au bangavo po visą 
Lietuvą. T a r p daugelio ki tų 
būsimasis laureatas ir aš bu
vome išr inkti į Sąjūdžio Seimą, 
o po to ir į Seimo Tarybą. Šur
mulinguose politinio, pilietinio, 
v isuomeninio gyvenimo ver
petuose išsikristal izavo būt i
n u m a s s u d a r y t i t a m t i k r a s 
sąjūdininkų elgesio etikos nor
mas, sekti jų vykdymą ir rea
guoti į ne sk l andumus . Buvo 
nu t a r t a sudaryt i Etikos komisi
ja (toliau - EK). Į EK buvo 
išrinkti prof. Jul ius Juzeliūnas, 
prof. Vytautas Kubilius, kun. 
Vaclovas Aliulis, mokytoja 
Laima Abraitytė ir aš. 

Ti tuluot i komisijos nar ia i 
nusprendė, kad komisijos pir
mininko pareigas teks eiti man. 
EK veikla negali būti atsieta 
nuo Lietuvos Sąjūdžio istorijos. 
Tikuosi, kad kada nors tai bus 
pada ry t a . Tačiau šia proga, 
nepre tenduodamas į išsamų ir 
visapusišką temos nušvietimą, 
norėčiau išryškint i l aurea to 
vaidmenį, ka i jis darbavosi EK. 

Kun. V. Aliulis pasižymėjo 
logišku mąstymu, taupia kalbos 
man ie ra , ir gebėjimu sudėt i 
akcentus, plaukiančius ne tik iš 
teisės aktų, įstatų, programų, 
bet, o ta i buvo svarbiausia, iš 
krikščioniškos dorovės ir visuo
menės moralės normų. Pilie-

Kun. Vaclovas Aliulis, MIC, „Draugo" redakcijoje 2001 m. vasarą. 
J o n o Kuprio nuotrauka. 

t inės savivokos požiūriu mes 
visi buvome daugmaž panašūs. 

Štai , p i rmasis principas, 
kurį iškėlė kun . V. Aliulis: 
Etikos komisija rūpinasi, kad 
sąjūdininkų veikla būtų dora ir 
garbinga. Iš jo plaukė nuos
tatos: 

- nedoromis priemonėmis 
neįmanoma a tkur t i doros ir 
teisingumo; 

- dora ir teisiškai pagrįsta 
veikla gali labai efektyviai veik
ti posovietinę visuomenę, atsi
kra tant sovietmečio balasto. 

Visų EK narių sutarimu 
buvo sulygta, kad EK veikloje 
remiasi Lietuvos Sąjūdžio 
įstatais bei programa, Lietuvos 
Respublikos Konstitucija (Lai
kinuoju Pagrindiniu įstatymu), 
Įstatymais ir visuomenės, do

rovės principais. 
Nebuvo pamiršta ir „Visuo

tinė žmogaus teisių deklaraci
ja." Jos I straipsnis byloja: „Visi 
žmonės gimsta laisvi ir lygūs 
savo orumu ir teisėmis. Jiems 
suteiktas protas ir sąžinė ir jie 
turi elgtis vienas kito atžvilgiu 
kaip broliai." Deklaracijos 12 
straipsnis teigia, kad „Niekas 
neturi patirti savavališko (...) 
kėsinimosi į jo garbę ir orumą". 
Buvo akcentuota, kad Sąjūdis 
ne atmeta, o atvirkščiai, - gina 
ir rūpinasi žmogaus apsauga. 

Kun. V. Aliulis šias Dekla
racijos nuosta tas paryškino 
sparnuota fraze: „Tiesos kalbė
j imas - tai pagarba žmogui. 
Pripažindami sau teisę į gerą 
vardą, turime pripažinti parei
gą gerbti kitų gerą vardą." 

PAPARČIAI KAMBARYJE 
Daugelis pažįstame papar

čius. Tai dažnas augalas drėg
nuose miškuose, bet auginamas 
ir kambariuose, ir darželiuose. 
Kadangi papart is nuo kitų 
augalų labiausiai skiriasi tuo, 
kad nežydi ir neišaugina sėklų 
'dauginamas sporomis ir atau
gomis), lietuvių liaudis yra 
sukūrusi pasakų bei padavimų, 
kad papartis iš esmės žydi, bet 
slaptai, šv. Jono naktį, tad ir jo 
žiedas stebuklingas. Tokį žiedą 
suradęs, žmogus būtų ir turtin
gas, ir laimingas. 

Visi paparčiai priklauso 
Filices rūšiai, botanikoje žino
mai Cryptogams vardu — tai 
augalai, kurie nežydi. Angliš
kai paparčiai vadinasi „ferns". 

Paparčių šeima labai gausi 
— priskaičiuojama net iki 
12,000 rūšių. Taip pat labai 
sena, siekianti apie 240 mili
jonus metų: taigi, bent 100 mln. 
metų, prieš ats irandant žydin-
tiems augalams Vadinasi, žo-
liaėdžiai dinozaurai galbūt 
vaišinosi tokiais pat paparčiais, 
kokius šiandien galime išsiau
ginti savo bute! 

Paparčiai paplitę po visą 
planetą — nuo Arktikos ir 
Antarktikos, iki atogrąžų džiun
glių. Yra visai mažų, beveik pri
menančių samanas, paparčių ir 
išaugančių aukštais medžiais. 

Pats populiariausias kam
barinis papartis čia yra ,,Boston 
fern", lietuviškai vadinamas 
ilgalapiu inkstpaparčiu, lot 
S'pphrolepis exaltata bostonien-
sis. Tai bene lengviausiai augi
namas ir geriausiai prisitaikan
tis prie buto sąlygų. Paprastai 
paparčiams reikia daug drėg
mės ir nelabai ryškios šviesos 
'cku: hurlii no an t saulėtos 

p a i n r. ne« Kaip i io p a p a r t i 
pavadinimas sako. j is išvestas 
p.r-.stone i Floridos valstijoje 
atrast i panašiu augalų 

,,Boston fern". 
Bostoniškio paparčio lapai 

ilgi, plunksniniai , gražiai nu
svyra žemyn. Jų viršus tamsiai 
žal ias , apačia šviesesnė. Pa
parčių apskri tai nereikia per 
dažnai persodinti — jie geriau
siai auga, kai šaknys užpildo 
vazoną. Mėgsta derlingą, bet 
purią žemę, vėsų butą. Nors 
dieną toleruoja ir šiltesnę tem
peratūrą, naktį reikėtų šilumą 
sumažin t i iki 55° F. Prisi
menant , kad paparčiai miške 
auga medžių pavėsyje, kam
barinius taip pat galime laikyti 
t amsesnė je vietoje, sau lė tas 
buto dalis pal iekant kit iems, 
šviesą mėgs tan t iems , auga
lams. 

Įdomus save išvaizda, bet 
taip pat nesunkiai kambaryje 
auginami, yra vadinamieji „pa
parčiai medžiai", angį. „tree-
ferns" Žinoma, negalime tikė
tis, kad bute Alsophila cooperi 
— ,,Austral ian tree-fern", 
Cibotium schiedei — „Mexican 
treefern", Dicksonia squarrosa 
— „Rough New Zealand 
treefern" ar kuris kitas papart is 
išaugs dideliu medžiu, tačiau jie 
gražiai papildo paparčių kolek
ciją bet ku r i ame bute, ku r 
sudaromos bent apyt ikr ia i 
palankios sąlygos. 

Šiame kraš te labai popu 
Išarus yra Platycerium diversi-
fnljnm. angį ..Elkshorn fem" 

„Eikshorn fern" 
papartis, kurio lapai labai pri
mena išsišakojusius briedžio 
ragus. O jeigu norite tikrai 
„kitokių augalų" savo bute, 
pamėginkite auginti Platy-ceri-
um bifureatum — ,,Regina 
Wilhelmina staghorn" (šio lapai 
taip pat panašūs į briedžio ar 
elnio ragus, t ik auga kita 
forma), Asparagus sarmentosus 
Meyeri — „Plume asparagus 
fern" (lapai švelnūs, plunksniš-
ki, tamsiai žali, primena špa-
ragų lapus), Pellaea rotundifo-
lia „Button fern" (lapai apvalu
čiai, kaip sagutės) ir gausybę 
kitų (juk iš 12,000 šeimos narių 
yra ką pasirinkti — žinoma, ne 
visi šie papart iniai augalai 
t inka kambariams). Antra ver
tus, siūlau pradėti su „Boston 
fern" — tai lengviausiai augina
mas ir lengviausiai įsigyjamas 
papartis. Jų rasime ir maisto 
parduotuvėse, ir pas darži
ninkus ir gėlių krautuvėse. 

Kenkėjai 
Paparčiai paprastai neturi 

daug kenkėjų. Jeigu įsigyjame 
sveiką augalą, o kambaryje 
augimo sąlygos pakenčiamos 
(yra pakankamai drėgmės ir 
šviesos), papart is gali augti be 
jokių problemų. Dažniausiai 
pasitaikantys kenkėjai yra sky-
damariai (scale) ir ,,mealy 
bugs" — tai taip pat augalo sul
t is s iurbiantys gyviai, pri
menantys nedidelius kaubu
rėlius ant lapų bei šakelių. Kaip 
ir skydamarius , juos galima 
nubraukti vata apsuktu paga
liuku, pamirkytu į spiritą (rub-
bing alcohol). Jeigu kurie 
paparčių lapai per daug už
krėsti kenkėjais, galima juos 
nupjauti — atžels nauji. Beje, 
perkant papartį, kaip ir kitą 
kambarin) augalą, verta gerai 
apžiūrėti šapus, stiebelius, ypač 
naujus ..ūsus" ir ūglius, ar nėra 

• • 

kokių kenkėjų. Pabraukite pirš
tu per žemę vazono paviršiuje: 
jeigu pakyla baltos mažos mu
sytės ar kažkas ,,sujuda", au
galas tur i kenkėjų, jo nesi-
neškite namo. 

Paparčiai ir arsenikas 
Paparčius galime auginti ne 

tik kambariuose, bet ir savo 
darželiuose, jeigu, žinoma, tu
rime pavėsingų vietų. Jie augs 
ir po medžiais, kur kiti augalai 
nelabai noriai įsitvirtina. Kai 
mes auginame paparčius savo 
aplinkoje, daugiausia tai da
rome, nes jie įdomus ir patrauk
lūs augalai. Bet ar žinote, kad 
paparčiai atlieka ypač naudin
gą paslaugą žmonėms, apvaly
dami dirvožemį nuo nuodingų 
taršalų? 

Tai prieš keletą metų atra
do „U.S. Army Corps of En-
gineers", kurie yra atsakingi už 
įvairių projektų, susietų su ap
linkosauga bei gamtosauga, 
paruošimą ir vykdymą. Vienoje 
vietovėje, netoli Washington, 
DC, (Spring Valley) dirvožemis 
buvo užterštas, kai Pirmojo pa
saulinio karo metu ten buvo at
liekami bandymai su įvairiais 
nuodingais chemikalais. Tokius 
taršalus pašalinti ir sunku, ir 
daug kainuoja. Nutarta pamė
ginti kitą būdą: čia buvo paso
dinta daugiau kaip 2,800 pa
parčių ir tikėtasi, kad jie iš 
žemės i š t rauks nemažą dalį 
arseniko bei kitų nuodų. Ištirta, 
kad pirmais metais paparčiai iš 
dirvožemio išsiurbė apie 25 
proc. nuodų. Eksperimentas 
bus vykdomas toliau ir tikima
si, kad jo rezultatais bus gali
ma pasinaudoti kitose užterš
tose vietose, pvz., soduose, kur 
žemėje prisirinkę daug pesti
cidų ir gresia pavojus, kad jie 
pateks į vaisius. 

Mitinguose, viešuose susi
rinkimuose, neretai sąjūdinin
kai (o provokatoriai gavę už
duotį) emocingai reikšdavo 
savo mintis ir nuomones. EK 
nuostatos buvo tokios: 

- negalima laikyti grubu
mo - drąsa sakyti tiesą; 

- lygiai taip pat - įžeidi
nėjimo - principingumu (tai 
bolševizmo liekana); 

- įstatų ir sutartų nuostatų 
nesilaikymo - radikalia revo
liucine veikla; 

- „linčo" teismo - teisingu
mo atkūrimu; 

- negalima pateisinti visko. 
kas įvyko. 

Dora ir garbinga veikla 
nepaneigia nei ryžtingumo, nei 
energingumo, o tik sutaurina 
visą veiklą. 

Buvo nustatyta, kad EK 
nagrinėja ir svarsto LS Įstatų, 
Programos pažeidimus, mora
lės normas pažeidžiančių sąjū
dininkų elgesį, tačiau nespren
džia Sąjūdžio (jo padalinio) 
organizacinių problemų. EK 
sprendimai yra rekomen
dacinio pobūdžio, taigi komisija 
nepanaikina miestų ir rajonų 
Sąjūdžio tarybų nutarimų, 
nekeičia jų, bet rekomenduoja 
juos palikti galioti, pakeisti, 
panaikinti. 

EK negali nesilaikyti rai
dės, tačiau visada žiūrima 
nagrinėjamo reikalo esmės. Tai 
anaiptol ne biurokratizmo 
apraiška, o pagarba sąjū
dininko asmenybei. Tekdavo 
pakartotinai prašyti, kad sąjū
dininkų pareiškimuose būtų 
mažiau emocijų, įtikinėjimo. 

SKELBIMAI 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
HAMUJ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 49 metai) 
IMF V^tyr A i iV^ <. J ^ r w 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Srnuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK Z A P O L I S 
3208 1/2 West 95th S t . 

Evergreen Park, IL 60805 
Tel. 708-424-8654.773-581-8654 

IŠNUOMOJA 

Woodridge išnuomojami 
1-2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— S600-S640: 

2 mieg. — S680-S720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

PARDUODA 

Michigan: 20 aeress aeross from 
Dainava Camp. Privacy, pond, 

woods, hills, marsh. $199,00. 
Call Jeri 734-669-5907, or 
JeriSawall @ realtor.com. 

Charles Reinhart Co. Realtors 

Siūlo darbą 

Reikalingi darbininkai 
rėmų surinkimui. Darbas švarus, privačioje 

gamykloje, kuri randasi Chicago. 
2532 N. riston Ave. 2-as aukštas ALPINA", 

šalia "Circuit City" parduotuvės. 
Pageidautina vyrai ir moterys. $8-10 vai. 
Reikalingas darbo leidimas. Atvykite į ofisą. 

FURNITURE WAREHOUSE 
LOCATED IN WHEELINGIS 

LOOKrNG FOR SALES PEOPLE TO 
WORK ON FRIDAY, SATURDAY 

AND SUNDAY. WILL TRAIN. 
KNONVLEDGE OF ELROPEAN 

LANGLAGES AND EXPERIENCE 
IN RETAIL BUSINESS IS 
PREFERABLE. GREAT 

OPPORTL'NTTY FOR INCOME. 
PLEASE CALL AT 847-243-2004. 

..Button fern" 

VU*** 

peikimo ir gyrimosi, o daugiau 
faktų ir nuorodų į informacijos 
šaltinius, argumentų „prieš" ir 
„už". 

EK vykdė veiklos normini-
mo funkcijas. Ateidavo iš 
miestų ir rajonų prašymai pas
varstyti vietinės reikšmės kon
fliktus, nenagrinėtus vietoje. 
Tekdavo prat int i gerbti sub-
sidiarumo principą - visus gali
mus sutvarkyti vietoje reikalus 
nesiųsti į EK, o ištirti ir už
baigti vietoje. Bet kai nepa
vyksta to padaryti, kai neteisy
bė bado akis, tai EK visada 
stengdavosi padėti. 

Iliustracijai pateikiu kelis 
būdingesnius pavyzdžius. Po 
Sąjūdžio III suvažiavimo buvo 
gautas pareiškimas esą „su
važiavimas buvo išprievartau
tas" dėl Sąjūdžio garbės pir
mininko. EK savo sprendimu 
paaiškino, kad Suvažiavimo 
nutarimus gali keisti tik pats 
Suvažiavimas, kaip aukščiau
sia judėjimo organizacija. 

Į nusiskundimus dėl rin
kimų į rajonų ar miestų tary
bas, be konkrečių pasiūlymų, 
buvo rekomenduota „siekti, kad 
politinių jėgų prieštaravimai 
neskaidytų Sąjūdžio, atvirkš
čiai - ugdytų kryptingos veiklos 
branduolį, kad nė vienos parti
jos ar grupės nariai nesudarytų 
daugumos įgaliotinių susirin
kime ar miesto (rajono) tarybo-
je." 

Buvo ir tarptautinės poli
tikos keistenybių, EK pasiekė 

p ra šymas įvertinti Lietuvos-
Lenkijos deklaracijos tekstą. 
EK narys kun. V. Aliulis pa
rengė LS Seimui tokį rekomen
dacijos projektą: „Lietuvos 
Sąjūdžio Etikos komisija kon
statuoja, kad viešai nepaskelb
tas tarpvalstybinis dokumentas 
pagal tarptaut inę prakt iką 
negali būti svarstomas. Tokio 
teksto nutekėjimas pažeidžia 
tarptaut inį etiketą ir žemina 
Lietuvos (valstybės) garbę. Kita 
vertus, mūsų Seimas ir neturi 
ka lbamos Lietuvos-Lenkijos 
deklaracijos teksto, todėl LS 
Etikos komisija rekomenduoja 
laikyti, kad šio dokumento iš 
tiesų nežinome ir nesvarstėme'' 
(cituota pagal rankraštinį juo
draštį) . 

Šie keli kuklūs pavyzdėliai 
akivaizdžiai rodo, kad kun. V. 
Aliulio asmenybės autoritetas, 
pat i r t is , tolerancija ir gebėji
mas bendraut i ne tik pas
toraciniu lygmeniu, ne tik lei
dinių redagavimu, ne tik žur
nal is t ikos baruose, bet ir 
Sąjūdžio Etikos komisijoje buvo 
labai vaisingi. Todėl dėko
damas Likimui už laimę keletą 
metų artimiau pabendrauti ir 
padirbėt i su iškiliuoju Sąjū
dininku kunigu Vaclovu Aliu
liu, prisijungdamas prie gausių 
linkėjimų Laureatui, noriu pa
linkėti Lietuvos žurnalistams ir 
sau Laureato žodžiais tardamas 
- doros garbingos veiklos. Vis 
dėlto dar pridurčiau - lietu
viško valstybinio mąstymo. 

SKELBIMAI 

overtaimas. luzeris, failas, 
ALTV 

kviečia j televizijos laidos filmavimą 
Laidos tema: 

IMIGRANTŲ KALBOS SPINDESYS IR SKURDAS 

JttMf laukia ne tik rimta* pokalbis su habilituotu mokslų daktaru, | 
Ilinojaus universiteto Čikagoj* profesoriumi 

Giedriumi Subačiumi, bet ir linksmo* intermedijos 
bei kitos nuotaikingos staigmenos. 

Kviečiame visus, kas nori išsakyti savo nuomone apie mūsų -
lietuvių emigrantu - kalbų, apie lietuvių kabo* mokymą 

Šeštadieninėse mokyklose, apie kalbos prteflūra ir mus, su 
kalba susijusius klausimus ir sužinoti, kiek yra Hetuvhj kalbu bei 

kiek metu mūsų kalbai dar skirta SHfcrJ gyvai. 
Po laidos filmavimo - diskoteka. Veiks bara*. 

Laukiame jūsų šeštadienį, šaudo 29 d., 7 vai. vakaro Jaunimo 
Centro apatinėje salėje, 5600 S. Oaremont, 

Chicago H_ įėjimas - 1 0 dolerių. 
Prašome registruotis iš anksto telefonu 7084394022. 

beismentas, byčius. lančius, 

GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS PUTNAME 
Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vienuolyne 

1) Vienos d i e n o s r eko lekc i jos — šeš tad ienį , k o v o 5 d. 
Praves vienuolyno kapelionas kunigas Vytautas Gedvainis. 
Prasidės 9 v.r. registracija ir baigsis vakariene. Kaina $30.00 

2) Sava i tga l io reko lekc i jos — k o v o 11 — 13 d. Praves 
kunigas Vaidotas Labašauskas. Registracija penktadienį 
5 v. p.p., baigsis sekmadienį pietumis. Kaina — su nakvyne 
$90; be nakvynės - $50. 

VISI KVIEČIAMI! Apie savo dalyvavimą pranešti savaitę 
prieš, kartu su $25 įmokėjimu savaitgalio rekolekcijoms. 
Siųsti: Immaculate Conception Convent - Retreat 

600 Liberty Highway 
PUTNAM CT 06260-2503 
(Tel. 860-928-7955) 

YKOS ARTIJA 
Jau pats metas ruoštis šiai Šventei. 
elykinč siunta išplauks vasario 5 d. 

SIUNTINIUS SIUNČIAME Į LIETUVĄ, 
LATVIJA, ESTIJA IR BALTARUSIJĄ 

Mūsų jstaigos: 
8801 S. 78 I h Avc, BRIDGEVTEW, IL 60455. Tcl:708-599-9680 
Dirbame: Pirm-Pcnk 8 a.m.-6p.m.. Trcc" iki 7 p.ro„ Šeit. nuo S a.m.- 3 p.m. 

2719 W. II SIT. CHICAGO. IL 60629, Td:773-434-79i9 
Dirbame: Pirm-Penk 9 a.m.-5p.m.. š e * iki 2 p.m. 

TEU1-300-775-SEND 
Mūsų atstovai: 

I o< Angeks 334 E. Santa Arita. Tcl:818-842-l7l9,1:1:818-731 -9777 
Bra\«Coffce 238 Main Str, LEMONT, IL 60439. Tek630-257-3300 

K JV!» Corp 3 S S. ItottvUrę Road, EM-ATNE I L Tel:847-776-7766 

http://realtor.com


Pasaulio naujienos 
(Ftamantis J&P, R«K»«s, AP. to»i*BJt, ITAR-TASSį »JS 

EUROPA 

KIJEVAS 
Ukrainos prezidentas Vik-

tor Juščenko nori pakeisti ir pa
gerinti santykius su Rusija, ku
ri skeptiškai vertina naują kai
mynų šalies vadovybę. V. Juš
čenko praėjus dienai po inaugu
racijos atvyko į Maskvą su pir
mu užsienio vizitu. Prieš iš
skrisdamas jis sakė žurnalis
tams Kijeve, kad veža V. Putin 
„konkrečių projektų". Atskridęs 
į Maskvą Ukrainos prezidentas 
oro uoste sakė, kad sieks prag
matizmo bendradarbiavime su 
Rusija. V. Putin pasiūlė V. Juš
čenko atsikratyti sionistų arti
miausioje aplinkoje, plėtoti eko
nomiką ir kelti ukrainiečių gy
venimo lygį. 

LONDONAS 
Melagingus laiškus cuna

mio aukų artimiesiems siunti-
nėjusiam vyriškiui teismas pir
madienį skyrė pusės metų lais
vės atėmimo bausmę. Po gruo
džio 26 d. Aziją nusiaubusio cu
namio Christopher Pierson 
siuntinėjo melagingus laiškus 
savo artimųjų pasigedusiems 
žmonėms, kuriuose nurodė, kad 
jų ieškomi asmenys žuvo. Užsie
nio reikalų valdybos Tailande 
pareigūnu prisistatydavęs ap
gavikas laiškus siuntė iš fikty
vios elektroninio pašto dėžutės 
,,ukgovfoffice@aol.com". Lon
dono teisėjui C. Pierson sakė la
bai apgailestaująs dėl to, kas 
įvyko. C. Pierson teigė norėjęs 
kaip nors palengvinti artimųjų 
netekusių šeimų dalią, kad jie 
bent jau sužinotų apie savo my

limųjų mirtį ir susitaikytų su ta 
mintimi. 

VIENA 
Austrijos Alpėse per sniego 

griūtis žuvo iki penkių užsienio 
sl idininkų ir snieglentininkų. 
Gelbėtojai iki šiol tebeieško din
gusio slidininko iš JAV. Tačiau 
maža vilties, kad 21 metų vyriš
kis, kurį sniego lavina užgriuvo 
šeštadienį ir kur is lauke turėjo 
išbūti dvi naktis , tebėra gyvas. 
Sekmadienį nuo sunkių sužeidi
mų, kuriuos patyrė per sniego 
griūtį, mirė 54 metų slidininke 
iš Kanados. Per tą pačią šeš
tadienio griūtį dingo dar du ka
nadiečiai. 

J U N G T I N Ė S TAUTOS 
Jungt in ių Tautų (JT) Gene

ra l inė Asamblėja pirmadienį 
pirmą kar tą minėjo nacių kon
centracijos stovyklų išvadavimo 
metines, kurios primena, kad 
masinių žudynių blogis vis dar 
kelia grėsmę pasauliui, sakė ge
neralinis sekretorius Kofi An-
nan. 60-osios Auszwitz — di
džiausios mirties stovyklos — 
išvadavimo metinės paminėtos 
specialia sesija, kurios metu 
kalbėjo Izraelio, Vokietijos, 
Prancūzijos, Argentinos, Armė
nijos, Kanados ir Europos Są
junga i (ES) atstovaujančio 
Liuksemburgo užsienio reikalų 
ministrai . Auszwitz išvadavimo 
metinės šiemet minimos kaip 
Holokausto paminėjimo diena, 
kurios ceremonijose Lenkijoje 
sausio 27 d. dalyvaus pasaulio 
valstybių vadovai. 

NEWYORK 
JAV šiaurės rytų regionas 

pirmadienį pradėjo atsigauti po 
pūgos, kuri buvo viena iš penkių 
didžiausių pastarąjį šimtmetį ir 
su kur ia siejamos mažiausiai 18 
žmonių mirtys aštuoniose vals
tijose. Per penktadienį prasidė
jusią pūgą Detroit iškrito 30 cm 
sniego, New York — 35 cm, o kai 
kuriose Massachusetts valstijos 
dalyse — beveik metras. Tarp 
minėtų 18 žuvusių žmonių yra 
10 metų mergaitė, kurią žai
džiančią pusnyje New York kliu
dė sniego valytuvas. Massa
chusetts , Rodė Island ir New 
Jersey gubernatoriai savo vals
tijose paskelbė nepaprastąją pa
dėtį ir nurodė žmonėms pirma
dienį likti namuose, kad būtų 
lengviau valyti kelius. Boston 
rajone mokyklos bus uždarytos 
iki trečiadienio. 

Pulkininko Konstantino Žuko 
120-osios gimimo metinės 

Šiemet gruodžio 17 d. pa-žy- Lietuvos generalinio štabo 

DRAUGAS, 2005 m. sausio 25 d., an t r ad i en i s 

ARTIMIEJI RYTAI 

BAGHDAD 
Rinkimų apylinkės bombar

duojamos, kandidatams i r rin
kimų pareigūnams grasinama 
arba jie net žudomi — iki balsa
vimo Irake likus mažiau nei sa
vaitei, bauginimas šiuos istori
nius rinkimus verčia dar nere
gėtu slaptu balsavimu. Kai ku
rie irakiečiai nežino, už ką bal
suoti, nes dauguma kandidatų, 
baimindamiesi dėl gyvybės, ne
skelbia savo pavardžių. Tie, ku
rie j au apsisprendė, nežino, kur 
balsuoti, nes rinkimų apylinkių 
vietos bus slepiamos iki pat pa
skutinės minutės. Per rinkimus 
bus išrinkti 275 Nacionalinės 
Asamblėjos nariai. 

Opozicija ragina prezidentą Antrojo pasaulinio karo... 

Atkelta iš 1 psl. 
Iš viso Seime vra 141 narys. 
Šiuo metu užsienyje atosto

gaujantis prezidentas nėra ap
sisprendęs, ar vykti į Maskvą 
dalyvauti pergalės prieš nacis
tinę Vokietiją 60-mečio minėji
me. Anksčiau V. Adamkus yra 
pareiškęs, jog dėl vykimo apsi
spręs po viešų diskusijų. 

Tuo tarpu Latvijos, kuri su
interesuota pasirašyti su Rusija 
sienos sutartį, prezidentė Vairą 

Vikė-Freiberga jau apsisprendė 
vykti į Maskvą. 

„Ką padarysi, kad Lietuvai 
eilinį kar tą teks misija parodyti 
pasauliui, ką reiškia principin
gas Sovietų sąjungos okupacijos 
ver t in imas ir s tuburo turėji
mas", sakė A. Kubilius. 

Tuo t a rpu buvęs konserva
torių vadovas, dabar Europos 
Pa r l amen to narys Vytautas 
Landsbergis ironizuodamas pa
siūlė į Maskvą pasiųsti Seimo 

Europos reikalų komiteto pir
mininką Alfredą Pekeliūną, įta
riamą sovietmečiu buvus KGB 
rezervo sąraše. 

„Šiame fone į Maskvos pa
radą, kurį kai kas norėtų švęsti 
kaip Europos, ne Eurazijos, die
ną, geriausia būtų siųsti Euro
pos reikalų komiteto pirminin
ką iš Lietuvos Respublikos Sei
mo", pirmadienį savo pareiški
me rašo ironiškos retorikos ne
vengiantis V. Landsbergis. 

Seimo pastate bus saugu nuo žurnalistų, bet ne nuo teroristų 

Atkelta i š 1 psl. 
net minimalių saugumo reika
lavimų. Apsaugininkai nuogąs
tavo, jog aukšti užsienio svečiai 
gali atsisakyti užsukti į Seimą, 
nes jų sargybiniai paprasčiau
siai jiems neleis čia atvykti. 

Si salė turėtų būti saugiau
siame šalies pastate, nes joje 
vienu metu gali sėdėti visi trys 
valstybės vadovai, visa Vyriau
sybė ir 141 parlamentaras. 

Tuo tarpu stiklinės sienos ir 
į lauką įsikišusi pastato kons
trukcija leidžia stebėti šios salės 
vidų net nuo kito Neries kranto 
bei nuo tiltų. Nuo žemės pakel
tos grindys sudaro galimybę po 

politikų kojomis laisvai padėti 
sprogmenis. 

„Tokia konstrukcija pavo
jinga ne tik dėl kokių nors šau
namųjų ginklų panaudojimo, ta
čiau ir dėl seisminio aktyvumo, 
kuris pasireiškia Lietuvoje. Iš
sikišęs pas ta tas priartėja prie 
pat gatvės, o tai irgi kelia tam 
tikrą grėsmę", vardijo VAD ats
tovai. 

Tačiau pare igūnams teko 
gintis nuo kanceliarijos valdi
ninkų į tarimų, kad apskritai 
norima sužlugdyti statybą. 

Darbo grupės nariai aiški
no, jog saugumas galėtų būti ga
ran tuotas an t stiklinių sienų 

uždėjus kokias nors grotas, o te
ritoriją aplink rūmus aptvėrus. 

Tuo tarpu opozicijai atsto
vaujantis Seimo vicepirminin
kas Gintaras Steponavičius su
kritikavo darbo grupės narių 
kūrybinį įkvėpimą ir planus at
riboti politikus nuo žurnalistų. 

„Bet kokie dirbtiniai judėji
mo laisvės varžymai neleistų 
Seimui būti atviriausią valsty
bės institucija, koks jis yra iki 
šiol. Nėra buvę jokių rimtų įvy
kių, kurie skatintų kurti tokius 
planus. Be to, tai būtų ne tik 
žurnalistų teisių varžymas, bet 
ir pakenktų pačių politikų inte
resams", sakė G. Steponavičius. 

STT atliko kratą Kauno rajono savivaldybėje 

Vilnius, sausio 24 d. (BNS) 
— įtarus kyšininkavimu, Spe
cialiųjų tyrimų tarnybos (STT) 
agentai pirmadienio rytą atliko 
kratą dviejų Kauno rajono savi
valdybės darbuotojų kabinetuo
se. 

Krata atlikta Kauno rajono 
savivaldybės administracijos 

Kelių ir t ransporto skyriaus ve
dėjo 55 metų Roberto Ramoškos 
ir Kauno rajono savivaldybės 
Keleivinio transporto komisijos 
pirmininko, Kauno rajono mero 
patarėjo, Kauno rajono tarybos 
nario 44 metų Vidmanto Spruo-
gio darbo vietose. 

Kratos buvo atliktos, ka

dangi R. Ramoška ir V. Spruogis 
įtariami kyšių priėmimu iš įvai
rių Kauno rajono įmonių, už
siimančių keleivių ir krovinių 
pervežimu, vadovų bei piktnau
džiavimu tarnyba. 

Šie savivaldybės darbuoto
jai sulaikyti, jiems pareikšti įta
rimai dėl kyšininkavimo. 

Poetai neišlaikė ministerijos egzamino 

Vilnius, sausio 24 d. 
(ELTA) — Šiuolaikinė poezija 
vis dar neatsikrato pavainikės 
likimo vidurinių mokyklų lietu
vių literatūros mokymo progra
mose. Švietimo ir mokslo minis
terija iš „Lietuvių literatūros 
skaitinių", skirtų dvyliktoms 
klasėms, išbraukė penkių šiuo
laikinių žinomų poetų pavardes. 

O kitų penkių autorių kūry

bą mokytojai gali nagrinėti pa
sirinktinai. Toks yra ministeri
jos nurodymas pedagogams. 

1998 m. išleistų skaitinių 
skyriuje „Aštuntojo ir devintojo 
dešimtmečio debiutai" buvo de
šimties žinomų autorių, tarp jų 
Gintaro Patacko, Antano A. Jo
nyno. Vaidoto Daunio, Korneli
jaus Platelio, Vlado Braziūno 
kūrimą!. J ie tapo nereikalingi. 

kai 2001 m. pasirodė kitas šių 
skaitinių leidimas. 

Švietimo ir mokslo ministe
rijos specialistė Marija Borei-
kienė patarė paskaityti moky
mo programą ir priminė, kad 
..egzamino užduotis — teksto 
interpretacija, o ne konkretaus 
poeto kūrinys. Jeigu abiturien
tas žino. ką daryti su teksiu, 
jam nėra svarbus poetas". 

mimos buvusio Lietuvos kariuo
menės savanorio, krašto ap
saugos ministro ir vyriausiojo 
kariuomenės vado pulkininko 
Konstantino Žuko 120-osios 
gimimo metinės. 

Konstantinas Žukas gimė 
1884 m. gruodžio 17 d. Kaune, 
ku r baigė pradžios mokyklą. 
1896 m., tėvui gavus tarnybą, 
persikelia gyventi į Obelius. 
Obelių geležinkelio stotyje 
pramokęs telegrafisto darbo, 
išvyksta į Sibirą. Ačinsko ir 
Krasnojarsko miestuose dirba 
telegrafistu. 

Prasidėjus revoliuciniams 
neramumams ir gresiant su
ėmimui (buvo išrinktas Sibiro 
telegrafų tarnautojų sąjungos 
pirmininku) 1906 m. sausio 
mėn. K. Žukas grįžo į Kauną. 
1907 m. įstojo į Vilniaus karo 
mokyklą, kurią baigus 1910 m. 
buvo paskirtas tarnauti ryšių 
komandoje ryšininku. Vykstant 
I pasauliniam karui, K. Žukas 
skiriamas 31-osios pėstininkų 
dizivijos ryšių komandos virši
ninku. Su divizija kariavo Ga
licijos fronte. Už nuopelnus ir 
pasižymėjimą tarnyboje bei 
kovose K. Žukas buvo apdova
notas daugeliu ordinų. 

1917 m. vasario mėn. nu
vertus carą, kariuomenėje pra
sidėjo pertvarkymai K Žukas 
buvo išrinktas ryšių komandos 
komiteto pirmininku, o kovo 27 
d. — net divizijos komiteto pir
mininku. K. Žukas, turėjęs 
nemažai organizacinių gabumų 
ir pelnęs pasitikėjimą karių bei 
aukštesniųjų karininkų tarpe, 
divizijos komiteto pirmininku 
buvo perrinktas dar keturis 
kartus. 

1918 m. gegužės mėn. bol
ševikams pradėjus mobilizaciją 
į Raudonąją armiją, K. Žukas 
drauge su savo svainiu kari
ninku, būsimuoju Lietuvos ka
riuomenės pulkininku leite
nantu, K. Dabulevičiumi nuta
rė bėgti į Lietuvą. 1918 m. 
gegužės 28 d. K. Žukas ir K. 
Dabulevičius po didelių vargų, 
mirtinų pavojų ir kelių vokiečių 
karantinų pasiekė Lietuvą ir 
apsigyveno Raseiniuose. Šiame 
mieste K. Žukas organizuoja 
milicininkų būrį ir tampa jo 
vadu. 

Sužinojęs, kad Kaune regis
truojami savanoriai į steigia
mą Lietuvos kariuomenę, K. 
Žukas vyksta į Kauną ir 1919 
m. vasario 8 d. savanoriu įstojo 
į Lietuvos kariuomenę, buvo 
paskirtas 1-ojo pėstininkų pul
ko ryšių komandos viršininku. 
Pulkas buvo dislokuotas Mari
jampolėje. Kovo viduryje pulkui 
įsakyta žygiuoti į Alytų ir toliau 
užsiimti pulko formavimu. 
Marijampolėje liko trijų kuopų 
batalionas, kurio vadu buvo 
paskirtas kar. K Žukas. 

Balandžio 15 d. KA minis
terijos įsakymu 1-mo pėsti
ninkų pulko III batalionas per
vadinamas I atsargos batalionu 
ir jo vadu skiriamas majoras 
K. Žukas. Jam priklausė Aly
tus , Seinų, Marijampolės ir 
Vilkaviškio komendantūros. 
Bataliono ir vado svarbiausias 
tikslas — apginkluoti, aprengti 
ir apmokyti naujokus ir pa
rengti juos kautynėms. 

Tam trūko pinigų, apran
gos, apavo, maisto, beveik visos 
kareivinės be langų ir durų, be 
lovų ir čiužinių, be katilų mais
tui virti, be maisto sandėlių, be 
elektros ir apšildymo. K. Žukas, 
sukvietęs bataliono karininkus, 
paprašė, kad jie iš giminių 
surinktų pinigų ginklams pirkti 
ir pats, išsiėmęs piniginę, ati
davė visus savo pinigus. Taip 
pavyko surinkti 21,000 markių, 
už kuriuos iš vokiečių nupirko 
daugiau kaip 300 šautuvų ir 
apie 300,000 šovinių, sunkiau 
sekėsi aprūpinti naujokus 
maistu ir mundiruote. 

Rugpjūčio mėn. atsinauji
nus susirėmimams su lenkais 

viršininko įsakymu rugpjūčio 
24 d. K. Žukas buvo paskirtas 
Suvalkijos fronto vadu. Jo va
dovaujamo fronto linija ėjo nuo 
Vokietijos sienos iki Marijam
polės. Antantės valstybėms 
tarpininkaujant, buvo sutar ta 
pradėt i Lietuvos ir Lenkijos 
derybas. Ministras pirmininkas 
M. Sleževičius derybas vesti 
įpareigojo mjr. K. Žuką. Dery
bos prasidėjo rugpjūčio 27 d. ir 
tęsėsi iki rugsėjo 7 d., kol abi 
šalys pripažino Santarvės ko
misijos atstovo maršalo F. Fošo 
nustatytą demarkacinę liniją. 
Nustačius demarkacinę liniją, 
žymesnių karinių susidūrimų 
su lenkais neįvyko, išskyrus 
tai, kad 1919 m. lapkričio mėn. 
lenkai buvo užėmę Kadyšą ir 
ruošėsi užklupti Kapčiamiestį, 
tačiau netrukus lietuviai i š 
stūmė lenkus iš Kadyšo. 

Pasibaigus minėtiems įvy
kiams su lenkais, K. Žukas dau
giau dėmesio skyrė bataliono 
reikalams ir naujokų rengimui. 
Bataliono karininkams ir ka
riams pusę metų negaunant 
atlyginimų, K Žukui pavyko iš 
vietos žydų, ūkininkų, preky
bininkų ir verslininkų surinkti 
500,000 markių ir apmokėti 
algas. 

1919 m. pabaigoje K. Žu
kui buvo suteiktas pulkininko 
leitenanto laipsnis. 

1920 m. balandžio 15—16 
d. Lietuvoje įvykus rinkimams 
į Steigiamąjį seimą, K. Žukas 
pagal socialistų liaudininkų 
demokratų partijos sąrašą tapo 
seimo nariu, todėl gegužės 13 d. 
jam teko atsisveikinti sukar inę 
tarnyba. Seime K. Žukas dirbo 
dviejose komisijose: Krašto ap
saugos/vadovavo pik. J. Galvy-
dis-Bykauskas/ ir pats vadovą-
vo Skundų — peticijų komisijai. 

1920 m. birželio 19 d. dr. K. 
Griniui tapus ministru pirmi
ninku, K Žukui buvo pasiūlyta 
užimti Krašto apsaugos minis
tro pareigas. Tapęs ministru, K. 
Žukas ėmėsi reformuoti minis
terijos aparatą ir generalinį 
štabą. 

Didžiausi išbandymai an t 
K. Žuko pačių krito spalio 8 d., 
kuomet lenkai, sulaužę Suvalkų 
sutar t į , gen. Želigovskio va
dovaujami keliomis kolonomis 
puolė Vilniaus link. Spalio 9 
d., priešo apšaudomi, pasku
tiniu traukiniu Vilnių paliko 
KA ministras K Žukas ir ka
riuomenės vadas gen. S. Žu
kauskas. Dar didesnių išgyve
nimų ir neramių valandų K. 
Žukui teko patirti, kai lapkri
čio 17 d. pik. M. Butkiewicz va
dovaujama lenkų kavalerija, 
vykstant lenkų puolimui Šir
vintų — Giedraičių — Dubingių 
ruože, prasiveržė į Lietuvos 
kariuomenės užnugarį- Tomis 
kritiškomis Lietuvai dienomis, 
visa atsakomybė ir sprendimai 
dėl krašto išlikimo teko jam ir 
kariuomenės vadui gen. S. 
Žukauskui. Šį sunkiausią egza
miną jie garbingai išlaikė... 

1921 m. balandžio 17 d. K. 
Žukas padavė ministrui pirmi
ninkui dr. K. Griniui prašymą 
atleisti jį iš Krašto apsaugos 
ministro ir vyriausiojo kariuo
menės vado pareigų, šis jo 
prašymas buvo patenkintas. 

Būtina paminėti, kad K. 
Žukui būnant KA ministru, 
gen. VI. Nagiui — Nagevičiui 
buvo leista ir suteikta parama 
1921 m. vasario 16 d. įkurti 
Karo muziejų, kad įamžinti 
krašto istoriją. Taip pat reikia 
pažymėti, kad K. Žuko iniciaty
va 1921 m. balandžio 13 d. 
buvo atidaryti Aukštieji kari
ninkų kursai. K. Žuko pastan
gomis iš sovietų Rusijos pavy
ko išsikviesti gen L. Radų — 
Zenkevičių, pik. K. Bobinskj. 
pik. A. Kurkauską bei keletą 
kitų, kurie vėliau pasitarnavo 
Lietuvai ir jos kariuomenei 

1921 m. birželio 14 d. K 
Žukas buvo paskirtas Genera-

PADĖKA 
A t A 

JULIUS LINTAKAS 
Mirė 2005 m. sausio 5 d., palaidotas Šv. Kazimiero lie

tuvių kapinėse. 
Širdinga padėka draugams ir artimiesiems už gausų 

dalyvavimą koplyčioje, bažnyčioje ir kapinėse. Dėkojame 
už išreikštus užuojautos žodžius mūsų skausmo valan
dose. 

Ačiū kun. J. Kuzinskui už maldas koplyčioje. Išskir
tinė padėka kun. R. Adomavičiui už atsisveikinimą kop
lyčioje, už šv. Mišių auką bažnyčioje ir palydėjimą į 
amžino poilsio vietą. 

Dėkingi visiems, aukojusiems šv. Mišių aukai, už gė
les ir aukas labdarai a.a. Juliaus atminimui. Taip pat 
širdingas ačiū mus guodusiems spaudoje, laiškais bei tele
fono skambučiais. 

Dėkojame Don Varnas postui už įspūdingą ir jautrų 
atsisveikinimą koplyčioje. 

L iūd in t i žmona , vaikai su 
še imomis i r visi artimieji 

A t A 
ANTANUI BAGDONUI 

iškeliavus į Amžinuosius Namus, nuoširdžią 
užuojautą reiškiu dukrai KRISTINAI, mamai 
APOLONIJAI, seseriai GRAŽINAI VALIUVIE
NEI su vyru STANISLOVU, broliui APOLINA
RUI su žmona EUGENIJA, dėdei APOLINARUI 
BAGDONUI, dukterėčioms — AISTEI, AIRI-
NAI, DEIMANTEI, sūnėnui ŠARŪNUI ir vi
siems giminėms. 

Juozas Žadeikis 

linio štabo viršininko antruoju 
padėjėju. Tuo pat metu (ba
landžio 20 d. — lapkričio 19 d.) 
jis buvo karo tarybos narys. Be 
to, Karo mokykloje K. Žukas 
dėstė karinę pedagogiką ir ka
rinę psichologiją. Gen. L. Ra
dus — Zenkevičiaus iniciatyva 
įsteigus Karo mokslo draugiją, 
pik. Itn. K. Žukas buvo išrink
tas jos prezidiumo nariu. Drau
gijai redaguojant Lietuvos ka
riuomenės statutus, 1923 m. K. 
Žukas baigė redaguoti Vidaus 
tarnybos statutą. 

1922 m. Lietuvos vyriausy
bei nutarus organizuoti pasie
nio kariuomenę ir jai perduoti 
sienų apsaugą, šis visas orga
nizacinis darbas buvo patikė
tas pik. Itn. K. Žukui. Įsteigus 
pasienio kariuomenę, K. Žukas 
(1922 m. kovo 16 d.) buvo pa
skirtas 1-osios pasienio divi
zijos vadu. 1923 m. balandžio 
17 d. jam buvo suteiktas pul
kininko laipsnis. Tais pačiais 
metais lapkričio 15 d. pasienio 
apsaugos divizija buvo perfor
muota į atskirą pasienio apsau
gos brigadą. Lietuvos vyriausy
bei įžvelgus, kad sienų apsauga 
kariuomenei nėra tikslinga, 
šias funkcijas perdavė Vidaus 
reikalų ministerijai. Pasienio 
apsaugos brigada buvo likvi
duota, o pik. K. Žukas (1923 m. 
gruodžio 31 d.) buvo paskirtas 
2-osios karo apygardos virši
ninku. Tuo pačiu jis buvo pa
skirtas pasienio brigados likvi
dacinės komisijos pirmininku. 
Jis buvo labai patenkintas 
naujuoju paskyrimu ir tarnyba 
karo apygardos štabe, puikiai 
atliko savo pareigas, gerai 
sutarė su karininkais. Savo 
prisiminimų knygoje „Žvilgsnis 
į praeitį" K. Žukas rašė: „Mano 
tarnyba II karo apygardos 
štabe, galima sakyti, buvo 
ramiausias gyvenimo laiko
tarpis. Santykiai su viršininku 
labai geri. Štabo karininkai — 
veiklūs ir pareigingi. Pulkų va
dai buvo: Rėklaitis, Petrutis ir 
Šumskis — visi savo vietoje. 
Tik gyvenk ir tvarkykis" Šta
bas buvo 5-ojo pėstininku pulko 
rajone Aukštojoje Panemunėje 
Apygardos vadu buvo pik. M 
Velykis, su kuriuo caro laikais 
mokpsi VUmaus karo mokykloje 

1926 m sausio 1 d . po ki
virčo su tuometiniu krašto 

apsaugos ministru dr. L. Bis
tru, pik. K. Žukas padavė ra
portą išeiti į atsargą. 1928 m. 
K. Žukui buvo uždrausta dės
tyti Aukštuosiuose karininkų 
kursuose ir Karo mokykloje, ka
dangi teisme gynė lošimų na
muose advokatą L. Noreiką nu
šovusį kpt. V. Okuličių-Kaza-
riną ir savo pasisakymais 
atkreipė visuomenės bei spau
dos dėmesį, kas labai nepatiko 
tuometinei karinei vadovybei. 

Išėjęs į atsargą, K. Žukas 
gyveno Kaune, Aukštojoje Pa
nemunėje. Gyveno iš pensijos. 
Buvo kai kurių užsienio firmų 
atstovu Lietuvoje, aktyviai da
lyvavo Lietuvos atsargos ka
rininkų sąjungos veikloje ir ne 
kartą renkamas į jos valdyba. 
Su žmona aktyviai pasireiškė 
„Lietuvių — šveicarų draugijo
je". Pirmosios sovietinės oku
pacijos metu pavyko išvengti 
persekiojimo ir tremties. Artė
jant antrajai sovietinei okupaci
jai, 1944 m. vasarą su šeima 
pasitraukė į Vokietiją, kur iki 
1949 m. gyveno pabėgėlių sto
vykloje. 

1949 m. emigravo į JAV. 
apsigyveno Cleveland. Čia įsi
jungė į vietos lietuvių visuo
meninį, kultūrinį ir politini 
gyvenimą, parašė savo prisi
minimų knygą, rašė straipsnius 
„Dirvai", „Draugui". ..Darbi
ninkui", „Lietuvių balsui" ir k t . 
skaitydavo paskaitas \r prane
šimus renginių metu. tačiau 
aktyviau dalyvauti kokios nors 
organizacijos veikloje atsisaky
davo motyvuodamas senyvu 
amžiumi ir nestiprias veikata 
Kiek aktyviau buvo įsijungęs į 
Cleveland Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjungos kuopos 
veiklą, buvo net išrinktas jos 
pirmininku ir atstovavo kuopai 
Demokratinių organizacijų pre
zidiume ir kurį laiką šiam 
prezidiumui vadovavo. 

Buvęs Lietuvos kariuo
menes savanoris, vyriausiasis 
kariuomenės vadas ir Krašto 
apsaugos ministras. pu:Ki:.:r: 
kas Konstantina- Zukafl " 
1962 m. sausio 22 d ;r r-uv 
palaidotas Clevoiand \u-u. 
viškose Kalvarijų kapim-si' 

P a g a l K Xlik< Ž v i i c - " : - ; - ' -

eiti" ir G Surjtailio Liftivos k.i 
riuomenes vadai" kr.vr.t- ; :r ; •-' 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE | Gedimino mokyklą atvyko Kalėdų senelis 

CICERO BALFO SKYRIUS 
kviečia visus į susirinkimą -
rudens vajaus užbaigimo šven
tę, sekmadienį, sausio 30 d. Šv. 
Mišios už gyvus ir mirusius 
BALFo aukotojus vyks 9 v.r. 
Cicero Šv. Antano bažnyčioje. 
Po Mišių susirinkimas ir vaišės 
parapijos salėje. 

ATEITININKŲ NAMŲ METINIO 
susirinkimo data pakeista iš 
sausio 30 d. į vasario 27 d., 1 
v.p.p. Ateitininkų namuose. 
Visi nariai kviečiami atvykti. 

ATEITININKŲ NAMŲ VALDYBA 
ir Akademinis skautų sąjūdis 
kviečia visus atsipalaiduoti nuo 
kasdienybės ir atvykti į Gavė
nios susikaupimą šeštadienį, 
vasario 12 d. Susikaupimą 
praves kun. Gedvainis, Švč. M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
seserų kapelionas Putname. 
Registracija prasidės 8:30 v.r. 
Bus klausoma išpažinčių. 
Susikaupimas baigsis šv. Mi-
šiomis, kurios bus 4 v.p.p. 
Prašome iš anksto užsiregis
truoti pas Ireną Polikaitienę, 
tel. 630-257-2022 arba e-paštu: 
jpolikaitis@aol.com. 

LEMONTO APYLINKĖS LIETU
VIAI, vasario 13 d., kviečiami į 
Vasario 16-osios ir Kovo 11-
osios dienų minėjimą su pietu
mis. Minėjimas prasidės 12 
v.p.p. PLC didžiojoje salėje. 
Pagrindinę kalbą sakys JAV LB 
Krašto valdybos pirmininkė 
Vaiva Vėbraitė-Gus. Minėjime 
ir meninėje dalyje galės daly
vauti visi norintys, o dėl stalų 
rezervacijos, prašau skambinti 
Genutei Stasiulienei, tel. 708-
301-6679. Vasario 16 d., 10 v.r. 
kviečiame visus prie Lemonto 
miestelio (City Hali), kur meras 
iškels lietuvišką vėliavą. Bus 
gražiau, jei mūsų daugiau 
susirinks į šią ceremoniją. 

SAUSIO 30 D., ĮVYKS JAV LB 
Brighton Parko apylinkės LB 
narių metinis susirinkimas, 
tuoj po 10 v.r. lietuviškų Mišių 
Švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo parapijos Mozerio 
salėje, 4420 S. Fairfield Ave. 
Bus renkami LB solidarumo 
įnašai, pristatyta valdybos me
tinė finansinė apyskaita, vyks 
rinkimai į valdybą. Po to paben
dravimas ir vaišės. Laukiami 
ne tik jau esantieji nariai, bet ir 
visi besidomintys lietuviška 
veikla. 

AMERIKOS LIETUVIŲ TELEVIZIJA 
kviečia j televizijos laidos fil
mavimą tema: „Imigrantų kal
bos spindesys ir skurdas". 
Laida bus filmuojama sausio 29 
d., 7 v.v. Jaunimo centro apa
tinėje salėje. Norite išsakyti 
savo nuomonę9 Atvykite į laidos 
filmavimą ir galėsite pasi
reikšti. Visi kviečiami. 

45-TO METINIO „LIETUVOS 
prisiminimų" pokylio komitetas 
maloniai praneša, kad dar yra 
bilietų šių metų pokyliui. 
Pokylis įvyks sekmadienį, 2005 
m., vasario 6 d., Chateau 
Bu-Sche, 11535 South Cicero 
Ave., Alsip, IL 60803. Pradžia 5 
v.p.p. Malonėkite atkreipti 
dėmesį, kad nors Chateau 
adresas yra Cicero gatvė, dėl 
geležinkelio pervažas įvažiavi
mas yra iš 115 gatvės. Ši 
pokylių salė turi didelę mašinų 
statymo aikštelę Pokylį ruošia 
Lietuvos Vyčiai. Dėl bilietų 
skambinti Dian Martin, tel. 
773-376-4779. 

MAŽOSIOS LIETUVOS LIETU
VIŲ draugija maloniai kviečia į 
„Užgavėnių šiupinį" Vasario 5 
d., šeštadienį, 6 v.v., Balzeko 
lietuvių kultūros muziejaus 
Gintaro salėje, pabendravimas 
prasidės 6 v.v. - 6:45 v.v., me
ninė programa - Ginta Žviliutė, 

akompanuos Manig i rdas Mo-
tekaitis. Šok iams gros Algi
manto Barniškio grupė. Stalus 
prašoma užsisakyt i iš anksto 
pas Ramūną Buntiną, tel. 630-
969-1316. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti tai , 
kas buvo pas ta ty ta , nupirkta, 
įkurta lietuvių imigrantų pas
tangomis, i š le idžiant knygą 
„Lietuvių židinių pėdsakai 
JAV". J a u trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). J i bus 
užbaigta šiais meta is . JAV LB 
Kultūros ta ryba prašo finan
sinės paramos š iam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Lithuanian American Commu-
nity, Inc., 2841 Denton Ct., 
Westchester, IL 60154. 

ČIKAGOS LITUANISTINEI MO
KYKLAI reikalingi lietuvių kal
bos mokytojai. Prašome kreip
tis į mokyklos direktorę Jūra tę 
Dovilienę, tel. 630-832-8331, 
arba į Laimą Apanavičienę, tel. 
708-361-5545. 

SAUKIAMAS VASARIO 16-OSIOS 
gimnazijos buvus ių mokinių 
suėjimas, kur is įvyks 2005 m., 
vasario 24 d., Lietuvių klube, 
Li thuanian Hal i , 4880 46th 
Ave. North Sain t Petersburg, 
FL 33714, tel. 727-525-5924. 
Planuojamas susipažinimo va
karas, iškilminga vakarienė ir 
šokiai. Dėl dalyvavimo prašome 
pranešti Valei Majauskaitei 
Weinhoefer, 8421 29th Street 
East, Par i sh , FL 34219, tel. 
941-776-3634, arba Vytautui 
Biretai, 199 Sylvan Ave., Toron
to, ON. M1E 1A4, Canada, tel. 
416-261-4312, e l -paš tas : 
vbireta@rogers.com. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo t inklapyje: www.lith-
fund.org. J a s galima gauti ir LF 
raštinėje. Stipendijų prašymų 
anketos, pilnai užpildytos, su 
visa dokumentacija, turi būti 
išsiųstos į L F rašt inę iki 
2005.03.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųs
tos iki 2005.04.15. Jei turi te 
klausimų, prašome kreiptis į 
LF rašt inę tel. 630-257-1616. 
faks. 630-257-1647, e-paštas: 
admin@lithfund.org. 

SAUSIO 30 D., SEKMADIENĮ, 
1 v.p.p. Balzeko lietuvių kul
tūros muziejus kviečia vaikus, 
tėvelius ir senel ius į šv. 
Valentino dienai skirtų atvi
rukų kūr imo užsiėmimą. Re
gistruotis tel 773-582-6500. 

SKELBIMAI 

' P I G I A U S I A — NE 
PATIKIMIAUSIA' Kortelės daž
nai nesuveik ia . Paskut inės 
minutės nut rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV* ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai t a i 
prastas intemet inio tipo, o ne 
telefoninis ryšys . Prot ingas 
vartotojas r enkas i ameri
kiečių firmą <įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namu 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
ct., o JAV — 4,9 ct. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Įkainis galioja tik 
naujiems kl ientams! 

S k e l b i m u skyrius 

Tel. 
1-77S-5S5-9500 

2004 m. gruodžio 18-ąją 
Gedimino lituanistinėje mokyk
loje įvyko susitikimas su 
Kalėdų seneliu. Prie šventinės 
eglutės pas Gedimino mokyklos 
mokinukus i r visus Wauke-
gan/Lake County apylinkės 
mažuosius lietuviukus Kalėdų 
senelis į Libertyville Civic 
Center atvyko nešinas pilnu 
maišu dovanų. 

Į šventę atvykusį Kalėdų 
senelį vaikai ir visi susirin
kusieji pasitiko džiaugsmingai, 
pasodino į krėslą ir pakvietė 
pasižiūrėt i paruoštą šventinę 
programėlę. Akimirksniu pra
sidėjo „Žaislų paradas" — pasa
ka, kurios paslaptingąsias du
reles atrakino geraširdis Bura
tinas ilgai ieškotų auksiniu rak
teliu. Pro pravertas pasakos 
duris pabiro daug daug spin
dinčių snieguolių ir raudons
kruosčių nykštukų, kurie, pasa
kodami gražias istorijas, dai
nuodami dainas ir užmindami 
mįsles, šokdami smagius šo
kius, deklamuodami eilėraščius 
keliavo pasakos keliais. Tame 
žaislų būryje buvo taip linksma 
ir gera, jog ir Kalėdų senelis 

noriai įsijungė į šį šurmulį. 
Kar tu su seneliu vaikučiai 
kalbino ir klausinėjo Žvirblį 
čiulbuonėlį, kaip jis aguonėlę 
sėja, žaidė žaidimą „šiaudų 
batai", pasilaikė už rankyčių ir 
nosyčių, ir paprašė senelio Šal-
telio žaidimų pamokyt. Kalėdų 
senelis už gražias daineles, įdo
mias mįsles, linksmus žaidimus 
negailėjo dovanų ir saldainių ne 
tik vaikučiams, bet ir mįsles įmi
nusiems tėveliams. Besidžiaug
damas gražiu pasirodymu, 
Kalėdų senelis visus vaikučius, 
apdovanojo.dovanėlėmis, palin
kėjo linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų metų. Nepa
miršo senelis ir mūsų šauniųjų 
mokytojų, kurios daug širdies 
įdėjo ruošiant šią gražią šventę. 
Joms taip pat buvo įteiktos kuk
lios dovanėlės. Tą vakarą 
Gedimino lituanistinę mokyklą 
gražiai pasveikino ir piniginę 
dovaną įteikė JAV LB Wauke-
gan/Lake County apylinkės 
valdyba. Programėlei pasibai
gus vaikučiai dar galėjo pabūti 
su Kalėdų seneliu, nusifotogra
fuoti su juo. O kai senelis 
susiruošė į namus, vaikai išlv-

Šventės akimirkos. 

/ / Draugo" knygynėlyje 
Tatjana Maceinlenė 

,PRADŽIOJE BUVO 
ŽODIS..." 

P o k a l b i a i su A n t a n u 
M a c e i n a - J a s m a n t u ap ie 
poezi ją 

„Draugo" knygynėlis gavo 
naują knygą - ,.Pradžioje buvo 
Žodis..." Pokalbiai su Antanu 
Maceina-Jasmantu apie poeziją. 

Si knyga yra trečioji išeivi
jos kultūrinio palikimo tyrinė
tojos Tatjanos Maceinienės 
knyga. įsivaizduojamuose po
kalbiuose su filosofu ir poetu 
An tanu Maceina-Jasmantu 
(1908 - 1987) svarstoma poezi
jos vieta ir prasmė šiuolaikinia
me pasaulyje, aptariami jos 
vertinimo kriterijai, nykstanti 
r iba t a rp tikrojo ir pseudo 
meno. 

Knygos turinys susideda iš 
devynių pokalbių, atsklei
džiančių poeto A. Maceinos 
pasaulėžiūrą apie poezijos 
reikšmę, poeto būtį ir kūrybą. 

itriiit 
literatūros kritikos prasmę, 
meno kurinių vertinimo krite
rijus... 

Knygą galite isigyti „Drau
go" knygynėlyje, adresu 4545 
West 63rd Street, Chicago, IL 
60629. Kaina 11 dol., pridedant 
8,75% mokestį užsisakantiems 
IL valstijoje. Persiuntimo kai
na 3.95 dol. Pasiteirauti galite 
telefonu 773-585-9500. 

P a r e n g ė 
Vitalija Pu lok ienė 

dėjo jį iki pat durų bei pakvietė 
į Gedimino mokyklą atvykti ir 
kitais metais. 

Kalėdų eglutei, padedami 
mokytojų, vaikučiai ruošėsi jau 
iš anksto. Šventinio renginio ir 
vaidinimo „Žaislų paradas" sce
narijų parašė mokytoja Ingrida 
Špokienė, dainas parinko ir jų 
išmokė Aida Leikuvienė, šokius 
Irena Rutkauskienė, eilėraščių, 
mįslių ir žaidimų vaikučius 
mokė mokytojos Vilma Daily. 
Eglė Grobe, Edita Olberkiehė. 

Dekoracijomis vaidinimui no
riai pasirūpino kūrybingosios 
mokinių mamytės ir išradin
gieji tėveliai. Susitikimas su 
Kalėdų seneliu vyko didžiojoje 
Civic Center salėje, kurią taip 
pa t gražiai išpuošė mokinių 
tėveliai. Į šventę susirinko daug 
mokinių tėvelių, artimųjų, 
cįraugų ir nemažai svečių iš 
Waukegan/Lake County apy
linkės lietuvių tarpo. Po pro
gramėlės visi susirinkusieji 
galėjo pasivaišinti kava, gėri-

*« įJCL^i. jptais pyragais, o 
taip pat „Antano kampo" šei
mininkių pagamintu gardžiu 
lietuvišku maistu. 

O visai neseniai, jau 
berašant šias eilutes, Gedimino 
li tuanistinės mokyklos moki
nius ir mokytojų kolektyvą 
pasiekė mūsų prezidento Valdo 
Adamkaus šiltas ir gražus kalė
dinis sveikinimas iš Lietuvos. 

Violeta Ru tkausk ienė 

RENGINIAI ČIKAGOJE 

Cikaaoie rtfts .Teatru karstinė'' 
«««• 

Šeštadienį, vasario 19 d. vyks devintasis, nemokamas festi
valis, pavadintas „Teatrų karštinė". 

Daugiau nei 30 teatro grupių iš Čikagos pasiūlys įvairias pro
gramas, improvizacijas, meno pamokas bei aktyvius žaidimus. 
Festivalis vyks nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p. Cbicago Cultural Center (77 
E. Randolph Street) ir Storefront Theater (66 E. Randolph Street). 

Žiūrovai matys: 
, American Giri Theater", kuris kvies pasižiūrėti miuziklą ir 

pamokys šokio subtilybių; 
„Babes with Blades"; „Chocolate Chips Theatre Company", 

mokys retorikos meno ir dainų; 
„CircEsteem.Chicago's Youth Circus" pamokys kaip teisingai 

balansuoti, išlaikyti lygsvarą bei parodys keletą cirko triukų; 
„Late Nite Catechism" - pristatys įdomią pamoką, kurią 

praves seselės, pasakodamos apie teatro etiką, ir daug kitų. 

Teatro mylėtojai taip pat galės turiningai pratęsti „Teatro karštinės" festivalį, apsilankydami 
„History of Chicago Comedy Tour". Norintys patekti į šį renginį, turi rinktis 2:45 v.p.p. Chicago 
Cultural Center, kur matys t rumpą teatralinį pasirodymą, galės užduoti klausimų aktoriams. Šis 
renginys yra mokamas. Norintys užsisakyti bilietus, skambinkite tel. 312-554-9800. Daugiau infor
macijos galite gauti, apsilankę internete, adresu: www.ch icagok ids . com. 

SPAUDOS APŽVALGA 
„SKAUTU AIDAS' 

su 
100 dol 
reikalu 

Ktti valdybos vicepirmininkas Alfonsas D/ikas paauko-
. lietuviu Bendruomene! f)r. !.aima Karo\ienė, finan-
pirmininkč, prisegė A. D/ikui I.B ženkliuką. 

Naujame, 2005 m. sausio-
vasario mėnesio „Skautų aido" 
numeryje rašoma apie 2004 m. 
Vydūno fondo premija apdova
notą ir pagerbtą fil. v.s. Vytau
tą Kasniūną, ilgametį VF pir
mininką. Taip pat apie kitus, 
2004 m. pagerbtus skauti
ninkus: fotomenininką Algi
mantą Kezį, Vytautą Mikūną, 
Algį Zaparacką ir Bronių 
Juodelį. 

2004 m. lapkričio m. Le-

monte vyko skautų vadovų 
suvažiavimas. Apie tai pasakoja 
v.s. Alė Namikienė straipsnyje 
„Skautų vadovų suvažiavimas". 

Labai įdomus Darijos Siliū-
na i tės , „Nerijos" tunto jūrų 
skautės , straipsnis „Kelionė" 
apie kelionę į Lietuvą. 

Žurnale aprašomi ir nuo
traukomis paįvairinami straips
niai apie skautų gyvenimą. Na, 
o paskut iniame puslapyje -
žaidimai vaikams 

SKAUTŲ AIDAS 
> » . - > * • • •• • > -
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