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Jaunas lietuvis rel igingas egoistas 

Valstybinės jaunimo reikalų tarybos sekretorius Juozas Meldžiukas (k) ir „Spin-
ter tyrimai'' direktorius Ignas Zokas. Roko Medonio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) — Tai rodo Valstybinės jaunimo 
Dauguma jaunų žmonių norėtų iš reikalų tarybos (VJRT) pristatytas 
Lietuvos išvykti į užsienį, tuo pat sociologinis tyrimas, kuriuo buvo 
metu jaunimas tampa visuomeniš- siekiama parodyti šiuolaikinio Lie
kai aktyvesnis ir tolerantiškesnis. tuvos jaunimo „portretą". 

VJRT užsakymu bendrovės 
„Spinter" atlikta apklausa rodo, jog 
beveik trys ketvirtadaliai jaunų 
žmonių teigia norintys išvykti į už
sienį. Tačiau tuo pat metu jaunimas 
tampa tolerantiškesnis, auga šei
mos, kaip institucijos vaidmuo, didė
ja jaunų žmonių verslumas. Nemaža 
jaunų žmonių dalis prisijungtų prie 
visuomeninės veiklos, jei tik apie tai 
daugiau sužinotų. 

„Pirma problema galėtų būti 
įvardijama kaip jaunimo pilietišku
mas. Nors didelė dalis jaunų žmonių 
yra pilietiškai pasyvi, tačiau paste
bima tendencija, jog visuomeninėje 
veikloje dalyvaujančių žmonių skai
čius didėja", — sakė VJRT sekreto
rius Juozas Meldžiukas. 

Jis, pristatydamas tyrimo rezul
tatus sakė, jog per pastaruosius 5 
metus padidėjo savo verslu užsi
imančio jaunimo dalis. 

Taip pat jaunimas tampa vis la
biau tolerantiškas seksualinių ma
žumų, priklausomų nuo narkotikų, 

Vyriausybė pirks / / naftą / / 

Vilnius, vasario 9 d. (Dow 
Jones/BNS) — Lietuvos Vyriausybės 
ir Rusijos naftos susivienijimo ..Ju
kos" deryboms atsidūrus aklavietėje, 
Vyriausybė nutarė pati nupirkti jo 
valdomą 53.7 proc. bendrovės „Ma
žeikių nafta" akcijų paketą. 

Tai ketvirtadienį pranešė Rusi
jos dienraštis „Vedomosti", remda
masis deryboms artimais šaltiniais. 

Ūkio ministras ir Lietuvos Vy
riausybės derybų grupės vadovas 
Kęstutis Daukšys atsisakė komen
tuoti šią informaciją. 

Vis dėlto kai: kurie šaltiniai Vil
niuje teigia, jog pasitikėti „Ve
domosti" nevertėtų, nes šis leidinys 

esą nepasižymi įžvalgumu. 
Pasak premjero Algirdo Bra

zausko. Vyriausybė gerokai sugriež
tino poziciją derybose su „Jukos", su 
kuriuo kol kas neranda bendros kal
bos. 

Vyriausybė trečiadienį uždara
me posėdyje svarstė „Mažeikių naf
tos" reikalus, tačiau išsamiau naujos 
pozicijos premjeras nekomentavo. 

Vyriausybės ir „Jukos" derybos 
dėl „Mažeikių naftos" akcijų pirkimo 
ir pardavimo jau praėjusią savaitę 
atsidūrė aklavietėje. Todėl gali būti, 
kad trečiadieni Vyriausybė nutarė 
imtis visiškai kitos derybų strategi
jos bei taktikos. 

P o l i t o l o g a i siūlo auk lė t i 
V . Uspaskichą 

Vilnius, vasario 9 d. (BNS) — 
Politologo Lauro Bielinio nuomone, 
Darbo partijos vadovo Viktoro Us-
paskicho nepagarbus elgesys koali
cijos partnerių ir prezidento atžvil
giu nesikeis, o atkirtį jo užgaulioji
mams turi duoti visuomenė. 

„Jis juk neišgėręs, jis visuomet 
toks bus, jis neišsiblaivys. Girtas iš
siblaivo. Žmogų reikia auklėti, o V 
Uspaskichą reikia labai auklėti, rei
kia mokyti jį nuo mažens, gal nuo 
pirmos-trečios klasės, kad jis pir
miausia parašytų savo vardą teisin
gai. Galbūt jis lotyniškų raidžių ne
pažįsta? Ar matėt jūs jį skaitantį ar 
tuo labiau rašantį? Aš nemačiau", — 
po politologų susitikimo su preziden
tu ironiškai kalbėjo L. Bielinis. 

Jis komentavo spaudoje aprašy-

Viktoras Uspaskichas 

tus V. Uspaskicho susitikimus su 
Lietuvos gyventojais, kuriuose Dar
bo partijos vadovas suabejojo prezi
dento Valdo Adamkaus atmintimi 
bei lietuvių kalbos žiniomis. 

Nukelta į 6 psl. 

Lietuva mokosi 
rasinės lygybės 

abėcėlės 
Kaunas/Vilnius, vasario 9 d. 

(BNS) — Nuo Nepriklausomybės pa
skelbimo praėjus 15 metų, Lietuva 
susiduria vis su naujomis sociokul
tūrinėmis problemomis. Lygių gali
mybių kontrolieriaus tarnyba aiš
kinsis, kodėl Kaune už juodaodžio 
pristatytas iš gėlių salono puokštes 
klientai moka daugiau nei už tas, 
kurias atveža baltaodis. 

Skundą kontrolieriui pateikusį 
kaunietį nustebino tai, kad firma už 
gėles pristatančio husaro uniforma 
aprengto juodaodžio paslaugas pra
šo 40 litų, kai tuo tarpu tokios pat 
baltaodžio „husaro" paslaugos įver
tintos 25 litais. 

Tai pirmas skundas dėl rasinės 
diskriminacijos nuo tarnybos veiklos 
pradžios. 

Pažeidėjui bus siūloma nu
traukti diskriminuojančius veiks
mus. 

Gėlių salono vienas savininkų 
Sigitas Mankus sakė neketinąs nu
traukti šios paslaugos, nes „nemato 
jokios diskriminacijos". 

„Mes parduodame paslaugą, o 
ne negrą", — sakė S. Mankus. 

Jo teigimu, pernai už abiejų 
kurjerių paslaugas galiojo vienoda 
kaina — po 25 litus, tačiau juodao
džio „husaro" niekas nesamdydavo. 

„Pakėlėme jo paslaugos kainą, 
ir jis iškart pasidarė paklausus. 
Kaune daug žmonių, kurie sutinka 
mokėti daugiau, norėdami parodyti, 
kad gali mokėti daugiau", — sakė S. 
Mankus. 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • WWW.DRAUGAS.ORC 

alkoholio, religinėms sektoms prik
lausančių asmenų atžvilgiu. 

Tyrimų duomenimis, svarbiau
sios jaunų žmonių vertybės yra šei
ma, materialinė gerovė, išsimoksli
nimas, darbas, draugai ir laisva
laikis. Jaunas žmogus vis sėkmin
giau prisitaiko šiandieninėje darbo 
rinkoje. Palyginti su 2000 metais, 
beveik dvigubai išaugo visiškai pa
tenkintų savo darbu jaunų žmonių 
procentas. Nukelta į 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

Sporto apžvalga. 
Ne vien atletai ruošiasi 
žiemos olimpiadai. 
Kai nelaimė aplanko. 
Teisėjas Alito, abortai 
ir JAV Konstitucija. 
Kol gaudomi pagūžliai, 
šamai jaučiasi saugūs. 
Dievo valia. 
Lietuvių fondo lūkesčiai 
ir rūpesčiai. 
Geras darbas save giria. 
Piliečiams liepiama 
ilsėtis. 
Trispalvė Čikagoje. 
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V a l i u t ų s a n t y k i s 
1 USD — 2.883 LT 
1 EUR — 3.452 LT 
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SPORTO 
Sportas LIETUVOJE 

APŽVALGA „ŽALGIRIS" ŽENGIA BE PRALAIMĖJIMŲ 

Turistus į Lietuvą ketinama 
vilioti sporto paslaugomis 

bei renginiais 
Kūno kultūros ir sporto 

departamente įvyko KKSD ir 
Valstybinio turizmo departa
mento vadovų, skyrių vedėjų 
bei specialistų susitikimas, 
kuriame aptar tas galimas 
abiejų institucijų glaudesnis 
bendradarbiavimas sporto ir 
turizmo srityje. 

Pirminė bendradarbiavi
mo kryptis — Lietuvos vy
riausybės 2004-2008 progra
ma, pagal kurią numatyta 
įkurti poilsio, turizmo, svei
katos ir sporto sąjungą, kuri 
sutelktų universitetus ir mo
kyklas, vyriausybę bei verslą, 
šalies visuomenę formuoti ir 
įgyvendinti sveikos gyven
senos politiką. 

Pagal Europos standartus Lie
tuvoje bus siekiama modernizuoti 
sporto renginiams skirtas sporto 
bazes didelio meistriškumo sporti
ninkams, bus skatinamas tarptauti
nių sporto renginių organizavimas 
Lietuvoje. 

KKSD generalinis direktorius 
Algirdas Raslanas pasiūlė sudaryti 
darbo grupes, į kurių sudėtį būtų 
įtraukti abiejų institucijų specialis
tai, taip pat kiti kompetentingi 
asmenys, galintys parengti koncep
ciją ir veiklos planus. 

Valstybinio turizmo departa
mento direktorius Alvitis Lukoše-

KKSD generalinis direktorius 
Algirdas Raslanas. 

vičius pritarė tokiam darbo mode
liui. Savo ruožtu jis atkreipė dėmesį 
į jiems aktualų klausimą ir pasiūlė 
organizuoti susitikimą su Lietuvos 
kūno kultūros akademijos, kurioje 
rengiami sporto ir turizmo vady
bininkai, vadovais bei specialistais. 

Susitikime taip pat sutarta 
glaudžiau bendradarbiauti keičian
tis informacija apie Lietuvoje vyks
tančius sporto renginius, kurie pa
dėtų pritraukti daugiau turistų, po
puliarinti Lietuvos sportą įvairiose 
turizmo parodose, galbūt pristatant 
Lietuvą į pagalbą pasitelkti ir gar
siausius Lietuvos sportininkus. 

ELTA 

Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 
ir SEB Baltijos krepšinio lygos 
(BBL) pirmenybių rungtynėse sek
madienį lyderis Kauno „Žalgiris" 
namuose sutriuškino Klaipėdos 
„Neptūną" 110:78 (34:19, 26:19, 
28:23, 22:17). Nugalėtojams Dar-
jušas Lavrinovičius ir Paulius Jan
kūnas pelnė po 20 taškų, Tanoka 
Beard surinko 18 taškų ir atkovojo 
10 kamuolių, o Jonas Mačiulis 
pridėjo 12 taškų. Klaipėdos koman
dai Jerome Coleman pelnė po 16 
taškų, Vaidotas Pečiukas — 14. 

Be pralaimėjimų žengiantis 
„Žalgiris" LKL čempionate iškovojo 
dešimtąją, o BBL pirmenybėse — 
jau 23-iąją pergalę. „Neptūnas" su 
keturiomis pergalėmis iš 11 galimų 
LKL turnyro lentelėje užima ket
virtąją vietą, o BBL Čempionate (7 
pergalės/14 pralaimėjimų) yra 11-
as. 

Kitose BBL rungtynėse Kauno 
„Atletas" namuose 98:80 (21:12, 
24:24, 18:21, 35:28) nugalėjo Lie
pojos „Livu alus" klubą, kuriam 
atstovauja penki lietuviai. Nuga
lėtojams Nerijus Varnelis pelnė 26 
taškus, Ridas Globys — 20, Robertas 
Stankevičius — 19, Egidijus Mika
lajūnas — 12. 

Svečių gretose geriausiai žaidė 
Justinas Pavlavičius, per 25 min. 
pelnęs 20 taškų (dvitaškiai 6/9, tri
taškiai 2/6, baudos 2/3) ir atkovojęs 
7 kamuolius. Svajūnas Airošius per 
23 min. surinko 10 taškų (0/2, 2/4, 
4/6), o 26 min. žaidęs Valdas Dabkus 
įmetė 7 taškus (1/5, 0/4, 5/8) ir at
kovojo 7 kamuolius. Valdemaras Sa-
vostajanovas ir Mindaugas Janiška 
nebuvo registruoti rungtynėms. 

„Atletas" (6/15) užima 14-ąją 
vietą, o „Livu alus" (6/16) žengia 15-
as. Justo Cesnavičiaus komanda 
Valmieros „Lačpleša alus" svečiuose 

dorino fiooe 

OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ 
KAIMELYJE SUPLAZDĖJO 

LIETUVOS VĖLIAVA 
Trečiadienį Turino žiemos olim

pinių žaidynių kaimelyje iškilmingai 
pakelta Lietuvos vėliava. 

Pasak Lietuvos tautinio olim
pinio komiteto (LTOK) svetainės in
ternete, kartu su misijos Turine 
vadovėmis Vida Venciene bei Ijole 
Domarkiene, iškilmėse dalyvavo 
biatlonininkas Karolis Zlatkauskas, 
Lietuvos slidinėjimo federacijos ge
neralinis sekretorius Romualdas 

Glazauskas ir gydytojas Vladas 
Sklizmantas. 

Žaidynių organizatorių teigimu, 
žiemos olimpiadoje Turine dalyvaus 
79 šalių sportininkai. Prieš ket
verius metus Salt Lake City (JAV) 
olimpiados atidarymo parade žygia
vo 77 delegacijos, o vėliau prisijungė 
78-oji šalis — Kosta Rika. 

Lietuvos olimpinės misijos Turi
ne vadovės Vidos Vencienės teigimu, 

*,)*-• v, , ! i d i nen rno « r ) ' / v t>o i o l i m p i a d o s m e t u vyks Sestriere vietovėje. T u r i n o 
p r " ; v ' :n : - -)je 

XX žiemos olimpiada šiemet vyks 
vasario 10-26 d. Turino mieste, Ita
lijoje. „Mole Antonelliana" pastatas — 
Turino simbolis, pastatytas tarp 1863 
ir 1889 m. Šiame 167,5 m aukščio pas
tate yra [kurtas Nacionalinis kino 
muziejus. 

Lietuvos atstovai olimpiados atida
rymo iškilmėse penktadienį į Turino 
stadioną įžengs 47-ti. 

Lietuvos vėliavą atidarymo iš
kilmėse neš Calgary (Kanada) žie
mos žaidynių olimpinė čempionė bei 
misijos Turine vadovė V. Venciene. 

Pasak LTOK, Turino mero Ser-
gio Chiamparino kvietimu žaidynių 
atidarymo iškilmes svečių tribūnoje 
stebės ir Europos parlamento narys 
Vytautas Landsbergis. 

ELTA 

nusileido Tartu „TU-Rock" krep
šininkams 64:74 (23:16, 10:22, 
14:19, 17:17). Lietuvis per 25 min. 
surinko 17 taškų (5/8, 0/1, 7/8) ir 
atkovojo 6 kamuolius. Valmieros 
ekipa (10/11) užima devintąją pozici
ją, o „TU-Rock" (7/15) yra 12-as. 

(Elta) 

IŠTRAUKTI 
VARŽYBŲ 

BURTAI 
Trečiadienį Portugalijoje iš

traukti 2006 metų Europos jaunimo 
(iki 21 metų) futbolo pirmenybių 
finalinio varžybų etapo burtai, aš
tuonias komandas suskirstą į dvi 
grupes. 

Penkiskart turnyro nugalėtojos 
bei čempionės titulą ginančios Ita
lijos vienuolikės varžovėmis B gru
pėje bus Danijos, Olandijos bei 
Ukrainos jaunimo rinktinės. 

A grupėje rungtyniaus Portuga
lijos, Prancūzijos, Serbijos ir Juod
kalnijos bei Vokietijos ekipos. 

Europos jaunimo futbolo čempio
natas Portugalijoje vyks gegužės 23 
- birželio 4 dienomis. Dvi geriausios 
kiekvienos grupės komandos iškops 
į čempionato pusfinalį. ELTA 
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KAI NELAIME 
APLANKO 

IONAS KAZIMIERAS 
BURDULIS 

Sausio 30 d. Žinių radijo laidoje 
„Įvykiai ir komentarai" buvo kalba
ma apie Telšių gyventojus ištikusią 
nelaimę, dėl kurios buvo sugadintas 
ar netgi žuvęs jų turtas. Laidos 
dalyviai prabėgomis užsiminė apie 
tai, kad draudimo bendrovės steng
sis žmonių patirtus nuostolius įver
tinti ir atlyginti kuo mažiau. 

Gaila, kad toks opus klausimas 
buvo tik užkliudytas ir liko išsamiau 
nepatyrinėtas. Galima suprasti lai
dos autorius, — šį kartą studijoje 
nebuvo reikalą išmanančių specia
listų. Tuo tarpu tą pačią dieną žinių 
laidose buvo daug kartų transliuotas 
pranešimas, neva draudimo ben
drovės patiria neregėtų nuostolių — 
draudėjams už patirtus nuostolius 
išmokamos sumos jau pradeda vir
šyti draudimo įmokų sumas. 

Atrodytų, jog draudimo verslą 
Lietuvoje ištiko bankrotas. Įdomu, 
jog šis pranešimas yra pakankamai 
miglotas. Ką reiškia toks „nuostolin
gas" įmokų ir išmokų sugretinimas? 
Juk visuotinai žinoma, kad apdrau
džiant turtą draudėjui reikia įmo
kėti tokią sumą, kuri sudaro tik ne
didelę apdrausto turto vertės dalį. 
Draudimo verslo esmę sudaro tai, 
kad draudiko fondas, iš kurio jis 
atlygins draudėjų nuostolius, yra 
sudaromas sukooperuojant didelę tų 
draudėjų aibę. Pavyzdžiui, jeigu 
draudimo bendrovėje turtą nuo gais
ro apdraus tūkstantis gyventojų ir 
įmokės tik vieną procentą bendros 
turto vertės, tai jeigu kils gaisras ir 
bus visiškai sunaikintas dešimties 
gyventojų turtas, nuostoliams pa
dengti bus sunaudotos visos šiai 
draudimo rūšiai draudiko sukauptos 
lėšos. 

Pateiktas pavyzdys gali sukelti 
įtarimą, kad draudimas yra didžiau
sios rizikos verslas. Pastaruoju metu 
tik ir girdime apie gaisrus. Tačiau 
anaiptol taip nėra. Draudimo ben
drovių vadovai ir darbuotojai (drau
dikai) savo verslą labai gerai iš
mano, ko nepasakysi apie jų paslau
gomis besinaudojančius žmones 
(draudėjus). Be to, draudikai savo 
versle dažnai naudoja įstatymų 
spragomis ir nesąžiningais triukais. 
Praktikoje labai reti atvejai, kai 
atlyginamas visas nuostolis. 

Kaip tai atsitinka? Visų pirma 
draudikų sąmonėje apdrausto turto 
vertė ir atlygintino nuostolio dydis 
— skirtingi dalykai. Draudikas visa
da pareikš abejonę dėl patirtų nuos
tolių, nes žmonės už patirtus nuos
tolius dažnai nori gauti kuo didesnę 
kompensaciją, o draudikas — atly
ginti kuo mažiau. Sis nuostatų skir
tumas kaip tik ir sudaro liūto dalį tų 
draudiko pajamų, kurios įskaitomos 
į jo pelną. Draudimo kompanijų pel
nas susideda iš dviejų komponentų 
— iš sumos, kuri lieka iš draudikų 
surinktų draudimo įmokų, iš jų 
atskaičius išmokas draudėjų nuosto
liams padengti, ir iŠ nekompensuotų 
sumų, kurios lieka draudikui, pilna 
apimtimi nepripažinus draudėjų 
patirtų nuostolių. 

Galimybė sumažinti nuostolių 
dydį pasiekiama labai paprastai. 
Sakykim, gaisro metu buvo sunai
kinti arba nepataisomai sugadinti 
baldai. Draudikas įvairiausiais bu
dais stengsis iš draudėjo Mdanflti, 

kuriais metais tie baldai buvo pirkti, 
ir prašys pirkimo dokumentų. Arba, 
sudegus svirnui, prašys įrodymų, 
kiek jame ko buvo — grūdų, trąšų, 
prietaisų, padargų bei jų įsigijimą 
patvirtinančių dokumentų. Tuo at
veju, jeigu reikalaujami dokumentai 
bus pateikti, draudikas būtinai 
įvertins baldų, prietaisų nusidė
vėjimą, tarsi per kelerius metus sta
las ar lova būtų netekę dalies savo 
vertės ir būtų tapę mažiau tinka
mais naudotis pagal jų paskirtį. 

Todėl įvertinant nelaimės metu 
padarytus nuostolius reikia būti 
labai atidiems ir atsiminti, jog 
draudimo bendrovei atlyginus ne 
visą nuostolių sumą, yra galimybė 
kreiptis į teismą ir išreikalauti, kad 
nuostoliai būtų atlyginti teisingai. 
Greta pranešimų, neva draudimo ir 
išmokos viršija sukauptas sumas, 
pasirodė ir kiti, — jog Telšių gyven
tojams reikia užpildyti painias anke
tas, pagal kurias draudimo ben
drovės vėliau atlygins patirtus nuos
tolius. 

Turint omenyje visa, kas pa
sakyta aukščiau, telšiečiams (ir 
kitiems nelaimės ištiktiems žmo
nėms) derėtų būti apdairesniems ir 
mažiau pasitikėti draudimo ben
drovių noru kuo geriau atlyginti 
žmonių patirtus nuostolius. Susi
dariusioje situacijoje visų pirma 
reikia patiems pasirūpinti savo 
reikalais, nes niekas nesamdo vilkų 
ganyti avių. Didelio masto nelaimės 
atveju kiekvieno namo gyventojams 
iš savo tarpo reikėtų sudaryti ko
misiją nelaimės mastams kiekvie
name bute nustatyti ir aktuose tiks
liai surašyti patirtus nuostolius bei 
jų sumas. Būtų itin pageidautina, 
jeigu šiose komisijose kaip nesuin
teresuoti atstovai galėtų dalyvauti 
po vieną savivaldybės tarnautoją. 
Tokie aktai vėliau būtų pati geriau
sia priemonė išreikalauti iš drau
dikų kompensacijas nuostoliams 
atlyginti arba kaip pretenzijų pag
rįstumo įrodymas, jeigu reikalas 
pasiektų teismą. 

Be abejo, norėtųsi tikėtis, jog 
draudimo bendrovės nelaimės ištik
tiems žmonėms parodys pareigos 
supratimą ir gerą valią kartu su 
sąžiningumo pavyzdžiu. Tačiau ir 
patys žmonės privalo neužmiršti, jog 
kiekvienas turi ginti savo interesus, 
bet ne teisybės ieškoti, nes teisybė 
po pasaulį vaikšto nuoga ir basa, su 
elgetos lazda ir krepšiu. 

DANUTE BINDOKIENE 

Ne vien atletai ruošiasi 
olimpiadai 

Daugelis Turino (Italija) 
miestą sieja su garsiąją drobule, 
kurioje atsispindi palaidoto Kris
taus kūnas, nes, krikščioniško pa
saulio įsitikinimu, į tą drobulę bu
vo suvyniotas nuo kryžiaus nuim
tas Jėzus, prieš Jį paguldant į ka
pą. Nepaisant mėginimų ir šią 
drobulę paversti tik senu audinio 
gabalu, yra pakankamai ir mok
slinių įrodymų apie jos auten
tiškumą, o, pagal Katalikų Baž
nyčios tradiciją, Turino drobulei 
jokių naujų įrodymų nereikia, nes 
ji tikrai yra didžioji žmonijos 
relikvija — Kristaus mirties ir 
prisikėlimo liudininkė. 

Tačiau šiuo metu Turinas mi
nimas kita prasme — kaip žiemos 
olimpiados vietovė, į kurią jau ren
kasi viso pasaulio atletai dalyvauti 
įvairiose žiemos sporto šakose ir 
varžytis dėl aukso, sidabro ar 
bronzos medalių. Kadangi olimpia
dos atidarymo iškilmės visai čia 
pat, kiek keista, kad apie šį svarbų 
įvykį palyginti mažai kalbama ir 
rašoma. Nejaugi pasaulio žiniask-
laida negali bent trumpai atsi
plėšti nuo žiaurumų, neapykantos, 
karo, terorizmo ir keršto, susitel
kiant ties pačiu žymiausiu taikos 
ir geravališkų varžybų tašku — 
olimpiada? 

Italija šiam įvykiui nuoširdžiai 
ir stropiai ruošiasi, nes jai teko lai
mė (gal kai kas to laime ir neva
dintų) būti ne tik tūkstančių sve
čių iš užsienio, bet ir daugybės val
stybių galvų bei žymių pareigūnų 
šeimininke. Paruošti arenas, sta
dionus ir kitas įrangas žiemos 
sportui šiuo metu, atrodo, pats 
lengviausias darbas, nes rengėjai 
žino, ko reikia ir stengiasi tai pa
daryti. Kur kas sudėtingesnis už
davinys yra atletų, žiūrovų ir 
aukštų svečių apsauga. Čia Italija 
darbuojasi ramiai, nepasiduodama 
isteriškam skubėjimui ir baimei. 
Prisimenant rūpestį apsauga 2004 
metais Graikijoje vykusios vasa
ros olimpiados metu, Turinas atro
do net kiek apsnūdęs, apatiškas. 

Bet taip tik atrodo. Sakoma, 
kad sutelkta 15,000 policininkų, 
karių ir kitų asmenų, pasiruošusių 
susidoroti su bet kokiais pavojais, 
net biologiniais, cheminiais ir 

branduoliniais teroristų išpuoliais. 
Trys šimtai slidininkų patruliuos 
kalnų slidinėjimo vietovėse; šunes, 
išmokyti suuosti srogmenis, padės 
tikrinti žiūrovus prie įėjimo į sta
dionus; NATO lėktuvai raižys 
padangę, dairydamiesi galimų pa
vojų. Visgi apsaugai numatoma 
išleisti 250 milijonų dolerių suma 
tesudaro apie ketvirtį išlaidų, ku
rios buvo skirtos 2004-ųjų vasaros 
olimpiadai Atėnuose. Kai kurios 
užsienio valstybės išreiškė susirū
pinimą, kad apsauga Turine nebus 
pakankama, nes Italijoje gyvena 
daug musulmonų imigrantų, be to, 
jos kariuomenė padeda Amerikai 
Irake, o valdžia turi artimus ryšius 
su Vašingtonu. Bet ar šiandien bet 
kur pasaulyje galime jaustis sau
gūs? 

Reikia visgi tikėtis, kad būgš
tavimai nepasitvirtins ir apsauga 
bus pakankama. Kaip žinome, 
olimpiada tęsis 17 dienų, o atle
tams teks rungtyniauti ne tik sta
dionuose, bet plačiose apylinkėse. 
Pagal olimpinių žaidynių tradici
jas, visi susipriešinimai olimpiados 
metu turi būti padėti į šalį: vienin
telis kovos laukas — atletų pasi
ruošimas ir jų varžybos. Iš dalies 
„olimpinė taika" per paskutinius 
dešimtmečius tikrai buvo įgyven
dinta, žinoma, ne be ypatingo ap
saugos paruošimo ir įvedimo. Ta
čiau šiuo metu kino teatruose ro
domas filmas, pavadintas „Mu-
nich", liudija, kad ir olimpinėse 
žaidynėse teroristai nesidrovi pra
lieti kraujo. Filmas primena 1972 
metais vykusią olimpiadą Miun
chene (Vokietijoje), kai ginkluoti 
palestiniečiai nužudė vienuolika 
Izraelio atletų. Pasibaisėjimas šiuo 
smurtu ir pasipiktinimas buvo 
kone visuotinis, nes tais laikais 
teroristiniai išpuoliai buvo dar 
naujiena. Šiandien tai jau kone 
kasdienybė ir tik geras pasiruoši
mas gali išgelbėti žiemos ar va
saros olimpiadas nuo tokių smurto 
veiksmų pasikartojimo. 

Linkime, kad visi atletai, tarp 
jų ir nedidelė lietuvių grupelė, 
būtų saugūs, sėkmingai kovotų 
savo pasirinktose sporto šakose ir 
pasiektų laimėjimų. 

Šios „spindulietės" — „Spin
dulio" jaunių šokėjų grupės mer
gaitės, pasiruošusios atlikti pro
gramą Čikagos miesto centre — 
Daiey PJaza, Vasario 16-osios 
šventėje. Pirmoje ei!, iš kairės: 
Daina Varnaitytė, Aleksa Raz
maitė; II ei!.: Daina Norušiūtė, 
Regina Čyvaitė, Daiva Ragaitė, 
Sigita Poskočimaitė; Iii eil.: 
Andrea Sasgen. Andrea Radick, 
Gintare Radvilaitė, Kristina 
Quinn, Kristė Annarino, Daina 
Annarino, Saulė Grybauskaitė. 
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TEISĖJAS A L I T O , 
KONSTITUCIJA IR ABORTAI 

ALEKSAS VITKUS 

Po ilgų diskusijų, pasisakymų ir 
apklausinėjimų JAV Senatas savo 
sausio 31 d. posėdyje 58-42 balsų 
dauguma buvęs 3-io federalinio apy
gardos apeliacinio teismo Philadelp-
hia, PA, teisėjas Samuel Alito, Jr. 
pagaliau buvo patvirtintas kaip pats 
naujausias JAV Aukščiausiojo teis
mo teisėjas (justice). 

Bet ir po patvirtinimo spaudoje 
vis dar matėme apgailestavimų, kad, 
štai, turime naują teisėją, kuris yra 
žinomas dėl savo konservatyvaus 
nusistatymo abortų, santuokų, šei
mos bei moterų teisių atžvilgiu. 
Daug kas nusivylę klausia: „Kodėl 
ne dar viena moteris teisme?" O 
University of Chicago profesorė Mi-
chelle J. Zimet šitaip aimanuoja: 
„Labai negerai, kad dar viena mer
gaičių karta užaugs pasaulyje, ku
riame vyrai (8 prieš 1) spręs jų liki
mą". 

Alito buvo prez. Bush nominuo
tas kandidatu į pensijon išeinančios 
teisėjos Sandra Day O'Connor postą 
pereitų metų spalio mėnesį, po to, 
kai ankačiau prezidento pasiūlyta 
kandidatė, Baltųjų rūmų patarėja 
Harriet Miers turėjo išgyventi daug 
priekaištų dėl savo tariamo stygiaus 
patyrimo aukštuose teisminiuose 
reikaluose, po ko ji tuomet atsiėmė 
savo kandidatūrą. Alito buvo žino
mas ar bent įtariamas dėl savo 
nusiteikimo abortų leistinumo 
klausimu. Mums, katalikams, kurių 
religija yra griežtai priešinga abor
tams, ar, kitaip sakant — negimusių 
kūdikių žudymui, gal yra įdomu 
žinoti, kad Alito, 55 metų amžiaus, 
yra šeimos žmogus, praktikuojantis 
katalikas. Dar įdomiau yra faktas, 
kad, pirmą kartą JAV istorijoje, 
Aukščiausiame jos devynių teisėjų 
teisme katalikai dabar turės 5:4 dau
gumą. 

Kataliku problema 

Kad katalikai Amerikos politiko
je ilgus dešimtmečius buvo nepagei
daujami, ir gal net diskriminuojami, 
nėra paslaptis, dėl kurios šiandien 
prisipažįsta ir buvę aštrūs katalikų 
priešininkai. Demokratas Alfred 
Emanuel Smith (1873—1944), ketu
rias kadencijas buvęs New York val
stijos gubernatoriumi, populiarus ir 
žinomas kaip progresyvus socialinių 
reformų veikėjas, net tris kartus ban
dęs tapti Amerikos prezidentu, bet 
1928 m. buvo stipriai „sumuštas" res
publikono Herbert Hoover, ir svar
biausia dėl to, kad buvo katalikas. 

Padėtis Amerikoje katalikams 
nedaug pasikeitė ir toliau. Kai 1960 
m. Jack F. Kennedy pasiskelbė de
mokratų partijos prezidentiniu kan
didatu, daugumas politikų, demok
ratų ir respublikonų, bijodami, kad 
katalikas prezidentas klausys ir 
seks popiežiaus ar Vatikano nurody
mus, jo kandidatūrą nelabai norėjo 
priimti, ir tik kai Kennedy nedvi
prasmiškai prižadėjo būsiąs atsa
kingas tik Amerikos konstitucijai ir 
neklausysiąs jokių galimų Bažnyčios 
nurodymų, jis buvo išrinktas pirmu 
Amerikos prezidentu-kataliku, nu
galėjęs respublikonų kandidatą 
Richard M. Nixon vos 49.7 prieš 49.6 
proc. populiarių balsų skirtumu. 

Katalikams geriau sekėsi su 

Aukščiausiojo teismo teisėjais. 
Pirmasis katalikas patekęs į tą teis
mą buvo tik 1836 metais prezidento 
Andrevv Jackson nominuotas Roger 
B. Taney. Nuo to laiko šitame teisme 
beveik visuomet būdavo bent vienas 
katalikas. Religinė tolerancija, atro
do, augo, ir pirmu teisėju žydu 1916 
m. tapo Louis D. Brandeis. 1967 m. į 
teismą pateko ir pirmas afro-ameri-
kietis, Thurgood D. Marshall, miręs 
1993 metais. Pirma moteris (1981 
m.) buvo dabar į pensiją išėjusi 
Sandra Day O'Connor, įskaitant 
neseniai išrinktą vyriausiąjį Aukš
čiausiojo teismo teisėją John Ro-
berts, Jr., dabar teisme yra dar 
keturi katalikai. 

nėra virš įstatymo. 
Dėl pilietinių teisių kandidatui 

Alito buvo bandoma prikišti jo seną, 
dar iš universiteto ar Princeton 
teisės mokyklos laikų, priklausymą 
prie politinės studentų grupės, kuri 
tuomet priešinosi prieš universitete 
bandytas įvesti specialias teises 
(affirmative action) moterims ir kito
ms (suprask: rasinėms) mažumoms. 
Alito aiškino, kad jis, nors ir nebuvo 
aktyviu tos grupės veiksniu, vis 
dėlto norėjo išvengti, kad suteikimas 
specialių teisių mažumoms nepa
žeistų daugumos teisių. 

Čia ir įvyko garsi „dvikova" tarp 
sen. Kennedy ir Teisminio kongreso 
komiteto vadovo sen. Arien Specter 

JAV Aukščiausiojo teismo teisėjas Samuel Alito, Jr. 

Alito vargai 

Kelis mėnesius trukusioje prieš 
ir už teisėją Alito propagandoje, kan
didatas buvo labiausiai puolamas dėl 
jo praeityje darytų teisminių spren
dimų, kurie lyg ir rodė jo asmenišką 
nusistatymą prieš abortus. Alito 
prisipažino, jog jis dar 1985 m. buvo 
pareiškęs, kad „konstitucija negina 
abortų teisės". Agresyviai klausinė
jamas, ypač sen. Edward Kennedy 
(D-MA), jis drąsiai pareiškė, kad tai 
jo asmeniška nuomonė, sakydamas, 
kad „mano asmeniška nuomonė ne
bus faktorius mano teisminiams 
sprendimams". 

Alito per vieną net 18 valandų 
trukusį apklausinėjimą turėjo atsa
kyti į daugiau kaip 700 klausimų, 
kurių dauguma rišosi su aborto, 
prezidentinės galios ir žmogaus pi
lietinių teisių klausimais. Dėl aborto 
jis pasisakė, kad gerbsiąs buvusius 
Aukščiausiojo teismo sprendimus, ir 
tuojau ryžtingai atsisakė pareikšti, 
jog garsusis teismo 1973 m. sprendi
mas vadinamoje „Roe vs. Wade" by
loje yra nepajudinamas teismo 
sprendimas, kuris niekada negalės 
būti pakeistas. 

Tarnavęs prez. Reagan adminis
tracijoje, Alito buvo tada paruošęs 
dokumentų, kuriuose jis argumenta
vo už didesnes prezidentines teises. 
Jam tai prikišo demokratai, kurie 
šiandien labai nenori sutikti su ta
riamu prez. Bush įstatymų laužymu, 
bandant kovoti prieš terorizmą, į tai 
Alito griežtai pasisakė esąs nuo
monės, jog niekas, net prezidentas, 

(R-PA), kuris nutildė gražbylį, bet 
aiškiai įpykusį Massachusetts sena
torių jam sakydamas: „Aš šio ko
miteto pirmininkas, ir aš čia darysiu 
taip, kaip man atrodo tinkama". 

Apklausinėjimų pradžioje Alito 
gana nuoširdžiai pasipasakojo apie 
savo vargingą gyvenimą darbininkų 
klasės apylinkėje New Jersey valsti
joje, ir apie savo jaunystę neturtingo 
italo imigranto šeimoje. Jo nelabai 
ištaigingas ar iššaukiančiai turtin
gas apsirengimas bei jo žmonos 
ašaros matant savo vyrą taip ne
gailestingai kamantinėjamą nema
žai senatorių palenkė į jo pusę, kad 
net ir sen. Durbin (D-IL) pasisakė, 
nežinąs kaip balsuoti. 

Bet balsai prieš Alito nenurimo. 
Štai, „Chicago Tribūne" dar sausio 
24 d. laidoje University of Chicago 
teisių profesorius Geoflfrey R. Stone 
komentarų puslapyje paskelbė gerai 
pagrįstą savo straipsnį, kuriam gana 
vykusiai iškelia kai kuriuos Alito 
teisminės praeities sprendimų ne
suderinamumus, ir pavadino savo 
straipsnį „Kodėl Senatas neturėtų 
Alito patvirtinti". Tame straipsnyje 
Stone pripažįsta, kad Alito yra 
gudrus, patyręs ir išmintingas juris
tas. „Deja", — sako profesorius, — 
prezidentas Bush arogantiškai pa
sirinko Alito, Žinodamas, kad, jam 
pakliuvus į Aukščiausiąjį teismą, 
Bush galės tikėtis sprendimų, kurie 
jam duos dar daugiau nekonsti-
tucinių teisių kariaujant prieš glo
balinį terorizmą". O juk žinome, 
koks daba- vksta didelis šurmulys 
dėl tikn įsivaizduojamu : r z 

Bush pažeidžiamų piliečių privatu
mo ir kitokių teisių. Abortų klau
simu profesorius nepasisakė. 

„Posterity" yra negimę 
kūdikiai 

O abortai mums katalikams yra 
labai svarbūs. Pratarmė (preamble) į 
Amerikos konstituciją skamba maž
daug šitaip (laisvas mano vertimas): 
„Mes, Jungtinių Valstijų žmonės, 
kad sudarytume tobulesnę Sąjungą, 
įvestume teisingumą, sukurtume 
vidinę ramybę, užtikrintume krašto 
gynybą, sukurtume ekonominę ge
rovę ir užtikrintume laisvės malonę 
ne tik sau, bet ir mūsų palikuonims 
(posterity), šiuo įšventiname ir išlei
džiame į pasaulį šią Jungtinių Ame
rikos Valstijų Konstituciją". 

Konstitucijos autoriai palaimin
tos laisvės norėjo ne tik sau, bet ją 
žadėjo ir savo palikuonims (posteri
ty). Tiesa, prisipažinkime, pradžioje 
ne visi tą laisvę gavo. Vergija buvo 
panaikinta prez. Abraham Lincoln 
tik 1863 metais, ir patvirtinta XIII 
Konstitucijos pataisa. Juodieji ame
rikiečiai gavo laisvę ir balsavimo tei
sę, nors gal ir nevisišką. Tik 1920 (!) 
metais XIX Konstitucijos pataisa 
suteikė ir moterims balsavimo teisę. 
Indėnai tapo visateisiais piliečiais, 
nors dažnai vien tik teorijoje. Visos 
tos pataisos vis plačiau teikė, nors ir 
labai pavėluotai, Konstitucijos auto
rių palikuonims (posterity) pream
bulėje prižadėtų teisių. 

Bet 1973 m. Aukščiausiasis teis
mas savo „Roe vs. Wade" bylos 
sprendimu tiems palikuonims sau-
vališkai ar užgaidingai atėmė ne tik 
laisvę, bet ir teisę į gyvybę bei gyve
nimą. Kas tie palikuonys? Juk tai 
mūsų negimę ar beveik gimę kūdi
kiai, kuriuos teismas leido žudyti, 
prisidengus naujai išrasta „moters 
pasirinkimo teise". Cinikas pasa
kytų, kad jei tokia teisė iš tikrųjų 
egzistuoja, tai kodėl yra draudžiama 
prostitucija ar savižudybė? Ar tai ne 
visiškas Konstitucijos ir jos pream
bulės paniekinimas? 

Vertėtų visgi prisiminti, jog ir 
Aukščiausiojo teismo nutarimai nėra 
nepajudinami. Štai, XVIII Konstitu
cijos pataisa 1919 m. uždraudė viso
je Amerikoje alkoholio gamybą, pre
kybą ir jo įvežimą į kraštą. Tie patys 
cinikai juokėsi, jog pataisos autoriai 
užmiršo parašyti, kad ir alkoholio 
vartojimas buvo uždraustas. Kiek 
tas draudimas padarė Amerikai ža
los, visi žinome. Ta klaida buvo pri
pažinta 1933 m. pravedus XXI 
Konstitucijos pataisą, panaikinusią 
aną draudimą. Gal kada Amerikos 
visuomenė bei teismai susipras ir dėl 
nelemto 1973 metų „Roe vs. Wade" 
aborto bylos sprendimo? 
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KOL GAUDOMI PUGŽLIAI, 
ŠAMAI JAUČIASI SAUGIAI 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Kai teismai vertina užsakytus 
nužudymus, didesniu nusikaltėliu 
laikomas ne žudikas, o nužudymo 
užsakovas, nes žudikas tėra įrankis 
nužudymo užsakovo rankose. Kai 
kalbame apie ČK, NKVD, MVD, 
KGB, tas represines struktūras 
reikia laikyti nusikaltimų vykdyto
jomis. Represijų įkvėpėjai ir organi
zatoriai tarsi pamirštami, nes jie, 
gerai užsimaskavę, betarpiškai rep
resijų nevykdė, egzekucijose tiesio
giai nedalyvavo. Iš tikrųjų represijų, 
prilygstančių tautiniam, religiniam 
bei ideologiniam genocidui įkvėpėja 
ir organizatorė buvo SSRS komu
nistų partija, Lietuvoje — jos pa
dalinys — Lietuvos komunistų parti
ja (LKP), LKP buvo represijų užsa
kovė, jai buvo pavaldi KGB, KGB iš 
LKP gaudavo užduotis, KGB partijai 
už nuveiktus juodus darbus ir at
siskaitydavo. Todėl Lietuvoje LKP 
CK, miestų bei rajonų komunistų 
partijos sekretorius bei jų paranki
nius reikia laikyti nepalyginamai 
didesniais nusikaltėliais už etatinius 
kagėbistus bei jų parankinius kola
borantus. 

Kai Lietuvoje LKP atsiskyrė nuo 

SSKP, kartu su šiuo aktu buvo įpirš
ta ir palaikoma nuomonė, kad parti
ja ne tik nutraukė saitus su praeiti
mi, bet tarsi atliko atgailą, kalčių 
išpirkimą. Lietuvai atgavus neprik
lausomybę, LKP sekretoriai nebuvo 
persekiojami, ėjo į valstybės valdy
mo aukščiausius postus. O štai rep
resinių struktūrų parankiniai — ko
laborantai tapo esminiais kaltinin
kais, vaizdžiai tariant, tvenkinyje ša
mai tapo saugūs, o pūgžliai gaudomi. 

Paskelbus nepriklausomybę, 
etatiniai KGB darbuotojai iš darbo 
buvo atleisti kaip kariškiai, sutei
kiant jiems socialinę globą, jų veiklos 
įslaptinimą. Neetatiniai KGB dar
buotojai kolaborantai, jų veiklą ats
pindintys dokumentai buvo atiduoti 
Liustracijos komisijos žinion, kuri 
tuos pūgžlius dabar ir meškerioja. O 
kas daroma su KGB šeimininkais 
represijų užsakovais, kur jų veiklą 
atspindintys archyvai? Kodėl nesi-
aiškinama ir neviešinama jų veikla, 
kodėl jiems neribojama galimybė 
užimti aukštas pareigas nepriklau
somoje valstybėje? 

Buvusių politinių kalinių didžiu
lėmis pastangomis KGB archyvas, 
dabar vadinamas Ypatinguoju, buvo 
paliktas buvusiuose KGB rūmuose 

Vilniuje (Gedimino pr. 40). Nors dalį 
to archyvo dokumentų kagėbistai 
spėjo sunaikinti, dalį išgabenti į 
Rusiją, tačiau likusiais dokumentais 
iki naujo Archyvų įstatymo priėmi
mo visuomenė, nors su tam tikrais 
ribojimais, galėjo naudoti. Tačiau šis 
archyvas tapo savotiška dūmų už
danga kitam, KGB šeimininkų (kom
partijos) archyvui; sutelktas dėme
sys KGB kolaborantams, atitraukė 
dėmesį nuo KGB šeimininkų. Kur gi 
tas KGB šeimininkų archyvas yra, 
kas jame šeimininkauja, koks jo 
saugumas, koks prieinamumas? Pa
sirodo, toks archyvas, kaip ir minė
tasis pavadintas Ypatinguoju, yra 
tame pačiame Gedimino prospekte, 
prieš Savivaldybės aikštę name, pa
žymėtame 12-uoju numeriu. Čia, 
kaip ir pirmajame, šeimininkauja 
Lietuvos Archyvų departamentas. 
Jame saugomas Lietuvos komunistų 
partijos dokumentų kompleksas, 
kurį sudaro XIX a. pab. — 1991 m. 
Lietuvos komunistų partijos, Lietu
vos komjaunimo, socialistų, social
demokratų bei visuomeninių organi
zacijų ir asmenų fondai. Jei KGB 
archyvų saugumu pagal išgales rū
pinosi buvę politkaliniai, visuomenė, 
tai komunistų partijos archyvai buvo 

ir išliko buvusios partinės nomen
klatūros rankose, todėl apie jų turinį 
bei saugumą pastarieji ir težino. 

Kai visuomenė, siekdama susi
tvarkyti su praeitimi, kad tvirtai 
eitų į ateitį, primygtinai reikalavo 
paviešinti genocido vykdytojus, ge
nocido užsakovai pasijuto nejaukiai, 
nesaugiai. Štai dėl to ir atsirado nau
jas Archyvų įstatymas, 70-čiai metų 
įslaptinęs tautos genocido dokumen
tus. Kodėl 70-čiai? Aritmetika pap
rasta: kompartijos veikėjai buvo ne 
jaunesni kaip 20 metų, pridėkime 15 
nepriklausomybės metų ir dar 70, 
gausime 105 metus. Tokiu būdu ko
munistiniai vadeivos nuo persekioji
mo apsidraudė iki gyvos galvos, tik 
KGB parankinių, neetatinių kolabo
rantų, jei jie neprisipažino bend
radarbiavę su KGB, dokumentai ati
duoti Liustracijos komisijai nagri
nėti bei skelbti jų pavardes. Trumpai 
tariant, Liustracijos komisijai išduo
ta licencija pūgžliams medžioti, ša
mų medžioklė įstatymu 70-čiai metų 
atidėta. Kol gaudomi tik pūgžliai, ša
mai gali jaustis saugiai. Tačiau žve
jyba Lietuvai priklausančiuose van
denyse yra jos piliečių valioje; šian
dien — įstatymas, rytoj — niekalas, 
šiandien — pūgžliai, rytoj — šamai... 

Kas bandė pažvejoti, pagavo kelias nemažas 
„cat-fish". Vieną dieną įsidrąsinom, ir nutarėme 
pasimaudyti upėje. Kapitonas nieko nesakė, bet kai 
mes iš laivo įšokome į vandenį ir tuojau pat strim
galviais iš jo iššokome, jis gardžiai juokėsi. Vanduo 
buvo nežmoniškai šaltas, jame plaukti nebuvo ga
lima, gal tik skubiai apsitrinti ar nusiprausti. Ste
bėjome visokiausių spalvų uolų fragmentus: baltus, 
pilkus, rožinius, violetinius ir kitokius, kurie nepa
prastai nuostabiai atsispindi besileidžiančios sau
lės šviesoje. Kai kurios uolos dengtos samanomis, 
paparčiais ar įvairiais žydinčiais krūmais ir šiaip 
augalais. Daug kur matyti karklų, gluosnių ir ki
tokių medžių, iš kurių pasidarome lazdas, taip 
reikalingas pusiausvyrai išlaikyti, belaipiojant po 
uolas. 

Retkarčiais sustojame patogesnėse vietose ir 
darome ekskursijas į dažnai pasitaikančius mažų 
intakų dar įdomesnius tarpeklius. Čia yra gyvačių, 
ir reikia jų saugotis, bet. sako, jos bijo žmonių, 
traukiasi nuo žmogiško triukšmo. Taip beklaidžio
jant ne kartą atradome ir senoviškus indėnų urvus, 
kuriuose jie esą slėpdavo savo maisto atsargas. 
Ypač smagu būdavo rasti kokį kalnų krioklelį, po 
kuriuo atsisėdus išsimuiluodavome ir džiaugda
vomės turį labai smagų dušą. Taip beklaidžiojant 
šalutiniais tarpekliais rasdavom ir didesnius tven
kinius, kuriuose buvo galima paplaukyti, ne taip 
kaip Colorado upės vandenyje, kuris verčia dantis 
kalenti. Nors vanduo šaltas, bet saulė karšta, ir 
džiaugiamės retkarčiais plaukdami aukštų uolų 
teikiamu pavėsiu. 

Mūsų kapitonas Randy — tikras gamtos žmo
gus. Jis su šiurpu prisimena savo ankstesnį gyve
nimą triukšmingame mieste automobilių teršiamą 
orą, eismo kamščius, spūstį, nuolatinį bėgimą ir 
džiaugiasi, kad dabar užsidirba pragyvenimą 
„nesuteptoje" gamtoje. Jo žodžiais, civilizacija yra 
tikra sifilizacija. 

Šeštadienį, gegužės 6, mes praplaukiame tą 
vietą, kur 1956 metais du dideli keleiviniai lėktu
vai susidūrė ore ir nukrito į Colorado upę. Žuvo 128 
žmonės, kurių kūnų niekas nerado. Ta proga kaž
kaip pagalvojau: „Ką aš, 54 metų senis čia veikiu, 
kai visa grupė yra tik jauni vaikinai ir keletas taip 
pat jaunų merginų? Ar man čia reikia bastytis, 
plaukti per pavojingus slenksčius, kopti tarpek
liais, kartais tankiai priaugusiais augmenija, bijoti 
gyvačių ir kitokių gyvūnų, o kartais karstytis ir sli
džiomis nuogomis uolomis? Nereikėjo bijoti tik vie
no — indėnų, ko bijodavo mjr. Powell. Seniausias 
po manęs buvo atostogaujantis buvęs „Capital 
Airlines" pilotas, 45 metų amžiaus, kuris stebė
davos, kaip aš išdrįsau leistis į tokią fiziškai reiklią 
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kelionę. 
Pietums Randy paprastai išrenka neblogą, 

nors ir mažą vietelę, su šiokia tokia apsauga nuo 
vėjo. Vakare reikia ilgiau paieškoti tinkamos vietos 
praleisti naktį. Kai pasisekdavo, rasdavome ir ne
mažą smėlingą krantą, kartais net ir su virš jo iš
sikišusiomis uolomis, kas suteikdavo visai gerą 
užuovėją nuo retų, bet pasitaikančių audringų nak
tų. Linas miega su manimi toje pačioje siaurutėje 
palapinėje, o Paulius dažniausiai mėgsta miegoti 
lauke. Įlipa į miegmaišį ir žiūri į tokį stebuklingai 
gražų dangų, Paukščių Taką, kurio niekada nega
lėtum matyti bet kokiame šviesų apsuptame mies
te. Naktimis girdime naktinių vanagų ar kojotų 
šauksmus, varlių ir kitokių amfibinių gyvūnų kur
kimą, cikadų (žiogų rūšis) monotonišką zirzimą. 

Kasdieninė rutina 

Maistas yra puikus, geros virėjos, kurioms 
padeda ir kapitonas su savo pagalbininkais. Mi-
chelle ir Sarah, abi mūsų virėjos, kažkaip sugebėjo 
per didelę kelionės dalį mus maitinti ne tik švie
žiomis daržovėmis, bet 
vieną ar du kartus net 
nustebino visus ir su jau 
mūsų išsiilgtu jautienos 
kepsniu (steak). Kai pri
trūko šviežių daržovių, 
pastebėjau, kad Sarah 
tempia iš vandens švie
žias alfalfa (liet. liucer
na?) atžalas ar daigus. 
Pasirodo, ji jas augino 
skylėtame maišiuke lai
vo gale (stern) kilvaterio 
bangose. O tie daigai turi 
labai daug proteinų. Pus
ryčiams kokių tik nori 
kiaušinių, kad ir omleto 
(kiaušinienės), ir geros 
karštos kavos. Tik neuž
miršk užsisakyti ko nori. 

Kavai naudojame vandenį iš upės, atrodo, tikrai 
švarus, bet vis tiek virėjos laukia, kol nusės net 
menkiausios drumzlės. Paulius keliasi anksti, ir, 
kai aš atsikeliu, jis jau laukia manęs su „labas 
rytas" ir garuojančia kvepiančia kava. Sumušti
niai pietums, o vakare — tikra puota, su visais 
priedais. 

Nors oru pripučiamas miegmaišis ir padeda, 
bet tai nėra tikras čiužinys. Jei minkšto smėlio ne
randu kur pasikloti, tenka atsigulti ir ant akme
nuotos žemės, tai ryte užtrunka gana ilgai, kol 
atsileidžia nugaros atgulėti kaulai bei raumenys ir 
atgauna savo normalų lankstumą. Paulius tai su
pranta, ir man padeda atsikelti. Prisimenu kai 
prieš kelerius metus, vargdamas su tais pačiais 
nugarkaulio skausmais, nuėjau pas gydytoją. Tais 
laikais modernių MRI dar nebuvo, tai diagnozei 
užteko paprastų Rentgeno (X-rays) nuotraukų. Pa
sižiūrėjęs į jas. mielas mūsų šeimos daktaras Tau
ras atsisuko į mane, ir klausia: „Ponas Vitkau, kiek 
jums metų?" „Penkiasdešimt", — sakau, nei ne
mirktelėjęs, o jis palingavo galva, ir liūdnai tik 
teburptelėjo: „Jums gal 50, bet jūsų nugarai jau gai 
apie 70". Keista, ar ne, su tokia sena nugara po 
kalnus karstytis? 

Dienos dar nėra tokios ilgos kaip vidurvasarį, 
ir todėl gana greitai sutemsta, ypač kai esi kažkur 
apačioje, vos ne mylią žemiau negu tarpeklio aukš
to krašto viršūnė ar briauna. Kadangi prieblandoje 
gerai matyti upės vagos, neplaukiame, sustojame 
nakties poilsiui gana anksti, ir po vakarienės lieka 
daug laiko pabendrauti. 

Bus daugiau. 

Radome ir tokių malonumu 
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„Pelenėje" grožio madas 
diktuoja profesionalai 

Moterims grožio niekada nebūna per daug. Gedi m:no Savickio (ELTA) nuotr. 

Vilnius, vasario 9 d. (ELTA) — 
Lietuvos parodų centre „Litexpo" 
ketvirtadienį j au 13-ajį kartą ati
daryta didžiausia Baltijos šalyse 
tarptaut inė grožio pramonės paroda 
„Pelenė". 

Šiemet paroda perėjo į tikrų pro
fesionalų rankas — jų paslaugos ir 
produktai čia tapo vyraujančiais. 

„Litexpo" direktoriaus pavaduo
tojos Kristinos Pladienės teigimu, 
viena svarbiausių parodoje atsispin
dinčių grožio pramonės rinkos ten
dencijų — pastaruoju metu gerokai 
išaugusi prestižinės, brangios kos-

Penkios partijos Vilniaus miesto 
taryboje pasiskelbė opozicija 
Vilnius, vasario 9 d. (BNS) — 

Vilniaus miesto merui Artūrui Zuo-
kui oponuojančios penkios partijos 
sostinės savivaldybės taryboje ket
virtadienį pasiskelbė opozicija. 

Kaip sakė Tėvynės sąjungos 
frakcijos sostinės taryboje seniūnas 
Kęstutis Masiulis, konservatorių, so
cialdemokratų, lenkų rinkimų akci
jos, steigiamo Lietuvos liberalų sąjū
džio ir liberaldemokratų frakcijų ta
ryboje bei partijų atstovai ketvirta
dienį pasirašė bendrą pareiškimą, 
kuriame teigia būsiantys opozicija 
dabartinei daugumai. 

Pasak K. Masiulio, minėtos opo
zicijos atstovai ketvirtadienį taip pat 
pasirašė teisinių paslaugų sutartį su 

jaunas lietuvis — religingas egoistas 

metikos pasiūla bei padidėjęs profe
sionalių grožio ir sveikatingumo pa
slaugų vartojimas, taip pat ir tarp 
vyrų. 

Anot parodos organizatorių, pa
rodoje daug patrauklių naujovių iš
vys ir tos lankytojos, kurios kovoja 
prieš celiulitą — kosmetikos pramo
nė šiam defektui gydyti jau pasitelkė 
moderniausias technologijas. 

Iš viso parodoje „Pelenė" daly
vauja 117 kompanijų iš 8 šalių. 

Net 35 proc. iš jų parodoje, o kar
tu ir Lietuvos rinkoje, prisistato pir
mą kartą. 

advokatų kontora „Baublys ir part
neriai'', kuri įgaliota miesto tarybos 
opozicijos vardu kreiptis į teismą dėl 
sausio pabaigoje organizuoto „inter
peliacijos A. Zuokui farso". 

Toks kreipimasis į teismą, K. 
Masiulio teigimu, turėtų būti baig
tas rengti jau kitą savaitę. 

„Mes, žemiau pasirašę įvairių 
frakcijų atstovai, skelbiame, kad 
esame opozicija dabartinei valdan
čiajai daugumai, susibūrusiai apie 
Vilniaus miesto merą Artūrą Zuoką. 
Nors mūsų partijų rinkiminės pro
gramos yra skirtingos, tačiau mus 
vienija įsipareigojimas sąžiningai 
dirbti vilniečių labui", — rašoma 
penkių partijų atstovų pareiškime. 

* Be i sbolas ir softbolas neiš
saugojo v ie tos vasaros olimpi
nėse ža idynėse . Taip nusprendė 
XX žiemos olimpinių žaidynių sosti
nėje Turine (Italija) posėdžiavę Tarp
tautinio olimpinio komiteto (TOK) 
Sesijos dalyviai prieš beisbolą balsa
vę santykiu 46-42 ir softbolą — 47-
43. Tai reiškia, kad beisbolininkai ir 
softbolo atstovės dėl olimpinių me
dalių paskutinį kartą kovos 2008 
metų Beijing (Kinija) vasaros olimpi
nėse žaidynėse. Kitas bandymas su
grąžinti šias sporto šakas į olimpines 
žaidynes bus galimas tik 2009 me
tais TOK Sesijoje Kopenhagoje. 

* T r e č i a d i e n į Prancūzi joje 
prasidėjo 33-čią kartą rengiamos 
daug iad ienės „Tour Mediterra-
neen" dviratininkų lenktynės. Sep
tynioliktą vietą pirmajame etape 
užėmė „Ag2R Prevoyance" koman
dai atstovaujantis Tomas Vaitkus, 
kuris 108 km distancijoje finišavo 
kartu su etapo nugalėtoju italu Da-

nilo Napolitano — po 2 valandų 35 
minučių bei 33 sekundžių. 

* Keturių pralaimėjimų iš 
ei lės NBA reguliariajame sezone 
seriją nutraukė Dariaus Songai
los Čikagos „Bulis" komanda, tre
čiadienį išvykoje 110:107 įveikęs 
Denver „Nuggets" komandą su Linu 
Kleiza. D. Songaila į aikštelės šei
mininkų krepšį įmetė 21 tašką, po 
krepšiais atkovojo 4 ir perėmė 1 ka
muolį, atliko rezultatyvų perdavimą, 
dukart suklydo bei už 6 pražangas 
buvo priverstas palikti aikštelę. L. 
Kleizos sąskaitoje — 5 taškai, 4 sug
riebti kamuoliai ir 3 pražangos. 

* NBA Žydrūno Ilgausko bei 
Martyno Andriuškevičiaus Cle-
veland „Cavaliers* komanda tre
čiadienį svečiuose 97:91 nugalėjo 
Minnesota „Timbervvolves" krepši
ninkus. Ž. Ilgauskas pelnė 21 tašką, 
po krepšiais atkovojo 8 kamuolius, 
atliko rezultatyvų pere:avimą, blo-
Kavo 2 varžovų metimus 

Atkelta i š 1 psl. 
Spaudos konferencijoje penkta

dienį organizatoriai teigė, jog jauni
mas tampa labiau egoistiškas. 

„Taip sakome todėl, kad labai 
sumažėjo jaunimo tikslas 'būti nau
dingu kitiems'. Tyrimų duomenys ro
do, jog per penkerius metus šį tikslą 
sau keliančių jaunuolių skaičius nuo 
10 sumažėjo iki 1.5 proc.", — sakė J. 
Meldžiukas. 

Išaugo jaunimo, manančio, kad 
gyvenime labai svarbu pripažinimas 
ir valdžia, procentas. 

„Vis daugiau jaunimo pabrėžia, 
jog gyvenime jiems labai svarbu būti 
pripažintais, realizuoti save ir net 
valdyti", — sakė J. Meldžiukas. 

Nors remiantis tyrimu 80 proc. 
jaunų žmonių teigė esantys laimingi, 
tačiau jaunimas labiausiai nepaten
kintas materialine padėtimi, — šis 
faktas labiausiai įtakoja migracines 
nuostatas. Bent trumpam į Vakarus 
norėtų išvykti apie trys ketvirta
daliai jaunuolių. 

„Tačiau tai nebūtinai labai ne
gatyvus reiškinys, kadangi dauguma 
jaunų žmonių išvykti norėtų laiki
nai: užsidirbti pinigų, baigti mokslus 
ar pasisemti Vakarietiškos kultūros, 
patirties ar idėjų", — sakė J . Mel
džiukas. 

Maždaug 50 procentų daugiau 
jaunų žmonių, lyginant su 2000 me
tais, skiria didelį dėmesį religijai. 

Pasak J. Meldžiuko, to prie
žastis galėtų būti suaktyvėjęs baž
nyčios ir jaunimo bendradarbiavi
mas, ši tendencija galėtų būti sieja
ma ir su vertybių atgimimu. Tačiau 
nepaisant to, daugelis jaunuolių pri
skiria save „formaliems katali
kams", ir bažnyčioje apsilanko kartą 
ar du per metus. 

Lietuvos jaunimas santūriai ver
tina pokyčius Lietuvoje — tik 37 
proc. apklaustųjų mano, kad situaci
ja Lietuvoje gerėja. 

Tyrimas visoje Lietuvoje buvo 
atliktas praėjusių metų lapkričio-
gruodžio mėnesiais. 

Politologai siūlo auklėti V. Uspaskicha 
Atkelta iš 1 psl. 

Pats V. Adamkus spaudos konfe
rencijoje sakė nekomentuosiąs V. Us-
paskicho pasisakymų. „Čia yra jo są
žinės reikalas ir aš iki to lygio nesi
leisiu komentuoti", — pareiškė pre
zidentas. 

Vilniaus universiteto Tarptauti
nių santykių ir politikos mokslų ins
tituto (TSPMI) dėstytojo L. Bielinio 
nuomone, prezidentui ir nereiktų 
reaguoti į Darbo partijos vadovo žo
džius. 

„Cia yra aukštas valstybinis lyg
muo. Prezidentą rinko visuomenė ir 
visuomenė jį gina, geriau, blogiau, 
bet gina. O dabar reaguoti į kiekvie
ną? Atsiprašau, Pravieniškėse daug 
tokių", — kalbėjo L. Bielinis. 

J is spėjo, kad būtent prezidento 
reakcijos ir siekia V. Uspaskichas. 
„Galbūt jis to ir nori — sureaguokite 
į mane tokį kvailą, kad patys tokiais 
taptumėte, todėl ir nereaguojama, 
ne tavo lygmuo, vaikine", — kalbėjo 
politologas. 

Jam pritarė ir Mykolo Romerio 
universiteto Politikos mokslų kate
dros vedėjas Antanas Kulakauskas. 

„Jūs turbūt laukiate, kad prezi
dentas sureaguotų tokiame pačiame 
lygmenyje, kaip tai daro tas versli
ninkas ir politikas. J is reaguoja ta
me lygmenyje, kuris atitinka prezi
dentinį, o verslininkas ir politikas 
reaguoja taip, kaip jis yra išmokęs. 
Jis išmokęs labai žemam lygyje, ir 
čia jam atkirtį duoda ne prezidenti
nis lygmuo, o visuomeninis", — kal
bėjo A. Kulakauskas. 

Kito TSPMI dėstytojo Alvido Lu-

košaičio nuomone, anksčiau ar vė
liau visuomenė sureaguos į V. Us-
paskicho elgesį, o prezidentas, poli
tologo nuomone, vargu, ar turėtų 
reaguoti į „pačius žemiausius politi
nės kultūros standartus". 

Pasak spaudos, pastarąjį kartą 
V. Uspaskichas apie prezidentą ne
pagarbiai atsiliepė susitikime su 
žmonėmis Kalvarijos miesto savival
dybėje. Renginio metu V. Uspaski
chas išgirdo priekaištą, jog nemoka 
lietuvių kalbos. Darbo partijos va
dovas į tai atsikirto, kad „ir prezi
dentas sunkiai rašo bei skaito lietu
viškai". 

Lapkričio pabaigoje Vilniuje vy
kusiame susitikime su visuomene V. 
Uspaskichas šaipėsi iš šalies vadovo 
amžiaus. 

Naujausiais pranešimais, Darbo 
partijos vadovas, išgirdęs minėtuo
sius komentarus, išplatino pareiški
mą, kuriame atsiprašė dėl juokų 
apie prezidento senyvą amžių. 

„Asmeniškai a ts iprašau V. 
Adamkaus už išsakytą nuomonę jo 
amžiaus atžvilgiu, — ketvirtadienį 
išplatintame pranešime cituojamas 
V. Uspaskichas. — Tai pasakiau juo
kaudamas, nenorėdamas įžeisti jo ir 
tikrai nesitikėdamas tokios reakcijos 
į paprastą humorą". 

Tačiau net ir atsiprašydamas V. 
Uspaskichas stengėsi pabrėžti ša
lies vadovo amžių: „Amžiaus nepa
slėpsi, telieka taikytis su juo. V. 
Adamkus — itin garbaus amžiaus 
politikas, už tai jį gerbiu bei linkiu 
visokeriopos sėkmės ateityje", — pa
žymėjo Darbo partijos vadovas. 

Paskirti nauji Lietuvos ambasadoriai 
Vilnius, vasario 9 d. (BNS) — 

Prezidentas Valdas Adamkus pasi
rašė dekretus, kuriais paskyrė nau
juosius Lietuvos ambasadorius Uk
rainoje ir Jungtinėse Tautose. 

Prezidento dekretu Lietuvos 
ambasadoriumi Kijeve nuo vasario 
10 dienos skiriamas Kovo 11-osios 
akto signataras Algirdas Kumža. 
Pernai kadenciją baigęs Lietuvos 
ambasadorius Ukrainoje Viktoras 
Baublys tapo naujuoju Lietuvos ge
neraliniu konsulu Kaliningrade. 

Naujuoju ambasadoriumi J T 
nuo vasario 20 dienos skiriamas Už
sienio reikalų ministerijos sekreto
rius D.ih'.is Okuoi is . Siame poste jis 

pakeis nuo 2000-ųjų kovo JT dirbusį 
Gediminą Šerkšnį. 

URM kol kas neskelbia, kas pa
keis D. Cekuolį ministerijos sekreto
riaus poste bei į kokias pareigas bus 
paskirtas iš New York grįžęs G. 
Šerkšnys. 

Užsienio reikalų ministras An
tanas Valionis yra sakęs žurnalis
tams, kad taip pat jau baigiasi Lie
tuvos ambasadorių kadencijos Suo
mijoje, Danijoje, JAV, Kinijoje, Grai
kijoje, iki šiol nepaskirti ambasadų 
Portugalijoje ir Argentinoje vadovai, 
taip pat reikia skirti ambasadorius 
kuriamose ambasadose Moldovoje ir 
Rumunijoje 



DRAUGAS 2006 m. vasario 10 d., penktadienis 

:s AVI 

Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS. BNS 

žinių agentūrų pranešimais) 

Švedija pirmoji pasaulyje ketina 
visiškai atsisakyti naftos 

Londonas , vasario 9 d. (BNS) 
— Švedija, pirmoji iš išsivysčiusių 
Vakarų pasaulio šalių, ketina radi
kaliai keisti energetinę sistemą — 
per 15 metų ši Skandinavijos valsty
bė nori visiškai atsisakyti naftos, ra
šo Didžiosios Britanijos laikraštis 
„The Guardian". 

Tokią Švedijos, kurioje gyvena 
apie 9 mln. gyventojų, ekonomikos 
transformavimo programą jau ren
gia specialus komitetas, kurį sudaro 
pramonininkai, akademikai, ūkinin
kai, automobilių gamintojai, vyriau
sybės pareigūnai ir kiti žinovai. 

J au po kelių mėnesių šis komite
tas turėtų savo darbo rezultatus pa
teikti parlamentui . 

Stokholmas, rašo „The Guar
dian", planuoja visas organinio kuro 
energijos rūšis pakeisti energija iš 
atsinaujinančių šaltinių anksčiau 
negu dėl klimato pokyčių ims griūti 
ekonominės valstybių sistemos arba, 
pritrūkus naftos, žaibiškai ims kilti 
jos kainos. 

„Priklausomybę nuo naftos tu
rime panaikinti iki 2020 metų, — 
pareiškė Švedijos ūkio plėtros minis
trė Mona Sahlin. — Visuomet bus al
ternatyvų naftai, ir mes pasieksime, 
kad nė vieno namo šildymui nebe
reikėtų kuro, gauto iš naftos, nė vie
nam vairuotojui — benzino". 

Švedijos karališkosios mokslų 
akademijos Energetikos komiteto 
prognozės rodo, kad naftos tiekimas 
pasaulyje jau pasiekė viršūnę ir ne
t rukus ims slūgti, o augančios naftos 
kainos sukels pasaulinio masto 
nuosmukį ekonomikoje. 

Anot M. Sahlin, priklausomybė 
nuo naftos yra viena didžiausių pa
saulio problemų. 

„Nepriklausomas nuo iškasenų 
kuras suteiks mums milžinišką pra
našumą, pirmiausiai, švelninant 
naftos kainų svyravimo įtaką", — sa
kė ministrė, pridūrusi, kad nuo 1996 
metų naftos kaina patrigubėjo. 

„Mes norime rengtis pasauliui 
be naftos, ir morališkai, ir techniš
kai. Mūsų planas — tai atsakymas į 
pasaulinius klimato pokyčius, naftos 
kainų augimą ir kai kurių ekspertų 
perspėjimą, jog naftos ištekliai pa
saulyje greitai ims sekti", — aiškin
damas ambicingus vyriausybės pla
nus, pažymėjo vienas Švedijos pa
reigūnų. 

Aštuntąjį dešimtmetį, kai pakilo 
naftos kainos, aštrią krizę patyrusi 
Švedija šiuo metu beveik visą elek
tros energiją gauna iš atominių jė
gainių ir hidroelektrinių, o organinis 
kuras naudojamas daugiausia trans
portui. 1980 metų referendume šve
dai balsavo, kad būtų atsisakyta ato
minės energetikos, bet kol kas ato
minės elektrinės dar tebeveikia. 

Per pastaruosius dešimt metų 
Švedijoje beveik visos šildymo siste
mos buvo pakeistos taip, kad būtų 
panaudojama geoterminė energija 
arba atliekų šiluma. 

Nusprendusi atsisakyti naftos 
Švedija taptų pirmąja „žaliąja" vals
tybe pasaulyje. Ja ketina pasekti ir 
Islandija, kurioje iki 2050 metų tiki
masi pasiekti, kad visus automobi
lius ir laivus varytų vandenilis, gau
namas naudojant elektros energiją, 
o ši imama iš atsinaujinančių ištek
lių. 

Brazilija sprendžia energetikos 
problemas savaip — po penkerių me
tų apie 80 proc. transporto priemo
nių bus varomos iš cukranendrių. 

Ukrainos vadovas nori naujos 
konstitucijos 

Kijevas , vasario 9 d. 
(,,Reuters7Interfax7BNS) — Ukrai
nos prezidentas Viktor Juščenko, 
įsivėlęs į teisinį ginčą su parlamen
tu, ketvirtadienį pasiūlė sudaryti ko
misiją, kuri referendumui parengtų 
naują konstitucijos versiją. 

„Kaip konstitucijos garantas ne
žengiau ir nežengsiu nė vieno žings
nio konstitucijos redakcijos, įsigalio
jusios 2006 metų sausio 1 dieną, pa
žeidimo link, — sakė V Juščenko.— 
Tuo pačiu ne kartą pabrėžiau, kad 
konstitucijos pakeitimai, kurie įsi
galiojo ir dar tur i įsigalioti, yra tik 
dalinė valdžios sistemos reforma". 

Pagal dabar t inę konstituciją, 
prezidentas gali sušaukti referendu
mą konstituciniais klausimais. 

Provakarietiškų pažiūrų V. Juš
čenko, kuris kritikavo nuo šių metų 
pradžios galiojančius konstitucijos 
pakeit imus, kuriais buvo apriboti 
prezidento ir išplėsti parlamento 
įgaliojimai, mano, kad 2006 metų 
sausio 1-ąją įsigaliojusi konstitucine 
reforma yra netobula. 

Valstybės vadovas pabrėžė, kad 
konstitucijos pakeitimai jau dabar 
sukelia problemų, tarp kurių yra ne

aiškumai dėl vyriausybės atsistaty
dinimo tuo atveju, jei subyrėtų ją su
formavusi koalicija. 

,,Ką daryti piliečiams, jeigu vie
na valdžios atšakų nevykdo savo 
konstitucinių įgaliojimų", — pažy
mėjo valstybės vadovas. 

J is taip pat pareiškė, kad nė vie
nas įstatymų, reguliuojančių val
džios institucijų veiklą, nesuderinti 
su padarytomis Konstitucijos patai
somis. „Kol nepakeisti šie įstatymai, 
valdžia naujomis sąlygomis negalės 
normaliai veikti", — pareiškė prezi
dentas. 

„Esu tikras, kad politikos refor
mos tikslai turi būti kur kas gilesni. 
Tai neturi būtu tik įgaliojimų per
skirstymas prezidento, parlamento 
ir vyriausybės trikampyje", — sakė 
V. Juščenko. 

J i s nurodė, jog dar viena proble
ma yra ta, kad valdžios sistemos re
forma centre ir vietose nesuderinta. 

„Pereinant prie proporcinio vie
tos savivaldos atstovaujamųjų insti
tucijų formavimo principo neatsi
žvelgiama į vietos bendruomenių in
teresus, todėl didėja išcentrinių jėgų 
grėsmė", — sakė V. Juščenko. 

EUROPA 

VATIKANAS 
Popiežius Benediktas XVI priė

mė pirmąją JAV prezidento George 
W. Bush žmoną Laura Bush ir iš
reiškė viltį, kad jos vizitas Italijoje, 
kur ji stebės žiemos olimpiados pra
džią, bus taikus. L. Bush ir jos duktė 
Barbara į Italiją atvyko kaip oficia
lios JAV delegacijos, nusiųstos į 
penktadienį prasidedančią Turino 
olimpiadą, vadovės. Praeitą kartą 
Italijoje L. Bush lankėsi balandžio 
mėnesį, kai dalyvavo popiežiaus 
Jono Pauliaus II laidotuvėse. L. 
Bush, jos duktė ir JAV ambasado
rius Vatikane Francis Rooney su 
pontifiku privačiai kalbėjosi maž
daug 15 minučių, jo kabinete. 

KOPENHAGA 
Danijos dienraštis, pirmasis iš

spausdinęs visame pasaulyje musul
monus papiktinusias pranašo Mu-
hammad karikatūras, prieš tai ne
sutiko paskelbti Jėzaus Kristaus 
piešinių, kurie jam pasirodė perne
lyg įžeidžiantys, pranešė vienas ka
rikatūristas. Laikraščio redaktorius 
tvirtino, kad Jėzaus karikatūros ne
buvo užsakytos, be to, ,jos nebuvo 
geros". „Jyllands-Posten" redakto
rius Jens Kaiser pridūrė, jog tikisi 
perspausdinti piešinius Holokausto 
tema, kurių konkursą paskelbė vie
nas Irano laikraštis. Pasak jo, šios 
karikatūros suteiktų galimybę pa
tikrinti Vakarų spaudos laisvę. 

VARŠUVA 
Su oficialiu vizitu JAV viešintis 

Lenkijos prezidentas Lech Kaczyns-
ki lenkų radijui sakė neatmetantis 
galimybės, kad savo kadencijos pa
baigoje priims sprendimą įvesti vi
zas į Lenkiją vykstantiems JAV pi
liečiams. Pasak L. Kaczynski, „tokia 
padėtis, kai į Lenkiją atvykstantys 
amerikiečiai į šalį įvažiuoja be vizų, 
o lenkai važiuodami į JAV turi jas 
turėti, negali ilgai tęstis". Tačiau 
prezidentas pabrėžė, jog ketvirtadie
nį susitikęs su Amerikos vadovu 
George W. Bush vizų temos nelietė, 

nors pažymėjo, kad „dabar egzistuo
janti asimetrija negali tęstis be ga
lo". Lenkija jau treti metai nesėk
mingai derasi su JAV dėl vizų Len
kijos piliečiams panaikinimo. 

MINSKAS 
Oficialus Minskas tikisi, kad 

Europos Saugumo ir Bendradarbia
vimo Organizacijos (ESBO) stebėto
jai nesikiš į Baltarusijos vidaus rei
kalus rengiantis kovo 19 dieną nu
matytiems rinkimams ir jiems vyks
tant , pareiškė URM sekretor ius 
spaudai Andrėj Popov. ESBO siunčia 
į Baltarusiją 40 ilgalaikių stebėtojų, 
kurie pradės darbą šalyje nuo va
sario 6 dienos, ir ketina pasiųst i 
trumpalaikių stebėtojų, kurie dirbs 
rinkimų dieną, kad būtų gal ima 
įvertinti, ar rinkimų kampanija bu
vo demokratiška. Europos Sąjunga 
(ES) ir JAV nepripažino sąžininga ir 
teisinga nė vienos rinkimų kampa
nijos Baltarusijoje nuo 1996 metų. 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Numatomos socialinės išlaidos 

ateinančių finansinių metų biudžeto 
projekte mažinamos dėl išlaidų ka
rui Irake ir uragano „Katrina" nu
niokotų teritorijų atstatymo, tvirti
na JAV prezidentas George W. Bush. 
Susitikime su JAV versl ininkais 
Baltųjų Rūmų vadovas taip pat pa
reiškė ketinąs iki 2009 metų perpus 
sumažinti milžinišką valstybės biu
džeto deficitą. 

LOS ANGELES 
Airių rokeriai U2 trečiadienio 

vakarą per „Grammy" įteikimo cere
moniją susišlavė visus penkis ap
dovanojimus, tarp jų — garbingąjį 
geriausio metų albumo „Grammy" 
už „How to Dismantle An Atomic 
Bomb", kuriems buvo nominuoti. 
Tuo tarpu Mariah Carey, pernai 
įspūdingai sugrįžusi į popmuzikos 
sceną, patyrė skaudų nusivylimą. 
U2 sėkmė per šią ceremoniją, kurios 
metu grojo tokie šešiasdešimtmečiai 
veteranai kaip Paul McCartney ir 
„funk" muzikos pionierius Sly Sto
ne, visiškai „užtemdė" jaunąją kar
tą. Popmuzikos „primadona" M. Ca
rey ir reperis Kanye West, kurie abu 
turėjo po aštuonias nominacijas, ga
vo po tris „Grammy", tačiau jie ne
buvo pagrindinių kategorijų. 
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GERAS DARBAS SAVE GIRIA! 
JONAS KAZIMIERAS 
BURPUL1S 

IUOZAS GREVELDA 

Šefas raukydamasis skaitė gau
tą laišką. Mostelėjęs mums atsisėsti, 
jis baigė skaityti ir, metęs laišką bei 
akinius ant stalo prieš save, atsilošė 
krėsle. 

— Na, gerbiami kolegos, štai 
jums ir naujiena, — vyriausybė mū
sų laikraščiui atsisakė suteikti akre
ditaciją, tad jos naujienas jums teks 
nusirašyti iš kitų laikraščių. Pasi
grožėkite! 

Jis vėl paėmė laišką ir pacitavo: 
— „...paskelbta daug straipsnių, 

kritikuojančių vyriausybės veiklą, ir 
praktiškai nė vieno, išsamiai nu
šviečiančio jos darbą iš teigiamos pu
sės. Tai iškreipia... žaloja įvaizdį... 
trukdo vyriausybei dirbti..." ir taip 
toliau. Taigi, kol neparašysite 
straipsnio, vyriausybės ar bent 
premjero darbą nušviečiančio iš tei
giamos pusės, galite nesirodyti man 
į akis. Beje, galite nesirodyti taip pat 
ir prie kasos langelio. Sėkmės! 

Sėdę prie kompiuterio, ilgai nar
šėme po Internetą, ieškodami vy
riausybės ar premjero gerų darbų. 
Tačiau nesisekė. Vienur premjeras 
buvo vanojamas už ryšius su EBSW 
dirbtuvėmis, kitur pavyduoliai nie
kaip nenorėjo susitaikyti su proku
ratūros išvadomis dėl senos „Drau
gystės" viešbučio istorijos, dar kiti 
narstė mero ir premjero draugystės 
subtilumus. O apie vyriausybę aps
kritai nebuvo kalbama, tarsi jos nė 
būti nebuvę. 

Nusivylę menkais teigiamos pu
sės paieškų rezultatais, išėjome į 
kavinę. Kartais kavos puodelyje pa
sitaikydavo atrasti tiesos grūdą. To
dėl kupini vilčių patogiai įsitaisėme 
už staliuko. 

Vos sriūbtelėję pirmą gurkšnį, 
pažvelgėme vienas į kitą ir nusikva
tojome. „Nors imk ir klausk pas 
Zmitriuką, kokį gerą darbą atliko 
premjeras!" — abu vienu metu 

aplankė mintis. Dar nespėjome susi
valdyti nuo linksmybės priepuolio, 
kai- už gretimo stalelio kažkas prie
kaištingai krenkštelėjo. Atsisukę 
krūptelėjome, — ten su pašaipia 
mina sėdėjo mūsų minčių spėjikas, 
mūsų gelbėtojas iš keblių situacijų 
— pats Zmitriukas. 

— Na, gerbiami žurnalistai, — 
linktelėjo jis mums kaip seniems 
pažįstamiems. — Malonu ir vėl 
tamstoms pasi tarnauti . Kažin ar 
ilgai dar jūs mane eksploatuosite be 
jokio atlyginimo ir sąžinės grauži
mo? Naudojatės mano informacijos 
bankais, rašote straipsnius apie 
mano globotinius, žeriatės sau ki
šenėn gausius honorarus, o man iš to 
kokia nauda? Įdomu, ko dabar jums 
iš manęs prireikė, jeigu savo mintis į 
mane nukreipėte? 

— Tamstos mes niekada nesame 
eksploatavę ir nežadame jokio atly
ginimo, nes jūs visą savo organizaci
ją mums rodote gera valia, o mūsų 
straipsniai jums tik pasitarnauja, 
nes yra jai gera reklama, — atrė-
mėme tamsos valdovo pretenzijas. 

— O jūs ne taip jau lengva ap
mauti, — šyptelėjo kipšas. — Kuo gi 
dabar galėčiau pasitarnauti? 

— Turime bėdų su redaktoriu
mi, — pasiguodėme jam. — Turime 
truks plyš surasti kokį nors prem
jero gerą darbą ir jį aprašyti iš 
teigiamos pusės. 

Zmitriukas pratrūko juokais. Jo 
juokas buvo toks užkrečiamas, kad 
jam įkandin pasileidome kvatotis ir 
mes. Kiek atitokęs, Zmitriukas pa
siūlė: 

— Kodėl jums neaprašius, kaip 
premjeras susikompromitavusį me
rą prieš visą Centuvą parėmė ir 
neleido jo iš darbo išvyti? Arba kaip 
premjeras susilaikė nuo pagundos ir 
niekuo neprisidėjo prie to garsiojo 
viešbučio privatizacijos, — juk 
prokurorai iš tos bylos taip nieko ir 
neišpešė! O juk premjeras apskritai 
yra atspariausias pagundoms žmo
gus vyriausybėje — jis nepaėmė nė 
cento, kai jį Centuva rinko preziden-

SKELBIMAI 

Ištieskite vaikui savo ranka, ir 
duokite jam šeimą visam laikui 
m^> 

Įvaikinkite vaiką iš Lietuvos 

Skambinkite šiandieną 
sužinoti kaip... 

OUR CHILDREiVS HOMESTEAD 
387 Shuman Blvd. Suite 335 W 

Naperville, IL 60563 
630-369-0004 (tel.) 630-369-0085 (faksas) 

www.ourchildrenshomestead.org 
HOME 
STEAD 
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tu! Arba kaip j is nukėlė metams 
laiko pažadėtą pensijų padidinimą, 
apskaičiavęs, kad jei pridės dabar 
kas mėnesį po dvidešimt skatikų, tai 
po metų, sutaupęs žmonėms neiš
mokėtus pinigus, pridės po keturias
dešimt?! Ar mokėtumėte suskai
čiuoti, kiek pinigų jis nusuks ir žinos 
kur padėti?! Matote, — vieni šauk
tukai! Negi gerų darbų reikia toli 
ieškoti?! 

— Nė vienas netinka! — vienu 
balsu sušukome. — Mes juk žurna
listai, o ne prokurorai, todėl skaito
me ne baudžiamąjį, o etikos kodeksą 
ir Dekalogą. 

Zmitr iukas apniuko. 
— O ar negalima apsiriboti tik 

vienu etikos kodeksu? — pasiteiravo 
j is su silpna vilties gaidele. 

Mes papurtėme galvas. Mūsų 
pašnekovas parėmė galvą ir susi
mąstė. Ilgai jis rymojo, o mes viltin
gai laukėme. Turėdami tokį talki
ninką, iš anksto gardžiavomės riebiu 
honoraru. Galiausiai Zmitriukas at
siduso, pakėlė į mus akis ir papurtė 
galvą. 

— Ne, gerbiamieji, jeigu jūs 
vadovaujatės tokiais principais, aš 
jums negaliu padėti. Ne ten patai
kėte, e i tumėte geriau ten, kur man 
a t imta teisė eiti. — Ir j is pakilo eiti 
laukan. 

Mes apstulbome. Tai buvo pir
mas kar tas , kai mūsų galingasis pa
žįstamas, sugebantis rimbu apšnioti 
ministrus ir premjerus, prisipažino 
konkrečioje situacijoje esąs bejėgis. 

— Palaukite , gerbiamasis, ne
jaugi padėtis tikrai be išeities? 

— Taip. tikrai, — nusiminęs ir 
be jokio įkvėpimo, patvirtino Zmit
r iukas. 

Mes negalėjome patikėti. 

— Negalime sutikti, kad reikalai 
tokie beviltiški! — užprotestavome. 
— J u k ir labiausiai užkietėję nu
sikaltėliai yra išsaugoję dalelę žmo
niškumo. Neretai pasitaiko, kad 
jiems atsidūrus beviltiškoje situaci
joje, juodoje sieloje nugali gėrio 
likučiai. Negali būti, kad valstybės 
vadovas per dvi kadencijas nebūtų 
padaręs nė vieno gero darbo nei 
žmonėms, nei valstybei. Kaip gi jis 
būtų gavęs paskyrimą antrajai ka
dencijai? 

Zmitriukas krūptelėjo. 
— Antrai kadencijai, sakote? — 

ir jis vėl pasileido juoktis. Links
mumas vėl jį užvaldė, jis vėl buvo 
toks pat šmaikštus pašaipūnas, kaip 
ir pokalbio pradžioje. 

— Štai jums ir gerasis darbas 
visoje savo pilnatvėje, — iškilmingai 
pareiškė jis mums, lyg skelbdamas 
cirke naują numerį. — Imkite ir 
aprašykite, jog premjeras praėjusią 
kadenciją ne tik pats susikompromi
tavo, bet ir sukompromitavo savo 
partiją — tą sukčių ir korumpulų 
kompaniją, kuriai teko susispausti ir 
į valdančiąją koaliciją priimti dar 
tris tokias pačias kompanijas. Ap
rašykite, kaip premjeras iš kailio 
neriasi, stengdamasis, kad šioje 
kadencijoje susikompromituotų ne 
tik jis su savo partija, bet ir kiti trys 
vadai su savosiomis. Jeigu gražiai 
aprašysite, visi bus patenkinti ir 
laimingi — ir jie patys, ir jų partijos, 
ir opozicija, ir visa tauta, ir išeivija. 
O įgytą patyrimą dar perims ir kitos 
valstybės. 

Nušvito mūsų akys, pradžiugo 
mūsų širdys, ir mes nuskubėjome į 
redakciją pasidalinti su tauta ir 
pasaulio bendrija nauja patirtimi. 

SKELBIMAI 

PARDUODA NEKILNOJAMASIS TURTAS 
BURBANK: DU NAMAI 

UŽ VIENA KAINA] $349.900! 
Gražiai ir tvarkingai užlaikyti. 3 mieg. 

2 vonios priekiniame name, 1 mieg. 
1 vonia užpakaliniame. Erdvūs valgo
mieji su virtuvėm. Ąžuolinės spintelės, 
aptvertas kiemu kas, atskiras garažas. 
Plytos, šaldytuvai, langų apdarymai 

bus palikti. 
PAMATYKIT SĮ SEKMADIENĮ. 

Vasario 12 d. nuo 12 v. iki 5 v.p.p. 
6505 West 83 rd Street, Burbank. 
LAURA TVERAS 7 0 8 - 7 6 8 - 3 6 9 1 

VanVVitz Real Estate, Inc. 

GREIT PARDUODA 
m ^ ^ - . First Landmark Realty 

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

RIMAS 
STANKUS 

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

SIŪLO DARBĄ 

Reikalingos manikiūristės 
SPA Constantine salonams Oak 
Park, Downers Grove, Batavia... 
Reziume siųsti fax. 708-233-5944 

Experienced CNA or Home Health 
Aide needed. Mušt have valid proof 

to work in the United States. 
Mušt speak English & driving a plūs. 
Come et go or nve-in. Also need exp. 

Baby/child care vvorkers. 
Call VViIlie 3 1 2 - 6 4 8 - 1 5 6 5 

Skeifeimi; skyriaus 
t e l . 1 ~77*-S*S~9S00 PASLAUGOS 

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskai tos 

tai 
LENOER 

MUTUAL F E D E R A L S A V I N G S 
AND LOAN A S S O C I A T I O N OF C H I C A G O 

2212 VVest Cermak Road, Ch icago, IL 6 0 6 0 8 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President 

Patarnaujam Čikagos ir Apylinkų Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBES DRAUDIMAS 

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

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

F.vergreen Park. IL 60805 
Tel. 708-424-8654:773-581-8654 

http://www.ourchildrenshomestead.org
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D I E V O 
VALIA 

Stuburo ir skausmo igos 

ALBERTAS KANAITIS 

Ketvirtadienis. Ant blogo popie
riaus išspausdinti didesnio formato 
lapeliai šeštadienio naktį bus išpla
tinti tarp skirtingų vietovių. Šį kartą 
smogsim NKVD, išdavikus ir „lai
mingą" Stalino rojų. NKVD siunta, 
seka, ieško „banditų". Suėmimai, 
kankinimai, kalėjimas, deportaci
jos... kasdieninė gyvenimo eiga. 

Maža vilties laimėti, labai ma
ža... Tylėti, vergauti? Geriau mirti! 

Penktadienis. Liotka (lietuvis, 
rusų kilmės, mūsų grupės ryšinin
kas) ir aš nutariau šiandien pačiuo
žinėti ledu sukaustytu Nevėžiu, pa
miršti dabartį, pamiršti viską, būti 
vaikais, pasidžiaugti. 

Ledas blizga, vėjas draiko plau
kus ir ...į priekį. Saulė, mėlynas dan
gus, vingiuojantis Nevėžis. Šau
kiam, juokiamės — vaikai be rū
pesčių, atsakomybės. Senamiesčio 
tiltas, kelionės pradžia. Dešinėj 
pusėj Nevėžio, prieš tiltą, elektros 
stoties karštas vanduo tirpdo ledą. 
Jokio pavojaus ženklo. 

Atrodo, kad skrendam lyg 
paukščiai prieš vėją, nežinodami kur 
sustoti pailsėti. Vaizdai keičiasi: 
apsnigti namukai, geležinkelis, fab
rikai... Mažas garvežys tempia va
gonus, spjauna dūmus, kartais su
kaukia ir artėja prie stoties. Netoli 
darbininkų kvartalas. Skurdūs pas
tatai, „ubagynė". Daug komunistų 
prižadėta, mažai duota. Prisimena 
Internacionalo žodžiai: „Kas buvo 
niekas, tas bus viskuo..." Žodžiai. 
Utopija. 

Kairėj pusėj miškas. Keista tyla. 
Nejauku. Sustojam atsikvėpti, pail
sėti. Ant kranto, prie miško, didelė 
lenta su užrašu „Uždrausta zona". 
Pračiuožiam. Staiga raudonarmietis 
šaukia „Stoi" (sustok). Nežino, ką 
daryti, vienintelė viltis ištrūkti iš tos 
zonos — kelias atgal. Dideliu greičiu 
čiuožiame lyg vėjas. Šūviai iš miško 
— kulkosvaidis. Ledas aplink spro
ginėja, kulkos zvimbia... Liotkos 
koja sužeista, kraujuoja. Tiltas dar 
toli. Jėgos senka, ir Liotka jau keletą 
kartų krito, praranda kontrolę. Dar, 
dar tik kelios minutės ir... Tiltas. 
Liotka nesustoja ir... tiesiai į elek
tros stotį. Lūžta ledas ir pagriebusi 
vandens srovė nuneša jį po ledu. Ant 
tilto šauksmai, pilna žmonių. Sire
nos. Gaisrininkų komanda jau pak
rantėje ir dideliais plieno kabliais 
graibsto Nevėžio dugną. Minutės 
bėga — dar nieko. Laikrodis tiksi, 
minutės bėga. 20 minučių — nieko. 
Vienas kablys kažką užkabina, trau
kia. Baisus vaizdas, lyg ledo gabalas 
ant kablio kaba Liotka... 

Jaučiuosi labai prislėgtas, išsi
blaškęs. Nesuprantu, kodėl turėjo 
būti jis, nesuprantu... Draugo mirtis, 
laidotuvės. Daug jų mačiau, bet šį 
kartą nelaimingas atsitikimas — 
pirmas kartas . 

Netoli rusų ortodoksų kapinių 
mažas namukas — Liotkos namai. 
Daug jo šeima iškentėjo: tėvas išvež
tas į Sibirą, sesuo, raudonarmiečių 
išprievartauta, nusižudė, serganti 
motina... 

Einu pasakyti paskutinį sudie. 
Motina su ašarom pasitinka, veda į 
salonėlį, kur dvi žvakidės su dide
lėmis žvakėmis apšviečia kambarį. 
Vidury, karste Liotka. Užmerktos 
akys, išbalęs veidas, atrodo miega. 

Kelios moterėlės meldžiasi, ver
kia. Sėdžiu prie karsto. Kambary 
šilta. Pradedu snausti. Staiga pajun
tu palytėjimą ant peties ir girdžiu, 
kaip kambario durys atsidaro, kaž
kas vaikšto. Atmerkiu akis. Tyla. 
Kambarys su tomis pačiomis mote
rėlėmis. Šiandien juk šeštadienis — 
lapelių išplatinimas. O, Dieve, be
veik užmiršau! 

Išeinu į gatvę, pučia šaltas vė
jas, sninga. 

Prislėgtas minčių klajoju gat
vėmis, ieškau kažko, nežinau ko... 
Dar per anksti pradėti „darbą". Gat
vės beveik tuščios. Laukiam pūgos. 
Didelis laikrodis prie vaist inės rodo 
8 vai. Šalta, vėjas, sniegas... Prie Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios laukia 
maža grupelė. Tamsu.Virš bažnyčios 
durų blykčioja maža elektros lem
putė. 

Artėjam prie bažnyčios. Pėdos 
ant sniego veda į bažnyčią. Kieno? 
NKVD spąstai? Slepiamės prie mū
rinės šventoriaus tvoros. Laukiam. 
Girgžda bažnyčios durys, ir keletas 
vyrų palieka, suka miesto link. At-
pažįstam — NKVD. Atrodo, kad 
laukė mūsų, žinojo kur ir kada bū
sime. Išdavikas mūsų tarpe? Gir
dime balsus, matyti žmonių šešėliai. 
Labai smarkiai sninga, vėjas pučia į 
veidą, šalta. Sniego audra — pūga. 
Matomumas — nulis. Negalim ma
tyti viens kito. Pamažu r i tamės per 
tvorą klebonijos link. Tolumoj mirk
si maža šviesa ir atrodo, kad kle
bonija netoli. Kažkas praeina netoli 
mūsų — nepastebėjo. Nejudam, ne
matom negirdim... Apsigynimui tu
rime mažą revolverį su keliom kul
kom. Ar tai padės? 

Sprogimas, dūmai, ugnis. Fab
rikas netoli bažnyčios dega. Šauks
mai, riksmai perskrodžia aplinką. Ir 
vėl girdim bažnyčios girgždančias 
duris, bėgančius šešėlius. NKVD dar 
tik dabar, atrodo, palieka ir skuba 
prie fabriko. Ar bažnyčia tuščia? Ri
zika. Atgal per tvorą į zakristiją. 
Paliekam lapelius ant bažnyčios suo
lų. Skubam. Ir vėl lauke. 

Slenkam pamažu lyg šmėklos 
klebonijos link. Fabrikas dar dega. 

Atsimušam į sieną — namas. 
Ieškom durų. Beldžiamės. 

Paklydom, užuot klebonijos, 
zakristijono namai. 

Kambary prie žvakės šviesos 
klūpi ir meldžiasi klebonas. 

NKVD išvartė kleboniją ieško
dami „banditų" ir kleboną išvarė 
laukan. Negalime čia ilgai pasilikti. 
Kur eiti? Zakristijonas pasiūlo — 
kapines. Brendam per sniegą, pūga 
siaučia, vėjas kaukia. Kapinių ge
ležiniai vartai užpustyti, sniego kal
nai... Sunku pajudėti. Reikia sku
bėti. Žinom, kad esame ieškomi. Su
radę lapelius, nepaliks mūsų ramy
bėje. Palikti pėdsakai, brendant per 
sniegą, jau užpustyti ir netikiu, kad 
ieškos kapinėse. Dar keletą minučių 
ir pasiekiam maža medinį namuką, 
įrankiams kapinių priežiūrai. Durys 
užšalusios, užpustytos. Stumdom, 
traukiam — nei iš vietos. Staiga 
durys lengvai atsidaro. Pavargę len
dam vidun. Vietos labai mažai, bet 
geriau nei lauke. Surandam keletą 
storų žvakių ir jų šviesoje, susi
glaudę lendam į kampą. 

Šalta, drėgna. Žiurkės bėgioja, 
cypia... 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD 

MAUNAK V. RANA, MD 
Illinois Pairi Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 
Elgin: 847-289-8822 

McHenry: 815-363-9595 
ElkCrove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
<v\RDOL0GAS-ŠIFaES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab.tel. 773-471-3300 

Dantų gydytojai 

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VIŽJNAS, M.D., S.C. 

VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 
Kalbame lietuviškai 

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

Tel. 773-229-9965 
Valandos pagal susitarimą 

DR. JOVITA KERELIS 
DANUI GYDYTOJA 

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

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

Akiu ligų specialistai 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą. 
Susitarimu kabėti angliškai arba lietuviškai. 

4647 W. 103 SL, Oak Lawn, IL 
55 E. YVashington, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

SKELBIMŲ SKYRIAUS 
TEL 773-585-9500 

PILIEČIAMS LIEPIA ILSĖTIS 
Gimstamumo lygis Japonijoje 

stipriai mažėja, o tarnautojai dirba 
viršvalandžius ir nesinaudoja moka
momis atostogomis. 

Aušra Tokijuje žada naują pra
garišką dieną Terumaso Josido. 
Dviejų vaikų tėvas ką tik praleido 
naktį mažame kambarėlyje, kurį 
j am išnuomojo darbdavys, toli nuo jo 
namų ir šeimos kaimyniniame mies
te Jokohama. 

„Įtemptą dieną aš pradedu dar
bą 5 vai. ryto ir dirbu iki 2 vai. nak
ties, — pasakoja jis. — Ir ne todėl, 
kad mes nenorime eiti namo, mes 
tiesiog negalime. Mes privalome gal
voti apie žmones, supančius mus 
darbe. Žinau, kad tai grynai japo
niškas mąstymo būdas, tačiau taip 
jau yra". 

57-erių Josido po daugelio iš
skirtinės ištikimybės savo kompani
jai , automobilių nuomos firmai metų 
— vienas iš milijono Japonijos dar
buotojų, kuris netrukus gali būti 
paleistas į laisvę iš kalėjimo, kuriuo 
j iems virto jų darbo vieta. 

Ta pati darboholiška etika, iš
traukusi Japoniją iš pokario miego, 
dabar verčia šalį susimąstyti apie 
socialines ir ekonomines pasekmes. 
Kaip pranešama laikraštyje „Yomiu-
ri", pagal sveikatos apsaugos minis
terijos vertinimus gimstamumo lygis 
Japonijoje pastaraisiais metais su
mažėjo nuo 1,28 iki 1,26 vaiko šei
moje. Jei tendencija nekis, darbo 
jėgos skaičius sumažės taip, kad 
šalis nebepajėgs aprūpinti savo 
senstančių gyventojų, sumažės įp
laukų, o pensijų sistemą ištiks krizė. 
Kaip tvirt ina ekspertai, kaltę už 
japonų šeimų ardymą privalės prisi
imti bosai su savo vergvaldiškais 
polinkiais, kurie lojalumą matuoja 
valandomis, praleistomis prie darbo 
stalo. 

Japonijos tarnautojai viduti
niškai išnaudoja tik pusę iš 18 mo
kamų atostogų dienų. Dėl to žmonės, 
ypač vyrai, persidirba, tiesiog pri
kalti prie darbo stalų tuo metu, kai 
turėtų būti namie su šeima. 

Viršvalandžiai — tai svarbiau
sia priežastis , dėl kurios japonų 

poros neturi vaikų. Praėjusį mėnesį 
vyriausybė pranešė, kad šalies gy
ventojų sumažėjo 19,000 žmonių, o 
tai pirmoji gyventojų netektis nuo 
1945 metų. 

Šie skaičiai ministrą Kuniko 
Inoguchi, atsakingą už gimstamumo 
didinimą, privertė reikalauti to, kad 
kompanijos leistų vyrams daugiau 
laiko praleisti namie ir padėti mote
rims gimus vaikui kuo greičiau grįžti 
į darbą. 

Sveikatos ir gyventojų socialinės 
apsaugos ministerija neseniai pa
reiškė, kad svarsto galimybę priimti 
įstatymą, įpareigojantį firmas pri
versti savo darbuotojus išnaudoti 
visas mokamų atostogų dienas. Ta
čiau tai ne vienintelė problema. 
„Mes turime ilgas atostogas, tačiau 
negalime panaudoti jų, kadangi vi
suomet trūksta darbuotojų ir mes 
nuolat užimti", — pareiškė vienos 
naftos kompanijos atstovas. 

Tačiau kai kurios „baltosios 
apykaklės" sako, kad po to, kai 
įmonės, vengdamos išlaidų, sumaži
no etatus, eiti atostogų darosi vis 
sunkiau dėl įtempto darbo. Dar-
boholiškumo tendencija pastarai
siais metais vis ryškesnė. Kaip teigia 
japonų valdininkai, žmonių, išnau
dojančių visas jiems priklausančias 
atostogas, sumažėjo iki rekordinių 
46 proc. 

Viršvalandžiai kainuoja bran
giai. Japonijoje vienas iš aukščiausių 
savižudybių lygių išsivysčiusiame 
pasaulyje. Praėjusiais metais su 
gyvenimu atsisveikino daugiau kaip 
30,000 žmonių. Nors daugelį mirčių 
sąlygojo žmonių bankrotas, tarp 
aukų nemažai tokių, kurie nesuge
bėjo susidoroti su įtampa dėl ilgų 
darbo valandų, toli nuo namų. 

„Mūsų dienomis, jei žmonėms 
atsibosta jų darbas, lengviausia 
išeiti iš darbo ir ieškoti naujo, — sa
ko vienos firmos viršininkas. — Ta
čiau situacija gali pasikeisti į gerąją 
pusę tik po 30 metų, kai ministeri
jose dirbs šiandieniniai universitetų 
studentai, bet ne anksčiau". 

BNS 

http://www.illinoispain.com
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LIETUVIŲ FONDO 
LŪKESČIAI IR RŪPESČIAI 

Š.rų. vasario 8 d. Lietuvių fondo 
vadovybė vėl — pirmą kartą 2006-
aisiais metais — sukvietė lietuviškos 
žiniasklaidos Čikagoje bei apylin
kėse atstovus į spaudos konferenciją 
Pasaulio lietuvių centro posėdžių 
kambaryje. Pernai pradėta, tokių 
spaudos konferencijų tradicija pa
sirodė geras būdas plačiau painfor
muoti lietuvišką visuomenę apie 
Lietuvių fondo veiklą ir tuo pačiu 
išgirsti žiniasklaidos atstovų klau
simus, pageidavimus, net nusiskun
dimus. Beje, spaudos konferencijos 
paprastai kviečiamos rytojaus dieną 
po LF direktorių Tarybos posėdžio, 
.kuris šįmet vyko vasario 7 d., antra
dienį, dalyvaujant 14 iš 17 tarybos 
narių bei kontrolės komisijai. 

Kadangi paskutinioji praėjusių 
metų spaudos konferencija, turėjusi 
įvykti gruodžio 14 d., dėl svarbių 
priežasčių neįvyko, Lietuvių fondo 
tarybos pirmininkas Vytautas Ka-
mantas padare platesnę veiklos ap
žvalgą, apimančią ir tai. ką susirin
kusieji būtų išgirdę neįvykusioje 
spaudos konferencijoje. Apskritai LF 
Tarybos pirmininko pranešimas 
buvo šviesus ir teigiamas, išskyrus 
pačią pradžią, kai susirinkusiems 
pasiūlyta susikaupimo minute pa
gerbti neseniai Amžinybėn iškelia
vusį radijo ir TV žurnalistą Anato
lijų Šlutą. 

V. Kamantas priminė, kad gruo
džio 13 d. posėdyje buvo išrinkti 
tarybos ir valdybos pirmininkai bei 
tarybos sekretorius — šiuo atveju 
perrinktas Vytautas Kamantas, Si
gita Balzekienė ir Vytenis Kirvelai-
tis. Iš investicijų per 2005-uosius 
metus LF uždirbo daugiau kaip 1/2 
mln. dolerių, iš narių įnašų ir pa
likimų — dar per 311,000 dol. Lie
tuviškos veiklos paramai paskirta 
730,331 dol. Apskritai per 44 Lie
tuvių fondo metus nariai aukomis 
bei palikimais įnešė daugiau kaip 16 
milijonų dolerių. Tačiau LF tikslas 
— pasiekti 20 mln. (galbūt ir dau
giau) dol. sumą, kad galėtų dar 
stipriau paremti lietuvišką veiklą. 

LF per metus ypač atsižvelgė į 
direktorių, valdybos, komitetų ir 
narių pageidavimus, pasisakymus: 
daug ką pakeitė ir daug ką dar keis, 
ieškodamas naujų veiklos kelių ir 
veiksmingesnio bendradarbiavimo 
su lietuvių visuomene. 

Tarybos pirmininkas paminėjo, 
kad meno globos komiteto pasiūlyta 
kiek galima greičiau į Klaipėdoje 
esančią Prano Domšaičio galeriją 
išsiųsti LF turimus šio dailininko 
kūrinius. Tai būsią padaryta iki Ve
lykų, Lietuvos Vyriausybei paža
dėjus finansuoti persiuntimo iš
laidas. Vis dėlto nedidelė dalis kū
rinių bus palikta šiapus Atlanto, lei
džiant jais papuošti lietuviškų įs
taigų ar institucijų patalpas. Pa
klausus, ar prieš šiuos kūrinius iš
siunčiant bus suruošta Prano Dom
šaičio paroda, atsakyta neigiamai -
nėra tam laiko. 

Vienas svarbiausių V. Kamanto 
pranešimo punktų buvo prašymas, 
kad siūlyti kandidatus į LF tarybą, 
nes iš 18 pasitraukia 6, ir 3 kandi
datus į kontrolės komisiją. Kandi
datus gali siūlyti visi LF nariai 
'gyvų narių yra apie 4.000), o kandi
datas taip pat turi būti Lietuvių 
fondo narys. Išdalintame pranešime 
dėl LF kandidatų siūlymo rašoma: 

,,LF narių metiniame suvažia
vime 2006 m. balandžio 29 d., Le-
monte, bus renkami 6 LF direkto
riai, arba trečdalis LF tarybos direk
torių, trejiems metams, nes LF di
rektorių tarybą sudaro 18 asmenų. 
Taip pat bus renkami 3 kontrolės 
komisijos nariai vienų metų kaden
cijai. Kandidatų į LF direktorių tary
bą ir kontrolės komisiją sąrašas bus 
išsiųstas visiems LF balsuojantiems 
nariams susipažinti ne vėliau, kaip 
prieš 30 dienų iki narių suvažiavi
mo, kartu su pranešimu apie suva
žiavimą. LF nominacijų komisiją 
sudaro pirm. Saulius Čyvas, Ro
bertas Vitas ir Ramoną Stepona-
vičiūtė-Žemaitienė. 

LF visateisiai nariai yra kviečia
mi siūlyti LF nominacijų komisijai 
kandidatus į LF direktorių tarybą ir 
kontrolės komisiją iki 2006 m. kovo 
4 d.. pasiunčiant kandidato/ės var
dą, pavardę, adresą, telefoną, trum
pą biografiją ir trumpą paaiškinimą 
apie kandidato kvalifikacijas bei 
visuomeninę patirtį, ir raštišką kan
didato sutikimą. Kandidatais gali 
būti tik visateisiai LF nariai. Siū
lymus ir sutikimus paštu, faksu arba 
elektroniniu paštu siųsti: Lithua-
nian Foundation, LF Nominacijų 
komisija, 14911 127th Str., Lemont, 
IL 60439. Faksas 630-257-1647, 

Sigita Balzekienė ir Tadas Kubilius svečiuose Čikagos Lituanistinėje mokykloje. 
Laimos Apanavičienės nuotr. 

e-paštas: 
admin@lithfund.org 
Papildomi kandidatai į LF tary

bą bei kontrolės komisiją galės būti 
siūlomi ir LF narių metinio suva
žiavimo metu kaip buvo praeityje, 
tačiau iki kovo 4 d. gautų kandidatų 
vardai ir pavardės bus iš anksto 
praneštos visiems nariams prieš 
suvažiavimą ir įrašytos į balsavimo 
korteles. 

Paklausus, ar Lietuvių fondas 
šiemet taip pat tęs naujų narių vajų, 
kadangi pernai metai buvo pavadin
ti „Naujų LF narių verbavimo me
tais", atsakyta teigiamai: Lietuvių 
fondas visuomet ieško naujų narių, 
nes tik tokiu būdu gali augti ir 
stiprėti. Pernai narių vajus gerai pa
vyko — įstojo 118 narių ir 37 kandi
datai (prieš metus — perpus ma
žiau). 

LF valdybos pirmininkės Sigitos 
Balzekienės pranešimas buvo trum
pas. Ji tik pranešė savo naujai su
darytos valdybos sudėtį, į kurią įei
na: Marius Kaniūnas, Saulius Čy
vas, Kęstutis Ječius, Vytas Vaitkus, 
Ramūnas Astrauskas, Tadas Kubi
lius, Laima Petroliūnienė (ji yra LF 
raštinės vedėja) ir protokolų sekre
torė Jūratė Mereckienė. 

Šiuo metu lit. mokyklose vyksta 
mokinių konkursas parašyti rašinį 
„Lietuvių fondo reikšmė lietuvių 
gyvenime". Taip pat bus galima pa
daryti įnašus į LF kreditine kortele. 
Valdybos pirmininkė pasidžiaugė, 

kad Čikagoje LF įgaliotine sutiko 
būti veikli ir energinga visuome
nininke Alina Bičkienė. 

Konferencijoje išgirstas didžiau
sias pasikeitimas galbūt buvo tai, 
kad nuo šių metų žiniasklaida, kaip 
ir kiti. norintys gauti paramos iš LF, . 
turės paduoti prašymus. Pelno skirs
tymo komitetui pirmininkaujanti 
Ramoną Steponavičiūtė-Žemaitie-
nė pranešė, kad paramos prašymo 
anketas LF įteikti reikės iki ba
landžio 15 d. Daugiau informacijos 
bus paskelbta vėliau, nes kol kas ji 
dar tik pradeda darbą ir nėra pa
kankamai susiorganizavusi. 

Paprastai LF spaudos konferen
cijos trunka apie valandą. Šį kartą 
dėl Tarybos pirmininko ilgoko pra
nešimo klausimams liko nelabai 
daug laiko. Tačiau vieno konferenci
jos dalyvio aštrus nepasitenkinimas 
Lietuvių fondo veikla dėl paramos 
nepakankamumo žiniasklaidai ne 
tik suvartojo klausimams skirta 
laiką, neleidžiant kitiems pasisakyti 
arba paklausti, bet taip pat sukėlė 
nemalonią nuotaiką, kurią pabaigoje 
kiek prasklaidė Aldonos Šmulkš-
tienės ramus komentaras, kad 
Lietuvių fondas paramą skiria tik 
nepelno siekiančioms organizaci
joms. 

Padėkojęs visiems už atsilan
kymą, LF tarybos pirmininkas pra
nešė, kad kita spaudos konferencija 
numatyta kovo 8 d., 1 vai. popiet. 

Danutė Bindokienė 

Nekalto M, Marijos Prasidėjimo seserys, Pu tnam, CT, už 
gražųjį „Draugo" kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Nuoširdus ačiū! 

į/9V 

Laima V. Ringys, gyv. Glendale, C A, už „Draugo" kalėdinių 
sveikinimų rinkinėlį ir kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Esame dėkingi! 

wmmmtmmmmm»mmmmmm 

Elena Černius, Worcester, MA, apdovanojo „Draugą" 50 dol. 
auka. Labai dėkui. 

mwMintimwi 
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Walter Barkauskas, Point Pleasant, NJ , atsiuntė „Draugui" 50 
dol. auką už kalėdinius sveikinimus ir kalendorių. Širdingas ačiū! 

' • • •U W M 
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Antanina Vailokaitis, Los Angeles, CA, atsiuntė „Draugui" 50 
dol. auką. Tariame ačiū! 

Dalia Bartkus, gyv. Hinsdale, IL, kartu su prenumeratos mokes
čiu parėmė „Draugo" leidybą dosnia 80 dol. auka. Sakome ačiū! 

Dr. Henr ikas Solys, J u n o Beach, FL, atsiuntė „Draugui" 50 dol 
auką. Labai dėkui! 

Spaudos apžvalga 

Pasirodė gausiai nuotraukomis 
iliustruotas žurnalo „SKAUTŲ AI
DAS" pirmasis 2006 metų numeris. 
Jame skaitytojas supažindinamas 
su skautais v. s. Romu Otto ir v. s. 
fil. Gintaru Plaču, kurie apdovanoti 
Geležinio vilko ordinais. Taip pat 
galima pasiskaityti apie LSB ir LLS 
skiltininkų kursus, kurie vyko 2005 
m. spalio 1-2 d. Dainavos stovykla
vietėje. Skaitytojas sužinos kas vyko 
skautų draugininkų suvažiavime 
spalio 29-30 dienomis, galės pasi
skaityti apie skautų vasaros stovyk
las. Žurnalo „pašto dėžutėje" galėsi
te pasiskaityti žurnalui atsiųstus 
laiškus. Paskutiniuose žurnalo pus-
iapiuose rasite keletą žaidimų lais
valaikiui. 

SKAUIŲAIDAS 
>• ~ .'.<• • >»»•.«•. y** 

Primename žurnalo skaitytojams, kad ..Skautų aidas" leidžiamas 6 kar
dus oer metus. Prenumeratos kaina metams — 10 dol. 

mailto:admin@lithfund.org
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SAPNŲ PASAULIS 
Žmogus pramiega 

pusę amžiaus 

Miegas leidžia pailsėti smege
nims, atsipalaiduoti ir, žinoma, „iš
krauti" informaciją, kuri žmogų pa
siekė per visą dieną. 

Kartais atrasti ribą tarp sapnų 
ir realybės labai sunku. Ypač tada, 
kai sapnas ryškus ir tikroviškas. 
Sapnuose išnyksta laiko riba, juose 
gali pamatyti brangius žmones. 
Teigiama, kad sapną žmogus gali 
pasirinkti ir pats. 

Vaikai bijo 

Sapnų aiškintojai teigia, jog 
spalvotus sapnus regi labiau prie 
žemės prisirišę. O juodai baltus sap
nuoja nuo gyvenimiškos erdvės 
atitrūkę asmenys. Senojo lietuvių 
sapnininko pratarmėje rašoma, kad 
nuojauta ir sapno ryškumas padeda 
atskirti, į ką sapnas norėjo atkreipti 
žmogaus dėmesį. 

Sapnuoja ir maži, ir dideli. 
Skirtumas tik tas, kad vaikai dar 
nejaučia ribos tarp sapno ir realybės, 
o sapnuose matytas vaizdas juos 
gąsdina. Todėl ir nubunda vidury 
nakties verkdami, o prieš užmigda
mi prašo neišjungti šviesos, pasėdėti 
šalia, o kartais labai bijo, jog sapne 
matyta pabaisa sugrįš ir šią naktį. 

Mažosios Ugnės mama Urtė 
pasakojo, kad jos mergaitė kelias 
naktis iš eilės nubusdavo verkdama 
iš siaubo ir bėgdavo patikrinti, ar 
ragana neišdūrė jos mamytei akies. 
„Mažoji sakė sapnuojanti seną mo
teriškę, kuri nori kramtomąja guma 
išdurti man akį", - pasakojo Urtė. 

Sapnas, atrodytų, vaikiškas, 
tačiau jame galima įžiūrėti paslėptą 
baimę. Mergaitę galėjo išgąsdinti 
atsitiktinai matyta elgeta, jos sapne 
galbūt atgimė ir girdėtos pasakos 
herojė. 

Sapne matytas vaizdas kelis 
kartus transformuojasi ir įgyja ki
tokį pavidalą nei realybėje, todėl ir 
gąsdina vaiką. Netgi tokie buitiniai 
ir, atrodytų, nereikšmingi garsai -
neatsargiai padėta ir nuo stalo 
nukritusi knyga, lašantis vanduo, 
netikėtai suskambęs durų ar tele
fono skambutis - sapne gali tapti 
vienu iš stimulų, skatinančių vaiz
duotę. Mokslininkų teigimu, daž

niausiai sapnai susiję su bendravi
mo situacijomis, o žmonių emocinė 
būsena ir elgesys kinta nepriklauso
mai nuo miego fazės. 

Reikia užsirašyti 

Kino kritikas Skirmantas Valiu
lis sakė, kad dažną naktį pakyla iš 
lovos ir keliauja kur panorėjęs. „Tik 
žmona žemyn tempia, nes ji apie 
mano nakties keliones nieko nežino, 
- šypsojosi pašnekovas. - Tereikia 
atsigulus į lovą pagalvoti apie tai, 
kur nori keliauti, užmerkti akis ir 
mėgautis. Tai bene pigiausias būdas 
keliauti". 

Kviečiamas sapnas dažniausiai 
ateina, tik rytą jį ne visi prisimena. 
Todėl ir atrodo, kad žmogus nieko 
nesapnavo. 

„Jei nepamenate sapnų, jums 
reikia juos prisipratinti", - rašoma 
psichologinėje literatūroje. Atsi
budus rytą, tereikia užrašyti, ką 
atsimenate iš savo sapnų. Tokį už-
rašinėjimą reikia tęsti tol, kol pra
dėsite atsiminti sapnus, o paskui pa
kaks mintyse juos peržiūrėti kaip 
kokį filmą. 

Susapnavo atsiprašymą 

Sapnais galima perduoti ir no
rimą žinią. Tereikia, kad tuos žmo
nes sietų stiprus ryšys. Dvidešimt 
dvejų metų Eglė pasakojo, kad su
sipykusi su draugu labai kankinosi, 
bet nusileisti ir paskambinti jam ne
norėjo. Beveik savaitę pralaukusi, 
mergina susapnavo, kad jos draugas 
atsiprašė ir įrodinėjo, jog daugiau jos 
nebeįžeidinės. Jis prašė atleidimo. 
Eglė prisipažino, kad po tokio sapno 
jai kiek atlėgę. Ir jau tos pačios die
nos vakarą ji sulaukusi savo draugo 
skambučio. Viskas vyko taip kaip 
Eglė buvo sapnavusi. 

Tiems, kuriems nėra nutikę nie
ko panašaus, į tokius pasakojimus 
žvelgia atsargiai. Skeptikai dažnai 
juokauja, esą nežinia, kuris gyveni
mas tikras: ar tas, kurį matome nu
budę rytą, ar kurį regime sapnuose. 

Egzistuoja netgi disciplina, pa
dedanti susiorientuoti sapnuose. 
Juos paaiškina sapnų teorija. Ji rei
kalinga tam, kad žmogus galėtų su
siorientuoti savo sąmonės ir pasą
monės vingiuose. 

Amerikos Lietuvių Televizijos 
laidas galite matyti: 

antradieniais, ketvirtadieniais, sekmadieniais 
7 - 8 vai. vakaro 

antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais 
1:30 - 2:30 vai. dienos 

Kiekvieną vasario mėnes io penktadieni 
nuo 7 iki 8 vai . v. 

LTV rodys geriausias Lietuvos Nacionalinės televizijos 
pramogines programas 

per Čikagos 48 kanalą, 
taip pat per Comcast Cable 248 kanalą (digital) 

Čikagoje ir VISUOSE priemiesčiuose. 
A LTV laidas gali matyti Rockfordo miesto (Illinois) lietuviai 

per 33 televizijos kanalą ir per Comcast Cable. 

Informacija teikiame: 
AI TV telefonu 708-8.19-9022 

altvocomtast.net 
1491 1 127 th Street. I.emont. II. 604.19 

A t A 
ALEXANDRA GYLIENĖ 

Mirė 2006 m. vasario 6 d., Olympia WA, sulaukusi 99 metų 
amžiaus. 

Gimė Kewanee, Illinois, 1907 m. sausio 6 d.. 
Nuliūdę liko: duktė Aldona, žentas Antanas Minelga, sūnus 

Povilas ir marti Birutė Gylienė; anūkai Kristina, Leonas, Povi
las, Jonas ir Eugenija; proanūkai Paul, Alex, Laura, Joseph, 
Danielle ir Karsten. 

Norinčius atsisveikinti su a.a. Alexandra, visus prašome su
sirinkti ketvirtadienį, vasario 16 d., 10 vai. r. šv. Mišioms į Pal. 
Jurgio Matulaičio misiją, 14911 W. 127th St., Lemont, IL. Po šv. 
Mišių velionė bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Alexandra Gylienė gavo iš Izraelio valdžios medalį, kuris 
buvo jai įteiktas 1984 m. už kelių žydų šeimų išgelbėjimą ir 
Raoul Wallenberg medalį. 

Pre Vad Yashem holocoust memorial jos ir vyro Leono atmi
nimui yra pasodintas kedro medis „Teisiųjų miške". 

Vietoj gėlių visus prašome aukoti „Lietuvos Našlaičių glo
bos" komitetui, 2711 W. 71 St., Chicago, IL 60629. 

Nuoširdžiai kviečiame visus artimuosius, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę artimieji 

Ilgamečiui Lietuvių Fronto Bičiulių veikėjui 

A t A 
BALIUI RAUGUI 

New Jersey valstijoje mirus, visų LF bičiulių vardu 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą jo žmonai MARI
JAI, dukrai BANGUOLEI ir sūnui VALENTINUI su 
šeima bei visiems artimiesiems. 

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba 

W 

•mim to* M i l e t o 
»MiiA£A*įĮ 

99 ODS&EPSĄ" s&B&jM&m mm> m^smmn^. 

J 

Sapnai - simboliai 

Žmonės, kurie linkę tikėti sap
nais, dažnai ant naktinio stalelio 
laiko sapnininką, sapnų vadovu va
dinamą. „Jei tiki sapnais, tai dar 
nereiškia, kad esi fanatikas", - įsi
tikinusi dvidešimt penkerių Gintarė. 

Mergina pasakojo, kad jo senelė 
visuomet šalia savęs laikydavusi 
sapnininką ir vos pabudusi vartyda
vo jį, ieškodama vienokių ar kitokių 
reikšmių. Sapnininką senolei pado
vanojusi čigonė, todėl ji sapnų va
dovą itin brangino. Daugelį reikšmių 
ji žinojo atmintinai. 

„Dar vaikystėje, kai mes susap
nuodavome, kad valgome ar renka
me uogas, senolė nusišypsojusi saky
davo, kad sulauksime ašarų, ir 
tikrai, kartais net tą pačią popietę 
pravirkdavome, - prisiminė mergi
na. - Senolė puikiai išmanė sapnų 
reikšmes. Kartą mano sapne tarsi iš 
dangaus nusileido balta lengva 
plunksna. Paskambinusi senolei 
papasakojau sapną, o ji nė kiek ne
sutrikusi patarė ruoštis manęs 
laukiančiai kelionei". 

Kartais savo sapnuose regime 
vienokius ar kitokius simbolius. 

Tačiau tik tada, kai žmogus gerai 
save pažįsta, žino, koks simbolis jo 
sapne turi reikšmę. Sapnininkuose 
pateiktos sapno reikšmės žmogus 
negali pritaikyti tik sau, bet kai nuo
lat sapnuoja tą patį simbolį, jau žino, 
ko iš jo tikėtis. 

„Vos tik susapnavusi, kad my
luoja ant rankų mažą kūdikėlį, se
nolė susirgdavo. Kodėl senele turėjo 
talentą aiškinti sapnus, mes taip ir 
nežinojome", - sakė Gintarė. 

Mergina prisipažino, kad ją la
biausiai baugindavo senolės sapnai, 
į kuriuos atklysdavo mirę jos broliai 
ar seserys ir kviesdavosi ją kartu. 
Tokie sapnai, anot pačios Gintarės 
senelės, reiškė, kad ir jos laikas šioje 
žemėje artėja prie pabaigos. 

Daugelis garbaus amžiaus žmo
nių pasakoja, kad prieš mirtį į jų 
sapnus atklysta seniai mirę gimi
naičiai ar draugai ir kviečia keliauti 
kartu. Atsispirti pagundai labai sun
ku. „Jie tarsi įspėja, kad spėtumei 
sutvarkyti dar nebaigtus reikalus", -
sako 72 metų amžiaus Antanina. 

Moteris prisiminė, kad apie artė
jančią mirtį pranešdavę ir paukščiai. 

Kristina Kanišauskaitė 
„Klaipėda" 

* i 

http://altvocomtast.net
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE 

•Vasario 11 cL, šeštadieni, nuo 11 
vai. r. iki 2 vai. p.p. paminėkime Lie
tuvos Nepriklausomybės dieną Balze-
ko lietuvių kultūros muziejuje su 
Fulbright asociacijos nariais. Daly
viai aplankys muziejaus istorinę 
ekspoziciją, dalyvaus praktiniame 
užsiėmime skirtame lietuvių liaudies 
menui. Dalyvaus LR generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas Dauno-
ravičius, LR garbės konsulas Stan
ley Balzekas, Jr. Meninę programą 
atliks ,,Spindulys". Vaišinsimės lie
tuvišku maistu. Kaina — 35 dol. 
Kreiptis į Eriką Cook e-paštu: erika-
lynncook@att.net 

• V a s a r i o 12 d., sekmadienį, po 
11 vai. r. šv. Mišių Pal. J. Matulaičio 
bažnyčioje vyks „Pašvęstojo gyveni
mo pristatymas". Programoje skam
bės giesmės, vyks trumpa konferen
cija, matysite Lietuvoje sukurtą doku
mentinį filmą, išgirsite atsakymus į 
klausimus. Kviečiame atvykti visus 
tikinčiuosius, ypač jaunimą, tėvus. 

•Jaunimo centro Vasario 16-os 
minėjimas įvyks vasario 16 d., ket
virtadienį, 6:30 vai. v. kavinėje. Pra
nešimą skaitys buvęs sovietų kon
centracijos stovyklų kalinys Povilas 
Vaičekauskas. Sveikins Pat Mi-
chalski, Cook County atstovė etni
nėms grupėms. Meninę programą 
atliks kanklių ir skudučių ansamb
lis „Gabija", vadovė Genė Razu-
mienė. Vaišes ruoš Moterų klubas. 
Maloniai visi kviečiami. 

•Vasario 18 d., šeštadienį, Ame
rikos lietuvių inžinierių ir architek
tų sąjungos (ALIAS) Čikagos sky
rius kviečia visus norinčius dalyvau
ti slidinėjimo išvykoje į Alpine 
Valley, WI. Slidinėjimo bazės tel. 1-
800-227-9395, tinklalapis: www.alpi-
nevalleyresort.com Jei nepasimaty
sime slidinėjimo trasose, susitik
sime 1 vai. p.p. prie baro. Tel. pasi
teiravimui: 630-257-6451 arba 773-
450-4180. 

•Vasario 18 d." 1 vai. p.p. Rock-
ford Lietuvių klubas (716 Indiana 
Ave., Rockford, IL 61102) kviečia pa
minėti Nepriklausomybės dieną. Jus 
linksmins tautinių šokių kolektyvas. 
Galėsite paskanauti įvairių patie
kalų, įėjimas — 5 dol., vaikams iki 
10 metų — 2 dol. Tel. pasiteiravi
mui: 815-871-7969. 

•Brighton Park Lietuvos Ne
priklausomybės šventė įvyks vasario 
19 d. 10 vai. r. šv. Mišios Švč. Mer
gelės Marijos Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje. Iškilmėms pritaikytą pa
mokslą sakys kun. Jaunius Kelpšas. 
Melsimės už žuvusius dėl tėvynės 
laisvės, dėkosime Dievui už atkurtą 
Nepriklausomybę. Giedos parapijos 
lietuvių choras (vadovas — Algiman
tas Barniškis). Po šv. Mišių parapi
jos salėje (44-os ir S. Fairfield Ave. 
sankryža) vyks meninė programa. Da
lyvaus solistas Algimantas Bar
niškis ir klarnetistas Rimas Paulaus
kas. Povilas Juodvalkis rodys nuos
tabų filmą apie Nepriklausomybės 
šventę Lietuvoje. Padainuosime, 
pasivaišinsime. Jėjimas — auka. 

• L B Lemonto apylinkės valdyba 
vasario 19 d., sekmadienį, maloniai 
kviečia visus į Vasario 16-osios Ne
priklausomybės paskelbimo ir Kovo 
11-osios Nepriklausomybės atkūri
mo šventę, kuri prasidės 11 vai. r. 
šv. Mišiomis Palaimintojo J. Matulai

čio misijoje. 12 vai. p.p. Pasaulio lie
tuvių centro didžiojoje salėje vyks 
iškilmingas minėjimas. Pagrindinis 
kalbėtojas — veiklus LB narys, ilga
metis Pasaulio ir JAV LB valdybų 
pirmininkas, buvęs „Pasaulio lietu
vio" redaktorius, žurnalistas Bronius 
Nainys. Po iškilmingos dalies bus 
meninė programa, pietūs, šokiai. 
Šokiams gros Eimis ir Virgis Švabai. 
Tel. pasiteiravimui: 708-974-0591. 

•Vasario 19 d. Šiaurės Vakarų 
Indianos Amerikos lietuvių organi
zacijos (ALTas, Lietuvių bendruo
menė ir Lietuvos vyčių 82 kuopa) 
švęs Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną. Minėjimas vyks The Ameri
can Legion Post 430 salėje, 7430 
Broadway, Merrillville, IN 46410. 
Pradžia 12 vai. p.p. 1 vai. p.p. pra
sidės programa. Gros Bronius Mū
ras. Norintys dalyvauti iki vasario 
12 dienos prašome skambinti: 219-
884-2220 (Joanna Rudzevičius); 219-
322-4533 (Birutė Vilutis) arba 219-
996-6516 (Mildred Jagiella). 

•L ie tuvos Dukterų draugijos 
visuotinis metinis susirinkimas 
įvyks vasario 26 d., sekmadienį, 1 
vai. p.p. Jaunimo centro mažojoje sa
lėje. Bus renkama nauja valdyba. 
Visos narės ir viešnios kviečiamos 
gausiai dalyvauti. Pabendrausime prie 
kavutės ir užkandėlių. Atvykite. 

• J A V LB Waukegan-Lake Coun
ty apylinkės bendruomenė vasario 
26 d. 2:30 vai. p.p. ruošia Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos minėjimą 
ir Šeimos šventę. Pagrindinis kalbė
tojas — JAV LB Krašto tarybos 
narys Gediminas Damašius. Meni
nėje programoje dalyvaus jauna 
pianistė iš Lietuvos Sondrita Bei-
narytė ir Gedimino lituanistinės mo
kyklos moksleiviai (direktorė Irena 
Rutkauskienė). Po minėjimo vyks 
Šeimos šventė. Minėjimo metu bus 
telkiamos aukos JAV LB Krašto 
valdybos veiklai paremti. Kviečiame 
visus aktyviai dalyvauti. 

•Vasario 26 d., sekmadienį . 2 
vai. p.p. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje (6500 S. Pulaski Rd., Chi
cago) Donatas Pečiūra pristatys ir 
rodys lietuvių vaidybinį filmą „Vel
nio sėkla" (režisierius Algimantas 
Puipa, 1979 m., trukmė — 70 min.) 
Filme, pastatytame Petro Cvirkos 
apsakymo motyvais, senojo Lietuvos 
kaimo fone svarstoma visada ak
tuali sumaterialėjimo, nužmogėjimo 

. problema. Filmuojama buvo Utenos 
krašto Varniškių dviejų sodybų kai
me (Tauragnų sen.). Scenarijus — 
Vytauto Žalakevičiaus. Filme vaidi
na Kostas Smoriginas, Eugenija 
Pleškytė, Vytautas Paukštė, Vidas 
Petkevičius. Šis filmas pelnė Są
junginio kino festivalio Dušambė 
prizą. Įėjimas nemokamas. Tel. pa
siteiravimui 773-582-6500. 

• Pavasarinė mugė Jaunimo 
centre vyks kovo 4 d., šeštadienį, 
nuo 10 vai. r. iki 4 vai. p.p. ir kovo 5 
d., sekmadienį, nuo 10 vai. r. iki 3 
vai. p.p. Mugėje galėsite įsigyti 
įvairiausių gėrybių. Vaikams bus 
žaidimai, loterija, juokdarys dova
nos balionus. Vaišinsimės gardžiu 
lietuvišku maistu. Šeštadienį visus 
linksmins liaudiška muzika ir dai
nos. Sekmadienį 10:30 vai. r. vyks 
šv. Mišios Jėzuitų koplyčioje. 1 vai. 
p.p. bus meninė programa: tautinių 
šokių grupė „Suktinis" (vadovė Sa-

/ / 

Vasario 11 d., šeštadieni, 7 vai. v. 
PLC Lietuvių dailės muziejuje 

(14911 127th Street, Lemont, IL 60439) 
įvyks fotografijos parodos 

15 metų Lietuvos Nepriklausomybei" 
atidarymas 

Parodos atidaryme dalyvaus LR generalinis konsulas Čikagoje 
Arvydas Daunoravičius su žmona ir JAV LB Vidurio Vakarų apygar
dos pirmininkė Aušrelė Sakalaitė. 

Maloniai kviečiame visus atvykti į parodos atidarymą. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
MINĖJIMAS 

Maria gimnazijos auditorijoje, 
Marquette Park, Chicago, 

sekmadienį, vasario 12 d., 1 vai. p.p. 
Pagrindinis kalbėtojas 

Kongreso narys 
Thaddeus McCotter 

iš Detroit 

„Rusija turi atsiprašyti" — tai 
buvo pagrindinė mintis išreikšta 
JAV Atstovų rūmų ir Senato vien-

H balsiai priimtoje rezoliucijoje. 
Kongreso narys T. McCotter bu
vo vienas pagrindinių šios rezo
liucijos rėmėjų. 

Savo dalyvavimu minėjime 
išreikškime savo padėką už mūsų 
reikalų supratimą. Pagerbkime 
Pabaltijo kraštų ypatingą drau-

Kongreso narys Thaddeus McCotter gą. 

Minėjime kalbės ir politologas Darius Udrys iš California. 

Lietuvos šauliai ir ramovėnai 10 vai. r. Vasario šešioliktosios proga 
iškilmingai pakels vėliavas Švč. M. Marijos Gimimo parapijos aikštėje, 
dalyvaus lietuviškose 10:30 r. šv. Mišiose ir paminėjimo programoje. 10 
vai. r. pamaldos taip pat vyks evangelikų liuteronų Tėviškės bažnyčioje 
ir 11 vai. r. Ziono evangelikų liuteronų bažnyčioje. 

Meninę programą atliks solistai Nida Grigalavičiūtė, Algimantas 
Barniškis ir šokių kolektyvas „Suktinis" (vadovė Salomėja Radtonovienė). 

Ruošia Amerikos Lietuvių 
Tarybos Čikagos skyrius 

lomėja Strižigauskienė), jaunųjų ta
lentų pasirodymas (vadovė Jolanta 
Banienė). Prekybininkai dar gali už
sisakyti stalus. Skambinti Mildai 
Šatienei tel. 708-447-4501 arba Ane
lei Pocienei tel. 708-636-6837. Malo
niai kviečiame visus į mugę. 

• Literatūriniam konkursui, kurį 
finansuoja dr. Jonas Adomavičius, 
buvo atsiųsta 20 kūrinių. Vertinimo 
komisija jau baigia juos skaityti. 
Laureatams premijų Įteikimas vyks 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri
mo (Kovo 11-osios) šventėje kovo 12 
d. 4 vai. p.p. Jaunimo centre. Kvie
čiame visus dalyvauti mums visiems 
brangioje šventėje. 

•Nuoš i rdž ia i kviečiame Jus 
atvykti į „Kugelio balių", kuris įvyks 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje, 
6500 S. Pulaski Rd., Chicago, sek
madienį, kovo 5 d., 2 vai. p.p. Da
lyvaus šokių grupė „Vyčiai" , vadovė 
Lidija Ringienė, steigėjas Frank 
Zapolis. Klausysimės plokštelių 
įrašų, įamžinusių Amerikos lietuvių 
atliekamą liaudies muziką. Na ir 
skanausime kugelį, mėgausimės lie
tuviškomis dešrelėmis su kopūstais, 
o desertui skar.ausime šakotį. Įėjimo 

kaina suaugusiems — 17 dol., 
vaikams iki 16 metų — 10 dol. Tel. 
pasiteiravimui: 773-582-6500 (Undi
nė Uogintaitė). 

•Sunku patikėti, kad žiema jau 
greit baigsis. Pavasario žiedai net
rukus pražydės. Su pirmaisiais pa
vasario žiedais vyks tradicinė Čika
gos lietuvių skautų Kaziuko mugė. 
Kaziuko mugė vyks sekmadie
nį, kovo 12 d., Pasaulio lietuvių cen
tre, Lemont. Po 9 vai. r. šv. Mišių 
PLC fondo salėje bus mugės ati
darymas. 

•Kovo 19 d., sekmadienį, 1 vai. 
p.p. vyks lietuviškos pamaldos Šv. 
Onos bažnyčioje Beverly Shores, IN. 
Šv. Mišias aukos kun. Antanas 
Gražulis, SJ. Tuoj po pamaldų įvyks 
Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mas. Kalbės generalinis konsulas 
Čikagoje Arvydas Daunoravičius, 
meninę programą atliks kanklių ir 
skudučių ansamblis „Gabija", vado
vė Genė Razumienė. Po programos 
— kavutė. Beverly Shores lietuvių 
klubas maloniai kviečia visų apy
linkių lietuvius gausiai dalyvauti 
šioje šventėje. 
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