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A, Butkevičius: dešinieji manipuliavo savanoriais 

Butkevičius. L:nos Pe t rauskienės (ELTA) nuotr. Buvęs krašto apsaugos ministras A. 

Vilnius, sausio 16 d. (BNS) — buotojo Juro Abromavičiaus žūtį 
Buvęs krašto apsaugos ministras, Ii- netiesiogiai sieja su ilgamečiu kon-
beraldemokratas Audrius Butkevi- servatorių vadovu, europarlamen-
čius savanorio ir buvusio Valstybės tarų Vytautu Landsbergiu. 
saugumo departamento (VSD) dar- Prieštaringai pagarsėjęs politi

kas A. Butkevičius antradieni liudijo 
J. Abromavičiaus žūties 1997-siais 
aplinkybes tiriančiai komisijai. Pa
sak A. Butkevičiaus, norint nuslėpti 
Bražuolės tilto ir kitus sprogdini
mus, tuometiniams politikams nebu
vo kitos išeities, kaip tik pašalinti J. 
Abromavičių. 

,,Žinant mano politines meiles ir 
priešiškumus, būtų juokinga tiesio
giai įvardinti žudikus, tačiau esu įsi
tikinęs, kad politikai, kurie inspiravo 
Bražuolės tilto sprogdinimą, o mano 
supratimu, tai buvo V Landsbergio 
žaidimo su 'bombikėmis' ir jo igno
ruojančio požiūrio į Seimo narių or
ganizuotus sprogdinimus rezultatas, 
šis požiūris privedė iki to, kad eilė 
žmonių, vykdę tokius politinius už
sakymus, staiga tapo kriminaliniais 
nusikaltėliais. Padarius žingsnį 'A' 
reikėjo padaryti žingsnį 'B' — išsiva
duoti iš to žmogaus, kuris turėjo 
daug įrodymų. Kaip kitaip paaiškin-
sit tai, kad buvęs krašto apsaugos 
ministras Česlovas Stankevičius nu-

Audros Lietuvą 
plaks vis 

skaudžiau 
Vilnius, sausio 16 d. (BNS) — 

Per Lietuvą praūžusi audra — dar 
vienas įrodymas, kad uraganinis vė
jas mūsų šalyje tampa vis daugiau 
rūpesčių keliančiu gamtos reiškiniu. 
Tuo neabejoja mokslininkai, tyrinė
jantys klimato kaitą, rašo dienraštis 
„Lietuvos rytas". 

Šią žiemą pajūryje tai buvo jau 
trečioji galinga audra, kurios metu 
vėjo greitis siekė apie 30 m/s. Po 
trumpo atokvėpio penktadienį turė
tų užgriūti dar viena panašaus stip
rumo vėjo ataka. 

„Ateityje Lietuvoje uraganiniai 
vejai siaus dar stipriau", — sakė Vil
niaus universiteto Gamtos fakulteto 
Hidrologijos ir klimatologijos kate
dros docentas Gintautas Stankūna-
vičius. 

Netolimoje ateityje inžinieriai 
turėtų persvarstyti statiniams taiko
mus reikalavimus: dėl stiprėsiančių 
vėjų prireiks tvirtesnių pastatų, ats
paresnių stogo konstrukcijų. 

Po sekmadienį ir pirmadienį pra
ūžusios audros be elektros energijos 
vis dar yra likę 19,000 Lietuvos var
totojų. 

Vien vakarų Lietuvoje, kurią ap
tarnauja elektros skirstymo bendro
vė VST, elektros antradienį ryte ne
turėjo apie 14,000, o Rytų skirstomų
jų tinklų aptarnaujamoje likusioje 
šalies dalyje — apie 5,000, pranešė 
bendrovės. 

Daugiausiai be elektros likusių 
gyventojų yra Klaipėdos regione — 
10,000. 

Seimas dar kartą paragino Rusiją 
Vilnius, sausio 16 d. (ELTA) — 

Seimas antradienį po ilgų diskusijų 
priėmė rezoliuciją dėl SSRS okupaci
jos žalos atlyginimo. Už Užsienio rei
kalų komiteto pirmininko Justino 
Karoso projektą balsavo 43 Seimo 
nariai, prieš buvo 2, susilaikė 9 parla
mentarai. Seimo nario Audronio 
Ažubalio rezoliucijos „Dėl kompensa
cijų 1991 m. sausio 13-ąją sužalo
tiems ir žuvusiųjų šeimoms" projek
tui parlamentarai nepritarė. 

Rezoliucijoje, be kita ko, pažymi
ma, kad Seimas, įvertindamas de
mokratinės Rusijos paramą Lietuvos 
valstybei 1991 m. sausio 11-13 d. ag
resijos metu, tikisi, kad Rusijos Fe

deracija, 1991 m. liepos 29 d. 
Sutartimi tarp Lietuvos Respublikos 
ir Rusijos Tarybų Federacinės Socia
listinės Respublikos dėl tarpvalstybi
nių santykių pagrindų pripažinusi 
1990 m. kovo 11 d. atkurtą neprik
lausomą Lietuvos Respubliką, įver
tins asmenų, vadovavusių ir dalyva
vusių 1991 m. sausio 11-13 d. agresi
joje prieš Lietuvos valstybę, atsako
mybę ir padės Lietuvos Respublikos 
teisėsaugos institucijoms siekti tei
singumo. 

Seimas ragina Rusijos Federaci
ją, kaip SSRS teisių ir pareigų tęsėją, 
pradėti konsultacijas dėl SSRS įvyk
dytos okupacijos žalos atlyginimo. 

Europos Parlamento pirmininku 
išrinktas vokiečių konservatorius 

poste pakeis ispanų socialistą Josep 
Borrell. 

Už 61 metų G.-H. Poettering 
kandidatūrą savo balsus atidavė 450 
iš 689 balsavime dalyvavusių euro-
parlamentarų. 

Prieš balsavimą kreipdamasis į 
Europos Sąjungos (ES) asamblėjos 
narius, G.-H. Poettering žadėjo, kad 
bus „nešališkas visų Europos Parla
mento narių pirmininkas". 

G.-H. Poettering turi didelę poli
tinės veiklos patirtį, priešingai negu 
jo pirmtakas J. Borrell, kuris daug 
kam netikėtai buvo paskirtas ES 
asamblėjos pirmininku 2004-ųjų bir
želį. 

G.-H. Poettering yra vienas iš še
šių europarlamentarų, kurie be per
traukos Nukelta j 7 psl. 

Gert-Hans Poettering 

Strasbourg, sausio 16 d. (AFP/ 
„Reuters"/BNS) — Europos Parla
mentas antradienį savo pirmininku 
išrinko konservatorių iš Vokietijos 
Gert-Hans Poettering, kuris šiame 

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

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

slėpė J. Abromavičiaus surinktą me
džiagą apie Bražuolę, o atidavė tik 
tada, kai prokuroras pagrasino kra
ta", — Seimo laikinajai komisijai sa
kė A. Butkevičius. 

Tuo tarpu laikinosios komisijos 
narys konservatorius Jurgis Razma 
tokius kaltinimus vadina Tėvynės są
jungos šmeižimu prieš artėjančius 
savivaldos rikimus. 

„A. Butkevičiaus paliudijimas, 
mums, Nukelta j 6 psl. 

Šiame 
numeryje: 

• Skautybės kelias. 
•PLB kreipimasis į 
Lietuvos valdžią. 
•Konstitucinio Teismo 
sprendimai negali visų 
patenkinti. 
• Skaitytojų laiškai ir 
nuomonės. 
•2006 m. renginiai 
Čiurlionio galerijoje. 
•ALTV kviečia į kino 
vakarą. 
•Jūrų skautų meno 
paroda „JūrArte". 
•Mūsų virtuvė. 

Valiutų santykis 
1 USD — 2.67 LT 
1 EUR — 3.45 LT 
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SKAUTYBES KELIAS 
Redaktorė j .v.s . Irena R e g i e n ė 

Medžiagą siųsti: Aušra Jasaitytė-Petry 
8830 Magnolia Court 
Orland Park, IL 60462 

Tel. 708-349-8432 EI. paštas: ausra67@sbcglobal.net 

Miela Sese! 
Gal turite klausimų apie jūrų ar žemės skautavimą, brolių ir sesių skau

tišką veiklą? Ar gal tik norite kitų paaiškinimų bei informacijos? Galite drą
siai rašyti savo klausimus elektroniniu paštu mielasese@yahoo.com arba 
siųsti „sraigės paštu": 

Miela s e se Dalia 
9577 Hillside Drive 
Bridgeman, MI 49106. 

Prašau įrašykite savo tikrą vardą ir pavardę, kartu su telefono numeriu, 
jei būtų kokių neaiškumų. „Skautybės kelio" puslapiui galite pasirinkti slapy
vardį. Jei sunku lietuviškai rašyti, galite parašyti angliškai, išversiu į lietuvių 
kalbą. Mielai atrašysiu ir „Skautybės kelyje" parašysiu atsakymą. Jei ko 
nežinau, atsakymas bus išspausdintas, tik tiksliai sužinojus. 

Miela Sese, 

Suprantu, kad jūrų skautai turi 
daug laivukų, kaip: „Laser 2", 
„Hobie Cat" ir kanojas. Girdėjau, kad 
prašo aukų jų išlaikymui ir t.t. Žinau, 
kad jūrų skautai turi ir didelių bur
laivių, kuriuos laiko Čikagos uoste. 
Kas tuos laivus išlaiko? Ar visi jūrų 
skautai gali jais naudotis ir mokytis 
juos naudoti? Jei taip, tai kaip? Aš 
labai norėčiau sužinoti, nes mėgstu 
buriuoti. 

Buriuojanti scsč 

Brangioji Buriuojanti 

Dėkoju už tokius gerus ir svar
bius klausimus! Jūrų skautų „Gran
dies" komitetas, sudarytas iš jūrų 
skautininkų, yra atsakingas už mažų 
laivukų priežiūrą ir yra savininkas. 
Tarp jų yra 2 „Laser 2", 3 katama
ranai, 2 valtys ir maždaug 12 kanojų 
(2 kanojos priklauso dr. Algiui 
Pauliui). Jie daugiausia yra naudoja
mi jūrų skautams mokytis buriuoti ir 
irkluoti stovyklos metu. Yra trys 
dideli burlaiviai arba jachtos, kurie 
priklauso jūrų budžių įgulai ir jūrų 
skautams. Tai „Baltija", „Audra" ir 

v 

„Red Baron". Sių laivų globėjas yra 
j.v.s. dr. Algis Paulius. 

j.ps. Dalia Vitkienė 

„Baltija" ilgiausiai priklauso jūrų 
budžių įgulai. Jos savininkais laiko
mos tos pačios jūrų budžių įgulos. Sis 
burlaivis yra 26 pėdų ilgio. „Baltijos" 
istorija tampriai surišta su jūrų 
skautais ir jos ankstyvesniems jūrei
viams primena daug įdomių atsiti
kimų, prisiminimų. „Baltijos" kapito
nas yra j.ps. Viktoras Garbonkus, Jr. 
Jo įgulai priklauso j .ps. Viktoras 
Garbonkus, Sr., ir j .b. Mykolas (Mi-
chael) Shehan. Burlaivio namai va
saros metu yra Čikagos Burnham 
Harbor. Kapitonu, j.ps. Viktoro Gar-
bonkaus. J r . rūpestingo vadovavimo 
ir darbštumo dėka, kartu su Įgulos ir 
šeimos narių pasiaukojimu. ..Baltija" 

gražiausiai atnaujinta. Išplaukiant į 
platų Michigan ežerą, ji puikiai paro
do savo aukštas bures. Ankstyvesni 
jūreiviai, pamatę ar girdėję apie jos 
naują ir puikų grakštumą, vėl ja 
domisi ir nori ja išplaukti. 

„Audra" laikoma 36 pėdų ilgio 
jachta. „Audrą" jūrų skautams pado
vanojo, a.a. dr. Kęstutis Aglinskas, su 
sąlyga, kad j.vs.fil. dr. Algis Paulius 
laikys ją savo globoje kaip savi
ninkas. Dabartinis kapitonas — j.b. 
dr. Darius Bartkus. Jo įgulai priklau
so j.vs.fil. dr. Algis Paulius ir j .b . kan
didatas Rimgaudas Trečiokas. Brolis 
Rimgaudas neseniai gražiausiai at
naujino visas medines burlaivio dalis. 
Šios jachtos namai vasaros metu taip 
pat yra Burnham Harbor Čikagoje. 
Praėjusią vasarą, šiai įgulai buriuo
jant Michigan ežere, užpuolė greita ir 
stipri audra. Vėjas pagavo pagrindinę 
burę ir ją suplėšė. Gerokai prityrusių 
, Audros" jūreivių įgula išsilaikė ir 
laimingai atplaukė atgal į uostą. 

Jau daugelį metų mūsų laivų 
bures rūpestingai sutaiso vs. Vija 
Paulienė, bet ši burė per didelė ir 
buvo neįmanoma susiūti. Reikėjo 
nupirkti naują pagrindinę burę, kad 
„Audra" galėtų toliau saugiai plau
kioti. 

„Red Baron" ramiai stovi laivų 
saugykloje. Jis taip pat priklauso jūrų 
skautams, ir jo savininku laikomas 
j.vs. fil. dr. Algis. Šios jachtos ilgis yra 
28 pėdos. „Red Baron" nebeplaukia. 
Jai reikia daug pataisymų. Trūksta 
savanorių jūrų skautų ir pinigų jai 
sutvarkyti, kad vėl saugiai galėtų 
plaukioti. Esu pati „Red Baron" jach
ta buriavusi, kartu su jos kapitonu 
j .b. Duhgal Bedford. Prisimenu, kaip 
bures puikiai pagavo ir išplėtė vėjas, 
kaip laivas plaukė pirmyn per ban
gas. Prieš keletą metų brolis Duhgal 
turėjo sugrįžti į Angliją, į savus 
namus. Bet žada ir vėl atvykti į Čik
agą. Gal ateityje jūrų skautai galės 
surinkti pakankamai lėšų ir rūpes
tingų savanorių, kurie atstatytų šį 
laivą ir vėl juo galėtų buriuoti. 

Šių didelių burlaivių išlaikymas 
nėra pigus. Šaunūs jūreiviai ir bu-
džiai —j.vs.fil.dr. Algis Paulius, j.ps. 
Viktoras Garbonkus, Jr. ir j .b. dr. 
Darius Bartkus — kartu su savo įgu
lomis ir šeimomis, paaukoja savo 
laiką ir pinigus išlaikyti Šiuos laivus 
jūrų skautams. Šie nuostabūs laivai 
yra jūrų skautų palikimas, o šie 
jūreiviai juos sąžiningai prižiūri 
ateinančioms kartoms Išlaikyti šiuos 
laivus uostuose ir saugyklose sudaro 
per 20,000 dol išlaidų metams. Į šią 
sumą neiskaičiuojami Rūkstančiai 
dolerių įvairiems pataisymams, rei
kalingiems atnaujinimams, laivų 

..Baltijos" kapitonasJ.ps. Viktoras Garbonkus 

saugumui. Vienu laiku „Grandies" 
komitetas finansiškai prisidėdavo 
prie šių laivų išlaikymo, bet ilgainiui 
„Grandies" narius patraukė kiti 
interesai ir tvarka pasikeitė. „Gran
dis" jau seniai nebepajėgia padėti 
išlaikyti šiuos laivus. 

j .b . kandidatas Aras Vitkus 

Jūrų budžių ir jūrų skautų laivų 
kapitonai mielai priima norinčius 
jūrų skautus, brolius ir seses, buriuo
ti ir mokytis. Pagrindinis tikslas 
išplaukiant į ežerą - saugumas ir 
puikus buriavimo žinojimas. Jie rū
pestingai, tvarkingai ir visuomet sau
giai pamoko seses bei brolius, kaip 
vairuoti laivą per bangas, ir džiau
giasi padėdami pajusti vėjo galią. 
Tikrai šie narsūs, nuoširdūs ir kilnūs 
jūrų budžiai visuomet energingai, su 
stipriu, nesiliaujančiu ryžtu rūpinasi 
ne tik mūsų burlaiviais, bet ir ugdo 
mūsų jūrinę, skautišką, širdyje de
gančią dvasią. Galima suprasti, kad 
šie gabūs savanoriai — tikri Jūrų 
budžiai! 

Sesės ir broliai, norintys buriuo
ti, gali pranešti savo vadovams. 
Norint susisiekti su mūsų didžiųjų 
burlaivių kapitonais, vadovai ir jūrų 
skautai, kurie domisi buriavimu, gali 
kreiptis į mane: j.ps. Dalią Vitkus: 
tel: 269-465-7557 arba elektroniniu 
paštu: mielase8e@yahoo.com. Nuo
širdus dosnumas, aukomis pare
miant budžių įgulas ir jūrų skautų 
laivus, mielai priimamas. Čekius 
galite rašyti „Lithuanian Scout 
AssociatiorT arba „LSA" . Prašome 
parašyti, kūnam burlaiviui auka yra 
skiriama: „Audra", „Baltija" ar „Red 

Baron". Aukos yra nurašomos nuo 
federalinių mokesčių. Aukas galite 
siųsti: 

j .ps . Viktoras Garbonkus 
14608 S. Mallard Lane 
H o m e r Glen, IL 60491 

Atgaivinkime jūrinę, skautišką 
dvasią; buriuokime pirmyn ir drąsyn 
su jūrų budžiais! 

J ū s ų sesė Dal ia 
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PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KREIPIMASIS 

Lietuvos Respublikos preziden
tui Valdui Adamkui 

Lietuvos Respublikos Seimo pir
mininkui Viktorui Muntianui 

Lietuvos Respublikos ministrui 
pirmininkui Gediminui Kirkilui 

Gerbiamieji, 

2006 m. lapkričio 13 d. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas 
nusprendė, kad ateityje jokia grupė 
asmenų negalės turėti ir Lietuvos, ir 
kitos valstybės pilietybės. Sis spren
dimas šokiravo daugelį lietuvių, gyve
nančių užsienyje, kurie buvo įgiję ki
tos šalies pilietybę, bet norėjo likti ir 
Lietuvos piliečiais, ar planavo kreip
tis dėl Lietuvos pilietybės suteikimo 
savo vaikams, gimusiems svetur. Lie
tuva kuria įvairias strategijas, kaip 
pristabdyti masinę emigraciją bei 
sudaryti sąlygas užsienio lietuviams 
grįžti į Tėvynę. Vertimas atsisakyti 
kitos šalies pilietybės norint išlaikyti-
Lietuvos pilietybę visas šias pastan
gas neigia, griauna. 

Mūsų žiniomis, daugiau kaip pu
santro milijono lietuvių kilmės asme
nų gyvena Europoje, Amerikos žemy
ne, Australijoje, Rytų kraštuose ir 
Azijoje. Per pastaruosius 15 metų 
skaičiuojama, kad iš Lietuvos išvyko 
daugiau kaip 404,000 žmonių, tarp jų 

- bent 16,000 lietuvių vaikų. Daug 
vaikų yra gimusių neseniai išvyku
siems. Užsienio lietuviai sudaro maž
daug trečdalį tautos. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, 
kuri atstovauja užsienyje gyvenan
tiems lietuviams, apgailestauja, kad 
Konstitucinis Teismas pasirinko taip 
siaurai interpretuoti Konstituciją. 
Konstitucija nedraudžia dvigubos pi
lietybės, o leidžia ją „atskirais atve
jais", kas, interpretuojant plačiau, 
gali reikšti grupę asmenų. 

1928 m. Lietuvos Konstitucija 
taip pat teigė, kad niekas negali būti 
kartu Lietuvos ir kitos valstybės pi
lietis (#10 pirmoji dalis), tačiau taip 
pat skaitome, kad „Lietuvos pilietis 
tačiau nepraranda savo pilietybės tei
sių patapęs kurio Amerikos krašto 
piliečiu, jei atlieka tam tikras įstaty
mo nurodytas pareigas". Si pastraipa 
kaip tik buvo parašyta atsižvelgiant į 
tai, kad tuo metu lietuviai masiškai 
emigravo į užsienį. Taigi konstituci
nis dvigubos pilietybės precedentas 
yra. 

Konstitucinis Teismas taipogi 
nusprendė, jog tie Pilietybės įstatymo 
straipsniai, kurie įvardija kai kurias 
lietuvių kilmės grupes, sudaro diskri
minacinį atspalvį, nors pats Konsti
tucinis Teismas pripažįsta, kad kon
stitucinis asmenų lygiateisiškumo 

principas nepaneigia galimybės įsta
tyme nustatyti diferencijuotą teisinį 
reguliavimą tam tikrų asmenų kate
gorijų, esančių skirtingose padėtyse, 
atžvilgiu. Aišku, tos kategorijos turi 
būti pateisinamos. Lietuvai atstačius 
savo nepriklausomybę, ta grupė as
menų, kurie nukentėjo nuo okupaci
jos, turi turėti kokias nors privilegi
jas atgauti turėtą pilietybę. Kitaip 
tęsiamas okupanto pradėtas tautos 
nupilietinimas bei suskaldymas. Ne
jaugi leisime okupacijai atskirti vi
sam laikui didelę dalį tautos, vaikus 
nuo tėvų, gimines nuo giminių? 

1997 m. Europos konvencija dėl 
pilietybės (16 straipsnis) pabrėžia, 
kad „valstybė neprivers atsisakyti ar 
nustoti kitos pilietybės, tam, kad įgy
ti ar išlaikyti savo pilietybę, jei tas at
sisakymas ar nustojimas yra neįma
nomas ar racionaliai nepriimtinas". 
Nors Lietuva šio dokumento nėra pa
sirašiusi, tačiau ji yra Europos dalis 
ir privalėtų atsižvelgti į tos Konven
cijos nuostatas. 

Konstitucija yra gyvas, besivys
tantis dokumentas ir tur i būti inter
pretuojama atsižvelgiant į dabartines 
sąlygas. Kai Lietuvos Konstitucija 
buvo rašoma, pavojai Lietuvai buvo 
kitokie, nei šiandien. Dabar Lietu
voje mirštamumas pranoksta gimsta
mumą. Vyksta masinė emigracija ir 

„protų nutekėjimas", Lietuvos darbo 
rįnkoje jaučiamas didžiulis darbinin
kų stygius. Vykstantys demografiniai 
pokyčiai Lietuvai pragaištingi. Ar tai 
at i t inka tautos ir valstybės intere
sus? Ar nederėtų saugoti, tausoti Lie
tuvos piliečius, sudaryti jiems visas 
galimas sąlygas tokiais išlikti? Didelė 
tikimybė, kad išvykę dirbti ar moky
tis ir įgiję kitos šalies pilietybę, neno
rės jos atsisakyti. Jeigu jie bus pri
versti rinktis Lietuvos ar kitos vals
tybės pilietybę - yra pavojus, kad 
rinksis kitos šalies. Jie liks giliai įs
kaudinti ir įsitikinę, kad Lietuvos 
valstybei jie nei buvo, nei kada nors 
bus reikalingi. 

Lietuva yra taut inė valstybė. J i 
kūrėsi lietuvių tautos pagrindu, o už
sienio lietuviai yra neatskiriama tau
tos dalis. Mums, užsienio lietuviams, 
gyvybiškai svarbu, kad Lietuva neat
s tumtų tūkstančių savo tautos narių. 
Praradimas saito su Tėvyne mums 
yra labai skaudus, tačiau mums rūpi 
ir pačios Lietuvos ateitis, jos ekono
minė gerovė, jos kultūros klestėjimas 
ir demografinis saugumas. 

Nuoširdžiai tikimės, kad Lietuva 
suras būdų lietuviams išlaikyti savo 
pilietinius ryšius su tėvyne arba, jei 
jie gimę svetur, pilietinius ryšius už
megzti, neprarandant gimtojo krašto 
pilietybės. 

PLB valdybos vardu 
R e g i n a Gytė N a r u š i e n ė , J .D. 

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė 

Konstitucinio Teismo sprendimai negali patenkinti visų 
GIEDRE MAKS1MAITYTE 
Alfa.lt 

„Mes esame profesionalūs idea
listai realiame pasaulyje, atstovau
jantys abstrakčioms Konstitucijos 
vertybėms", - taip, kalbėdamas apie 
Konstitucinio Teismo (KT) teisėjų 
vaidmenį, kalba šio teismo pirmi
ninkas Egidijus Kūris. Jis įsitikinęs, 
kad „KT sprendimai neretai kam 
nors trukdo. Taip yra visur, ne tik 
Lietuvoje". O atremdamas diskusijas 
dėl dvigubos pilietybės, KT vadovas 
siūlo: „Kam nepriimtinas 'viengubos' 
pilietybės principas, neturi pamiršti, 
kad jis įtvirtintas Konstitucijoje". 

Šios ir kitos temos pokalbyje su 
KT pirmininku Egidijumi Kuriu. 

— Po Konstitucinio Teismo 
(KT) išaiškinimo dėl Seimo ko
misijų veiklos prabilta apie KT 
politizavimą. Koks yra Jūsų po
žiūris | tokią kritiką ir kodėl 
nuomonės t o k i o s prieš ingos -
nuo pritarimo iki pasipiktinimo? 

— Apie KT politizavimą kai kas 
pradėjo kalbėti ne po, bet prieš KT 
2006 m. lapkričio 21 d. sprendimą. 
Tiksliau - tą pačią dieną, kai buvo 
pranešta, kad Respublikos preziden
tas kreipėsi į KT su prašymu išaiš
kinti vieną ankstesnio nutarimo 
nuostatą. Beje, tuo metu, kai inter
nete pasirodė pirmieji komentarai, 
tas kreipimasis dar nė nebuvo atneš
tas į Teismą. Matyt, buvo numano
ma, koks bus išaiškinimas. Juk tai, 
ką išaiškino KT, buvo gana plačiai 
išdėstyta dar prieš dvejus su puse me
tų. Didžioji dalis to KT sprendimo -
ankstesnių nutarimų citatos. Iš es
mės nieko nauja. 

KT pats nepasirenka, ką jam 
nagrinėti. Buvo Respublikos prezi
dento kreipimasis, turėjo būti ir 
sprendimas pagal šį kreipimąsi. O tai, 
kad KT sprendimai gali sukelti poli
tinius padarinius, kad jie (kaip ir bet 

kurio kito teismo sprendimai) gali 
būti palankūs arba nepalankūs ku
riems nors politikams, yra normalu. 
Kas vyksta Konstituciniame Teisme? 
Vyksta ginčas dėl Konstitucijos pras
mių. O ginče visuomet kas nors laimi 
ir kas nors pralaimi. KT aktai negali 
patenkinti visų. 

Bet aiškinimai, esą KT, priim
damas šį sprendimą, įsivėlė ar buvo 
įveltas į politiką, laužti iš piršto. An
tai sakoma: sprendimas priimtas ne
silaikant bylų eilės. Tai išgalvotas 
priekaištas, nes kai KT priima spren
dimą dėl ankstesnio nutarimo išaiški
nimo, jokios naujos bylos nėra, jis yra 
ankstesnės bylos tęsinys, taigi „ne
laukia" jokioje eilėje. Tokie sprendi
mai visuomet priimami nedelsiant; 
taip yra nuo 1994 m. 

Beje, Respublikos prezidentui at
sakymas buvo duotas per penkias sa
vaites. Palyginti su kitais tokio pobū
džio sprendimais, tai gana ilgas lai
kas. Sakoma: sprendimas priimtas 
per vieną dieną (nuo viešo nagrinėji
mo pradžios iki paskelbimo). Tai irgi 
išgalvotas priekaištas, nes visi spren
dimai dėl KT nutarimo išaiškinimo 
priimami greitai. Juk jais tik plačiau, 
kitais žodžiais, paaiškinama tai, kas % 

jau buvo pasakyta. 
Beje, pagal įstatymą sprendimui 

dėl išaiškinimo viešo posėdžio nė ne
reikia. Bet jeigu jo tąkart nebūtų 
buvę, neabejotinai būtų buvę prie
kaištaujama dėl viešumo stokos. 

Dar sakoma, kad KT turėjo pa
laukti, kol baigs darbą kažkokia ko
misija ar komitetas. Tai visiškai klai
dingas požiūris. Priešingai, jeigu KT 
būtų laukęs, dairęsis į tai, kokia ko
misija ar komitetas kokias išvadas 
tuo metu rengia, tai ir būtų įsitrauki
mas į politinį procesą. 

Be to, Seime nuolat veikia kokia 
nors tyrimo komisija, ir ne viena. Gal 
laukti, kol jos visos baigs darbą? Per 
tą laiką tikriausiai atsiras naujų. O 

svarbiausia tai, kad KT netyrė nieko, 
kas būtų susiję su kurios nors 
konkrečios komisijos ar komiteto 
veikla. Jis aiškino vieną savo ankstes
nio nutarimo nuostatą. Bet žmonės, 
priekaištaujantys KT dėl minėto 
sprendimo, negirdi tokių argumentų. 
Arba nenori girdėti. KT sprendimai 
neretai kam nors trukdo. Taip yra vi
sur, ne tik Lietuvoje. 

Tačiau apskritai y ra gerai, kad ir 
šis, ir kiti KT baigiamieji aktai yra 
aptarinėjami. Ir tikrai negali stebinti, 
kad yra įvairių nuomonių. Svarbu 
tik, kad komentavimas remtųsi anali
ze, o ne šališkomis nuostatomis. Kad 
diskusija būtų profesionali, būt ina iš
manyti KT jurisprudenciją, taip pat 
būtina matyti lyginamąjį kontekstą. 

Palyginę šį KT sprendimą su kitų 
šalių konstitucinių teismų baigiamai
siais aktais analogiškose bylose, pa
vyzdžiui, su spalį paskelbtu Lenkijos 
Konstitucinio Tribunolo nu ta r imu 
vadinamojoje Balcerovvicziaus byloje, 
pamatytume, kad mūsiškis netgi la
bai nuosaikus (parlamento galių at
žvilgiu). Bet apie tai nė neužsimena
ma. 

Neužsimenama ir apie tai, kad 
dar 2004 m. KT yra nurodęs, jog būti
na įstatymu sureguliuoti tam tikrus 
santykius, susijusius su informacijos 
pateikimu arba nepateikimu Seimo 
laikinajai tyrimo komisijai, ir progno
zavo, kad to nepadarius galima lauk
ti konfliktinių situacijų. Lapkričio 21 
d. sprendime konstatuota,, kad tokio 
įstatyminio reguliavimo kaip tik ir 
stokojama. Tai labai svarbus šio 
sprendimo akcentas, kuris komen
taruose visiškai nutylimas. Kur kas 
lengviau išimti iš sprendimo atskiras 
frazes, jas savaip interpretuot i ir 
keikti. Kai turima išankstinė nuosta
ta, jokių argumentų nereikia. Dažnai 
interpretacijos, švelniai tariant , falsi
fikuoja sprendimo tekstą. Naudoja
masi tuo, kad daugelis skaitytojų ar 

klausytojų patys neskaitė teisinio 
teksto ir neskaitys. 

Visų nuomonių - o juk iš tikrųjų 
yra ir daug pritariančių! - negaliu 
komentuoti ir nenoriu. Ne mano tai 
darbas. Teismas, teisėjai negali užsi
imti beviltišku dalyku - ginčytis su 
neadekvačiomis, nekorektiškomis in
terpretacijomis. Pasipiktinimas, apie 
kurį užsiminėte - joks argumentas. 
Pasipiktinimas kyla iš interesų, o ne 
iš teisinės logikos. Kodėl tokios inter
pretacijos tiražuojamos, kodėl for
muojama tam t ikra nuomonė - gali
ma numanyti . Bet aš teisėjas, o ne 
politikos komentatorius, tad paliksiu 
šį dalyką analizuoti kitiems. 

— N e m a ž i a u audrų sukėlė iš
a i šk in imas dėl dvigubos piliety
b ė s . Kodėl š is sprendimas sukėlė 
t o k i ą pas ip ik t in imo audrą? 

— Kokį mėnesį apie šį KT nu
tarimą apskritai niekas nieko nerašė. 
Paskui pasipylė priekaištai, kaltini
mai. Ką tai reiškia? Visų pirma tai, 
kad patys aktyviausi kritikai neseka 
KT jurisprudencijos. Tą liudija ir jų 
argumentai . 

Antai sakoma, kad KT neva pa
sakė kažką visiškai nauja. Netiesa, 
net nepatogu ginčytis. Buvo pakarto
ta tai, kas buvo pasakyta 2003 m. O 
apskritai pilietybės doktrinos užuo
mazgos siekia 1998 m. 

Konstitucinė teisė yra jurispru-
dencinė teisė. Tai kvestionuoti reikš
tų nus tumt i mūsų konstituciona-
listinį diskursą du šimtus metų atgal. 
Aptariamą KT 2006 m. lapkričio 13 
d. nutarimą reikia matyti ne kaip 
kažkokį izoliuotą aktą, o kaip visu
mos dalį, tašą to, kas buvo pasakyta 
daug anksčiau. 

Antai sakoma, kad nežinia kas 
yra „pilietinė Tauta", kad KT „išra
do" šią sąvoką. Lyg nebūtų buvę Di
džiosios prancūzų revoliucijos, lyg 
nebūtų Mykolo Romėno... 

Nukelta į 9 psl. 

http://Alfa.lt
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gMMMmomėB. „TARPUKARIO LIETUVA" KLAUSIMU 

ŽODIS „ATEIVIS" 
Lietuvos nepriklausomybės pra

džioje įvairios lietuviškos organizaci
jos centre, Čikagoje, surengė susi
tikimą su neseniai atvykusiais iš Lie
tuvos. Tų organizacijų atstovai pa
sakojo apie lietuvišką veiklą ir kvietė 
ateivius į ją įsijungti. Beveik visi 
kalbėtojai vartojo žodį „ateiviai". 

Susitikimui įpusėjus, vienas as
muo iš Lietuvos gan griežtai, beveik 
piktokai, pareiškė: „Prašom mūsų 
nevadinti ateiviais. Mes nesame jokie 
ateiviai". 

Mūsų organizacijų atstovai visiš
kai nesuprato, kodėl tas asmuo jau
tėsi užgautas. 

Tik vėliau, išsikalbėjus su drau
gais ir pažįstamais, neseniai atvyku
siais iš Lietuvos, sužinota, kad „atei
vis" — tai „žmogiukas iš kosmoso". 
(Amerikoje gal tai atitiktų žmogiuką 
iš Marso). 

Pamažu ir žodžiu, ir raštu buvo 
vengiama žodžio „ateivis", ir buvo 
naudojamas ilgesnis išsireiškimas — 
naujai (ar neseniai) atvykusieji iš 
Lietuvos. Vėliau atsirado vienas žodis 
„trečiabangiai", kuris, atrodo, nieko 
neužgauna ir yra priimtinas. 

Bet vis dar pasitaiko nesusipra
timų. Gruodžio mėnesį iš vienos 
pažįstamos trečiabangės teko išgirsti, 
kad į jos draugę buvo kreiptasi kaip į 
ateivę ir ji dėl to pergyveno, galvojo, 
kad tuo norima pasakyti, jog ji čia 
nepageidaujama. 

O apie patį žodį „ateivis" „Da
bartinės kalbos DZ lietuvių žodynas", 
Vilnius, Mokslo ir Enciklopedijų lei
dykla, 1993 m. taip rašo: Ateivis — 

kas atvykęs, atsikėlęs gyventi iš kitur 
(paprastai iš kito krašto): Jis ne čio
nykštis žmogus. Ateivi ja — ateiviai, 
jų bendruomenė. Lietuvių Enciklo
pedijos I tome parašyta ateivis, ž. imi
grantas. 

Man kelių neseniai atvykusiųjų 
buvo paaiškinta, kad Lietuvos spau
doje (turbūt senesniais laikais) atei
vis buvo naudojamas kaip sinonimas 
žmogui (žmogiukui) iš kosmoso. 

Dar dėl žodžių: komentaras, su
tiktuvės, pristatymas, inicijuoti. 

„Dabartinės kalbos DZ lietuvių 
žodynas", Vilnius, Mokslo ir Encik
lopedijų leidykla, 1993 m. taip apibū
dina tuos žožius: 

Komentaras 1. teksto paaiški
nimas. 

2. paaiškinamoji, kritinė pastaba; 
spaudos komentarai. 

Sutiktuvės — sutikimas, sutiki
mo iškilmės: Naujų metų sutikimas. 

Pristatyti — turi daug prasmių. 
7-ji tame žodyne yra: teikti, reko

menduoti, pristatyti ką apdovanoti. 
9-ji — supažindinant pasakyti 

pavardę, pareigas ar kt. 
Inicijuoti — to žodžio šiame žo

dyne nėra (neradau ir kituose). Rei
kia manyti, kad tai naujas žodis pagal 
in ic iatorius — kas imasi iniciaty
vos, sumanytojas, pradininkas arba 
iniciatyva: 1. ryžtas, sumanymas, 
veikimo pastangos pradžia; 2. vado
vaujamas vaidmuo, pirmavimas, 
paimti iniciatyvą j savo rankas. 

Aldona Šmulkštienė 
Chicago, IL 
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Margumynai 

V i s i i š e i s 
Japonijos gyventojų skaičius ma

žės sparčiais tempais ir 2055 metais 
sieks 90 milijonų žmonių, kai šiuo 
metu jų yra apie 128,7 milijono. 

Tokią ateitį prognozuoja Sveika
tos ir darbo ministerija, o skaičia
vimus parengė Nacionalinis demog
rafijos ir visuomenės saugumo tyri
mų institutas, susijęs su vyriausybe. 

Į pensiją 
Sudarydami prognozes, specialis

tai rėmėsi tuo, kad gimstamumo ro
diklis liks nepakitęs - nuo 2005 metų 
j is sudaro 1,26 vaiko vienai moteriai. 

Tokiu atveju po pusės amžiaus 
Japonijos visuomenėje, kuri ir taip 
pasaulyje laikoma pagyvenusia, vy
resnių kaip 65 metų žmonių bus 41 
procentas. „Klaipėda" 

Žodis „Lietuva" pasaulinėje plot
mėje yra jau žinomas tūkstantį metų. 
Dabartinė Nepriklausoma Lietuva 
ruošiasi švęsti šito termino 1000-čio 
metų jubiliejų nuo to žodžio pasirody
mo pasaulinėje plotmėje. Istorijoje 
žinomos Lietuvos kunigaikštijos. Ži
noma Didžioji Lietuvos kunigaikštija. 
Žinoma Lietuvos-Lenkijos karalija, 
kuri tęsėsi nuo Baltijos iki Juodosios 
jūros. XX amžius lietuvių tautai buvo 
gausus įvairių įvykių. Šitame amžiuje 
Lietuva paskelbė savo nepriklau
somybę t r i s kartus: 1918.02.16, 
1941.06.22, 1990.03.11. 

Lietuvių tauta XX amžiuje išgy
veno penkis okupacinius periodus, 
kurie buvo vadinami okupuojančios 
valstybės vardu. 

1918 m. vasario 16-tą dieną Lie
tuvos patriotai paskelbė Nepriklau-
somomos Lietuvos demokratinę vals
tybę — respubliką. Jie nepavadino 
jos „tarpukarine Lietuvos valstybe". 
Tokios valstybės nebuvo ir anksčiau. 
Tokia valstybė nebuvo skelbiama ir 
vėliau. Tokiu būdu „tarpukarinės 
Lietuvos" niekuomet nebuvo ir jos 
nėra. Sis terminas absoliučiai nieko 
nepasako. Todėl vadinti Lietuvos val
stybę „tarpukarine Lietuva" yra 
nesusipratimas ir Lietuvos istorijos 
žalojimas, valstybės menkinimas. 

1918 m. Nepriklausomos Lietu
vos demokratinė valstybė buvo at
kurta po daugelio metų daugelio pasi
šventusių lietuvių idealistų, didelių 
patriotų, entuziastų ir daugelį metų 
dirbusių lietuvių dėka. Lietuvos 
atkūrime jie turėjo kariauti su daug 
priešų: su vokiečiais — bermontinin
kais, rusais — bolševikais ir lenkais, 
kurie okupavo Lietuvos sostinę Vil
nių ir jo kraštą. Į besikuriančią su 
dideliu entuziazmu ir pasišventimu 
savanorių kariuomenę lietuviai ėjo 
palikę ūkius, palikę savo gyvenamas 
vietas, palikę mokyklas. Ta savanorių 
kariuomenė, ginkluota paprasčiau
siais ginklais, nepakankamai apsi
rengusi, nepakankamai maitinama, 
savo pasiryžimu, entuziazmu ir auko
dama savo gyvybę padarė stebuklus. 

Lietuvių tauta, atkūrusi nepri
klausomybę, jos vystymosi periodu 
savo entuziazmu, darbštumu ir atsi
davimu kurdama įvairias įstaigas 
padarė taip pat sunkiai suprantamą 
pažangą. Taip pat ir valstybės išlaiky
mas buvo sunkus bei komplikuotas. 

1940.06.15 Nepriklausomos Lie
tuvos demokratinė valstybė vėl ne
teko laisvės ir buvo okupuota komu
nistinės Sovietų Sąjungos. Ir tas nors 
ir trumpas, vienerių metų okupacinis 
periodas padarė Lietuvai pasaulio 
istorijoje nežinomos ir nesupranta
mos žalos (masiniai areštai, žudynės, 
lietuvių išvežimas į Sibirą ir t.t.). 
Tačiau po metų, 1941.06.22 visa lie
tuvių tau ta sukilo. Sukilėliai atkūrė 
nepriklausomą Lietuvą ir sudarė Lai
kinąją vyriausybę, kuri stengėsi at
kurti visas buvusios Nepriklauso
mos demokratinės Lietuvos įstaigas, 
kurios, nors ir sunkiomis hitlerinės 
Vokietijos okupacijos sąlygomis, sten
gėsi išlaikyti tautos egzistenciją. 

Kita žiauri Sovietų Sąjungos ko
munistinė okupacija žalojo lietuvių 
tautos gyvenimą toliau. 1918 m. 
Nepriklausomos demokratinės Lie
tuvos atkūrimas, visų įstaigų sukūri
mas ir lietuvių tautos patriotizmas, 
entuziazmas bei darbštumas ir auko
jimasis net ir gyvybės atidavimu (par
tizanų veikla), noras būti laisvais ir 
nepriklausomais tęsėsi ir toliau. 

Tolimesnė lietuviška veikla tęsė
si, kuri pasireiškė Vingio parke, Bal
tijos kelyje. 1990 m. tauta vėl atkūrė 
savo nepriklausomybę. 

Man teko kalbėtis su vienu slo
vaku, kuris taip pat kovojo už savo 
tautos laisvę. Jis buvo tuo metu Ta
line ir, pamatęs „Baltijos kelią", jis 
apsiverkė. Tai tokios buvo tais sun
kiais tautai periodais nuotaikos. Ir 
dabar, sukur tą 1918.02.16 Nepri
klausomą Lietuvos demokratinę vals
tybę pamiršt i , ją vadinti nesavu 
vardu („Tarpukario Lietuva") yra ne
sąmonė, nesąžiningumas, tos valsty
bės ir lietuvių tautos nužeminimas. 
Ir man atrodo, jos pavadinimas ne
tikru vardu („Tarpukario Lietuva") 
yra ne tik tautinis nesusipratimas, 
istorinis nemoksliškumas, bet yra ir 
nusikaltimas. Vyriausybė turėtų už
drausti vartoti terminą „Tarpukario 
Lietuvos" ar imtis kitų reikalingų 
priemonių. 

„Draugo" redakcijai siūlyčiau 
straipsnių, kuriuose naudojamas 
šitas terminas nespausdinti, nedėti, 
nes pavadinimas yra žalingas ir klai
dina skaitytojus. 

Dr. J u o z a s Meškauskas 
Beverly Shores, IN 

Margumynai 

Tobulėja taksi 
Niujorkiečiai tuo pačiu metu ir 

mėgsta, ir nekenčia savo taksi. 
Mėgsta už tai, kad jų daug ir jais 

visada galima nuvažiuoti iki bet 
kurios miesto vietos. O nekenčia dėl 
to, kad jie nenuspėjami. 

Juk New York taksi vairuotojas, 
pastebėjęs potencialų keleivį, gali 
staigiai persirikiuoti iš kairės kelio 
juostos į dešinę. Kaip išvengti susidū
rimo - tegul galvoja likusieji eismo 
dalyviai. 

Tačiau New York taksi parkų sa
vininkai nuolat kuria strategiją, kad 
ryškiai geltoni automobiliai būtų 
labiau mėgstami. Kaip tvirtina nau

jovių kūrėjai, netrukus keleiviai taksi 
automobilyje galės pasijusti lyg na
mie ant sofos. 

Didžiojoje dalyje automobilių bus 
įrengti televizijos ekranai ant galinių 
automobilių sėdynių sėdintiems ke
leiviams, automatai, priimantys kre
ditines korteles ir daug kitos šiuolai
kinės įrangos. Kelionės metu bus ga
lima panaršyti po internetą, stebėti 
naujienų, orų ir sporto kanalus. 

Keleiviams, pageidaujantiems to
kių paslaugų, reikės kreiptis Į specia
lią centralizuotą tarnybą, kurios dar
buotojai susisieks su vairuotojais. 

BNS 

Remkite ir platinkite kataiikiŠką spaudą 

T H E L I T H U A N I A N V V O R i n V V I D E D A I L Y 

www.draugas.org 

http://www.draugas.org
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SKAUTYBES KELIAS 
JŪRŲ SKAUTUOS MENO PARODA 

„JūrArte" 
Čikagos jūrų skaut ininkų-ių 

„Grandis" organizuotos meno paro
dos „JūrArte" atidarymas vyko 2006 
m. gruodžio 2 d. Lietuvių dailės mu
ziejuje, Pasaulio lietuvių centre, Le-
monte, paminėti 50 m. „Grandies" 
įgulos jubiliejinę sukaktį. Meno pa
rodos tikslas: surinkti lėšų jūrinio 
skautavimo programai, vadovų la
vinimui, laivų išlaikymui, stipendijos 
sesėms ir broliams apmokėti stovyk
los mokestį. Dalyvavo skautų šei
mos, kūrybingi nariai, mėgėjai, dailės 
studentai ir profesionalai. Parodą ati
darė j . s . Jurgis Lendraitis, paminė
damas, kad parodai atstovauja jūrų 
skauta i -ės bei jų šeimos nariai. 
Pasidžiaugė , kad iš viso yra apie 200 
skautų ir skaučių. „Grandies" įgulai 
vadovauja j . s . Romas Cesas. 

„JūrArte" meno parodoje dalyva
vo 26 jaunieji menininkai: bebrai, 
ūdrytės, jūrų jaunės, jūrų skautės ir 
gintarės. Jauniesiems menininkams 
buvo suruošta dailės meno konkur
sas ir įteiktos premijos iš a ta prel. 
J. Prunskio paskirto fondo, Lietuvių 
skautų sąjungos jaunimui pasireikš
ti kūrybingai. Pinigines dovanas/pre
mijas laimėjo: Lina Meilutė, Siga La
pinskaitė, Aliukas Lapinskas, Daina 
Kielaitė, Vasaris Balzekas, Nora Sa
dauskaitė, Darija Talat- Kelpšaitė, 
Rima Bartuce, Ariana Chiapetta, 
Maya Chiapetta, Lija Hoffman, Ūla 
Lapkutė, Lilė Sadauskaitė, Vaida 
Narytė, Violeta Talat-Kelpšaitė, To
mukas Savickas. 

Dalyvavo 31 suaugęs menininkas 
su įvairiais darbais: akvarele, alieju

mi, litografija, akrilika, keramika, 
sidabro papuošalais, metalo dirbi
niais, fotografija, mozaika, bronza, 
tekstile, medžio deginimo ir mišrios 
technikos kūriniais. Dalyvavo šie me
nininkai: j . v. s. fil. Taiyda Chiapetta, 
g. v. v. fil. Aleksandra Eiva, j.ps. Milda 
Johansienė, j . sk. Erika Jokubauskas 
g. v. v. Laura Jokubauskaitė, j.s. Pet
ras Jokubauskas, vyr. sk. Judita Pat-
ra Jozaitis, g. kand. Vilija Jozaitytė, 
j . b. kand. Vytas Jozaitis, g. Julija 
Kasniūnienė , ps. Algimantas Kezys, 
j .b . Ray Kazlas, g. v. v. Vida Maciuke-
vičiūtė-Kluko, vyr. sk. Margarita Ku
lys, s.v. Darius Lalas, j . s. Laura La
pinskienė, g. v. v. fil. Linda Miku-
čiauskaitė, vyr. sk. Gintra Narienė. 
Jonas Pleirys, s. v. s. Romualdas Po
vilaitis, j . ps. Aleksas Rimeika, g. v. v. 
t. n. Vaiva Rimeikaitė, j .s . Daina Ru-
daitienė, ps. fil. Leoną Dalia Pet-
reikytė-Siliūnienė, g. v. v. Julytė Nar-
butytė-Stankaitienė, j .b. Liudas Stan
kaitis Jr., vyr. sk. Rasa Sutkutė, ps. 
Ada Sutkuvienė, Jerry Strub ir j . v. 
s. Genovaitė Treinienė. Parodą paį
vairino a. a. j . v. s. Leopoldo Kupci-
kevičiaus ir a. a. j . v. s. Antano Leva-
no medžio pjaustymo įvairūs darbai 
prisiminti ir toliau puoselėti šį pui
kų meną. 

Parodos metu veikė tyliosios var
žytinės, kurioms laimėjimai buvo su
aukoti jūrų skautų rėmėjų. Varžy
tinėms vadovavo j . s . Aušrinė Karai-
tis ir j . v. s. Vilytė Lendraitienė. 

Meno galerijoje grojo švelni mu
zika, kurią atliko jūrų skautai - skau
tės: Ramūnas Stančiauskas, Raimun-

j .s. Danutė Navickas - Strub, Birutė Navickienė ir menininkas Jerry Strub, 
dalyvavę „Grandies" jūrų skautininkų suruoštoje „JūrArte" parodoje. 

das Novak, Michael Zacze, Dalia Sa
vickaitė, Ginta Sutkutė ir Monika 
Stančiauskaitė. Iš jūrų skautiškos 
veiklos gyvenimo buvo rodomos 
skaidrės, kurias paruošė sesės Vilija 
Kielienė ir Ona Savickienė. „Jūr
Arte" parodos plakatus sukūrė sesė 
Vaiva Rimeikaitė, programą stilizavo 
sesė Sabrina Cesaitė. 

j . s. fil. Rūta Kirkuvienė, j . s. 
Aldona Weir ir j . s . Laima Bacevičienė 
su pulku padėjėjų vaišino parodos 
lankytojus. 

j . s. fil. Virga Rimeikienė, j . s Ro
mas Cesas ir j . v. s. Dalia Slenienė at

liko meno parodos didžiausią organi
zavimo darbą, kuris buvo pradėtas 
prieš metus laiko ir sutraukė nema
žai meno mėgėjų. Prieš daugelį metų 
gyvavo jūrų skautų korporacija „Gin
taras", kuris ruošdavo parodas Čiur
lionio galerijoje Jaunimo centre. Tai 
paskatino „Grandį" vėl atgaivinti jū
rų skautų parodų tradiciją. 

Dėkojame visiems už dalyvavimą 
ir lankymą. Parodos uždarymas 
Įvyko šeštadienį sausio 13 d. Gero 
vėjo visiems ateinančiais metais. 

j.v.s. Genovaitė Treinienė 

Buvo ir tokių darbo komandų, kurios sekma
dieniais nedirbdavo. Tų komandų suimtuosius 
varydavo prie kitų darbų. Paprastai sekmadie
niais komandos dirbdavo tik iki pietų, bet tie, 
kurie buvo skiriami kitiems darbams, turėjo dirbti 
visą dieną. 

Man teko taip pat dirbti įmonėje, kur sekma
dieniais nebuvo dirbama. Mes kiekvieną sekma
dienį turėjome eiti į pačius sunkiausius darbus, 
pvz., k rau t i statybinę medžiagą, kasti žemes arba 
nešti plytas, akmenis, čerpes. Būdavo dienų, kada 
septynias valandas be pertraukos nešdavome ply
tas a rba čerpes. Per tokią darbo dieną tekdavo be 
atodūsio, nė minutės nesustojus, nueiti 25-30 
kilometrų, — į vieną galą tuščiam, į kitą galą su 
našta. 

PONAI IR VERGAI 

Per šventes mus dažniausiai varydavo prie 
žemės darbų smogikams, kraut i akmenis ar

ba žvyrą iš laivų. Į darbovietę ateidavom dar sau
lei netekėjus. Dirbti reikėdavo intensyviai, nes 
sargybiniai, norėdami pataikauti savo viršinin
kams, nuolat guidavo ir nuolat storu karklu šer
davo per pečius ir galvą, jei kas norės trupučiuką 
atsitiesti arba eidamas į kitą vietą dirbti nepa-
sileis bėgom. O maisto tokią dieną duodavo dar 
mažiau, negu paprastomis dienomis. 

Sekmadienį iš ryto duodavo kavos. Duoną jau 
suvalgydavom šeštadienio vakarą. Kartais pavyk
davo dar trupučiuką pasilikti ir kitam rytui. Rytą 
4 vai. pavalgius trupučiuką duonos arba, kaip 
dauguma — visiškai nevalgius, reikėdavo dirbti 
iki pietų arba net iki 3 vai. 

Kada jau būdavome išvargę, atsikeldavo 
smogikai, išeidavo apsižvalgyti. Mes tada turė
davome dar intensyviau dirbti, nepakelti galvos. 
Dar kokią valandą vėliau pasirodydavo smogikų 
žmonos su vaikais. J ie sau linksmai šnekučiuoda
vo, o mes dirbdavome iš paskutiniųjų jėgų. Net 
pavalgyti negaudavom. Mūsų atlyginimas buvo 
bizūnas. 

NACIŲ PRAGARE 
Kalinio Nt 40627 išgyvenimai 

nacių koncentracijos stovyklose 
1941_1945 

10NAS GRJGOyyflS 
Nr.46 

m 

Cia tikrai pasirodė „Naujosios Vokietijos" vei
das be kaukės. Ponai sotūs ir patenkinti 

vaikštinėja, džiaugiasi savo gražia šeima ir gra
žiais drabužiais, o jų vergai (mes suimtieji) nusku
rę, išblyškę, suvargę ir alkani, dirbame jiems iš 
paskutiniųjų jėgų. Kada mūsų jėgos išsisemdavo, 
jie mus varydavo į krematoriumą ir iš laisvės atsi
veždavo kiek reikiant naujų vergų. Kam visa tai 
teko pergyventi ir tą begalinį vargą vargti, atsi
dūrus visiškai beteisio ir nevilties būklėje, tas to 
niekad negalės pamiršti. Atlaidžiausias jiems to 
negali atleisti! 

Grįžus į stovyklą,alkaniems ir pervargusiems, 
dar reikėdavo stovėti per patikrinimą, o kojos jau 
visiškai nebenešdavo. 

Parėjus į bloką, nebūdavo kur sėsti, nes tik 
pusė suimtųjų teturėjo prie stalo vietos. Kiti turė
jo stovėti, stovėdami valgyti. Jei po vakarienės 
nebūdavo užsiėmimų, išsinešdavom suolus lau
kan ir pasėdėdavom nors tuo metu, kada oras ne
būdavo labai šaltas. Bet dažniausia reikėdavo 
visą dieną 16-17 vai. išbūti ant kojų. 

Visoje stovykloje keliai ir aikštės buvo ap
deginti šlako sluoksniu. Kada būdavo šlapia, į 
barakus prisinešdavo labai daug juodo purvo. Bet 
dar blogiau būdavo pavasarį ir rudenį, kada žemė 
išdžiūdavo ir pūsdavo stiprūs vėjai. Kartais per 
patikrinimus mus taip apipildavo dulkėmis, kad 
visi grįždavom juodi kaip kaminkrėčiai. O tokias 
anglies dulkes nelengva nuplauti, ypač jei neturi

ma muilo. Blokuose taip pat būdavo visa padeng
ta storu dulkių ir smėlio sluoksniu, net spintose 
esantieji maisto produktai. 

Muilo duodavo tik vieną gabaliuką per mė
nesį. Einant į maudyklą ir norint gerai nusiplau
ti, to muilo maža ir belikdavo. Dėl to beveik visą 
laiką reikėdavo praustis be muilo. Galima įsivaiz
duoti, kaip suimtieji atrodė, kada jiems per dienų 
dienas teko dirbti nešvarų darbą. Tekdavo praus
tis smėliu arba pelenais. Padėtis kiek pagerėjo, 
kai suimtiesiems leido gauti siuntinius. 

Privilegijuota padėtimi stovykloje naudojosi 
norvegai ir danai. Jie buvo apgyvendinti atskiruo
se blokuose ir nuolat gaudavo švedų ir danų Rau
donojo Kryžiaus siuntinių. Jie net gaudavo tiek 
daug siuntinių, kad nebesuvalgydavo, nors dau
giausia stovykloje duodamą šiltą maistą atiduoda
vo kitiems. Kartais visa stovykla gaudavo nor
vegų paaukotų silkių, žuvies ir net dešrų bei 
sviesto. 

Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus siuntinių gau
davo prancūzai, belgai, olandai ir dalis len

kų. Bet stovyklai siunčiamų siuntinių didžioji dalis 
dingdavo, o tai paaiškėjo pačiomis paskutinėmis 
dienomis, kada Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus 
atstovas buvo atvykęs į stovyklą ir pasiteiravo, ar 
pasiųstos siuntos ten buvo gautos. Stovyklos vado
vybė teisinosi, kad siuntos buvusios subombarduo
tos, bet iš tikrųjų jos dingdavo su smogikų žinia. 

Buvo griežtai draudžiama blokuose virti ant 
krosnelių. Nusikaltusius tam draudimui griežtai 
bausdavo, nes tuo norėta apsisaugoti, kad suim
tieji, pasivogę žalių produktų, nesigamintų sau 
valgio. Kada buvo leista gauti siuntinius, pradėjo 
šio draudimo nebežiūrėti. Suimtieji, kurie liko ba
rakuose, jau ėmė ir darbo metu virti. Tada stovyk
los viršininkas įsakė visus valgiui gaminti pro
duktus iš siuntinių išimti ir atiduoti virtuvei. Tie 
produktai būsią suvartoti visai stovyklai maitinti. 
Bet ta nuostata buvo ne įgyvendinta, o greit 
pakeista. Tada prasidėjo blokuose nedarbo metu 
didžiausios varžybos dėl virimo ir kepimo eilės. 

Bus daugiau. 
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Lietuviška muzika sunkiai 
skinasi kelią į užsienio rinką 

Nebežino, ką daryt i su liustracijos 
pataisų projektais 

Kultūros ministras Jonas Jučas, muzikos 
Andrius Mamontovas. 

Vilnius, sausio 16 d. (ELTA) — 
Lietuvos muzikos eksporto procesas 
vis dar vangiai įsibėgėja, lietuviški 
muzikos kūriniai nelabai populiarūs 
užsienyje, o pagrindinė to priežastis 
— nepakankamas finansavimas ir 
menki lietuvių muzikų ryšiai užsie
nyje. 

Tai konstatuota Kultūros minis
terijoje antradienį vykusioje spaudos 
konferencijoje „Lietuvos muzikos 
eksportas: realybė ir galimybės", 
skirtoje Kanuose sausio 21—26 die
nomis rengiamai pasaulinei muzikos 
mugei MIDEM, kurioje Lietuva savo 
muzikos industriją, pristatys trečią 
kartą. 

Šįmet Lietuvos nacionaliniame 
stende mugėje savo muzikinę pro
dukciją pristatys Lietuvos nacionali
nė filharmonija, džiazo festivalis 
„Kaunas Jazz", įmonė „Baltic Opti-
cal Disc Group", muzikos leidybos 

leidėjas Lauras Lučiūnas ir muzikantas 
Gedimino Bartuškos (ELTA) nuotr. 

kompanijos „Bomba", „Melodija", 
„Mega Records", „Prior Records 
Group", „Slapjack", muzikos įrašų 
leidykla „Seplice", muzikos renginių 
organizatoriai „Effectus". Mugei iš
leisti reklaminiai lietuviškos populia
riosios ir roko bei elektroninės muzi
kos albumai, kitų leidinių. 

Pasak Lietuvos kultūros minis
tro Jono Jučo, Lietuvoje viso meno 
rinka palyginus maža, nors turime 
stiprių meno kūrėjų ir atlikėjų. „Ka
dangi muzikos kūrėjai ir leidėjai vei
kia daugiau savo šalies viduje, Lie
tuvoje jaučiama stipri konkurencija, 
tad naujų muzikos rinkų paieška — 
Kultūros ministerijos vienas iš priori
tetų skiriant lėšas. 

Nors ministerija kritikuojama, 
kad Lietuvoje dosniausiai finansuoja
ma būtent muzikos sritis, manau, jog 
tai yra teisinga", — įsitikinęs J. Ju
čas. 

A. Butkevičius: dešinieji manipuliavo savanoriais 
Atkelta iš 1 psl. 
kaip komisijai, ieškant objektyvių at
sakymų į iškeltus klausimus, nieko 
nedavė, nes jis nepateikė jokių faktų, 
jokių įrodymų. A. Butkevičius, kaip 
talentingas viešųjų ryšių specialistas, 
liberaldemokratų štabo konsultan
tas, manau, tą misiją pakankamai ge
rai atliko, pažerdamas krūvą kaltini
mų, tikdėdamasis, kad tai gali pada
ryti poveikį prieš savivaldybių tarybų 
rinkimus", — sakė J. Razma. 

Praėjusią savaitę Seimo laikina
jai komisijai liudijęs buvęs krašto ap
saugos ministras, dabartinis URM 
ambasadorius ypatingiesiems pave-
dimams C. Stankevičius pripažino, 
kad J. Abromavičiaus surinkta infor
macija buvo pasiekusi ir jį, tačiau, 
anot jo, informacija nebuvo vertinga, 
kadangi pažymoje buvo įvardijami ne 

tiesioginiai pateikiamos informacijos 
šaltiniai, o perpasakojimai. 

1994-aisiais lapkričio 6-ąją buvo 
susprogdinta dalis geležinkelio tilto 
per Bražuolės upelį Trakų rajone. 
Vietos gyventojams nedelsiant infor
mavus specialiąsias tarnybas apie 
įvykį, pavyko išvengti iš Klaipėdos į 
Vilnių važiavusio Lietuvos keleivinio 
traukinio ir priešinga kryptimi į Kali
ningradą važiavusio Rusijos trauki
nio avarijos. 

Anot A. Butkevičiaus, Seimo ko
misijai buvo verta tirti ne tik J. Abro
mavičiaus žūtį, bet ir Bražuolės tilto 
sprogdinimą. 

Praėjusią savaitę liudijusi buvusi 
J. Abromavičiaus bendražygė Kristi
na Sudžienė aiškino, kad J. Abro
mavičiaus žmogžudystę užsakė poli
tikai. 

* Tarptautinė futbolo istori
jos ir s ta t i s t ikos federacija 
(IFFHS) ger iaus iu 2006 m e t ų 
planetos teisėju išrinko 43-jų metų 
argentinietį Horacio Marcelo Ali-
zondo. H. M. Alizondo surinko 159 
taškus ir geriausių teisėjų skirstyme 
net 90 taškų aplenkė slovėną Lubos 
Michel bei 99 taškais — trečiojoje po
zicijoje likusį vokietį Markus Merk. 
Argentinietis tapo vos trečiuoju tei
sėju iš Pietų Amerikos, pripažintu 
geriausiu metų teisėju. 

* NBA reguliariojo s ezono 
r u n g t y n ė s e Š a r ū n a s Ja s ikov i -

Vilnius, sausio 16 d. (BNS) — 
Atvėręs sovietų spectarnybų archy
vus, Seimas nebežino, ką daryti su 
liustracijos įstatymo pataisų, kuriose 
buvo numatytas prisipažinimo termi
no pratęsimas buvusiems slaptiems 
sovietų KGB bendradarbiams, pro
jektų paketu. 

Seimas antradienį svarstė jau po
rą metų parlamente strigusius pro
jektus, tačiau sprendimo vėl nepriim
ta — klausimas atidėtas. 

Susiginčyta, jog minėtas įstaty
mų projektų paketas nebetenka pras
mės po to, kai gruodį pri imtas įstaty
mas, atvėręs Ypatingąjį archyvą, ka
dangi, minėtai medžiagai t apus vieša, 
nebetenka prasmės prisipažinimas 
dėl bendradarbiavimo. 

Nacionalinio saugumo ir gynybos 
komiteto (NSGK) nario Alvydo Sa-
decko teigimu, kad minėtas liustra
cijos įstatymo pataisų projektų pake
tas nesikirstų su galiojančiais teisės 
aktais, reikėtų pusę jų keisti. 

Pataisomis buvo siūloma nusta
tyti dar vienerių metų t rukmės laiko
tarpį, kurio metu būtų galima prisi
pažinti dėl bendradarbiavimo su so
vietų spectarnybomis. 

čius pelnė 9 taškus bei atliko 7 
rezultatyvius perdavimus, ta
čiau lietuvio Indiana „Pacers" ko
manda svečiuose 95:105 turėjo pripa
žinti New Jersey „Nets" krepšininkų 
pranašumą. 

* ITF serijos „Optus Notting-
hill International 2007" jaunių 
teniso turnyro dvejetų varžybų 
šešioliktfinalyje lietuvio Ričardo 
Berankio bei Indonezijos atstovo 
Christopher Rungkat pora 6:2, 7:6 
nugalėjo Pietų Korėjos tenisininkus 
Soong-Jae Cho ir Yong-Kyu Lim bei 
pateko į aštuntfinalį. 

Lietuvoje kartą jau buvo nustaty
tas liustracijos laikotarpis — nuo 
2000 metų galiojęs Liustracijos įsta
tymas buvusiems KGB ir kitų sovie
tinių spectarnybų darbuotojams bei 
slaptiesiems bendradarbiams leido 
prisipažinti dėl bendradarbiavimo, ši
taip išvengiant pasekmių — prisipa-
žinusiųjų duomenys buvo įslaptinti, o 
nuslėpusiųjų savo KGB praeitį laukė 
paviešinimas ir kai kurie profesinės 
veiklos apribojimai. 

Per nustatytą pusantrų metų lai
kotarpį Liustracijos komisijai prisipa
žino maždaug pusantro tūkstančio 
buvusių KGB darbuotojų ir agentų. 

2006-ųjų gruodį Seimas priėmė 
pataisas, numatančias, kad priėjimas 
prie Nacionalinio dokumentų fondo 
ypatingosios dalies dokumentų yra 
neribojamas, išskyrus kelias išlygas. 

Ribojamas priėjimas prie doku
mentų, kuriuose yra duomenų, susi
jusių su asmenimis, prisipažinusiais 
slapta bendradarbiavus su SSRS spe
cialiosiomis tarnybomis ir įrašytais į 
prisipažinusiųjų asmenų sąrašą. 

Taip pat ribojamas priėjimas prie 
dokumentų, kuriuose yra informaci
jos apie asmens privatų gyvenimą. 

G. Einikiui pareikšti kaltinimai dėl 
narkotikų laikymo 

Vilnius, sausio 16 d. (ELTA) — 
Krepšininkui Gintarui Einikiui an
tradienį pareikšti kaltinimai dėl ne
teisėtų narkotinių medžiagų laikymo 
bei jų disponavimo. Vieno tituluo
čiausių šalies krepšininkų, buvusio 
Lietuvos rinktinės vidurio puolėjo 

; byla netrukus turėtų pasiekti teis-
' mą. 

Sportininką apklausę Klaipėdos 
policijos pareigūnai pakeitė įtarimus, 
nes tyrimo metu gauta duomenų, 

! kad G. Einikis eismo įvykį galėjo su
kelti apsvaigęs nuo narkotinių ar psi
chotropinių medžiagų. 

37 metų krepšininko vairuoja
mas visureigis į avariją pateko pra
ėjusių metų gruodžio pradžioje. G. 
Einikis visureigiu ,,Volkswagen 
Touareg" gruodžio 3-iosios vakarą 
Klaipėdoje sukėlė avariją, sužalojo 
žmogų ir paspruko. 

Kaune registruotas G. Einikio 
„Volkswagen Touareg" sekmadienio 
pavakarę Tilžės gatvėje įvažiavo į 

Gintaras Einikis 
Viliaus Mačiulaičio („Vakarą ekspreso'') nuotr. 

priešpriešinio eismo juostą ir rėžėsi į 
Jakų kaimo gyventojo 20 metų Ed
garo Kubiliaus vairuojamą BMW. Per 
avariją jaunuolis nukentėjo — jam 
lūžo kojos šeivikaulis. 

BMW važiavo ir E. Kubiliaus 
draugė 17-metė Reda Rudminaitė. 
Mergina patvirtino, kad prie „Volks-
wagen Touareg" vairo tą vakarą sė
dėjo G. Einikis. 

Radvilas m e n a n t i Dubingių 
pilis bus p r i t a i k o m a tur izmui 

Dubingiai, sausio 16 d. (ELTA) 
— Trečiadienio posėdyje Vyriausybė 
patvirtino Dubingių piliavietės pri
taikymo kultūriniam ir pažintiniam 
turizmui 2007-2009 metais programą 
ir jos įgyvendinimo priemonių planą. 

Dubingių piliavietės Molėtų ra
jone pritaikymo kultūriniam ir pažin
tiniam turizmui programos projekto 
tikslas — nustatyti Dubingių pilia
vietės ištyrimo bei pritaikymo vieša
jam turizmui modelį, numatyt i jo įgy
vendinimo etapus, priemones, vykdy
tojus ir finansavimo šaltinius. 

Patvirtinus minėtą programą, 
sudarytos teisinės ir organizacinės 
prielaidos sistemingam Dubingių pi
liavietės ištyrimui bei pritaikymui, 
kultūriniam ir pažintiniam turizmui. 
Sutvarkyta ir pritaikyta tur izmui 
Dubingių piliavietė būtų istorijos, ar

cheologinio, memorialinio paveldo ir 
kultūrinio turizmo objektas, svarbus 
pažįstant istorinį palikimą bei propa
guojant kraštovaizdžio vertybes. 

Dubingių piliavietės sutvarky
mas įtrauktas į Lietuvos vardo tūks
tantmečio minėjimo programą. Todėl 
2006-2009 metais čia atliekami ar
cheologiniai, istoriniai, architektū
riniai ir dailėtyros tyrimai bei pilia
vietės statinių griuvėsių ir archeolo
ginių radinių konservavimo darbai. 

2005 metais kasinėjant Dubingių 
piliavietę Asvejos ežero pusiasalyje 
buvo rasti, kaip spėjama, Mikalojaus 
Radvilos Rudojo, Mikalojaus Radvilos 
Juodojo, Elžbietos Sidloveckos-Rad-
vilienės ir Jonušo VI Radvilos palai
kai. Archeologų teigimu, kasinėjimų 
rezultatai leidžia spėti Dubingiuose 
buvus Radvilų šeimos tėvoniją. 
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Pasaulio naujienos 
(Remiantis AFP, Reuters, AR lnterfax, ITAR-TASS, BNS žinių agentūrų pranešimais) 

r-

Auksinių gaublių" ceremonijoje 
dominavo „Dreamgirls" 

„Dreamgirls" pagrindinių vaidmenų atlikėjos. 

Beverly Hills. sausio 16 d. 
(,,Reuters"/AFP/BNS) — Sudėtinga 
drama apie kultūrinius žmonių skir
tumus „Babel" ir prašmatnus miu
ziklas ,,Dreamgirls" pirmadienį lai
mėjo „Auksinių gaublių" apdovanoji
mus ir įsiveržė į priekį kovoje dėl 
„Oskarų". 

Miuziklas „Dreamgirls", kuria
me pasakojama apie trijų dainininkių 
kelią į šlovę ir kuris yra paremtas is
torija apie merginų grupę „The Sup-
remes", laimėjo daugiausiai — tris 
apdovanojimus, tarp jų geriausio 
miuziklo ir geriausios komedijos ka
tegorijose. 

Miuziklo žvaigždė Eddie Murphy 
pelnė geriausio antrojo plano akto
riaus prizą, o drauge vaidinusi Jen-
nifer Hudson pripažinta geriausia 
antrojo plano aktore. 

Filmas „Babel", pasakojantis 
apie kultūrų skirtumus ir žmonių ne
susikalbėjimą, laimėjo tik vieną, ta
čiau labai svarbų prizą — jis pripa
žintas geriausiu filmu dramos kate
gorijoje. „Babel" buvo gavęs daugiau
sia — net septynias — „Auksinių 
gaublių" nominacijas. 

Filmo režisierius meksikietis 
Alejandro Gonzalez Inarritu pabrėžė, 
kad jam teko nueiti ilgą ir išbandymų 

kupiną kelią, kol pasirodė ši juosta, 
kuri buvo nufilmuota trijuose žemy
nuose — Afrikoje, Siaurės Amerikoje 
ir Azijoje, ir kurioje kalbama penkio
mis skirtingomis kalbomis. 

A. G. Inarritu savo apdovanojimą 
atsiėmė iš California gubernatoriaus 
Arnold Schwarzenegger, kuris įteikti 
paskutinio vakaro apdovanojimo atė
jo su ramentais. 

„Prisiekiu, gubernatoriau, mano 
dokumentai tvarkingi" — šmaikšta
vo režisierius, kurio filme paliečiami 
Jungtinėms Valstijoms ir Meksikai 
aktualūs imigracijos klausimai. 

Martin Scorsese už kriminalinį 
trilerį „The Departed" gavo geriausio 
režisieriaus apdovanojimą. Sis filmas 
buvo gavęs šešias ,,Auksinių gaub
lių" nominacijas ir užėmė antrąją vie
tą po „Babel". Kritikus sužavėjęs tri
leris laikomas vienu didžiausių favo
ritų varžybose dėl šių metų „Oska-
rų . 

,,Auksiniai gaubliai", kuriuos tei
kia Holivudo užsienio spaudos asocia
cija, dažnai padeda nuspėti, kokie fil
mai varžysis dėl prestižiškiausių kino 
industrijos prizų — Kino meno ir 
mokslo akademijos skiriamų „Oska
rų", kurių įteikimo ceremonija vyks 
vasario pabaigoje. 

Europos Parlamento pirmininku išrinktas 
vokiečių konservatorius 

Atkelta iš 1 psl. 
dirba ES asamblėjoje nuo 1979 metų, 
kai buvo įvesti tiesioginiai Europos 
Parlamento rinkimai. 

Į Europos Parlamento pirminin
ko postą taip pat kandidatavo italė 
Monica Frassoni, kuri yra Žaliųjų 
frakcijos/Europos laisvojo aljanso vie
na iš pirmininkių, Nepriklausomy
bės/demokratijos frakcijos pirmi
ninkas danas Jens-Peter Bonde ir 
prancūzų komunistas Francis Wurtz, 
kuris yra Europos vieningųjų kairių
jų jungtinės frakcijos/Siaurės šalių 
žaliųjų kairiųjų pirmininkas. 

Beveik neabejota, kad nauju pir
mininku bus išrinktas G.-H. Poette-
ring, nes dvi didžiausios Europarla
mento frakcijos — jo Europos liau
dies partijos (krikščionių demokratų) 
ir Europos demokratų frakcija bei So
cialistų frakcija susitarė, kad jų atsto
vai 2004-2009 metų laikotarpiu pa

kaitomis vadovaus ES asamblėjai. 
Praėjusią savaitę G.-H. Poette-

ring pasitraukė iš Įtakingiausios ES 
asamblėjoje — Europos liaudies par
tijos (krikščionių demokratų) ir Eu
ropos demokratų frakcijos, kuriai pri
klauso valdančiųjų Prancūzijos ir Vo
kietijos partijų atstovai, pirmininko 
posto, kuri užėmė septynerius metus. 

Jį šiame poste pakeitė prancūzų 
politikas Joseph Daul, tvirtas Pran
cūzijos vidaus reikalų ministro Nico-
las Sarkozy, kuris sieks šalies prezi
dento posto, rėmėjas. 

Pastaraisiais metais Europos 
Parlamentas įgijo daugiau galių įsta
tymų, susijusių su įvairiomis sritimis, 
pradedant vidaus rinkos taisyklėmis 
ir baigiant aplinkos apsauga bei 
transportu, leidyboje ir kartu su Eu
ropos Sąjungos Taryba, kurią sudaro 
valstybių narių paskirti ministrai, at
lieka teisėkūros funkcijas. 

EUROPA 

LONDONAS 
Antradienį buvo pratęstas šešių 

musulmonų, kaltinamų sąmokslu su
rengti Londone masines žudynes, 
teismas, per kurį prokurorai pareiš
kė, kad tik atsitiktinumo dėka jiems 
nepavyko surengti antrosios išpuolių 
Didžiosios Britanijos sostinėje ban
gos. Prokurorai antrą dieną pristati
nėjo savo argumentus prieš kaltina
muosius, kurie, jų teigimu, buvo su
formavę teroristinę kuopelę, turėju
sią surengti sinchroniškas atakas tri
juose Londono metropoliteno trauki
niuose ir viename autobuse. Mano
ma, kad iš Afrikos kilusių įtariamųjų 
teismas truks iki keturių mėnesių. 

Didžiosios Britanijos laikraščių 
skaitytojų skaičius greitai mažėja, 
nors solidūs leidiniai ir stengiasi atsi
laikyti, parodė pirmadienį pateikti 
duomenys. Bendri visi laikraščių par
davimai pernai sumažėjo 4 proc. pa
lyginus su 3 proc. 2005 metais ir 2 
proc. 2004-aisiais. Per dieną parduo
dama maždaug 11.4 mln. nacionali
nių laikraščių kopijų, iš kurių 2.6 
mln. yra solidūs spaudiniai. Populia
rioji spauda pernai patyrė didžiausią 
skaitytojų skaičiaus praradimą. Bul
varinio dienraščio „The Daily Mir-
ror" pardavimai sumažėjo 8.22 proc. 
iki 1.5 mln. per dieną. 

VARŠUVA 
Lenkijos susivienijimo „PKN Or-

len" prezidentas Igoris Chalupecas 
gali netekti posto, vėl skelbia Len
kijos žiniasklaida. Manoma, kad už I. 
Chalupeco atleidimą susivienijimo 
stebėtojų taryba balsuos šį ketvirta
dieni. Nei Įmonės, nei Iždo ministeri
jos atstovai nekomentuoja vadovo 
pakeitimo galimybės. 

PIETŲ AMERIKA j 

CARACAS 
Naftą eksportuojančių šalių or

ganizacijos (OPEC) narė Venesuela 
paskelbė ketinanti įstatymu naciona

lizuoti naftos gavybą. Pagal naują 
įstatymą valstybė valdys didžiąją da
lį visų šalies naftos sandorių ir Ve
nesueloje veikiančių naftos įmonių 
akcijų. Energetikos ministro Rafael 
Ramirez teigimu, toks sprendimas 
priimtas po to, kai pernai nepavyko 
pasirašyti Orinoko zonos naftos ga
vybos ir gamybos sutarčių su užsie
nio naftos bendrovėmis. 

RUSIJA 

MASKVA 
Rusijos generalinė prokuratūra 

gavo naują paklausimą leisti atvykti į 
Maskvą tardytojams, tiriantiems by
lą dėl buvusio Federalinės saugumo 
tarnybos (FST) agento Aleksandro 
Litvinenkos nunuodijimo. Kaip pra
nešė Rusijos generalinis prokuroras 
Jurijus Ciaika, jo vadovaujama žiny
ba ketina nusiųsti į Londoną savo 
tardytojų toje pačioje byloje grupę. 
Britų policija tiria buvusio šnipo mir
tį kaip žmogžudystę ir jau lankėsi 
Maskvoje, kur dalyvavo su S. Litvi-
nenka reikalų turėjusių rusų apklau
soje, atliktoje vietos pareigūnų. A. 
Litvinenkos mirtį tiria ir Rusijos ge
neralinė prokuratūra. 

Rusijos vicepremjeras ir gynybos 
ministras Sergejus Ivanovas pranešė, 
kad Maskva pagal anksčiau sudarytą 
sutartį pardavė Iranui zenitinių ra
ketų kompleksų Top-Ml. „Mes par
davėme Iranui modernių mažo veiki
mo spindulio priešlėktuvinės gyny
bos kompleksų 'Top-Ml'", — sakė S. 
Ivanovas. J is pažymėjo, kad „Iranui 
nėra paskelbta jokių tarptautinių 
sankcijų". 

AZIJA 

KABULAS 
Amerikos kariuomenės Afganis

tane vadas generolas Kari Eikenber-
ry rekomendavo sustiprinti užsienio 
karinį kontingentą šioje šalyje, kur 
su pirmuoju vizitu atvyko naujasis 
JAV gynybos sekretorius Robert Ga
tės. „Aš manau, kad priešininkas su
telks pastangas Afganistano pietuo
se, kur įvyks daugiau smurto aktų, 
— sakė generolas. — Priešininkas, 
kariniu požiūriu, nestiprus. Savo 
veiksmais jis daugiausia siekia psi
chologinio efekto". 
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MUSl/ 
VIRTUVĖ 

Paruošia Julija K. 

DĖKUI SKAITYTOJAMS! 

Švenčių laikotarpiu „Mūsų vir
tuvę" skaitytojai pra tur t ino savo 
mėgstamais receptais. Esu visiems 
dėkinga ir dalį tų receptų šį kartą 
išspausdinsiu — labai malonu pasi
dal int i , tuomet t ikra i esame visi 
art imi, tarytum • vieni kitų svečiai. 
Beje, šie receptai mano asmeniškai 
neišmėginti, tai tur iu pasitikėti tais, 
kurie juos atsiuntė. Kviečiu pamė
ginti. Gero apetito! 

Obuo l ių i r j o g u r t o p y r a g a s • 

2 ir 3/4 puod. miltų 
2 ir 1/4 puod. cukraus 

• 2 šaukšteliai kepimo miltelių 
1 šaukštelis kepimo sodos 
1 šaukštelis cinamono 
1/2 šaukštelio maltų kvapiųjų 

pipirų (allspice) 
1/4 šaukštelio maltų gvazdikėlių 

(cloves) 
1/2 šaukštelio druskos 
1 ir 3/4 puod. tirštos, be cukraus 

obuolių košės 
1 ir 1/3 puod. be jokių priesko

nių, be riebalų jogurto 
1/2 puod. paruoštų be trynių 

kiaušinių produkto (apie 1 nedidelis 
indelis) 

1/3 puod. aliejaus 
1 puod. razinų 
Įkaitinti orkaitę iki 325° F. Rie

balais ištepti ir dugną miltais pa
barstyti 12 puod. talpos „Bundt" ke
pimo indą (apvalų, su skyle vidu
ryje) arba 13x9 pailgą kepimo indą. 

Dideliame dubenyje sumaišyti 
miltus, cukrų, kepimo miltelius ir 
sodą, cinamoną, kvapiuosius pipi
rus, gvazdikėlius. Sukrėsti obuolių 
košę, jogurtą ir kiaušinių pakaitalą, 

supilti aliejų. Viską gerai sumaišyti 
šaukštu arba elektriniu plakikliu 
(lėčiausiu greičiu). Įmaišyti razinas. 
Tešlą sukrėsti į paruoštą keptuvą ir 
kepti 50-60 min., arba, kai medinis 
dantų krapštukas, įsmeigtas į pyra
go vidurį, ištrauktas bus neaplipęs 
tešla. 

Atvėsinti keptuve apie 15 min., 
tuomet peiliu aprėžti apie keptuvo 
kraštus (iš vidaus) ir pyragą išversti 
ant grotelių, kur jis turi visai atšalti. 

Galima viršų apipilti jogurto už
pilu, kuris paruošiamas taip: ma
žame dubenėlyje sumaišyti 1 ir 1/2 
puod. paprasto, be riebalų jogurto, 3 
šaukštus šviesiai rudo cukraus ir 1 
šaukštelį vanilės prieskonių. Kai visi 
produktai bus gerai susimaišę, 
užpilti ant pyrago. 

„Atv i rkšč ia s" pyragas , 
angį . „Ups ide down c a k e " 

1 skardinukė konservuotų ana
nasų (pineapple) riekelių su visomis 
sultimis 

1/4 puod. sviesto, ištirpyto 
2/3 puod. gerai suspausto rudo 

cukraus 
10 konservuotų vyšnių (mara-

schino cherries) 
1 dėžutė paruoštų pyrago miltų 

(vanilla or pineapple flavored cake 
mix) 

Nuvarvinti ananasų skilteles, 
pasiliekant 3/4 puod. sulčių. Ištirp
dytą sviestą sumaišyti su rudu cuk
rumi ir pakaitinti metaliniame kep
tuve, kuriame bus kepamas pyragas. 
Kai cukrus ir sviestas visai susi
maišys ir sutirps, gražiai rateliu an t 
jo išdėstyti ananasų ritinėlius ir į 
kiekvieno „tuščią" vidurį įdėti po 
vieną vyšnią. 

SKELBIMAI 
ĮVAIRUS NEKILNOJAMASIS TURTAS 

DĖBT GOT YOU DOWN? 
START FRESH TODAY 

CALL REDLINE INVESTMENTS 
1-866-280-5829 

RESTABLISH YOUR CREDIT TODAY 
BANKRUPTCY, NO PROBLEM 

PASLAUGOS 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (versle 50 metų) 
Off. Mgr. Aukse S. Kane 
Vilma Jaruliene 
Virginija Smuikaitienė 
kalba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St, 

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

L 

m-
GREIT PARDUODA 

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 

STASYS CONSTRUCTION 

Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai: 
keramikos plytelės; „sidings", 

..soffits", „decks", ..gutters",plokšti ir 
„shingle" stogą); cementas, 

da/.\mas. Tunu darbo draudimą. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912 

Iš pyrago miltų paruošti tešlą, 
kaip nurodyta ant dėžutės (galima vie
ton kiaušinių panaudoti kiaušinių 
produktą, paruoštą be trynių), pakei
čiant dalį recepte reikalaujamo van
dens pasiliktomis ananasų sultimis. 

Tešlą užpilti ant ananasų ir 
kepti iki 350° F įkaitintoje orkaitėje 
35—40 min. Išėmus iš orkaitės, bent 
5 minutes atvėsinti, tuomet atsar
giai peiliu aprėžti apie keptuvo kraš
tus, kad pyragas lengviau iškristų. 
Keptuvą apversti ant lėkštės, palai
kyti bent 1 minutę, kad visas skys
tis, esantis ant dugno, susigertų į py
ragą, tuomet keptuvą nuimti. Jeigu 
kai kurios ananasų riekutės bus tru
putį pasislinkusios, atsargiai jas „ats
tatyti į vietą". Šio pyrago papuošti 
nereikia, jis ir taip gražiai atrodo. 

S p a n g u o l i ų - a n a n a s ų sa lo tos 

1 skardinukė susmulkintų (eru-
shed) ananasų, su visu skysčiu 

2 pakeliai (po 4 uncijas arba 1 — 
8 uncijų dydžio) aviečių skonio žela
tinos (raspberry ūavor gelatin) 

1 skardinukė sveikų paruoštų 
spanguolių (whole eranberry sauce) 

1 vid. dydžio rūgštus obuolys, 
nuluptas ir smulkiai sukapotas 

2/3 puod. kapotų graikinių rie
šutų (walnuts) 

Nuvarvinti ananasus, pasilie
kant skystį. Vieną šaukštą anansų 
pasilikti salotų papuošimui. 

Nuvarvintą skystį supilti į ma
tavimo puodelį ir pripilti tiek van
dens, kad būtų pilnas puodelis. 
Skystį supilti į puodą, įpilti dar 3 
puod. šalto vandens (iš viso turi būti 
4 puod. skysčio) ir užvirti. Nuimti 
nuo liepsnos, supilti želatiną ir mai
šyti, kol visi grūdeliai ištirps, apie 2 
min. Sukrėsti spanguoles ir gerai su
maišyti. 

Padėti į šaldytuvą, kol pradės 
stingti (bus maždaug nevirto kiau
šinio baltymo tirštumo). Tuomet 
įmaišyti likusius ananasus, obuolius 
ir riešutus, supilti į gilų dubenį arba 
formą ir palaikyti šaldytuve apie 4 
vai., kol visai sukietės. Prieš patie
kiant papuošti riešutais, susmulkin
tais ananasais ir obuolių skiltelėmis. 

Blynai su varške 

1 puod. „ricotta" sūrio arba varš-

SKELBIMŲ SKYRIAUS TEL 773-585-95O0 

kės 
1 puod. rūgščios grietinės arba 

be jokių prieskonių jogurto 
3 kiaušiniai, atskyrus trynius 

nuo baltymų 
1 puod. miltų 
1 šaukštas cukraus 
1/3 šaukštelio druskos 
1/2 šaukštelio kepimo miltelių 

arba kepimo sodos 
2 šaukšteliai tarkuotos citrinos 

žievelės (tik geltonoji dalis) 
2 šaukštai citrinų sulčių 
aliejaus kepimui 
Sumaišyti ir gerai elektriniu 

plakikliu išplakti varškę, rūgščią 
grietinę, kiaušinių trynius. Padėti į 
šalį. Kitame dubenyje sumaišyti mil
tus , kepimo miltelius arba sodą, 
druska, cukrų. Padėti į šalį. Trečia

me dubenyje išplakti kiaušinių bal
tymus, kol putos bus stangrios, bet 
ne išsausėjusios. 

Miltų mišinį įmaišyti į varškės 
tešlą, bet neplakti, tik sumaišyti. 
Įmaišyti citrinų žievelę ir sultis, 
atsargiai įmaišyti kiaušinių balty
mus, bet palikti ne visiškai įmaišy
tus, kad jie būtų tešloje dar matyti. 

Į keptuvę įpilti truputį aliejaus 
(tik ne per daug!), gerai įkaitinti, pa
kabint i kupiną šaukštą tešlos ir 
išdėstyti karštoje keptuvėje. Pake
pinti, kol blyno apačia paruduos, 
apie 3-5 min., tuomet apversti ir 
apatinę pusę pakepinti dar 2 min. 

P a s t a b a : kadangi artėja Gavė
nia, šie varškiniai blyneliai labai tiks, 
kai nebus galima valgyti mėsos. 

Kiau l ienos n u g a r i n ė 
s u obuol ių sulčių p a d a ž u 

1 ir 1/4 svaro liesos kiaulienos 
nugarinės (pork tenderloin) 

1 šaukštelis džiovintų čiobrelių 
(thyme) 

1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų pipirų 
1 šaukštas aliejaus 
1 puod. obuolių sulčių (apple 

juice or cider) 
2 šaukštai nesūdyto sviesto 
2 šaukšteliai rudo cukraus 
Nugarinę supjaustyti maždaug 

1/2 colio storio gabalais, apibarstyti 
čiobreliais, druska ir pipirais. Padėti 
į šalį. 

Keptuvėje įkaitinti aliejų, sudėti 
kiaulieną (jeigu visi gabalai į keptu
vę vienu kartu netilps, kepti pakai
tomis), pakepti, kol paruduos iš 
abiejų pusių, apie 8 minutes, vieną 
kartą apverčiant. Išimti iš keptuvės 
ir padėti į šalį. 

Padidinti liepsną po keptuve, 
supilti obuolių sultis ir pavirinti, kol 
skystis sumažės perpus, apie 2 min. 
Įmaišyti sviestą ir rudą cukrų, 
pavirti, kol cukrus ir sviestas išsi-
leis, apie 2 min. Į keptuvę vėl sudėti 
kiaulieną ir gerai įkaitinti. Paruoštą 
patiekalą sudėti į lėkštę (arba atski
ras lėkštes kiekvienam pietautojui) 
ir ant viršaus užpilti keptuvėje li
kusį padažą. 

Žuvies filė folijoje 

1/4 puod. tarkuotos citrinos žie
velės 

1/4 puod. sukapotų petražolių 
2 šaukšteliai sukapoto česnako 
2 šaukštai alyvų aliejaus 
1 ir 1/2-2 sv. žuvies filė, be odos 

ir kaulų 
2 šaukštai citrinų sulčių 
1/2 šaukštelio druskos 
1/4 šaukštelio maltų baltųjų pi

pirų (v/hite pepper) 
Nuplėšti 4 didelius (maždaug 

pėdos ilgio) folijos gabalus. Kiekvie
ną gabalą truputį patepti sviestu 
arba aliejumi. 

Sumaišyti citrinų žievelę su 
petražolėmis, česnaku ir aliejumi. 
Žuvį išdalinti ant visų 4 folijos ga
balų ir ant kiekvieno gabalo uždėti 
paruoštų prieskonių. Apvarvinti žu
vį citrinų sultimis, pabarstyti drus
ka ir pipirais. 

Žuvį suvynioti į foliją, „ryšu
liukus" padėti ant neriebaluotos ke
pimo skardos ir kepti iki 400° F 
įkaitintoje orkaitėje apie 10-15 min. 

Pastaba: kepimo trukmė priklau
so nuo žuvies filė storio — jeigu jie 
labai ploni, žuvis iškepa per 5-7 min., 
storesniems reikia ilgesnio laiko. Ga
lima po kelių minučių truputį ati
dengti folijos kraštelį ir patikrinti, ar 
žuvis jau iškepusi. Patiekti nedel
siant. 
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Konstitucinio Teismo sprendimai... 
A t k e l t a iš 3 p s l . 
Lyg nebūtų 1993-aisiais visus 

taip sužavėjusio popiežiaus Jono Pau
liaus II kreipinio „Lenkų kilmės 
lietuviai"... Galiausiai lyg nebūtų 
paties KT ankstesnės doktrinos. Bent 
2006 m. gegužės 10 d. nutarimą būtų 
matę... Tiesiog skaityti reikia, o ne 
išlupti frazę iš vienur, frazę iš kitur ir 
vaizduoti, kad esi visų sričių žinovas. 
Pakilnokite 2002 m. spaudą, pažiū
rėkite, kaip tuo metu buvo vertina
mas tas Pilietybės įstatymas. Apibū
dinimai buvo itin griežti. 

Sakoma, esą KT uždraudė dvigu
bą pilietybę. Netiesa. Dvigubą piliety
bę draudžia ne KT, o pati Konstitu
cija, ir ji tai daro labai aiškiai; cituoju 
12 straipsnį: „Išskyrus įstatymo nu
matytus a tski rus atvejus, niekas 
negali būti kar tu Lietuvos Respub
likos ir kitos valstybės pilietis." 

Taigi yra nedidelė išlyga - „ats
kiri atvejai". Aiškinama, girdi, tų 
„atskirų atvejų" gali būti labai daug. 
Jeigu taip aiškintume, tai kokią pras
mę turi bendrasis draudimas?! J u k 
jeigu degant raudonam šviesoforo 
signalui važiuoti draudžiama, išsky
rus atskirus atvejus (policija, ugnia
gesiai, greitoji pagalba), tai ar tokių 
atskirų atvejų gali būt i daug?! Ar gali 
išimtis tapti taisykle? 

Jeigu kas nors mano, kad Kons
titucijos 12 straipsnį galima buvo 
išaiškinti kitaip, tegu parašo alter
natyvų sprendimą; pažiūrėsime, kaip 
pavyks. Lechas Garlickis (buvęs Len
kijos Konstitucinio Tribunolo teisė
jas, šiuo metu Strasbūro teismo teisė
jas) kritikams, aiškinusiems, girdi, 
konstituciniai teismai gali visko „pri
rašyti", yra atsakęs: taip, „prirašyti" 
mes galime, bet pirmiau reikia PA
RAŠYTI, o po to PASIRAŠYTI. 

Svarbiausia, nutylima, kad KT 
ne šiaip kažką rašė apie pilietybę, bet 
nagrinėjo konkretaus įstatymo atitik
tį Konstitucijai. Antai skaitau vieno 
kritiko aiškinimus: jis pirma „suma
la" KT, o paskui rašo, kad nedrįsta 
tvirtinti, jog įstatymas Konstitucijos 
atžvilgiu buvo nepriekaištingas, bet 
tai lyg ir nesvarbu (?!). 

O įstatymas buvo toks. Bet kuris 
Lietuvos pilietis, ne tik išeivis, galėjo 
įgyti kiek nori kurių nori valstybių 
pilietybių, o Respublikos prezidentas 
buvo įpareigotas jam palikti Lietuvos 
pilietybę. Išskyrus vieną išimtį: Ru
sijos pilietybę įgijęs rusas negalėjo 
likti Lietuvos pilietis repatrijavęs 
Rusijon, Estijos pilietybę įgijęs estas 
- Estijon, Lenkijos pilietybę įgijęs 
lenkas - Lenkijon ir 1.1. 

Beje, yra valstybių, kurių piliety
bę galima įsigyti ir ten nenuvykus. 
Taigi įstatymas leido tapti kelių val
stybių piliečiu, nepraradusiu Lietu
vos pilietybės, nė valandai neišvykus 
iš Lietuvos. 

— Bet a r g i Kons t i tuc i j a į tvir
t i n a tok ią p i l i e t y b ė s s a m p r a t ą ? ! 

— Vis dėlto nors Įstatymas ir 
buvo antikonstitucinis, visi, kurie 
pagal jį jau buvo gavę ir kitą piliety
bę, ir toliau turės abi. 'Tai aiškiai 
parašyta KT nutarime. Tik nereikia 
manyti, kad kitos valstybės „mūsų ir 
jų dvigubus piliečius" traktuos kaip 
mūsų piliečius. 

Kam nepriimtinas vienos piliety
bės principas, neturi pamiršti, kad jis 
įtvirtintas Konstitucijoje. Norint jo 
atsisakyti reikėtų inicijuoti Konsti
tucijos pataisą. Bet tam reikia refe
rendumo. Aišku, tam tikros išimtys 
gali būti įtvirtintos ir įstatymu, bet 
tai turi būti išimtys, o ne bendra 
taisyklė. 

Tad atsakydamas į Jūsų klausi

mą apie „audrą" galiu pasakyti: vėjas 
pučia ne tuo adresu. Jeigu KT va
dovautųsi tuo, kad kas nors gali su
kelti kokią nors audrą, taikytųsi prie 
kieno nors politinės valios, Konsti
tuciją galime pamiršti. 

Apskritai, kodėl pastaruoju metu 
tiek daug diskusijų sukelia, regis, 
neginčijami KT sprendimai? 

Jau sakiau, kad tai gerai. Blo
giau, kai KT sprendimai „praeina" 
nepastebėti. Juk iš esmės kiekvienas 
KT aktas susijęs su fundamentaliais 
dalykais, nes pati Konstitucija kalba 
apie fundamentalius dalykus. Disku
tuoti, analizuoti reikia. 

KT negali tikėtis, kad jo doktrina 
patiks visiems. Bet kaip minėjau, ko
mentavimas turi būti solidus, anali
zuojama turi būti objektyviai, są
žiningai, su analizuojamo dalyko iš
manymu. Manau, kad stokojame 
būtent tokio diskurso. 0 tam būtina, 
kad KT jurisprudencija būtų adek
vačiai pristatoma (visų pirma žinias-
klaidoje), kad ji nebūtų iškraipoma. 
Tik tada galime tikėtis ir brandžios 
diskusijos, ir deramo sprendimų lai
kymosi. 

Paties KT veikla taip pat ginčija
ma, nes devyni teisėjai neva kalba už 
visus žmones, nors Tautos mandato 
neturi... 

Tokiam požiūriui - per du šimtai 
metų. Vienas JAV prezidentas ka
daise riet yra prasitaręs, kad jam ne
priimtina, jog svarbiausius sprendi
mus priima „devyni seni baltieji 
vyrai". Europoje taip pa t kartais 
prabylama apie Juodosios mantijos 
aristokratiją". Šalis, kur tokia dis
kusija vyko ir užgeso paskiausiai, 
tikriausiai yra Prancūzija; ten ji iš 
esmės liovėsi prieš beveik 40 metų, 
Vokietijoje - prieš 50, o JAV - prieš 
70. Matyt, turime ir mes pereiti tokį 
etapą, kai šis klausimas atrodo 
„demokratinis" ir naujas. Bet jis 
labai nenaujas, ir į jį jau atsakyta. 

Demokratija - tai ne tik mažori-
tarinė (t. y. daugumos) demokratija, 
bet ir konstitucinė demokratija. 
Konstitucija - antimažoritarinis do
kumentas, ginantis individą nuo dau
gumos diktato. XX a. Europos istorija 
liudija, kad mažoritarinė demokratija 
gali padėti pamatus savo pačios su
naikinimui. Konstitucija, jeigu ji ger
biama, yra saugiklis, ginantis, kad to 
neįvyktų. O konstituciniai teismai 
yra šio saugiklio veikimo įrankis. 

Laszlo Solyom (buvęs Vengrijos 
KT pirmininkas, dabartinis tos val
stybės prezidentas) KT teisėjų vaid
menį apibūdino taip: „Mes esame 
profesionalūs idealistai realiame 
pasaulyje, atstovaujantys abstrak
čioms Konstitucijos vertybėms." KT 
teisėjai turi būti parenkami pagal 
profesines savybes; jie negali turėti 
tiesioginio mandato. 

Beje. kodėl kalbame tik apie KT? 
Tiesioginio mandato neturi jokie teis
mai, ne tik konstituciniai. Ne tik Lie
tuvoje - niekur, išskyrus kai kurias 
JAV valstijas, bet ir ten renkami tik 
žemesnių teismų teisėjai. Ar norėtu
me, kad Lietuvoje vyktų teisėjų rin
kimų kampanijos? Kandidatai į tei
sėjus ieškotų finansinių rėmėjų, 
jiems kažką žadėtų?.. 

Kita vertus, mūsų KT formuoja 
Seimas, taigi institucija, turinti tie
sioginį Tautos mandatą. Kaip ir 
Vyriausybę, ir daugelį kitų instituci
jų. Tai yra racionalus kompromisas 
tarp mažoritarizmo ir konstitucinio 
antimažoritarizmo. 

— Išaiškinimų, k re ip imųs i f 
KT apskr i ta i , atrodo, l aba i pa
daugėjo. Kodėl? 

Akių ligų specialistai # Širdies ir kraujagyslių 
ligos 

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

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

Vidaus ligos 
EDMUNDAS VTŽNAS, M.D., S.C 
. VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS 

Kalbame lietuviškai 
6918 W. Archer Ave. S t 5 r 6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965 

Vaiandos pagal susitarimą 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDKXCXiAS-ŠIRDIES UCOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. te l . 773-471-3300 

Stuburo ir skausmo 
ligos 

Dantų gydytojai 
D R . J O V I T A KERELIS 

DANTŲ GYDYTOJA j 
9525 S.79 t h Ave. , H i cko ry Hills, IL 

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys dantis už prienamą kainą. 
Susitarimui kabėti angliškai arba lietuviškai. 
4647 W. 103 St., Oak Lawn, IL 
55 E. VVashlngton, Sulte 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

JONAS V.PRUNSKIS, M D 
"HERRl DALIAS PRUNSKIS, M D 

MAUNAK V. RANA, M D 
Illinois Pain Institute 

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

skausmo diagnozės ir gydymo specialistai. 

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

Eik Grave: 847-718-1212 
www.Hlinoispain.com 

Chirurgai 
Dr. PETRAS V. KISIELIUS 
inkstų, pūslės, prostatos 
gydymas bei chirurgija 

Center for Health 
1200 S. York, Elmhurst IL 60126 

630-941-2609 

— Išties 2006 m. yra rekordiniai 
ir pagal prašymų, ir pagal baigiamųjų 
aktų skaičių. Priimti 22 nutarimai, 
18 sprendimų. Viena priežasčių, ko
dėl didėja darbo apimtys, yra teismų 
kritiškas požiūris į Seimo, Vyriau
sybės, net Respublikos prezidento 
teisėkūros veiklą. Teismai, ypač ad
ministraciniai, vis dažniau kvestio
nuoja (ginčija) teisės aktų konsti-
tucingumą. Aišku, jų abejonės nebū
tinai pasitvirtina, bet būtent teismai 
yra pagrindiniai KT darbdaviai, 
pateikiantys per 90 proc. prašymų. 
Bet, žinoma, tai tik viena priežasčių. 
Norint išsamiai atsakyti į Jūsų 
klausimą, reikėtų išsamesnio tyrimo, 
o jis būtų ne tik teisinis. 

— K a s bū tų , j e igu į KT b ū t ų 
l e i s t a k r e i p t i s k i e k v i e n a m pil ie-
C1U1? 

— Aišku, prašymų itin padaugė
tų. Reforma paliestų visus KT veiklos 
aspektus - procedūras, infrastruk

tūrą, finansavimą, gal net teisėjų 
skaičių. Esu ne kartą sakęs, kad indi
vidualų kreipimąsi į KT reikia įvesti. 
Tai Seimo kompetencija, nes reikės 
taisyti Konstituciją. Mano kadencija 
eina į pabaigą, tad, deja, aš jau nebū
siu Teisme, kai atitinkama Konsti
tucijos pataisa įsigalios. 

— Kiek sva r s ty t ina gal imybė 
k e i s t i Kons t i tuc i ją? Ar ga l ima 
saky t i , k a d j i pasenus i , nea t i t i n 
k a L ie tuvos po re ik ių? 

— Vienareikšmiškai ne, nepase
nusi. Aišku, kai kada pataisos ne
išvengiamos, kaip, pavyzdžiui, įsijun
giant į Europos Sąjungą. Bet tai išim
tiniai atvejai. Pataisos turi būti daro
mos tik tada, kai be jų negalima iš
siversti. Intervencijai į Konstitucijos 
tekstą šiandien nematau jokių prie
laidų. Išskyrus, aišku, individualaus 
kreipimosi į KT įvedimą, apie kurį 
jau kalbėjau. 

— Ačiū už poka lb i . 

Margumynai 

Prancūzijos policija moteriškėja 
Beveik kas ketvirtas Prancūzijos 

policininkas - moteris, tiksliau, iš 
145 tūkstančių Prancūzijos tvarkos 
sergėtojų apie 33 tūkstančius - dai
liosios lyties atstovės. 

Jei anksčiau moterys policinin
kės daugiausia tarnavo administra
cijos tarnybose, pastaraisiais metais 
policininkų amunicija apsiginklavu
sių moterų vis dažniau galima pa
matyti gatvėse. Moterys - išradinges
nės kovoje su prostitucija ir prievarta 
šeimoje. 

Tarp kitko, musulmonų rajonuo
se vyrams, įpratusiems matyti veidą 
apsigaubusias moteris, sunku pripa

žinti moterų policininkių autoritetą. 
Prancūzaitės nuėjo ilgą kelią, kad 
išsikovotų teisę dėvėti policininko 
uniformą. 

Dvi pirmosios mašinistės buvo 
priimtos į darbą policijos prefektūro
je 1914 metais. Tik 1983 metais jos 
pasiekė karininkių laipsni. 

Šiuo metu Prancūzijos policijoje 
yra 324 moterys viršininkės, o pra
ėjusiais metais jos didžiausio depar
tamento - teismo policijos vadove pir
mąkart tapo moteris Martin Montėj. 

Remiantis oficialiomis progno
zėmis, po 10 metų Prancūzijoje poli
cininkė bus kas trečia moteris. BNS 

Suomiai pasinėrė į mokslą 
Suomijos tyrinėtojų spausdina

mų mokslinių darbų skaičius per pas
taruosius 20 metų padidėjo 2,5 karto. 

Vien 2005 metais vietos moksli
ninkai išspausdino rekordinį darbų 
kiekį - 8,3 tūkstančio, taip aplenkę 
visus praėjusių metų rodiklius. 

Kaip išsiaiškino ekspertai, pagal 
mokslinių darbų ir gyventojų skai
čiaus santykį bei BVP dydį Suomija 

užima vieną iš pirmųjų vietų tarp 30 
šalių - Ekonominio bendradarbiavi
mo ir plėtros organizacijos ( E B P O J 
narių. 

Suomijai pavyko aplenkti tokias 
tradiciškai stiprias mokslinių tyrimų 
srityje šalis kaip Didžioji Britanija ir 
Vokietija. Beveik pusė išleidžiamų 
darbų priskiriama gamtos mokslų 
sričiai. BNS 

4 

http://www.Hlinoispain.com
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2006 m. renginiai Čiurlionio galerijoje 
Jau įpusėjo sausis, darbas veja 

darbą. Nauji planai, naujos parodos 
Čiurlionio galerijoje. Tačiau norisi 
nors trumpam atsigręžti atgalios ir 
prisiminti, kuo džiugino galerija savo 
lankytojus praėjusiais metais. 

Dailininkas, poetas dr. Antanas Lipskis 
parodos „Žmogus, poezija, laikas" 
atidarymo metu. 

2006-uosius pradėjome atsisvei
kinimo paroda. Išgyvenę Amerikoje 
15 metų, į Lietuvą grįžo dailininkė 
Aldona Pečiūrienė ir jos vyras kino 
operatorius Donatas Pečiūra, akty
viai dalyvavę Čikagos kultūriniame 
gyvenime. Išvykdama į Lietuvą, dai
lininkė surengė parodą „Atsisveikini
mas su Čikaga". Parodos atidarymas 
vyko sausio 13 d. Gausiai susirinku
siems žiūrovams dailininkė išskleidė 
visą vaivorykštę savo darbų. Ekspo
nuojami batikos, pastelės, kompiute
rinės grafikos darbai, aplikacijos, 
kaukės, lėlės kėlė pagrįstą žiūrovų 
susidomėjimą. Ne mažesnį susido
mėjimą sukėlė ir dailininkės eilės, ku
rias ji pristatė pati. 

Kovo mėnesį galerija pakvietė 
žiūrovus į fotomenininkų Eugeni

jaus Krukovskio ir Algimanto Kezio 
parodą „2K2". Paroda įtraukė žiū
rovą į meninę tikrovę, atvėrusi du 
skirtingus pasaulius, tuo pat metu 
egzistuojančius Vilniuje. Tai tarsi du 
skirtingi žvilgsniai viena tema — 
Vilnius. Eugenijaus Krukovskio foto
aparatas užfiksavo tikrovišką, nenu
dailintą, nepagražintą Vilnių, o Algi
mantas Kezys daugiausia dėmesio 
skyrė architektūrinei fotografijai, joje 
parodydamas gražųjį Vilnių. 

Artėjant nepaprastam jubiliejui 
— Čikagos lietuvių operos 50-mečiui, 
galerijoje vyko šiai progai skirta paro
da. Gausiai susirinkę žiūrovai dar 
kartą nužvelgė Lietuvių operos istori
ją, galėjo prisiminti tuos, kurie sto
vėjo prie šio kolektyvo ištakų. Deja, 
laikas bėga nenumaldomai. Nemaža 
buvusių scenos darbuotojų jau iške
liavo Anapilin, buvo laikas, jog at
rodė, kad opera nebeišgyvens. Tad 
smagu, kad, nugalėjusi sunkumus, 
Lietuvių opera žengia į savo šimtme
tį. 

Na, o gegužės saulė į galeriją 
atnešė spalvas. Galerijos sienos nu
švito sodriomis, šiltomis spalvomis. 
Dekoratyvi ir linksma, švelni ir sva
jinga — tokia buvo klaipėdiečio tapy
tojo Ernesto Žvaigždino paroda. At
rodo pati Floridos saulė nušvito jo 
„Improvizacijose Floridos tema". 

Kitas didžiulis, neeilinis renginys 
Čiurlionio galerijoje vykęs gegužės 
mėnesį — žinomo lietuvių dailininko 
Viktoro Petravičiaus šimtmečio pa
minėjimas. Ta proga surengta paroda 
„Aš vis norėdavau sukurti savo", 
kurią galerijai surengti padėjo V 
Petravičiaus dukra Izida von Braun 
su šeima. Susirinkę žiūrovai ne tik 
matė dailininko darbus, bet ir klau
sėsi jam skirtų Julijos Svabaitės-
Gylienės eilių, Algimanto Kezio pa
ruoštą paskaitą apie V Petravičiaus 
gyvenimo ir kūrybos kelią, žiūrėjo 
ALTV (vadovas Arvydas Reneckis) 

rodomus filmus apie dailininką. Tai 
buvo tikra šventė meno mylėtojams*. 

Po vasaros atostogų vėl rinkomės 
galerijon. Šį kartą susitikti su viena 
žinomiausių Lietuvoje grafikių — 
Nijole Šaltenyte. Jos „Mano laiškas 
tau" buvo tikrai rašytas iš širdies. 
Moteriškai gražus, švelnus, tačiau ge
rai „įsiskaičius" pamatai , kad dai
lininkė kalba ir apie sudėtingesnius 
būties dalykus. Savo ženkluose ji ver
čia ieškoti gilesnių minčių. 

Lapkričio mėnesi meno gerbėjus 
galerija pakvietė i muzikos ir poezijos 
vakarą. Vyko dr. Antano Lipskio pa
rodos „Žmogus, poezija, laikas" atida
rymas, jo poezijos pristatymas. Poeto 
eiles skaitė Zina Daknienė. Iš Vil
niaus atvykęs p ianis tas Rimtenis 
Juozas Šimulynas atliko F. Liszt, C. 
Debussy, S. Rachmaninov kūrinius. 

Malonu ir tai, kad visuose parodų 
atidarymuose dalyvauja darbų auto
riai. Žiūrovai betarpiškai iš autoriaus 
lūpų gali išgirsti apie kūrinių gimi
mą, apie „kūrybines kančias". 

Tokie tad buvo 2006-ieji Čiurlio
nio galerijoje. Bet darbai nestovi vie
toje. Metų pabaigoje galerijoje buvo 

Eugenijus Krukovskis (kairėje) ir 
Algimantas Kezys. 

Meno mylėtoja Giedrė Savukynienė 
(kairėje) kalbasi su dailininke Nijole 
Šaltenyte apie jos darbus. 

atliktas remontas. Jaunimo centro 
prižiūrėtojai Reda ir Vytautas daug 
padirbėjo, kad galerijos grindys po 
daugelio metų spindėte spindėtų. At
vykę į pirmąją 2007 metų parodą, 
lankytojai iš karto pastebėjo pagra
žėjusią galeriją. 

Galerijos vardu noriu padėkoti 
visiems, kurie maloniai talkina ruo
šiant parodas, visiems, kurie apsi
lanko parodų atidarymuose, kurie pa
deda savo pasiūlymais ir patarimais. 
Tikiuosi, kad ir toliau galerija rodys 
lietuvių dailininkų, tiek gyvenančių 
Lietuvoje, tiek kitose pasaulio šalyse, 
meną. O menininkų lietuvių tarpe 
tikrai turime. Laukiame įvairiausių 
pasiūlymų, idėjų. Tikimės, kad meno 
mylėtojai ir toliau gausiai lankysis 
mūsų renginiuose. 

Iki susitikimų parodų salėse. Ti
kimės, kad meno mylėtojai neliks nu
vilti ir šių metų parodomis. 

Laima Apanavičienė 

ALTV kviečia į kino vakarą 
Sausio 26 d., penktadienį, 7:30 

vai. v. Lietuvų dailės muziejuje, Pa
saulio lietuvių centre, o sausio 27 d., 
šeštadienį, 7 vai. v. Jaunimo centro 
kavinėje Amerikos lietuvių televizija 
kviečia žiūrėti 2005 metais Lietuvoje 
sukurtą kino filmą „Vilniaus getas". 
2006 m. šis filmas buvo apdovanotas 
Lietuvos kinematografininkų sąjun
gos premija „už savitą ir profesiona
lią garsaus dramaturgijos kūrinio in
terpretaciją kine". 

„Vilniaus geto" režisierius — 
Audrius Juzėnas, scenarijaus auto
rius — Joshua Sobolis, operatorius 
— Andreas Hofer, kompozitorius — 

Anatolijus Senderovas. Filme vaidi
na: Sebastian Hulk, Heino Ferch, 
Erika Marozsan, Andrius Žebraus
kas, Vytautas Šapranauskas, Marga-
rita Ziemelytė, Adrija Čepaitė ir kt. 
Filmo trukmė — 100 minučių. 

Lietuvos kino sąjungos tinklala-
pyje apie šią kino juostą rašoma taip: 
„Filmo kūrėjai jau spėjo įsitikinti, 
kad abejingų 'Vilniaus Geto' istorijai 
nėra. Šalies kino kritikai pasidalijo į 
dvi stovyklas: vieni giria kūrybinę 
grupę už drąsų pasakojimą, kiti žars
to įvarius priekaištus režisieriui, sce
narijau? autoriui, kai kuriems juosto-
c nusiii mavusiems aktoriams". 

Kadras 15 kino filmo „Vilniaus getas" 

„Net neabejojau, kad filmas su
lauks įvairių vertinimų. Ir tai, jog vie
niems žmonėms jis labai patiko, o kiti 
juo nusivylė, manęs visai nestebina, 
— sako 'Vilniaus geto' scenarijaus 
autorius Joshua Sobolis. — Tokia šio 
filmo prigimtis. J is gali labai daug 
duoti. Kiekvienas žiūrovas pasiima iš 
jo tiek, kiek sugeba. Kritikai, kuriems 
filmas nepatiko, atėjo su išankstine 
nuostata. Jie tikėjosi išvysti įprastą 
juostą, kurioje egzistuoja pagrindinė 
siužetinė linija, vienas pagrindinis 
veikėjas, gvildenama viena problema. 
Tačiau 'Vilniaus Gete ' nėra vienos is
torijos ar vieno pagrindinio veikėjo. 
Tai drama, pasakojanti apie bend
ruomenę, kuri kovoja už fizinį ir dva
sinį išlikimą, net ir žinodama, kad 
priešas šimtąkart stipresnis. Taigi 
nesistebiu, kad paprast iems žiūro
vams, kurie atėjo į filmą be išanksti
nių nuostatų, jis patiko". 

Šis vaidybinis kino filmas parem
tas tikrais karo metų įvykiais. Veiks
mo vieta — Vilniaus getas (1942 - 1943 
m.) nacių okupacijos metais. Filmas 
pasakoja apie fatališką ir kartu nepa
prastai tragišką liepsnojančios meilės 
ir bailios neapykantos istoriją, už-
n m e /.grasią tarp nacių karininko Ra
telio, buvusio aktoriaus ir džiazo mu
zikanto. ;r muzikinio pasaulio žvaigž
des dainininkes žydaites Chajos Dei 

šios fatališkos meilės Vilniaus gete 
įkuriamas teatras. Geto teatro įkūri
mą geto gyventojai sutinka su nepa
sitenkinimu ir pasipriešinimu. Jie 
jaučiasi pažeminti šventvagiškos idė
jos, kad čia, kur masiškai buvo žudo
mi Vilniaus gyventojai žydai, tai yra 
kapinėse, egzistuos teatras. Tačiau šį 
sumanymą, nepaisant protestų ir pa
sipriešinimo, imasi įgyvendinti Vil
niaus geto žydų policijos vadas Jako
bas Gensas, įsitikinęs, kad teatras — 
puiki priemonė „normalizuoti" pas
merktųjų žmonių gyvenimą gete. Ta
čiau meno ir kūrybos pasaulyje galio
ja savi dėsniai. Pirmąjį geto teatro pa
sirodymą lydi didžiulė sėkmė. Teat
ras gete tampa nepaprastai populia
rus ir provokuoja žiūrovą. Galų gale 
jis išsiveržia iš steigėjų kontrolės ir 
cenzūros. Vilniaus geto teatras nebe
tarnauja tik jų ribotiems tikslams ir po
reikiams, o virsta taurumo, žmogiš
kos dvasios, amžinųjų vertybių triumfo 
vieta. Teatras Vilniaus gete tampa 
pavojinga uždelsto veikimo bomba. 
Vokiečiai netrukus likviduoja visą ge
to teatro trupę. 

Amerikos lietuvių televizija, nuo 
praėjusių metų rudens pradėjusi 
rengti kino vakarus, kviečia visus ki
no mėgėjus į šį, jau penktą susitikimą 
su Lietuvos kinu. 

ALTCV inf. 
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2007 METAI 
Sausis 

Sausio 21 d., sekmadienį: kas
metinis organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" veiklos ir projektų pristaty
mas PLC Bočių menėje. Pradžia 
12:30 vai. p.p. 

— Komp. ir dainininko Algirdo 
Motuzos koncertas Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. Pradžia 3 vai. p.p. 

Sausio 28 d., sekmadieni: 
„Dainavos" chorinės muzikos kon
certas Carl Sandburg gimnazijos sa
lėje. Pradžia 3 vai. p.p. Daugiau infor
macijos rasite tinklalapyje: www. 
dainava.us 

Vasaris 

Vasario 4 d., sekmadienį: poe
to Bernardo Brazdžionio 100 m. gi
mimo sukakties paminėjimas Lietu
vių dailės muziejuje, PLC. Rengia 
jubiliejinis „Margutis II". 

Vasario 11 d., sekmadienį: 
Lietuvos Nepriklausomybės — Vasa
rio 16-osios šventė. Mišios 10:30 vai. 
r. Švč. M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marąuette Park apylinkė
je; šventinė minėjimo programa 1 vai. 
p.p. Maria High School auditorijoje. 

— Pianisto Andriaus Zlabio kon
certas Lietuvių dailės muziejuje, 
PLC. Rengia „Margutis II". 

Vasario 16 d., penktadienį: 
grafikės Elvyros Kriaučiūnaitės paro
dos atidarymas Čiurlionio galerijoje, 
Jaunimo centre, Čikagoje. Pradžia 
7:30 vai. v., dalyvaujant pačiai dai
lininkei ir jos dukrai, pianistei Gab
rielei Gylytei iš Vokietijos. 

Vasario 17 d., šeštadienį, 6 
vai. v. Lietuvių dailės muziejuje, PLC, 
Lemont, Lietuvos vaikų globos bū
relis „Saulutė" rengia labdaros kon
certą. Gros pianistė iš Vokietijos Gab
rielė Gylytė 

Vasario 17 d., šeštadienį: Ma
žosios Lietuvos Lietuvių draugija Či
kagoje ruošia „Šiupinį" Balzeko lie
tuvių kultūros muziejuje. Pradžia 
6:45 vai. v. 

Vasario 18 d., sekmadienį: 
Lietuvos Nepriklausomybės šventė 
Pasaulio lietuvių centro, Lemont, IL, 
salėje. Rengia Lemonto LB apylinkės 
valdyba. 

— Pasislidinėjimas Wilmont, WI. 
Ruošia JAV LB Waukegan/Lake apy
linkės valdyba. Pradžia 3 vai. p.p. 

Vasario 24 d., šeštadienį: 
Sporto vakaras Centre Club, Liber-
tyville, IL. Ruošia JAVLBWauke-
gan/Lake apylinkės valdyba. Pradžia 
7:30 (iki 10:30) vai. v. 

Vasario 25 d., sekmadienį, 

Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
paminėjimas ir Šeimos šventė Vo
kiečių namuose, Lake Villa, IL. Ruo
šia JAV LB Waukegan/Lake apylin
kės valdyba. Pradžia 1 vai. p.p. 

Kovas 

Kovo 3 ir 4 d., šeštadienį ir 
sekmadienį: Jaunimo centro Pava
sarinė mugė. 

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

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

Kovo 18 d., sekmadienį: JAV 
Lemont LB apylinkės metinis narių 
susirinkimas Pasaulio lietuvių cen
tre. 

Kovo 25 d., sekmadienį: sol. 
Dainiaus Stumbro koncertas. Rengia 
„Margutis II". 

Kovo 30 d., penktadienį: Ire
nos Šaparnienės batikos darbų paro
da, dalyvaujant autorei, Čiurlionio 
galerijoje, Čikagoje. Atidarymas 7:30 
vai. v. 

Balandis 

Balandžio 1 d., Verbų sekma
dienį: Sakralinės muzikos koncertas 
Pal. Jurgio Matulaičio misijos bažny
čioje. Ruošia Pal. J. Matulaičio misija. 

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

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

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

Rugpjūtis 

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

Rugsėjis 

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

Margumynai 

Įdavė sūnų policijai 
Gana neįprastą būdą paauklėti 

savo 12 metų sūnų išrado motina iš 
North Carolina valstijos. 

Ji įdavė savo vaiką policijai už 
tai, kad šis aptiko jam paruoštą 
kalėdinę dovanėlę ir su ja pažai
dė. 

„Nusikaltimą" berniukas įvykdė 
savo netoliese gyvenančios močiutės 
namuose. Ji nupirko anūkui elek
tronini žaidimą „Game Boy" ir pas
lėpė iki Kalėdų. Anūkas, kruopščiai 
apieškojęs butą, rado dovaną ir su
manė pažaisti. 

Taip „nepadoriai" elgiantis jį 
užtiko motina. Ilgai nesvarsčiusi, 
motina iškvietė policiją ir apkaltino 
sūnų vagyste, pareikšdama, kad 
norėjo pamokyti vaiką: „Jam teks 
gyventi toliau, ir geriau dabar iškvie-
siu policiją, kad jį pagąsdinčiau jį, nei 
vėliau, kai jis įvykdys tikrą nu
sikaltimą". 

Motina puoselėja viltį, kad jos 
sūnus bus nubaustas tokia bausme, 
kuri visiems laikams išmokys jį 
gerbti įstatymą. 

BNS 

Mūsų draugei, žmonai, mamai ir močiutei 

AtA 
NIJOLEI RAIŠIENEI 

iškeliavus pas Aukščiausią, gilią užuojautą reiškiame vy
rui dr. VIDMANTUI, sūnui VIKTORUI su šeima, dukrai 
RASAI su vyru STEVE LIFFICK, jų dukterims GABIJAI, 
VILIJAI ir ASTAI, kitiems giminėms ir pažįstamiems bei 
kartu liūdime. 

Bronius Mikėnas 
Dana, Algis, Povilas, Ieva ir visi anūkai 

Mylimai žmonai 

AfA 
JOAN K. OKSAS 

mirus, reiškiame gailestingą užuojautą valdybos nariui 
CASEY G. OKSAS, dukrai MARY, sūnui STEVEN, jų gi
minėms bei artimiesiems. Kartu su jais giliai liūdime, ne
tekę ilgametės Lygos narės. 

» 

Amerikos Lietuvių respublikoną Lygos valdyba ir nariai 

Tėvų bausmes vaikams turi 
keisti taisyklės 

VILMA MAŽEIKIENE 
Medicinos centro „Regsana" 
vaiky psichologė 

Vaikas nėra tėvų nuosavybė ir 
niekuomet ja nebus. Vaikų ir tėvų 
santykiai būtų žymiai sveikesni, jei 
tėvai j savo atžalas žiūrėtų kaip į 
Dievo jiems patikėtą laikiną rūpestį 
mažo žmogučio gerove. 

Siekia suerzinti 

Nuo pat atėjimo į šį pasaulį aki
mirkos vaikas yra atskiras žmogus. 
Jis turi savo poreikių, sugebėjimų, 
polinkių. 

Deja, praktikoje dažnai tenka 
susidurti su tuo, kad tėvai į savo 
vaikus žiūri kaip į nuosavybę ir prim
iršta paklausti ko nori pats vaikas, 
t.y. neatsižvelgia į jo poreikius, 
interesus, gebėjimus. Nenuostabu, 
kad laikui bėgant vaikas nesąmo
ningai pradeda tam priešintis pačiais 
įvairiausiais būdais. Dažniausiai pra
deda elgtis netinkamai, suaugusiems 
nepriimtinai. Tai, be abejo, juos erzi
na. Vaikai tik to ir siekia savo keistu 
elgesiu. 

Vaikas yra įsitikinęs, kad netin
kamas jo elgesys yra vienintelis 
būdas kompensuoti pamintą vertin
gumą, unikalumą, vientisumą. 

Bausmės nemoko 

Todėl viena svarbiausių tėvų 
pareigų tampa kuo efektyviau išmok
ti vadovauti savo vaiko elgesiui, 
nenaudojant nei fizinių, nei žodinių 
bausmių. Bet tai ne taip paprasta. 

Bausmė - būtina ir reikalinga 
vaiko elgesio valdymo dalis. Tačiau 
dažnai susiduriame su tuo, kad 
netinkamai naudojamos bausmės 
nebeatlieka savo funkcijos. 

Nei fizinės, nei žodinės bausmės 
vaiko neišmoko kitokio elgesio, 
neparodo, kaip kitaip reikėtų elgtis. 

Netinkamai naudojamos baus
mės suformuoja atgrasų suaugusiųjų 

portretą: jie grėsmingi ir priešiški. 
Bausdami vaikus suaugusieji 

įvaro baimes, menkavertiškumą, že
mą savęs vertinimą, keršto troškimą. 
Fizinės bausmės lyg ir moko vaikus, 
kad galima mušti savo mylimus 
žmones. 

Reikia taisyklių 

Taigi, išlieka pagrindinis klausi
mas - kaip vadovauti savo vaiko elge
siui, tačiau nesugadinti su juo san
tykių ir išmokyti kitokio elgesio? 

Bausmė yra tam tikra bauda, 
tėvų skirta vaikui, kai vaikas pažei
džia tėvų nustatytas tinkamo elgesio 
taisykles, principus ar standartus. 

Priimtini bausmės būdai gali 
būti : 

privilegijų atėmimas; 
pašalinimas iš situacijos; 
sugadintų objektų atstatymas. 
Labai svarbu tai, kad šeimoje 

būtų pastovios taisyklės ir elgesio 
ribos, kad vaikas žinotų, kas leidžia
ma ir kas ne. 

Taisyklės turi būti aiškios, ne
sikeičiančios ir teisingos. Vaikas turi 
žinoti šias taisykles ir tai, kas bus, jei 
jas pažeis. 

Vaikas turi pritarti 

Per griežtos taisyklės neleidžia 
mokytis nepriklausomybės, sava
rankiškumo ir atsakomybės. 

Jeigu vaikai mano, kad jiems 
taikomos taisyklės yra per griežtos, 
galima aptarti su jais ir pasistengti 
išspręsti požiūrių skirtumus. Prie
šingu atveju vaikams gali pasirodyti, 
kad neteisingos ir pačios taisyklės, ir 
bausmė. 

Psichologas Rudolfas Dreikursas, 
kurio knyga „Laimingi vaikai. Iš
šūkis tėvams" mūsų šalyje išleista 
prieš porą metų, sako, jog tėvai ne
turi teisės vaikui primesti savo valią, 
bet jų pareiga nevykdyti jo neteisėtų 
reikalavimų. 

..Klaipėda" 
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APYLINKĖSE 

• L i e t u v o s i r Latvijos jėzuitu pro
vincijolas Aldonas Gudaitis JAV vie
šės sausio 16- 21 dienomis. Sausio 21 
d. jis a tnašaus 9 vai. r. ir 11 vai. r. šv. 
Mišias Palaimintojo- Jurgio Matulai
čio misijoje, Lemonte. 

• Saus io 21 d., s e k m a d i e n i , Pa
saulio lietuvių centro Bočių menėje 
vyks organizacijos „Vaiko vartai į 
mokslą" kasmetinis pranešimas ir 
veiklos apibūdinimas Čikagos ir apy
linkių lietuvių visuomenei. Pradžia 
12:30 vai. p.p. Popietės metu bus ro
domas dokumentinis filmas „Žings
niai į prasmingą gyvenimą". Įspūdžiais 
apie savo darbą Vilniaus „Vilties 
angelo" centre pasidalins ten savano
re dirbusi aktorė ir režisierė Audrė 
Budrytė-Nakienė. Visus kviečiame 
dalyvauti. 

• S a u s i o 21 d., s e k m a d i e n i . J au 
nimo centro didžiojoje salėje 2 vai. 
p.p. kompozitorius ir dainininkas 
Algirdas Motuzą pristatys naują pro
gramą „Aš su tavim, daina". Malo
niai kviečiame atvykti į koncertą. Po 
koncerto — karšti pietūs kavinėje. 
Bus automobilių apsauga. Rengia 
Jaunimo centras. 

• S a u s i o 26 d., penktadien i , 7:30 
vai. v. Pasaulio lietuvių centro Lietu
vių dailės muziejuje, 14911 127th 
Street, Lemont, IL, o sausio 27 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro Jaunimo cen
tro, 5620 S. Ciaremont, Chicago, IL, 
kavinėje Amerikos lietuvių televizija 
kviečia žiūrėti 2005 metais Lietuvoje 
sukurtą kino filmą „Vilniaus getas". 
2006 m. šis filmas buvo apdovanotas 
Lietuvos kinematografininkų sąjun
gos premija „už savitą ir profesiona
lią garsaus dramaturgijos kūrinio in
terpretaciją kine". Kviečiame visus 
atvykti pažiūrėti šį filmą. 

• S a u s i o 26 d., penktadien i , 7:30 
vai. v. Amerikos lietuvių inžinierių są
jungos (ALIAS) Čikagos skyrius ruo
šia susirinkimą PLC Bočių menėje 
(Lemont). Apie Lietuvos gynybines 
pilis kalbės inžinierius Aleksas Vit

kus. Tema pasirinkta neatsitiktinai 
— ALIAS sudėtyje veikiantis. Me
dininkų pilies atstatymo fondas ruo
šia spaudai knygą apie Medininkus, 
kuri netrukus pasirodys. Kviečiame 
atvykti visus, kuriems įdomi Lietuvos 
istorija ir praeitis. 

• Šeš tad ien i , saus io 27 d., 6 va i . 
v., Balzeko lietuvių kultūros muzie
juje bus rodomas režisieriaus Algi
manto Puipos vaidybinis filmas „Die
vų miškas" (2005 m.), sukurtas to pa
ties pavadinimo Balio Sruogos roma
no motyvais. Maloniai kviečiame at
vykti į šio pelningiausiu visų laikų lie
tuviško filmo peržiūrą. Matysite ir 
unikalią papildomą medžiagą — fil
mą „Kaip buvo kuriamas 'Dievų miš
kas'". Filmą rodysime nemokamai. 
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski 
Rd., Chicago. Telefonas pasiteiravi
mui: 773-582-6500 

• Sausio 28 d., sekmadieni , C ar i 
Sandburg vidurinės mokyklos meno 
centre (13300 S. LaGrange Rd., Or-
land Park, IL) įvyks lietuvių meno 
ansamblio „Dainava" koncertas „Per 
slenkstį". Bilietus galite nusipirkti 
kavinėje „Bravo", PLC „Dovanėlėje", 
parduotuvėje „Lietuvėlė", „Seklyčio
je", užsisakyti tel. l-800-494-TrX. 

• S a u s i o 28 d., sekmadieni , J a u 
nimo centro Moterų klubo narės kepa 
mielinius blynus Jaunimo centro ka
vinėje. Jau nuo 9 vai. r. galėsite vai
šintis geriausių šeimininkių skaniau
siais blynais su obuoliene. Savo apsi
lankymu paremsite Jaunimo centrą. 

• Frank Zapolio Į ku r t a šok ių 
g r u p ė „Lietuvos Vyčiai" kviečia no
rinčius šokti vaikus ir jaunuolius į šo
kių sūkurį. „Lietuvos Vyčiai" dau
giau nei 30 metų veikliai darbuojasi 
šokio srityje. Ypatingai stengiamės 
pritraukti į šokių grupę jaunąją kar
tą. Maloniai kviečiame į naujų narių 
priėmimą, kuris vyks vasario 7 ir 14 
dienomis PLC apatinėje salėje (Le
mont). Tel. pasiteiravimui: 630-802-
0090. 

Spaudos apžvalga 

Mus pasiekė žurnalo „Ateitis", 
kurį leidžia Ateitininkų federacija, 
ketvi r tas is numeris . J a m e daug 
straipsnių, skirtų praėjusioms Kalė
doms, o antrame žurnalo puslapyje 
pristatomas čikagietis Petras Vytenis 
Kisielius, kuris užprenumeravo žur
nalą Telšių apskrities mokykloms. 

Taip pat siūlytume skaitytojams 
paskaityti Petro Plumpos rašinį 
„Ateitininkų tėvas", kuriame rašoma 
apie Praną Dovydaitį. Straipsnis 
gausiai iliustruotas nuotraukomis. 

Vaidotas A. Vaičaitis skaityto
jams pristato Juozą Eretą, nelietuvį, 
kuris pamilo Lietuvą ir daug jai 
dirbo. 

Viktoras Alekna pasakoja apie 
Vytautų klubą ir pristato šio klubo 
veiklai skirtą knygą. Daug straipsnių 
žurnale skirta šeimai ir jos verty
bėms. 

Žurnale pristatomos naujos kny
gos: „Tikėjimas ir ateitis", „Intri
gantas". 

Gražus kun. Roberto Grigo 
straipsnis „Apie išnykusią karalys
tę". Taip pat susipažinsite su jauno
siomis poetėmis Aiste Vareikaite ir 
Kristina Janušaite. 

Žurnalo prenumeratos kaina 
metams — 32 dol. Dėl prenumeratos 
kreipkitės: 

Laura Lapšytė, 2444 9th 
Street , Apt. 1, Boulder, € 0 
80304. 

Sausio 13-oji Čikagos lituanistinėje mokykloje 

Sausio 13-3J3 Čikagos lituanistines mokyklos istorijos pamoka vyko 
Čiurlionio galerijoje Jaunimo centre, kur veikia Juozo Kazlausko fotografi
jos daroij paroda ..Ilgas kelias į laisvę". 

Aukštesniosios mokyklos mokiniai susitiko su J. Kazlausko našle Dalia 
Kazlauskiene, kuri papasakojo mokiniams apie Sausio Įvykius. Mokiniai 
apžiūrėjo paroda., menančia, ta. diena.. 

Nuotraukoje: po pamokos mokiniai su viešnia Dalia Kazlauskiene 
(viduryje) ir Čikagos lituanistines mokyklos istorijos mokytoju Arvydu 
Bagdonu. 

Laimos A po na vi čicnės nuotrauka 

Miesto panorama 

D o v a n a 
zoologi jos sodui 

Padaręs per 40,000 mamogramų 
moterims, tarnavęs 9 metus ligoni
nei, dabar mamografas „Senographe 
800T" tarnauja Brookfield zoologijos 
sodui. Juo daromos nuotraukos paukš
čiams, vorams, pelėms, net arkliams. 

Štai visai neseniai zoologijos sodo 
gyventojai — tigrinei salamandrai— 
po tyrimų mamografu buvo griežtai 
pasakyta — gyvūnui reikia am
putuoti galūnę. 

Mamografą zoologijos sodui 2006 
m. rudenį padovanojo „St. James 
Hospital ir Health Centers in Oympia 
Fields". 

Atstatys s u d e g u s i ą bažnyč ią 

Nutarta atstatyti 2006 m. Čika
gos pietuose sudegusią Piligrim Bap-
tist bažnyčią, kuri buvo pastatyta 
1891 metais. Daug pinigų bažnyčios 

atstatymui suaukojo žmonės. IL gu
bernatorius Rod Blagojevich pažadėjo 
bažnyčios atstatymui skirti 1,000,000 
dolerių iš valstijos biudžeto. 

Naujas važ iav imo 
dviračiu Guiness r e k o r d a s 

49 metų Aurora dviratininkas 
George Hood buvo išrašytas iš Hins-
dale ligoninės, kurion jis pateko po 
to, kai, norėdamas patekti j Guiness 
pasaulio rekordų knygą, važiavo dvi
račiu nuo 4 vai. p.p. trečiadienio iki 
šeštadienio vidurnakčio. 

,,Aš myniau dviračio pedalus 90 
vai. be miego. Todėl baigus važia
vimą, man reikėjo pagalbos, aų 
netekau daug skysčių", — sakė G. 
Hood žurnalistams. Ankstesnis va
žiavimo dviračiu rekordas priklausė 
danui, kuris važiavo dviračiu nesu
stodamas 82 vai. G. Hood „numynė" 
1,082 mylias ir sudegino 27,854 ka
lorijas. 

Šakiu klubas, sėkmingai gyvuojantis Čikagoje, parėmė „Draugo" 
leidybą 100 dol. Nuoširdžiai dėkojame už dosnią auką. 

Skelbimai 
Advokatas 
jonas Cibaitis 
Criminal cases, 
civil cases and DUI 

6247 S. K e d z i e A v e n u e 
Chicago , IL 60629 
Tel. 773-776-8700 

Tofl free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 8:30 v.r. iki 6 v.p.p. 
Šeštad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p. 

Advokatas 
Vytenis Lietuvninkas 

4536 W. 63 Street 
Chicago, IL 60629 

(Skersai gatvės nuo „Draugo") 
Tel. 773-284-0100. 

TeL 630-257-0200, Lemont, IL 

A d v o k a t a s 
GINTARAS P. Č E P Ė N A S 

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629 

Tel. 773-582-4500 
Valandos pagal susitarimą 

SKELBIMU SKYRIAUS TEL. 773-S8S-*SOO 

A d v o k a t a s 
D A R I U S R. D I R M A N T A S 

Vairavimo ir Kriminalinių Teisių 
Specialistas. 

Raštinės Čikagoje ir Woodridge. 
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527 

Pirksiu Vizgirdos, Puzino, Jono 
Rimšos, Kiautelio, Veščiūno ir 

kitu klasiku tapybos ir 
skulptūros darbu. 

TeL 708-349-0348 


