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Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
2 psl. 

Krauju ir smurtu 
krikštyti. PLB 
pareiškimas Vasario 16 
gimnazijos klausimais. 

3psl. 

Bažnyčia mokosi elgtis 
kaip mažuma. Mūsų 
daržai ir darželiai. 

4 psl. 

„Draugo lietuviukai". 
5 psl. 

Lietuviška vėliava prie 
Europos Parlamento. 

6 psl. 

{teiktas „Metų 
žmogaus" žymuo amb. 
Vygaudui Ušackui. 
Kun. K. Trimakas grįžo 
iš Lietuvos. 

8 psl. 

Sportas 
* „Orange Bowl" j a u n i ų 

teniso varžybose JAV, ku
rios neoficialiai vadinamos 
planetos jaunių čempionatu, 
keturiolikmečių berniukų tur
nyre į aštuntfinalį iškopė Ri
čardas Berankis. Savo amžiaus 
grupės galimu laimėtoju laiko
mas Lietuvos tenisininkas sek
madienį šešioliktfinalyje 6:1. 
6:4 nugalėjo korto šeimininką 
Ryan Lipman bei šiose varžy
bose iškovojo trečią pergalę iš 
eilės. 

* Lenkijoje vykstančia
me Europos j aun ių bei ka
detų šimtalangių šaškių čem
pionate sėkmingai žaidžia Ma
rius Sidla. Kadetų varžybose po 
penkių ratų lietuvis turi 7 taš
kus bei su šešiais varžovais 
tarp 30 dalyvių dalijasi III-BC 
vietas. 

* Lietuvis Žilvinas Oš-
ku t i s savaitgali pas iekė an
trąjį rezultatą savaitgalį pir
muosiuose „Formulės FR-V6" 
žiemos bandymuose Prancūzi
joje, Paul Ricard trasoje. Pir
moji vieta atiteko Brazilijos, 
trečioji — Švedijos sportinin
kui. Ž. Oškutis turi visas gali
mybes tapti oficialiu komandos 
„Dams" pilotu-bandytoju, o gal
būt ir jos nariu. 

Naujausios 
žinios 

* Šiaurės i r Baltijos ša
lių užsienio minis t ra i ragi
na nepaversti .JT reformos siur
realistine pjese. 

* Dar v i enas p e r R. 
Smailytę nukentė jęs pasie
nio pareigūnas neatgauna pa
reigų. 

* Se rgamumas perša l i 
mo ligomis šiemet mažesnis. 

Valiutu -„intykis 
1 USD — 2.589 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

V. Landsbergis: Seimo pirmininko pavaduotoją ir saugumo 
vadovą sieja ryšiai su KGB 

Viln ius , gruodžio 20 d. 
(BNS) — Ryšiais su sovietų sau
gumu KGB įtartą Seimo pirmi
ninko pavaduotoją Alfredą 
Pekeliūną ir apie tokį bendra
darbiavimą informacijos ieško
jusį, bet neradusį Valstybės sau
gumo departamento (VSD) va
dovą Arvydą Pocių gali sieti tas 
pats KGB. 

Tokius į tarimus pirmadienį 
Seime surengtoje spaudos kon
ferencijoje išsakė buvęs konser
vatorių vadovas, Europos Parla
mento narys Vytautas Lands
bergis. 

, Aišku, tai yra sietina. Toks 
apie tokį rašo pažymą", pirma
dienį Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje sakė V. Landsber
gis. 

„Tai yra rankų žiedas, kuris 
eina ra tu , ypač tų rankų, kurios 
yra davusios čekisto priesaiką ir 
iki šiol jos neatsisakė", pažy
mėjo jis. 

Paprašy tas pagrįst i įtari
mus apie VSD vadovo A. Po
ciaus bendradarbiavimą su 
KGB, V. Landsbergis teigė, jog 
apie tai buvo rašyta „Valstiečių 
laikraštyje". 

Pasak jo, tuomet buvo iškel
ti įtarimai, jog A. Pocius, kaip ir 
A. Pekeliūnas, galėjo būti 
įtraukti į KGB karininkų rezer
vą. 

„Dabar atrodo, jog tai yra 
panašu", sakė V. Landsbergis. 

Seimo pirmininko Artūro 
Paulausko prašymu į tar imus 
dėl A. Pekeliūno tyręs VSD pa
teikė pažymą, jog nėra pagrindo 
teigti, jog Seimo pirmininko pa
vaduotojas buvo slaptasis sovie
tų saugumo bendradarbis. 

V. Landsbergis žurnalis
tams neatmetė galimybės 

pateikti papildomos informaci
jos apie VSD vadovą, jeigu to 
reikės. 

„Galbūt aš ir galėsiu tai pa
pildyti, jeigu reikės ir to klausi
mo nesiims valstybės instituci
jos. Aš manau, jog jos negali ne
reaguoti į tas publikacijas", pri
dūrė europarlamentaras. 

A Pocius šią vasarą VSD 
vadovo poste pakeitė į Ispaniją 
ambasadoriumi išvykusį dirbti 
Mečį Laurinkų. Iki tol A. Pocius 
dirbo M. Laurinkaus pavaduo
toju. 

Opozicinė Tėvynės sąjunga, 

kuriai anksčiau vadovavo V 
Landsbergis, pritarė A. Pociaus 
skyrimui. 

Dabartinis TS vadovas An
drius Kubilius pareiškė, jog V. 
Landsbergis išsakė ne partijos, 
bet savo asmeninę nuomonę 
apie A Pocių. 

Tuo tarpu pats A Pocius tei
gia šiuo klausimu neturintis ką 
bepasakyti. 

„Tiek jau buvo čia prirašy
ta, išsakyta, neturiu net ko pri
durti. Tikrai galiu pasakyti, kad 
jokių įsipareigojančių ryšių nė
ra", žurnalistams sakė A Pocius 

Piketuotojai laidoja Vilniaus merą, tačiau teismo procesas atidėtas 
Vilnius , gruodžio 20 d. 

(BNS) — .Karstu nešini gedu
lingos procesijos dalyviai pir
madienį Vilniuje surengė , jų 
teigimu, „korupcijos pakirsto" 
sostinės mero Ar tū ro Zuoko 
„laidotuves". 

„Korupcijos laidojimo biu
ru" pasivadinusi piliečių inicia
tyvinė grupė, neš ina ka r s tu , 
sostinės mero nuot rauka .Ar
tūras Zuokas. 1968-2004. Pa
kirstas korupcijos" i r plakatais 
piketavo prie Vilniaus miesto 
savivaldybės. Seimo, Vyriausy
bės, Generalinės prokuratūros 
bei Prezidentūros. 

Vilniaus mero r inkimų byla 
antrą kartą įstrigo nukentėju
siajam V. Drėmai skundžiant is 
pablogėjusia sveikata. 

Vilniaus miesto 1-osios apy
linkės teismas pirmadienį nu
tarė neapklausti nukentėjusio
jo ir daugiau kaip mėnesiui ati
dėjo posėdį, nes V. Drėma pa
teikė nedarbingumo lapelį su 
nurodyta pirmine ligos diagno
ze — hipertoninė krizė. 

Iš kairės: nukentėjusiuoju pripažintas Vilmantas Drėma, jo atstovas Džigintas Žebelys ir spaudimu V. Drėmai 
kaltinamas sostinės meras Artūras Zuokas. Tomo Čemiševo <ELTA> nuotr. 

Grūto parko 
įkūrėjo 

statybas 
stabdys teismo 

antstoliai 
Viln ius , gruodžio 20 d. 

(BNS) — Grūto parko įkūrėjo 
verslininko Viliumo Malinaus
ko gyvenamojo namo statybas 
M. K. Čiurlionio sodybos-mu-
ziejaus apsaugos zonoje Drus
kininkuose s tabdys teismo 
antstoliai. 

Kultūros vertybių apsaugos 
departamento (KVAD) Alytaus 
teritorinio padalinio specialis
tai rugsėjį nustatė , kad leidi
mas V Mal inauskui pradėt i 
statybas muziejaus vizualinės 
apsaugos zonoje buvo išduotas 
be KVAD pritarimo ir ignoruo
jant departamento nuomonę. 

Vilniaus apygardos admi
nistracinis teismas lapkričio 15 
dieną patenkino (KVAD) prašy
mą panaikinti V. Malinauskui 
išduotą leidimą statyti gyvena
mąjį namą muziejaus apsaugos 
zonoje. 

Gruodžio 8 d. KVAD Aly
taus teritorinio padalinio spe
cialistai, t ikrindami, kaip vyk
domas teismo sprendimas, nu
statė, kad statybos tęsiamos. 

Gavęs informaciją apie tę
siamas statybas, KVAD krei
pėsi į antstolius Druskininkuo
se dėl skubaus teismo nutart ies 
vykdymo ir V. Malinausko gy
venamojo namo statybos su
stabdymo 

Žinovų komisija, sudaryta 
iš KVAD ir Kultūros paveldo 
centro specialistų, yra nusta
čiusi, kad V. Malinausko vykdo
ma statyba muziejaus prieigose 
darko M. K. Čiurlionio sodybos-
muziejaus aplinką. 

V. Landsberg 
V i l n i u s , gruodžio 20 d. 

'BNS) — Buvęs konservatorių 
vadovas Vytautas Landsbergis 
pirmadienį viešai atsiprašė nu
šalintojo prezidento Rolando 
Pakso rėmėjo. Rusijos piliečio 
Jurij Borisov dėl įžeidimo. 

Seime surengtoje spaudos 
konferencijoje V. Landsbergis 
pareiškė apgailestaująs, jog 
anksčiau viešai pavadino J. Bo
risov „aferistu". 

„Aš apgailestauju dėl to J . 
Borisov įsižeidimo ir siūlau pa
sitenkinti šiuo viešu apgri'e?ta-

siprašė Rusijos verslininko 
vimu ir priimu J. Borisov siūly
mą nesipykti ir nesiaiškinti 
teismuose dėl žodžių prasmių, 
tampančių garbės ir orumo 
problema, nes pats neturiu jokio 
pykčio", sakė jis. 

„Neturėjau jokių ketinimų 
tyčia ir asmeniškai įžeisti J. Bo
risov", pažymėjo V. Landsbergis. 

Buvęs konservatorių vado
vas teigė nenorėjęs asmeniškai 
įžeisti J. Borisov, bet turėjęs 
gaivoje „viešai diskutuotus ne-
skaidrumus Prezidentūros 
skandalo metu". 

J. Borisov savo ruožtu, su
tiko atsiimti ieškinį ir užbaigti 
bylą prieš V. Landsbergį taikos 
sutartimi. 

Jau įsigaliojusi taikos su
tartis Vilniaus apylinkės teisme 
buvo pasirašyta gruodžio 10 die
ną. 

J. Borisov Valstybės saugu
mo departamentas pasiūlė iš
siųsti iš šalies dėl nacionali
niam saugumui keliamos grės
mės. Šiuo metu J. Borisov dėl 
šio sprendimo teisme bylinėjasi 
su Migracijos departamentu. 

Lietuviai 
netrykšta 

optimizmu 
Vilnius, gruodžio 20 d. 

(BNS) — Lietuvos gyventojai 
laukdami 2005-ųjų netrykšta 
optimizmu, rodo tyrimas. 

Remiantis pasaulinės vie
šosios nuomonės ir rinkos ty
rimų bendrovės „Gallup Inter
national" atlikta apklausa, ku
rios rezultatus pirmadienį iš
platino bendrovė „Viešųjų ry
šių partneriai", apie 40 proc. 
apklaustų Lietuvos gyventojų 
tikisi, kad kiti metai bus geres
ni nei praėjusieji, o pablogėjimo 
laukia 16 proc. apklaustųjų. 

Nors daugumos pasaulio 
valstybių gyventojai su opti
mizmu laukia 2005-ųjų metų, 
atlikto tyrimo duomenimis, op
timistiškiausiai nusiteikusių 
šalių penketuke nėra Europos 
Sąjungos (ES) valstybių. To
kios išvados gautos lapkričio-
gruodžio mėnesiais apklausus 
daugiau kaip 60,000 gyventojų 
65 pasaulio valstybėse. 

Kaip ir praėjusiais metais, 
labai optimistiškai yra nusitei
kę Honkongo. Kosovo ir Gruzi
jos gyventojai. I klausimą, ar 
2005-ieji bus geresni už 2004-
uosius, teigiamai atsakė net po 
72 proc. Vietnamo ir Tuniso gy
ventojų. Gruzijoje taip manan
čių yra 71 proc., Kosove — 67 
proc., Panamoje — 66 proc. 

: Gruodžio 19-aja legendiniam „Žalgirio krepšininkui Arvydui Sabor-ui su-
; kako 40 metų. A. Sabonis savo jubiliejų paminėjo Kauno KarininKų ra-
i movėję. Įspūdingoje puotoje krepšininke sveikino no t K valstybės vadovai, 
i dabartiniai verslo vadovai, bet ir son; bičiuliai iš Sovietq Sąjungos nnkti-
| nės laikų bei verslininkai Šabtai"s Kaimanovicius su Rusijos humoro 

žvaigžde Vladimir Vmokur Nuotr.: Dabartinis „Žalgirio" treneri- Anta
nas Sireika su žmona Aurelija. Aliaus KororiovoiEi.TAi nuotr 

Vyriausybė 
neketina įsigyti 

daugiau 
„Mažeikių 

naftos'' akcijų 
Vi ln ius , gruodžio 20 d. 

BNS) — Lietuvos Vyriausybė 
neketina įsigyti kontrolinio 
„Mažeikių naftos" akcijų pake
to, nes tai neužtikrintų įmonės 
veiklos efektyvumo. 

Tai pirmadienį surengtame 
pasitarime „Mažeikių naftos" 
veiklos perspektyvoms aptarti 
pabrėžė premjeras Algirdas 
Brazauskas. 

Vyriausybė, pasak jos pra
nešimo spaudai, atidžiai seka 
nnkrutuojančios Rusijos naf-
>s bendrovės „Jukos" padėtį, 
uri gerokai komplikavosi par-

iavus didžiausią padalinį „Ju-
panskneftegaz". 

Pagrindinė problema išlie
ka įmonės aprūpinimas žalia-
va. Pagal sutart is , kurias iš 
AVilliams" perėmė ..Jukos", 
endrovės valdymas iki 2014 

m. perduotas investuotojui. 

Valstybės 
sienos 

saugomos 
geriau, tačiau 

neekonomiškai 
Vilnius , gruodžio 20 d. 

(BNS) — Valstybės sienos ap
saugos tarnyba (VSAT) per pas
taruosius trejus metus pageri
no sienos apsaugą ir kontrolę, 
tačiau dalis investicijų panau
dotos neekonomiškai, neefekty
viai ir ne rezultatyviai, teigia 
valstybės kontrolieriai. 

Kaip teigiama Valstybės 
kontrolės pranešime spaudai, 
valstybės tikrintojai ištyrė, 
kaip VSAT plečia infrastruktū
rą ir valdo žmogiškuosius ištek
lius pagal Schengen sutarties 
reikalavimus. 2001-2003 m. 
VSAT infrastruktūros plėtrai 
panaudojo beveik 114 mln. litų. 
Pusė jų buvo skirta pasienio ob
jektų statybai ir valstybės sie
nos demarkavimui. Beveik 
trečdalis lėšų skirta anksčiau 
gautų paskolų grąžinimui. 

Kontrolieriai atkreipė dė
mesį, kad aštuonios pasienio 
užkardos, kurios Lietuvoje bu
vo pastatytos prie išorinės Eu
ropos Sąjungos sienos su Bal
tarusija pagal vieną 1999 m. 
patvirtintą projektą, yra perne
lyg didelės, nes maždaug treč
dalis jose įrengtų patalpų iki 
šiol nenaudojamos. Todėl laiky
tina, kad daugiau negu 7 mln. 
litų panaudoti neekonomiškai. 
Statybos buvo vykdomos netu
rint patvirtinto valstybės sie
nos su Baltarusija apsaugos ir 
plėtotės plano. 

VSAT vadas generolas Jur
gis Jurgelis, komentuodamas 
kontrolierių išvadas, sakė, jog 
per didelės pasienio užkardos 
prieš kelerius metus buvo pa
statytos, nes tuo metu sieną 
saugojo ne tik samdomi parei
gūnai, bet ir šauktiniai kariai, 
kuriuos ir buvo planuojama ap
gyvendinti užkardose. 

Anot J. Jurgelio, šauktinių 
karių paslaugų buvo nuspręsta 
laipsniškai atsisakyti ir šiuo 
metu valstybės sieną saugo tik 
samdomi specialistai, tad pa
talpos, N u k e l t a į 7 psl . 

Naujoji sąjunga siūlo A. Kubiliui 
daugiau nesibučiuoti 

Vilnius, gruodžio 20 d. 
(ELTA) — Liberalų demokratų 
partija, vertindama Tėvynės 
sąjungos vadovo Andriaus Ku
biliaus prognozes apie Lietuvos 
žmonių sąmonėje bręstančią 
„oranžinę revoliuciją", pažymi, 
kad šiuo atveju mūsų šalies si
tuacijos lyginimas su Ukraina 
yra diskutuotinas. 

Pasak Seimo Liberalų de
mokratų frakcijos seniūno Va
lentino Mazuronio, liberal-
demokratai mano, jog permai
nos mūsų šalyje yra būtinos, ta
čiau nesutinka, kad dabar Lie
tuvos žmones reikėtų skatinti 
revoliuciniams veiksmams. 

Seimo Liberalų demokratų 
frakcijos seniūnas pažymi, kad 
kova su skurdu, korupcija ir to
liau lieka pagrindiniai Liberalų 
demokratų partijos siekiai, ku
riuos įgyvendinti, anot jo, rei
kia ne revoliuciniais pervers
mais ar žmonių gąsdinimais, o 
sąžiningu ir atkakliu darbu. 

Naujoji sąjunga pareiškė, 
kad niekaip negali nustatyti, 
kas tokias revoliucines mintis 
subrandino paties A. Kubiliaus 
sąmonėje. 

„Būdamas išmintingas 
žmogus, patyręs politikas jis 
lyg ir neturėtų pagrindo abe
joti, kad Lietuva yra demokra
tinė valstybė. Tai, kad Europa į 
rinkimus Lietuvoje jau nedele-

Andnus Kubilius 
Valdo Kopūsto 'ELTAi nuotr 

guoja savo stebėtojų, reiškia, 
kad ji įsitikino, jog miisų šalyje 
vyksta rinkimai, o ne spalvotos 
revoliucijos. Europa įsitikino, o 
A. Kubiliaus įtikinti nesugebė
jo", pažymi Naujoji sąjunga. 

Pasak Naujosios sąjungos, 
matyt, Tėvynės sąjungos vado
vo sąmonėje oranžinę revoliuci
ją padarė pasibučiavimas su 
Eurovizijos nugalėtoja ukrai
niete Ruslaną. 

„Turime vilties, kad su Ala 
Pugačiova, viešėsiančia Lietu
voje per Šv. Kalėdas, A. Kubi
lius nesibučiuos", pridūrė so
cialliberalai 

http://WWW.DRAUCAS.ORC
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

Baimė ir baimingumas 
JONAS ADOMAVIČIUS. MD 

Daugelis žmonių yra išsi
gandę, neramūs. Net iki 60 
proc. visų pas psichiatrą atsi
lankančių pacientų yra tokie 
baimingi, kad j i ems reikia 
vienokios ar kitokios pagalbos. 
Nustatyti baiminimosi priežastį 
nėra lengva. Svarbiausia žinoti: 
kaip tas baimingumas atsirado 
— staiga ar parnasu; ar baimin
imasis yra reiškinys — simp
tomas nusiminimo — depresi
jos, ar toks paciento baimingu
mas yra organiškas. 

Dauguma pacientų ima 
baimintis tada, kai patiria 
kokią nors įtampą (stresą). Jie 
anksčiau būna nesirgę psichine 
liga. Įtampa atsiranda tada, 
kai aiškus, didelis nemalonu
mas užgula žmogų. Tada ligonis 
pasisako, kad jie ėmė baimintis 
po to ar kito nemalonumo. 
Dažniausiai tai esti po mylimo 
bei artimo žmogaus mirties. 
Taip pat baiminamasi po stai
gaus, nors ir laikino, išsiskyri
mo su mylimu asmeniu. Baimė 
žmogų apima netekus pinigų, 

sumažėjus pensijai. Taip pat 
baimingumas žmogų apima gre
siant katastrofai. Tokiais 
staigių nemalonumų atvejais 
žmogaus nuotaika keičiasi 
sudėtingai: žmogus ne vien tik 
baiminasi, bet jaučiasi nepajė
gus ir nustoja vilties. 

Dauguma žmonių tokiais 
staigaus nusiminimo, baimin
gumo atvejais nesikreipia į 
gydytoją. Jie ieško paguodos 
šeimoje, tarp gerų draugų ar 
dvasiškių. Jie žmogų paguo
džia, nuramina ir tolesnį lai
mingą gyvenimą užtikrina. Net 
i r sunkesniais baiminimosi, 
nusiminimo atvejais kreipian
t is į gydytoją, nieko kito ne
pasiekiama. Gydytojas baimin
gąjį nuramina, truputį lengvų 
raminamųjų vaistų išrašo, ir 
negerumai, paprastai, po vie
nos kitos savaitės liaunasi. 
Taip būna staigiais baimini
mosi atvejais. 

Visai kitaip atsitinka chro
niško baiminimosi atveju. Kiek-
vienns gydytojas žino, kad 
baimingumas ne visada esti 
staigus ir trumpai besitesiąs. 

Kar ta is baimingumas tęs ias i 
ilgai ir žmogus patiria tokius 
negerumus: prakaituoja, džiūs
ta burna, daužosi širdis, 
paleidžia vidurius, daros nenuo
rama — nenusėdi vienoje vieto
je, įsitempia raumenys, t rūks t a 
kvapo, dreba, kankina svaigu
lys, spaudžia krū t inę ir lyg 
peteliškės po skrandį skraido. 
Visa tai nutinka ne tik įsibaugi
nusiam žmogui, bet ir t ikrai 
kūnu negaluojančiam. Toks 
baimingumo pasireiškimas gali 
pasitaikyti tiems, kurių nepas
tovus kraujospūdis, susiaurėju
sios širdies kraujagyslės, per 
didelė insulino sekrecija (hi-
perinsuliuizmas), padidėjusi 
skydliaukės funkcija (hipertire-
ozė), dažnas širdies plakimas 
(tachikardija), kurie negaluoja 
psichomotorine epilepsija. Pa
minėtos dažniausios priežas
tys, sukeliančios nervingumą. 
J e i nerandama susirgimo, 
kuriuo galima būtų paaiškinti 
žmogaus nervinimosi priežastį, 
ir jei minėti nerviniai negeru
mai tęsiasi, tada galimos dvi 
negerovės: arba toks žmogus 

etuvssku r e n g i m ų i ankv to fa i «• 
i as Sidrys ir R i m a S id r i enė . 

v i s u o m e n i n e s ve ik los d a l y v i a i i i i ka i rės) : k u n . j a u n i u s K e l p š a s , 

E. Š u l a i č i o n u o t r a u k a . 

Plaučių uždegimas gali išnykti 
Mokslininkai plaučių už

degimą sukeliančių mikroorga
nizmų struktūroje aptiko „mo
lekulinį Achilo kulną" — tai 
reiškia, kad surastas taikinys 
naujai antibiotikų klasei, kuri 
ilgainiui gali padėti visiškai 
išnaikinti šią ligą. 

Streptococcus pneumoniae 
yra didelė naš ta žmonijai. 
Visame pasaulyje kasdien šie 
mikroorganizmai nužudo po 
3.700 žmonių, iš jų dauguma 
yra vaikai iki penkerių metų", 
— sakė tyrimui vadovavęs 
Albert Einštein medicinos ko
legijos (JAV) biochemijos profe
sorius Thom Leyh. 

Dešimtmečius vartojant anti
biotikus, atsirado daug šiems vais
tams atsparių „S. pneumoniae" 
štamų, kurie gali pralaužti net 
vadinamąją „paskutinę gynybos 
liniją" — jie atsparūs net to
kiems antibiotikams, kaip vanko-

micinas. Vien JAV ekonomikai 
„S. pneumoniae" sukeliamas 
vidinės ausies uždegimas per 
metus kainuoja apie 5 mlrd. 
dolerių. Vidutiniškai šioje šalyje 
kasmet užregistruojama po 7 
mln. ausies uždegimo atvejų. 

„S- pneumoniae" virulen-
t iškumui pasireikšti bū t inas 
gerai veikiantis kanalas, vadi
namas izoprenudų biosintezės 
keliu. T. Leyg su kolegomis išsi
aiškino, kad tarpinis šios sin
tezės metu susidarantis pro
duktas — difosfomevalonatas 
(DPM) — gali sustabdyti visą 
sintezės procesą. 

„Išjungus šį kelią, mikroor
ganizmas patenka į r imtą 
bėdą", — sakė T. Leyh. Nevyks-
tant izoprenoidų biosintezei, 
paprastai patogeniški „S. pneu
moniae" mikroorganizmai nesu
geba išgyventi pelių plaučiuose, 
o jų virulentiškumas smarkiai 

katastrofiškai baiminasi dėl 
ankstesnio kokio nemalonumo, 
a rba vystosi r imta psichinė 
liga. 

Labai stiprus, tiesiog katas
trofiškas baimingumas labai 
kenkia žmogui. Toks baimin
gumas gali būti ženklas, kad 
pacientas nebegali normaliai 
tvarkytis gyvenime. Net ir 
apgydytas nuo per didelio bai
mingumo žmogus, nerimauja 
ne dėl negerovės, pavyzdžiui, 
širdies ligos, bet dėl operacijos 
pasekmių. Mat gydytojas, pa
sakė, kad Širdininkui didelė 
rizika patirti bet kokią operaci
ją. Tokį širdininką prieš būt
iną kokią nors kitą (ne širdies) 
operaciją reikia parengti psi
chologiškai. Jei ir atlaiko toks 
širdininkas tokią operaciją, 
vis tiek jis vėl ima dėl ko nors 
baimintis . Žmogaus baimini
masis y ra labai sudėtingas 
dalykas, Senesnis ima baim
intis žmonai mirus ne tik dėl 
žmonos netekimo, bet ir dėl to, 
kad ne turės pagalbininkės, 
tokios reikalingos jo kūno 
jėgoms ir psichinėms galioms 
mąžtant. Taigi staiga atsir
adęs baimingumo jausmas , 
žmonai mirus , ima virsti 
chronišku baimingumu, nes 
tokiam našliui reikia iš naujo 
prisitaikyti gyvenime, o tam 
jis nėra pasiruošęs. Tik labai 
tvarkingi , energingi, sava-

sumažėja. 
Svarbu pažymėti, kad ana

logiško žmogaus fermento šis 
inhibitorius neveikia", — sakė 
mokslininkas. Tai reiškia, kad 
žmogaus organizme S. pneumo
niae fermentą galima inhibuoti 
be jokio neigiamo poveikio žmo
gaus metabolizmui. 

Mokslininkai planuoja pa
naudoti DPM kaip šabloną, 
kur iant naujus antibiot ikus 
plaučių uždegimui ir kitoms 
streptokokų sukel iamoms li
goms — pavyzdžiui, meningitui, 
gydyti. „Manome, kad DPM — 
labai svarbus junginys. Mūsų 
tyrimo rezultatai yra tiek įtiki
nami, kiek įmanoma Šiame 
tyrimų tarpsnyje", — sakė bio
chemikas. J is su kolegomis la
boratorijoje dabar bando 5 DPM 
pagrindu sukurtus junginius ir 
tiria jų antibiotinį potencialą. 

(Delfi) 

rankiški asmenys pajėgia 
žmoniškai prisitaikyti gyve
nime mirus antrajai pusei. 
Todėl turime iš anksto rengtis 
savarankiškai gyventi. Nusto
kime savo kūną ir dvasią silp
ninti visokiais svaigalais, ta
baku bei kava. Didinkime 
pajėgumą prisitaikyti prie 
sunkių gyvenimo aplinkybių 
geru maistu, gerų darbų atli
kimu, aplinkos gerinimu, 
gražinimu ir psichinių jėgų 
(tiek proto, tiek jausmų) tvirti
nimu. Senesniam žmogui nuo 
nusiminimo nepadeda . joks 
vaistas bei paprastas patari
mas ar trumpalaikė pagalba. 
Žmonos netekusiam seneliui 
reikia ne trumpalaikės, bet ir 
nuolatinės pagalbos. Tai padės 
jam naujais būdais pratintis 
prie naujo gyvenimo. Žmogus 
turi suprasti, kad ne jam vie
nam sunku gyventi. 

Labai svarbu anksti ateiti 
senesniams į pagalbą, kai jos 
jam prireikia. Kuo ilgiau žmo
gus būna nepajėgus, tuo sunkiau 
jam padėti atsistatyti į nor
malias vėžes. Svarbu kiekvien
am prisitaikyti prie pakitusio 
gyvenimo ir neplūžti. Naudin
gai gyvenimą leidžiančio žmo
gaus pavyzdys yra Sodyboje 
gyvenanti darbščioji Zofija Ože-
lienė. Visą savo energiją ir lai
ką ji skiria rašydama atsimini
mus bei kitiems pagelbėdama. 

Gaiutiniai terminai didina 
infarktu riziką 

Artėjant galutinio termino 
datai, spaudimas darbus atlikti 
laiku infarkto tikimybę padidi
na šešis kar tus . Konkurencija 
darbe tą tikimybę padidina dar 
du kartus, teigia naujo tyrimo 
rezultatai. Ankstesniu tyrimu 
įrodyta, kad stiprus pyktis, lyti
nis aktyvumas ir emocinė įtam
pa didina infarktu tikimybę. 
Tačiau tai pirrriUs kartas, kai 
įrodyta, jog per labai trumpą 
laiką infarktą gali sukelti 
įtempta dienotvarkė prieš dar
bo rezultatų pateikimo dieną. 

„Tai iš esmės svarbu pa
cientams ir Švedijos darbo tei
sei. Pakitus darbo rinkos orga
nizavimui, padaugėjo įtampų ir 
žmonės turėtų žinoti apie jų 
sveikatai kylančią grėsmę", — 
sakė tyrimui vadovavusi Karo-
linska instituto (Švedija) moks
lininkė Je t t e Moeller. J i įvardi
jo darbo krūvį, mažesnį sau
gumą darbe ir padidėjusią 
konkurenciją kaip infarkto tiki
mybę didinančius veiksnius. 

Tyrimo metu buvo apklaus
ta 1,400 Stokholmo apylinkėse 
gyvenančių asmenų, patyrusių 
infarktą. Jų amžius buvo nuo 
45 iki 70 metų. Buvo aiškina
masi apie laiko tarpą iki pirmo
jo infarkto. Surinkti duomenys 
buvo lyginami su 1,700 kon
trolinės grupės asmenų, nepa
tyrusių infarkto, apklausos 
duomenimis. Savanoriams buvo 
užduodami klausimai apie jų 
darbą per paskutiniuosius 
metus ir išsamiau — apie darbą 
per kelias dienas prieš infarktą. 
Buvo klausiama, ar jie susi
laukė kritikos už prastus darbo 
rezultatus ar vėlavimą, ar buvo 
paaukšt in t i a rba atleisti, a r 
reikėjo skubiai atlikti kokį nors 
darbą iki griežtai nustatyto ter
mino, ar keitė darbo vietą ir ar 

keitėsi jų finansinė padėtis. 
Pagal rezultatus paaiškėjo, 

kad intensyvus trumpalaikis 
spaudimas darbe infarkto 
tikimybę padidina labiau nei 
per visus metus susikaupusi 
įtampa, ir kad infarktas gali 
užklupti labai greitai po šio 
smarkaus darbo suintensyvėji
mo. Tarp patyrusiųjų infarktą 8 
proc. mažiau nei prieš parą 
buvo patyrę svarbių įvykių 
darbe. 

Tačiau ilgalaikiai veiksniai 
taip pat yra svarbūs. Padidėjusi 
atsakomybė per metus prieš 
infarktą — jei apklausiamojo 
nuomonė apie šią atsakomybę 
yra neigiama — didino infarkto 
tikimybę beveik keturis kartus 
moterims ir daugiau nei šešis 
ka r tus vyrams. Finansinės 
padėties pablogėjimas trigubino 
moterų infarkto tikimybę. 

Kognityviosios terapijos ir 
sveikatos psichologijos eksper
tas George Fieldman iš Bekin-
gemshire universiteto koledžo 
(D. Britanija) mano, kad toks 
infarkto tikimybės padidėjimas 
dėl poreikio spėti atlikti darbą 
laiku yra labai didžiulis, tačiau 
nėra netikėtas. Jis nurodė kito 
tyrimo rezultatus, teigiančius, 
jog tikimybė patirti infarktą 
pirmadienio rytą yra didesnė 
nei bet kuriuo metu. Be to, 
mokslininkas mano, kad šis 
tyrimas gali padėti tiksliai nus
tatyti infarkto rizikos faktorius. 
JLabai sunku atsirinkti, kokios 
detalės skirtingiems žmonėms 
didina įtampą skirtingose 
situacijose, — sakė G. Fieldman 
— Tyrimas įrodo, kad įtampa 
darbe gali kelti rimtą grėsmę 
sveikatai. Turim nepamiršti 
atsipalaiduoti". 

(Ž.) 

TIKĖTINA, KAD VAISIAUS LĄSTELES PADEDA 
GYDYTI MOTINĄ 

Nėštumas neabejotinai turi 
trūkumų. Tačiau gali būti, kad 
jis taip pat tur i ir labai netikėtą 
privalumą: vaisiaus ląstelės gali 
padėti gydyti motinos žaizdas, 
net ir praėjus ilgam laikui po 
gimdymo. 

Jau apie dešimtmetį žino
ma, kad vaisiaus ląstelės moti
nos kraujyje ir kaulų čiulpuose 
gali išlikti keletą metų. Tačiau 
ką tos ląstelės daro7 

Diana Bianchi iš Taft Nau
josios Anglijos medicinos centro 

Bostone (JAV) su kolegomis 
neseniai išsiaiškino, kad šios 
ląstelės gali savaime transfor
muotis į specializuotas skyd
liaukės, žarnyno, gimdos kakle
lio ir tulžies ląsteles. Dabar 
mokslininkai taip pat išsiaiški
no ir tai, kad, bent jau pelių 
atveju, šios ląstelės taip pat 
pagreitina motinų odos sužei
dimų gijimą per nėštumą ir jam 
pasibaigus. 

Kad vaisiaus ląsteles būtų 
lengviau stebėti, mokslininkai 

normalias pelių pateles kryžmi
no su patinėliais, kurių ląstelės 
genų inžinerijos būdu buvo 
modifikuotos ir švytėjo tuomet, 
kai būdavo aktyvuojamos 
VEGFR2 genas, kontroliuojan
tis kraujagyslių formavimąsi 
augančiuose a r gyjančiuose 
audiniuose. Pelių nėštumo 
metu, kaip ir tikėtasi, iš pradžių 
švytėjo tik placenta. Tačiau, 
nestipriai sužeidus pelių odą, 
švytinčių ląstelių ats irado 
sužeidimo vietoje. Daugiausia 

jų būdavo penktą dieną po 
sužeidimo, sakė D. Bianchi. 

Kol kas neaišku, kokia yra 
santykinė vaisiaus ląstelių 
įtaka gijimo procesui, lyginant 
su motinos ląstelėmis. Moks
lininkai tikisi ateityje atrasti 
atsakymą ir į šį klausimą. 

Praėjus tr ims savaitėms po 
peliukų gimimo, vaisiaus 
ląstelės vis dar prisidėdavo prie 
motinų žaizdų gijimo proceso 
spartinimo. „Norėčiau t ikėti , 
kad tai yra savotiškas atlygis už 
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DR. TOMAS ZUBINAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

4560 W. 103rd. St., 
Oak Lawn, IL 60453 
Tel. 708-423-5155. 

TERESE KAZLAUSKAS, MJD. 
Vaikų gydytoja 

900 Ravinia PI., Oriand Park, IL 
TeL 708-349-0887. 

Priklauso Patos ir Christ BgonJnėrns. 

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

150 E. Huron, Suite 1000 
Chicago, IL 60611 

Valandos pagal susitarimą 
Tel. 312^7-1285 

DR. JOVITA KEREUS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL 
Tel. (708) 598-8101 

Valandos pagal susitarimą 

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

Lietuviams sutvarkys danis už prieremą kainą. 
Sustarmn Kabeli angBteu arba lietuviškai. 

4647 W. 103 St, Oak. Lawn, IL 
55 E. WasNngton, Suite 2401, 

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260. 

VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDOLOGAS-ŠIFOES UGOS 

7722 S. Kedzie Ave. 
Chicago, IL 60652 

Kab. tel. 773-471-3300 

GA1LE SABALIAUSKAS, MD. 
KARDIOLOGE — ŠIRDIES UGOS 

Midvvest Heart Specialists 
3825 H&tfand Ave, Tower 2, Suite 400 

Downere Grove, IL 60515 
630-719-4799. 

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

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

Kalbame lietuviškai 
e918W.ArcrterAve.Sts.5r6 

Chicago, IL 60838 
Tel.773-229-9965 

Valandos pagal susitarimą 

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

Joliet, IL 60435 
Tel. 815-741-3220 

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERFfl DALLAS PRUNSKJS, MD 

MAUNAKV. RANA.MD 
Illinois Pain Treatment Institute 

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

Elgin: 847-289-8822 
McHenry: 815-363-9595 
3c Grove: 847-718-1212 
www.illinoispain.com 

„Draugo" skelbimų skyrius 

1-773-585-9500 

SAVITAS POŽIŪRIS Į 
NARKOMANIJĄ IR AIDS 

nėštumą. Vaisius pagrįstai 
suinteresuotas motinos sveika
ta", — sakė mokslininkė. J i 
pažymėjo, kad autoimuninėmis 
ligomis — reumatoidiniu 
artritu, išsėtine skleroze ir kt. 
— sergančių motinų būklė nėš
tumo metu neretai pagerėja. 
Tačiau naujienos nėra vien 
teigiamos. Žinoma atvejų, 
kuomet vaisiaus ląstelės suke
lia motinų autoimunines ligas. 

(Delfi) 

Gruodžio 1 d. Amerikos kul
tūros centre at idaryta nuteis
tųjų piešinių ir plakatų paroda 
apie narkomaniją, ŽIV ir AIDS, 
kurioje eksponuojami geriausi 
įkalinimo įs ta igose ir nepil
namečių kolonijose vykusio 
konkurso darbai . 

„Pakvietę nuteis tuosius 
dalyvauti konkurse, norėjome 
išsiaiškinti , ka ip jei suvokia 
AIDS problemą, tačiau nesi
tikėjome, kad ši tema sudomins 
tiek daug žmonių", - pristaty
damas parodą bei Atviros 
Lietuvos fondo ir Kalėjimų 
departamento išleistą piešinių 
katalogą teigė Kalėjimų de-
par temento direktorius Rim
vydas Kūgis. 

Kai kur i e nepilnamečių 
pataisos namų gyventojų pla
katai - tiesiog vaikiški, žais
mingi piešiniai . Premijuoti 
suaugusių vyrų ir moterų dar
bai stebina profesionalumu. Kai 
kurie - s iur rea l is t in ia i , pri
menantys ta tuiruotes ar komik
sus. Kituose savaip interpretuo

jami garsių dailininkų darbai, 
narkomanijos „atributai", gy
venimo griūties metaforos. 
Lietuvos AIDS centro direkto
rius Saulius Čaplinksas kon
kurso dalyvių piešinius taikliai 
pavadino laiškais, esant iems 
šiapus tvoros. 

Nuo rugsėjo 15 iki spalio 15 
dienos vykusiam konkursui 
nuteist iej i atsijuntė per 200 
piešinių ir plakatų. Juos vertino 
profesionalių dailininkų ir 
Kalėjimo departamento atstovų 
komisija. 

Pirmos trys vietos nepil
namečių kategorijoje skirtos 
Kauno nepilnamečių tardymo 
izoliatoriaus-pataisos namų 
auklėtiniams. Suaugusiųjų ka
tegorijoje aukščiausiai įvertinta 
Marijampolės pataisos namų ir 
Vilniaus 2-ųjų pataisos namų 
nuteistųjų tapyba, trečiąją vie
tą užėmė moters iš Panevėžio 
pata isos namų darbas -
kruopščiai kryžiuku išsiuvinė
tas paveikslas. 

(Elta) 

BLOGIAUSIA KALĖDINE DOVANA 
Pigūs kvepalai yra blogiau

sia ka lėd inė dovana. Juos 
nekenčiamiausiu daiktu, kokį 
tik gal ima ras t i po Kalėdų 
eglute, laiko vienas iš penkių 
žmonių, p r aneša „The Sun". 
Antroje vietoje liko nosinės, 
surinkusios 14 proc. balsų, o 

trečioje — vyriškos kojinės. 
Apklausa, kurią atliko 

„Morgan Stanley", rodo, kad į 
sąrašą dovanų, kurios gali 
nepat ik t i , ta ip pa t pateko 
šlepetės, šokoladukai ir išeigai 
skirti nertiniai. 

(Ž.) 
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Pasaulio lietuvų bendruomenės valdybos 
Pasaulio lietuvių bendruomenės Švietimo komisijos 

PAREIŠKIMAS 
DĖL LIETUVIŲ VASARIO 16-OSIOS GIMNAZIJOS 

IR KURSTOMAS NESANTAIKOS 
Susipažinę su Vasario 16-

osios gimnazijos kuratorijos 
posėdžio, įvykusio š. m. gegužės 
5 d. Hiuttenfelde, protokolu, 
gimnazijos direktoriaus An
driaus Smito paaiškinimu, 
Antano Karčiausko, minėtos 
kuratorijos nario ir PLB atstovo 
gimnazijai, raštu bei Vasario 
16-osios gimnazijos mokinių 
savivaldos raštu, taip pat gim
nazijos kuratorijos narių Da
riaus Udrio ir Vingaudo Dami
jonaičio straipsniais , pareiš
kiame: 

Lietuvių Vasario 16-osios 
gimnazija yra svarbi, už Lie
tuvos ribų veikianti, lietuvių 
jaunimo švietimo ir auklėjimo 
institucija ir reikšmingas Vo
kietijos Lietuvių bendruomenės 
kultūros centras, įsteigta mūsų 
politinės išeivijos intelektu ir 
finansiniais ištekliais, siekiant 
išlaikyti gyvą Lietuvos laisvini
mo bylą, ugdant šviesų, išmoks
lintą ir patriotini jaunimą. 
Pagarbiai minime ^uos mūsų 

patriotus — steigėjus ir gera
darius, gimnazijos pedagogus ir 
vadovus, kurie šią misiją vykdė 
iki Lietuvos išlaisvinimo. 

Gimnazijos misija nesi
baigė. J i plečiasi. Vasario 16-
osios gimnazija, be svarbios ir 
aktualios lietuvių švietimo 
židinio už Lietuvos ribų funkci
jos, tampa reikšmingu veiksniu, 
moderuojančiu lietuvių jaunimo 
įsiliejimą į Europos Sąjungą, 
ypač santykiuose su Vokietija. 
Tame procese neabejotinus 
organizacinius ir pedagoginius 
gebėjimus parodė ilgametis 
gimnazijos direktorius Andrius 
Šmitas. 

Kiekviena švietimo-auklėji-
mo įstaiga, juolab veikianti 
specifinėje aplinkoje, iš skirtin
gų kraštų ir socialinės aplinkos 
patirtį atsinešančių jaunuolių, 
auklėjimui, reikalauja daugiau 
jėgų ir metodų, siekiant gerų 
švietimo ir auklėjimo rezultatų. 

Su nerimu vertiname viešus 
ultimatyvius reikalavimus, pa

siskelbus teisėjais, atleisti iš 
pareigų gimnazijos direktorių, 
neremti gimnazijos, užuot 
ieškojus konstruktyvių sprendi
mo būdų. Tai yra gimnazijos 
priežiūros ir kontrolės organų, 
kurių veiklą reglamentuoja 
teisės normos, kompetencija. 
Atviri laiškai ir tolesnis proble
mos eskalavimas Lietuvos, 
Vokietijos ir išeivijos lietuviško
je spaudoje ne t ik nepadės 
išspręsti gimnazijos materiali
nės padėties, bet akivaizdžiai 
jau nepataisomai pakenkė 
mokinių interesams, mokyklos 
autoritetui. 

Tikime, kad Lietuvių Vasa
rio 16-osios kuratorija yra pajė
gi, kaip ligi šiol, spręsti jos kom
petencijoje esančias problemas, 
o Lietuvos Vyskupų konferenci
jos delegatas l ietuviams už
sienyje kompetentingas spręsti 
su sielovada susijusius klau
simus. 

Visi dirbkime Lietuvių 
Chartos dvasia. Remkime Va

sario 16-osios gimnaziją. 
Kalėdų švenčių ramybė ir 

Naujųjų metų dosnumas telydi 
pasiaukojamai dirbantį gimnaz
ijos direktorių Andrių Šmitą, 
visus mokytojus ir ypač ramaus 
darbo reikalingus mokinius, jų 
tėvus, personalą, rėmėjus ir ge
radarius. 

PLB valdybos pirmininkas 
Gabrielius Žemkalnis (Aus
tralija) 

PLB Švietimo komisijos 
pirmininkė Giedra Paulio-
nienė (Kanada) 

PLJS pirmininkė Dal ia 
Henke (Vokietija) 

PLB valdybos vicepirminin
kai: J a r a s Alkis (Didžioji 
Britanija); Daina Bogdanienė 
(Norvegija); Roberto Ibarra 
Veta (Urugvajus); Bronius 
Makauskas (Lenkija); Birutė 
Nenartavičiūtė (Rusija); prel. 
Edis Putr imas (Kanada); 
Liuda Rug ien i enė (JAV); 
Romas Vaštokas (Kanada). 
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Prognozuojamas ekonomikos ir gyventojų 
padėties gerėjimas 

KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

•Neramina šešėl inės 
ekonomikos veiksniai 

Šių metų liepos-rugpjūčio 
mėn. Lietuyos laisvosios rinkos 
institutas (LLRI) atliko mūsų 
šalies ekonomikos ir jos ūkio 
plėtros tyrimą, pateikė rinkos 
dalyvių patikslintas prognozes 
besibaigiantiems 2004-iesiems 
metams bei lūkesčius kitiems 
metams. Pasak LLRI atstovės 
spaudai Astos Tobulevičienės, 
atlikto tyrimo duomenimis, 
šiemet ir 2005 m. Lietuvos eko
nomikos augimas bus pastovus 
ir išliks gan spartus, daugės 
dirbančiųjų ir augs jų darbo 
užmokesčiai, gerės bendrovių 
finansiniai rodikliai. Tačiau 
rinkos dalyviai nuogąstauja, jog 
kelerius metus nemažėjančios 
šešėlinės ekonomikos apimtys ir 
toliau išliks didelės, o mokesčių 
našta dar išaugs... Pasidavę 
Europos Sąjungos stojimo 
euforijoms ir prieš pusmetį 
pateikę pernelyg optimistiškas 
prognozes įvairiose srityse, 
šiame tyrime rinkos dalyviai 
ekonomikos augimą veikiančius 
procesus vertino kur kas atsar
giau ir santūriau. 

„Rinkos dalyvių teigimu, 
2004 m. bendrasis vidaus pro
duktas (BVP) augs lėčiau nei 
pernai — 7 procentais. Kitais 
metais ūkio augimas lėtės ir 
sudarys apie 6.5 proc. Bene 
pirmą kartą LLRI atliekamame 
tyrime rinkos dalyvių skelbiami 
BVP augimo skaičiai sutampa 
su oficialių valstybės institucijų 
prognozėmis. Kaip rodo pas-

Už 31,000 litų labdaros 
varžytinėse pardavusi 12 me
nininkų sukurtų stiklinių, gin
tarinių, medinių, geležinių ir 
kitų originalių medžiagų 
eglučių, organizacija „Gelbėkit 
vaikus" kaimų vaikus aprūpins 
naujomis knygelėmis ir perio
diniais leidiniais. 

Pirmą kartą Lietuvoje vyku
siose kalėdinių eglių varžy
tinėse kainos svyravo nuo 600 
iki 14,200 litų. 12 eglučių var
žytinėms dovanojo menininkai, 
o dar vieną — apie renginį suži
noję, keturi S. Daukanto vidu
rinės mokyklos moksleiviai. Jų 
sukurtą originalią spalvoto me-

tarasis tyrimas, lėtesnį augimą 
lems kvalifikuotos darbo jėgos 
t rūkumas , stipriai veikiamas 
migracijos į ES šalis, ilgalaikė 
investicijų stoka, lėtesnis eks
porto augimas. Tačiau ekono
miką ir toliau skatins spartus 
vidaus rinkos bei užsienio 
prekybos didėjimas, atsigau
nančios investicijos. Beje, tyri
mas rodo, kad šiemet šešėlinė 
ekonomika sudarys 19.5 proc. 
BVP, o 2005 m. turėtų mažėti 
iki 18.7 proc. Svarbu paminėti, 
jog prieš pusmetį rinkos daly
viai pirmą kartą po trejų metų 
pertraukos prognozavo kad 
mažės šešėlinės ekonomikos 
apimtys. Deja. šiame tyrime iš
ryškėjo kitokios rinkos dalyvių 
nuotaikos, kai jie padidino 
ankstesnio tyrimo prognozes 
beveik 1 procentu", — teigė 
Asta Tobulevičienė. 

Šešėlinei ekonomikai ma
žėti trukdo nelengvėjanti mo
kesčių našta, kuri šiemet turėtų 
sudaryti 36.5 proc. Kaip ir 
šešėlinės ekonomikos atveju, 
prieš pusmetį rinkos dalyviai 
prognozavo mažesnę mokesčių 
naštą 2004 m., tačiau šiame 
tyrime savo prognozėes padidi
no net apie 1.5 proc. Kitais 
metais mokesčių našta neturėtų 
stipriai kisti ir sudarys apie 36 
proc. 

Laukiama darbo 
užmokesčio kilimo 

Rinkos dalyvių pateiktomis 
prognozėmis, šiemet eksporto 
augimas sulėtės ir bus mažes
nis, nei buvo tikėtasi prieš pus
metį — 11.7 proc. 2005 m. tiki

masi greitesnio ir eksporto bei 
importo augimo. Vartotojų 
kainų augimas šiais metais bus 
spartesnis nei pernai ir sieks 
apie 2.5 proc. 2005 m. rinkos 
dalyviai laukia dar didesnio 
kainų šuolio, kuris turėtų siekti 
2.8 proc. Kainas kilti skatina 
dėl narystės ES pasikeitęs 
prekybos režimas ir akcizai, 
aukštos naftos kainos ir augan
ti vidaus paklausa. 

Pastoviai augant ekono
mikai, toliau gerėja ir padėtis 
darbo rinkoje. Tyrime dalyvavę 
atstovai teigia, kad šių metų 
pabaigoje nedarbo lygis bus 
apie 9.6 proc. (pernai — 11.1 
proc.). Tikimasi, jog nedarbas ir 
toliau mažės ir 2005 m. pa
baigoje sudarys apie 9 proc. 
LLRI tyrimo duomenimis, po 
dviejų metų stagnacijos, šiemet 
tikimasi spartesnio darbo 
užmokesčio augimo. Rinkos 
dalyviai pagerino savo metų 
pradžioje išsakytas prognozes ir 
mano, kad 2004 m. vidutinis 
darbo užmokestis augs 7 proc. 
(72 litais per mėnesį) ir sudarys 
1,113 litų per mėnesį. Kitais 
metais darbo užmokestis turėtų 
augti panašiais tempais, kaip ir 
šįmet. Anot rinkos dalyvių, 
2005 m. darbo užmokestis ūg
tels 7.7 proc. (86 litais per mėnesį) 
ir metų pabaigoje sudarys apie 
1,199 litus per mėnesį. 

Pagal LLRI atl iktus tyri
mus, prognozuojama, kad 
šiemet namų ūkio vidutinės 
piniginės pajamos, palyginti su 
pernai, beveik neaugs ir sieks 
1,928 litus per mėnesį. Pajamos 
vienam namų ūkio nariui 
sudarys apie 756 l i tus per 

Eglutės parduotos už 31,000 litų 
talo drožlių eglutę „Impulsas" 
už 1,700 litų įsigijo stiliaus ir 
mados namai „Europa". 

Daugiausia aistrų varžy
tinėse sukėlė lėlininkės Akvilės 
Grebliauskaitės eglutė „Ach, tos 
pasakėles". Jos kaina pranoko 
visus organizatorių lūkesčius ir 
maloniai nustebino pačią me
nininkę. Lietuvos ūkio bankas 
už menininkės kūrinį sumokėjo 
14,200 litų. Eglutė iškeliavo į 
Kaune esantį centrinį Ūkio 
banko pastatą. 

Aktyviausi varžytinių da
lyviai buvo mados ir stiliaus 
centras „Europa" bei bendrovė 
„Lietuvos telekomas". Jų atsto

vai įsigijo po keturias origina
lias eglutes. 

Kalėdinių eglučių varžyti
nes ta rp tau t inė organizacija 
„Save the Children" įvairiose 
pasaulio šalyse rengia jau 15 
metų. Pasak organizacijos „Gel
bėkit vaikus" generalinės sekre
torės Loretos Trakinskienės, 
pirmasis Lietuvoje surengtas 
tokio pobūdžio labdaros vakaras 
nenuvylė — renginio svečiai 
dosniai aukojo Lietuvos vai
kams. 

Už eglutes surinktos lėšos 
skiriamos projektui „Astridos 
Lindgren biblioteka ir vaiko 
teisės". Bibliobusu vadinama 

mėnesį. Tačiau naujausi rinkos 
dalyvių vertinimai rodo, kad 
augančios ekonomikos, mažė
jančio nedarbo ir kylančių atly
ginimų nepakaks, norint, kad 
gyventojų finansinė padėtis taip 
žymiai pagerėtų. Kita vertus, 
2005 m. gyventojų finansinė 
padėtis turėtų ^uputį pagerėti. 
Prognozuojama, jog kitais me
tais namų ūkio pajamos augs 
beveik 6.6 proc. (127 litais per 
mėnesį) ir metų pabaigoje sieks 
2,055 litus per mėnesį. 

Apie tyrimo metodiką 

Mūsų pašnekovės Astos 
Tobulevičienės teigimu, LLRI 
pradėjo Lietuvos ekonomikos 
tyrimą dar 1997 m. Pagrindinis 
tyrimo tikslas — pateikti šalies 
ekonomikos rodiklių vertinimus 
bei prognozes, paremtas rinkos 
dalyvių nuomone, apžvelgti 
veiksnius, galėjusius turėti 
įtakos šiems vertinimams ir 
lūkesčiams, palyginti rinkos 
dalyvių vertinimus su oficialių 
institucijų bei kitų šaltinių duo
menimis, pateikti ryškesnių 
skirtumų interpretacijas. LLRI 
tyrimai remiasi rinkos dalyvių 
sutarimo paradigma — ji 
grindžiama racionalių lūkesčių 
teorija. Būtent rinkos dalyvių 
lūkesčiai, pasak A. Tobule
vičienės, ir nulemia jų veiks
mus, kartu ir visos ekonomikos 
plėtros kryptis. 

Pastarajame tyrime dalyva
vo 35 ekspertai, jį rėmė ,JTI Inter
national", „Mažeikių nafta", 
„Klaipėdos kartonas", Kauno 
AB „Ragutis", „Rimi Lietuva" ir 
kt. 

biblioteka ant ratų jau pen
kerius metus į atokiausius 
Šilutės ir Rokiškio rajonus pri
stato naujausias vaikiškas 
knygeles. Stacionari šios pro
gramos finansuojama biblioteka 
veikia Druskininkuose Pro
jektą „Astridos Lindgren bib
lioteka ir vaiko teisės" pradėjo 
Švedijos vyriausybė. Paskelbtą 
programos konkursą Rytų 
Europos šalyse laimėjo Lietuva. 
Idėjos įgyvendinimas buvo 
patikėtas nevyriausybinei orga
nizacijai „Gelbėkit vaikus". 

'Elta) 

DANUTE BINDOKIENE 

Krauju ir smurtu krikštyti 

Demokratija negimsta be skausmų. JAV 
prieš porą metų pasiryžo iš la isvint i 
irakiečius iš žiauraus diktatoriaus nagų 

— arba bent taip buvo tvir t inama ir pasauliui , 
ir savo piliečiams. Paskelbus karą I r aku i , 
viskas turėjo vykti greitai, sklandžiai, be ypa
tingų nuostolių. Pradžioje ta ry tum ta ip ir vyko: 
Amerikos kariai su saujele sąjungininkų viesu
lu perlėkė kone visą Irako valstybę, nesutikda
mi didelio pasipriešinimo. Vietiniai gyventojai 
taip pat per daug nesielvartavo, kad staiga jų 
tėvynė buvo vakariečių okupuota, o kai kas net 
atvirai džiaugėsi. 

Po karo pabaigos tereikėjo sugaudyti di
džiuosius nusikaltėlius. Kad palengvėtų šis 
darbas, buvo pagaminta ypatinga kortų kaladė, 
kurioje, užuot įprastų figūrų, i š spausd in t i 
pagrindinių diktatūriškojo režimo kal t ininkų 
atvaizdai, su jų vadu — Saddam Hussein. 
Kortos turėjo pasitarnauti , kaip nuolatinis pri
minimas ne tik amerikiečiams kar iams, bet i r 
vietiniams gyventojams, kad karo nusikaltėl ius 
reikia surasti ir patraukti atskaitomybėm. 

Šis neįprastas nusikal tėl ių medžioklės 
būdas buvo sėkmingas — net Hussein iš trauk
tas iš urvo, kur jis slapstėsi nuo teisingo atpildo 
už savo baisius darbus. Deja, kol kas to atpildo 
dar nematyti, o, kaip spėlioja kai kurie Ame
rikos (ir Irako) politologai, Hussein ir iš kalėji
mo sugeba diriguoti smurto veiksmams ir ža
dinti neapykantą vakariečiams. 

Bet yra pakankamai ir kitų veiksnių, besi
stengiančių sugriauti demokratinės Irako vals
tybės statybą. Vašingtonas įsitikinęs, kad kerti
nis tos demokratinės santvarkos pamato akmuo 
yra ateinančių metų sausio 31 d. Irake tur in tys 
įvykti rinkimai. Galbūt ir t am tikri irakiečių 
sluoksniai tuo tiki, nes deda daug pas tangų, 
kad rinkimai neįvyktų. 

Pagrindinis „tų sluoksnių" veikimo būdas: 
smurtas ir grasinimai. Atrodo, kad amerikiečiai 
yra bejėgiai šias griaunamąsias jėgas sustab
dyti arba bent apmalšint i . Jeigu i lgainiui 
pavyktų sukurti demokratinę sistemą Irake, j i 
gimtų baisiuose skausmuose, o būtų krikštyta 
krauju ir smurtu. Ir juo arčiau numatytos rin

kimų datos, tuo daugiau žiaurumų, neapykan
tos. Iš esmės net sunku suvokti, kur šiuo metu 
toji neapykan ta nukre ip ta , ko iš tikrųjų 
irakiečiai nori, kadangi daugiausia teroristinių 
išpuolių nukreipta prieš savus tautiečius, ne tik 
vienaip ar kitaip susijusius su okupacinėmis 
pajėgomis, bet visiškai neutralius. 

Galbūt Vašingtonas per daug optimistiškai 
žiūri į demokratijos kūrimą Irake. Vargiai gali
ma tikėtis, kad toji demokratija, jeigu ilgainiui 
ir būtų įgyvendinta, bus panaši į amerikie-
tiškąją. Tai kitos kultūros, kitų tradicijų ir net 
religinių įsitikinimų žmonės — jiems taikytina 
kito sukirpimo demokratinė santvarka, kuri 
nebūtinai atitiks Amerikos prezidento viziją. 

Šios savaitės gale — Kalėdos. Nuolat tele
vizijoje matome amerikiečius karius, kuriems 
sudaromos sąlygos pasveikinti savo artimuo
sius su šventėmis. Stebint tuos jaunus (kone 
paauglius) vyrus ir moteris, darosi liūdna: ar 
nebus šios Kalėdos j iems paskutinės, ar grįš jie 
namo pas savuosius gyvi ir sveiki? Juk kasdien 
skelbiama, kad nuo savižudžių bombų ar kitais 
būdais žuvo dar keli kariai (apie civilius — 
irakiečius — retai užsimenama). Argi galima 
stebėtis, kad vis mažiau savanorių stoja į ka
riuomenę ir pradedama rūpintis, ar užteks turi
mų karinių pajėgų užkaišioti visoms skylėms, 
pro kur ias skverbiasi smurtas ir liejasi kraujas. 

Kalėdos — taikos, ramybės ir meilės šventė. 
Ar galime jų ramiai laukti ir linkėti vienas 
k i tam „linksmų Kalėdų", kai visa mūsų plane
t a įklimpusi neapykantos ir smurto liūne? Ir ne 
vien Irake. Antrąją Kalėdų dieną Ukrainoje 
vyks prezidento rinkimų pakartojimas. Kokie 
bus jo rezultatai? Viktor Juščenko, kurio kandi
datūrą stengtasi pašalinti nuodų pagalba, mi
niai kartą pasakė: „Pažiūrėkite į mano veidą — 
koks jis subjaurotas. Taip atrodo ir mūsų 
tėvynė Ukraina — sužalota korupcijos, neteisy
bės. Bet ji atsigaus, jeigu visi dirbsime kartu". 

Ir pasaulio veidas šiuo metu yra sužalotas. 
Kaip jį išgydyti? Tik Taikos Viešpats tegali tai 
padaryti: melskimės už savo tėvynę ir Ukrainą, 
už Ameriką, ir Iraką... 

KAS YRA ISLAMAS? 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.3 

Kas vyko toliau? 

Jau pirmame Islamo religijos šimtmetyje 
atsirado nesutarimai. Po pranašo Mahometo mir
ties. Islamo vadovais paprastai tapdavo eilė jo 
artimų pasekėjų ir tik vėliau jo art imiausias gi
minaitis, jo pusbrolis ir žentas Ali. Susidarė dvi 
skirtingos grupės. Vieni, kurie tikėjo, kad Ali ir jo 
palikuonys buvo teisėti pranašo įpėdiniai, buvo 
vadinami šiitais, tuo tarpu kai tie, kurie palaikė 
Mahometo pasekėjų eilę, buvo vadinami sunitais . 
J ie ilgainiui sudarė musulmonų daugumą. Tai 
buvo ne vienintelis, bet vis tik pats pagrindinis 
musulmonų skilimas. Panašiai kaip ir krikščion
ių ar izraelitų religijos, ir čia atsirado daugiau 
įvairumų. 

Koranas, Islamo šventoji knyga, kalba apie 
taiką ir labdarybę. Kai musulmonai užėmė 
rytinius Viduržemio jūros pakrašč ius , j ie 
susidūrė su žydais ir krikščionimis ir j iems leido 
praktikuoti jų religijas, kadangi Koranas laikė 
juos „knygos" žmonėmis. Priešingai kitoms religi
joms. Islamas netur i aukščiausio autor i te to , 
kurie galėtų nuspręsti tos religijos doktrinų ir 
Korano tezių interpretaciją. Todėl, kai atsirado 
kariškai nusiteikusių imamų, jie palyginant leng
vai galėjo įtikinti mases, kad jų Korano inter
pretacija yra teisingesnė negu ki tų, dažnai 
taikingesnių. Islamas taip pat nepripažįsta religi
jos atskyrimo nuo valstybės ar politikos. Todėl 
politiniams agitatoriams t ampa gana lengva jų 
siekius, kokie jie bebūtų, paslėpti jų t ikslams tin
kamų Korano dėsnių išaiškinimuose. 

Susidūrę su senovės graikų ir Egipto kul tūra , 
musulmonai gavo puikią progą tą kul tūrą 
pasisavinti. Aristotelio. Platono, kitų senovės 
graikų mąstytojų ir anų laikų moksl ininkų 
veikalai buvo skubiai verčiami į arabų kalbą, 
buvo studijuojami ir pritaikomi naujame arabų 
pasaulyje Kai po Romos imperijos žlugimo visa 
Vakarų Europa skendėjo tamsiuose amžiuose, 
arabų mokslas klestėjo ne mažiau kaip 500 metų. 

Arabu mokslininkai, inžinieriai ir architektai 
tada buvo patys pažangiausi visame pasaulyje. 
Jų astronomai stebi, tyrinėja ir nustato planetų ir 
net žvaigždžių kelio takus. Matematikai išvysto 
naują matematikos sritį — algebrą. Arabu 

chirurgai operacijose pirmieji panaudoja žarnines 
stygas. Tolerantiški arabų valdovai jau VIII šimt
metyje stipriai remia ir globoja menus ir mokslus. 
762 m. Baghdad tampa arabų imperijos sostinė, 
kuri netrukus pavirsta vienu didžiausiu mokymo 
centrų, į kurį plaukia ne tik musulmonai, bet 
žydai ir krikščionys. 

Pras ideda Kryžiaus karai 

Nors vyriausi arabų valdovai Baghdad ir 
buvo gana tolerantiški kitoms religijoms, to 
negalima pasakyti apie mahometonų vietinius 
žemesnio rango viršininkus, kurie neretai paro
dydavo nemažą dozę religinio fanatizmo. Bėdos 
prasidėjo j au XI amžiuje, kai Sirijoje ir 
Palestinoje aršieji sunitai susikibo su 
ortodoksiniais š i i tais , neaplenkdami nei 
krikščionių. Buvo rengtasi sunaikinti visas 
krikščionių šventoves, užpuldinėjami gausūs 
krikščionys maldininkai, keliaujantys aplankyti 
Jeruzalę ir t.t.. Tai vis daugiau jaudino Europą, ir 
pagal iau popiežiaus Urbono II pasiūlymu 
prasidėjo Kryžiaus karai, kuriuose pirmą kartą 
istorijoje Vakarų Europa pademonstravo savo dar 
niekada nebūtą vieningumą, vaduojant šventąja 
Jeruzalę. 

1099 m. krik.ščonims pavyko užimti Jeruzalę, 
ir ją valdyti net šimtą metų. Permainingi karai po 
truputį neteko savo religinio atspalvio ir tapo 
labiau paprastais grobimo karais. Taip vyko iki 
XIII amžiaus vidurio. Užgesus Kryžiaus karų 
dvasiai, vokiečiu ordinas, vadinamas teutonais, 
liko be užsiėmimo. Tuo metu Lenkijos princas 
Konradas (1226 m.) jų paprašė pagalbos gintis 
nuo prūsų genčių užpuldinėjimų. Ordinas atvyko 
į prūsu žemes, ir nuo čia prasidėjo kryžiuočių era. 
kurią gerai žinome iš Lietuvos istorijos. 

E u r o p a vol g inas i 

Nusilpę nuo ilgų Kryžiaus karą, arabai turi 
pasiduoti mongolams, kurie užėmė sostinę 
Baghdad. įvairios kitos musulmonų karalystės 
kurį laika tarpo ir toliau, kol pagaliau iškilo gar
sioji Otomanų imperija, suvienijusi beveik visus 
musulmonų kraš tus Bus daugiau. 
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Bažnyčia mokosi elgtis 
kaip mažuma 

Katalikų Bažnyčia, su kuria 
beveik visai supasaulėjusioje 
Vakarų Europoje dažnai elgia
masi, kaip su atgyvenusia 
mažuma, dabar iš t ikro nu
sprendė elgtis, kaip mažuma ir 
ėmėsi aktyviai demonstruoti 
savo tikėjimą. 

Pradėjusi taikyti naują tak
tiką, Bažnyčia vis dažniau ren
gia viešas akcijas, kuriomis 
siekia atskleisti religinę savo 
narių tapatybę ir moko juos, 
kaip sekuliariausiame pasaulio 
žemyne, diskutuojant su opo
nentais , reikia ginti savąjį 
tikėjimą. 

Gausiausiai pasaulio konfe
sijai pradėjus save suvokti, kaip 
„mažumų Bažnyčią pasaulie
tinėje aplinkoje", jos elgesys 
ėmė ryškiai skirtis nuo ankstes
nės pasyvios ir gynybinės takti
kos, kurios Europoje buvo laiko
masi nuo antrosios XX amžiaus 
pusės, kai, sunykus religingu
mo praktikoms, katalikybė tapo 
kandžių pašaipų taikiniu. 

Krikšto, naujų pašaukimų 
ir dalyvaujančiųjų sekmadienio 
pamaldose skaičiui labai smar
kiai sumenkus, kai kas Baž
nyčioje mano, kad dabar atėjo 
pats laikas gaivinti tikėjimą. 
„Kažkas keičiasi... (Iki tol) 
Bažnyčia lindėjo katakombose 
ir bijojo rodytis viešai. Dabar 
katalikai tapo mažuma ir, kaip 

visos mažumos, a t s ik ra tė bet 
kokių kompleksų. J i e k u r kas 
rečiau baiminasi parodyti savo 
tikėjimą nei pr ieš dv ideš imt 
metų", — Paryžiuje sakė Briu
selio kardinolas Godfried Dan-
neels, dalyvavęs savai tės t ruk
mės konferencijoje, kur i buvo 
skirta tikėjimui ne itin religin
goje Prancūzijos sostinėje su
žadinti. 

Prancūzų sociologo Marcei 
Gauchet manymu, naujiej i 
aktyvūs veikimo būda i ka t a 
likams leidžia save suvokti ka ip 
priešpriešą tradicinei ku l tū ra i 
„Religija daugiau nebegali gy
vuoti, nedemonstruodama savo
sios tapatybės", — te igė j i s 
katalikų savaitraščiui „La Vie". 

Ne i š sp rusęs j a u n i m a s 

Kalbėdamas per spalio pa
baigoje vykusią akciją „Miesto 
misija", į kurią susir inko ka ta
likai iš visos1 Europos, kardino
las G. Danneels sakė, kad per 
pastarąjį laikotarpį žemyno jau
nimas taip pat gerokai pasi
keitė. „Jie beveik nieko nenusi 
mano apie katalikų tikybą, ta
čiau yra pasirengę klausytis", 
— tvirtino jis. 

Šiemet Paryžiuje įvyko j au 
antra katalikų j aun imui išju
dinti skirta akcija, vadinamoji 
katal ikiška „Miesto misija", 

kurios m e t u buvo rengiama 
daug konferencijų, koncertų ir 
jaunimo susit ikimų. 2003 me
tais Vienoje pirmą kartą įgy
vendintas s u m a n y m a s turė tų 
gyvuoti penker ius metus ir dar 
aplankyti Lisaboną, Briuselį bei 
Budapeštą. 

Surengt i „Miesto misiją" 
pirmą kar tą pasiūlė žydų kil
mės konve r t i t a s , Paryžiaus 
kardinolas J e a n - M a r i e Lusti-
ger. Ši mint is j a m kilo, su kitais 
hierarchais aptar inėjant nauja
jame tūkstantmetyje Bažnyčios 
laukiančius iššūkius. 

Šiomis misijomis Europoje 
s tengiamasi sus t ip r in t i kata
likybės pozicijas, kurios kadaise 
čia buvo ta ip giliai įsišakiniju-
sios, kad iš imtinai krikščioniš
ka Europa į platųjį pasaulį siųs
davo savo misijonierius. Tačiau 
nors visų katal ikiškų Europos 
šalių mie s tu s puošia dailios 
šventovės, į j a s pasimelsti nuo
lat susirenka t ik 10-15 proc. 
katalikų. 

Dar 1979 metais , kai pirmą 
kar tą l ankės i gimtojoje Len
kijoje, popiežius Jonas Paulius 
II kvietė imtis „Naujosios evan
gelizacijos", t ač i au t a d a šis 
raginimas nesulaukė t inkamo 
atgarsio. Visą pasaulį su apaš
ta l in ia is v iz i ta is aplankiusio 
popiežiaus, kur i s nuolat ragina 
„didžiuotis tuo, kad esi kata
likas", idėja neabejotinai 
aplenkė savo laiką. 

„ K a t a l i k i š k a s i s 
W o o d s t o c k " 

Kaip ir kas dvejus metus 

KAMBARINIAI AUGALAI 
IR JŲ REIKMĖS 

Visiems augalams reikia 
šių pagrindinių elementų: šilu
mos, šviesos, vandens ir maisto. 
Kas augina bet kokius augalus 
lauke, apytikriai žino, kaip jais 
pasirūpinti, kad ne tik išliktų, 
bet sėkmingai tarptų, daržovės 
išaugintų gausų derlių, medžių 
šakos linktų nuo vaisių, o gėlės 
gražiai žydėtų. Bet ne visi 
augalai išlieka per žiemos 
šalčius, tad juos skirstome į 
vasarinius ir daugiamečius, 
kurie, nors paviršutinės dalys 
nuo pirmųjų šalčių išnyksta, 
pavasarį iš šaknų vėl atželia. 

Kambariniai augalai beveik 
be išimties yra kilę iš šilto kli
mato. Kai kurie dar ir iš labai 
drėgno — džiunglių, kai kurie 
iš labai sauso — dykumų. Jeigu 
norime juos auginti savo bute, 
reikia bent apytikriai sukurti 
tokias pat sąlygas, prie kurių 
šie augalai yra pripratę. 

Kaip ir žmogaus sudėtyje, 
vanduo yra svarbiausia augalo 
dalis: apie 90 proc. augalo 

sudaro vanduo — ta i augalo 
kraujas, kuris išnešioja po visas 
ląsteles maistą, palaiko augalo 
gyvybę. Be vandens n e t dy
kumų augalai negali gyventi. 
Vandenį augalo šaknys išsiur
bia iš žemės (retai p a k a n k a 
drėgmės, gaunamos per lapus 
— kaip, pvz., bromilijoms) i r 
kamienu perduoda į visas auga
lo dalis, todėl labai svarbu, kad 
vazone auginamas a u g a l a s 
turėtų lengvą, pur ią žemę. 
Tačiau, auginant drėgno klima
to gėlę labai sausoje patalpoje, 
jos lapai išgarina daugiau van
dens, negu šaknys į s tengia 
įtraukti. Natūraliame kl imate 
oras yra prisisotinęs drėgmės, 
tad vandens išgarinimas prisi
taiko prie esamos atmosferos ir 
nesudaro problemų. Ant ra ver
tus, džiunglių augalai papras
tai nereikalauja daug šviesos. 
Jeigu jiems pakanka drėgmės, 
gali gražiai augt i i r ne labai 
šviesioje patalpoje. 

popiežiaus pasiūlymu rengia
mos Pasaulio jaunimo dienos, 
dažnai vadinamos „katali
kiškuoju Woodstok", taip ir 
„Miesto misijos" dažniausiai 
pa t r auk ia jaunimą religinio 
tur in io spektakliais ir roko, 
regio bei „GospeP stiliaus mu
zikos koncertais. Be to, šie 
renginiai — tai savotiška „lai
mės valanda" antrosios pusės 
da r nesuradusiems katal i 
kams. 

Tačiau šiam renginiui lėšų 
skir iantys kardinolai, kurių 
amžius siekia nuo 52 iki 78 
metų, pasirengę gintis nuo gali
mo puolimo. „Mes ne kokie tele
viziniai apaštalai", — primygti
nai tikino kardinolas J . M. 
Lustiger, aiškindamas, kodėl 
tokių akcijų metu rengiami 
įvairūs spektakliai. 

Kardinolas Christoph 
Schoenborn, atstovaujantis 
Vienos miestui, kur nuo seno 
Bažnyčios užsakymu būdavo 
kuriami meno, architektūros ir 
muzikos šedevrai, teigia, kad 
šiuolaikinė kul tūra suteikia 
svarbių priemonių, leidžiančių 
kreiptis į jaunimą, kuris, pasak 
jo, „religiniu požiūriu prak
tiškai yra neraštingas". 

„Komunikacijai j aun imas 
kur kas rečiau naudoja spaus
dintą žodį ir pirmenybę teikia 
garso bei vaizdo priemonėms. 
Turime tai pripažinti", — sakė 
jauniausias Katalikų Bažnyčios 
kardinolas, 52 metų Budapešto 
hierarchas Peter Erdo, tuo pat 
metu pripažinęs, kad jam pa
čiam labiau prie širdies klasiki
nis skonis. 

Kun. Antanas Saulaitis, SJ, krikštija „Vilties Angelo" dienos centro vaikučius Šv. Kryžiaus bažnyčioje Vilniuje. 
Ri tos Venc lov ienės nuotrauka. 

Ž y d i n t y s a r „ l a p u o t i " ? 

Žydintys augala i , kuriuos 
dažnai gauname arba patys įsi
gyjame švenčių proga (pvz., 
poinsetijos Kalėdoms, baltosios 
lelijos Velykoms ir pan.) rei
kalauja daug i au vandens ir 
stipresnės šviesos, negu „lapi
niai", kadangi žydintys nuolat 
augina a r b a išskleidžia jau 
turimus pumpurus . Jeigu sąly
gos jiems bute nebus palankios, 
pumpurai nubirs neišsiskleidę, 
o žiedai greitai nuvys. Kadangi 
„lapiniams" augalams nereikia 
„ rūp in t i s " žiedų ir ilgainiui 
vaisių išauginimu, jie nėra tokie 
reiklūs. Sva rbu neperlais tyt i 
(geriau žemė truputį per sausa, 
negu per šlapia), ypač jeigu jie 
neseniai persodinti . 

Augalų lapus reikia retkar
čiais nuva ly t i š lapia šluoste 
arba vandenyje pavilgytu po
pieriniu rankšluostėl iu. Jeigu 
augalas ne per daug didelis ir 
sunkus, įs ta tyki te į vonią, ap
denkite žemės paviršių vazone 
p las tmas in iu maišel iu, kad 
vandens srovė neišneštų žemių 
ir neužk imš tų nutekėjimo 
vamzdžio, ir paleiskite drungną 
dušą, pasukinėdami vazoną, kol 
visi augalo lapai apliejami, 
nuplaunami. Tuo būdu augalas 
ne tik gaus reikiamos drėgmės, 
bet bus nup lau tos dulkės, 
kurios k l iudo lapams „kvė
puoti", ta ip pa t pradings kai 
kurie kenkėjai , pvz., voratin
klinės e rkutės (spider mites), 
kurios labai nepakenčia drėg
mės. I š m a u d ę augalą palai
kykite vonioje, kol vanduo nus
tos varvėjęs nuo lapų, tuomet 
vėl pas ta tyki te į buvusią vietą 
kambaryje. 

Taip pa t lapuotus augalus 
gera bent pora sykių per savaitę 
apipurkšti (iš lapų viršaus ir 
apačios) nelabai šaltu vande
niu. Beje, augalus laistyti pata
riama vasaroši lčiu (kambario 
temperatūros) vandeniu. Verta 
iš čiaupo prileisti šalto (jokiu 
būdu ne šilto, nes šildamas van
duo p r a r a n d a nemažą dalį 
deguonies ir kai kurių augalui 
reikalingų medžiagų). Naudin
ga pripilti plastmasinį galioną 
(pvz., nuo pieno) vandens, 
palaikyti bent per naktį ir po to 
laistyti augalus . 

Ar žinote, kad labai gera 
t rąša yra kiaušinių lukštai 

Geroji naujiena ir muzika 

Gerosios Naujienos skleidi
mas nūnai neatsiejamas nuo 
muzikos. Prie Paryžiaus Šv. Siul-
picijaus katedros, kur vyko krikš
čioniškos roko muzikos koncer
tas, lyg grybų po lietaus pridy-
gusiose palapinėse buvo galima 
gauti informacijos apie kataliky
bę ir rasti vietelę tyliam pokal
biui su kunigu. Palapinių vidu
je buvo klausomasi išpažinčių. 

Kunigai, rudais abitais 
vilkintys pranciškonų vienuoli
ai, įvairių moterų vienuolijų 
atstovės lengvai rasdavo ben
drą kalbą su skirtingo amžiaus 
žmonėmis, pradedant vaikais, 

y . .• • .• . - . ' . 

(žinoma, tik žalių kiaušinių)? 
Kai vartojate kiaušinius, lukštų 
tuč tuojau neišmeskite, sutriuš
kinkite juos ir užpilkite šaltu 
vandeniu. Palaikykite parą, o 
tada laistykite visus augalus (ir 
žydinčius, ir lapuotus). Lukštus 
pavartokite tik vieną kartą, po 
to išmeskite. Beje, čia primygti
nai priminsiu, kad nelaiky
tumėte pamerktų lukštų dau
giau kaip vieną parą, nes van
duo pradės dvokti ir niekur 
netiks. 

Auga la i i r šv iesa 

Geriausia šviesa bet kuriam 
augalui — saulė. Jokia dirbtinė 
šviesa negali taip veiksmingai 
augalo gaivinti, kaip natūralūs 
saulės spinduliai. Tačiau labai 
retuose namuose visi langai yra 
į pietus ar rytus (tokia šviesa 
augalams geriausia), be to, sus
tačius augalus ant palangės, 
kar ta i s susidaro papildomų 
problemų. Vasarą pietinė saulė 
yra per daug karšta ir aštri, gali 
nudeginti lapus, pvz.. afri
kietiškų žibuoklių, ciklamenų, 
gloksinių, azalijų, poinsetijų, 
pelergonijų, didžiosios dalies 
lapuotų augalų. Žiemą lango 
stiklas pasidaro toks šaltas, kad 
gali nušaldyti prie jo pri-
siliečiančius lapus. Kai lauke 
tempera tūra labai nukr in ta , 
tarp lango stiklo ir ant palangės 
sustatytų augalų galima užkišti 
popieriaus (net ir laikraščio) 
lakštų, tas apsaugos augalus 
nuo šalčio. 

Kai kurie augalai išvis ne-
statytini ant palangės — jiems 
patinka „į saulutę iš atokiau 
žiūrėti". Tai Norfolk salų 
pušelės, bromilijos, visos orchi
dėjos, įvairūs paparčiai, fikusai, 
vaškuolės (hoya) ir daug kitų. 
Jeigu langas pridengtas per
matoma užuolaida, tokia šviesa 
šiems augalams geriausiai 
tinka. Kitu atveju juos padėti 
bent vienos pėdos atstumu nuo 
lango — pakaks ir šviesos, ir 
nebus jos per daug. 

T e m p e r a t ū r a 

72° F (22°C) yra pati geriau
sia kambario temperatūra ir 
žmonėms, ir augalams. Naktį 
tempera tūra gali būti bent 
10-15 laipsnių žemesnė. Nepa
mirškime, kad daugelyje pa

saulio šalių tarp dienos ir nak
ties temperatūros yra didelis 
skirtumas — net dykumose, kur 
dieną dusinantis karštis, naktį 
temperatūra nukrinta kone iki 
šalnos. Žinoma, savo namuose 
tokių „idealių" sąlygų augalams 
nesukursime — ir neturėtume 
stengtis sukurti, nes visų pirma 
namai yra skirti žmogaus 
patogumui, o ne augalo. Dėl to 
verta pasidairyti augalų, kurie 
„prisitaikytų" prie mums tin
kamos temperatūros o ne mums 
reikėtų taikytis prie augalo. 

Kai ruošiatės pirkti augalą, 
ypač tokį, kurio niekuomet 
namuose neturėjote, pasiskai
tykite nurodas (jos paprastai 
įkištos į žemę vazonėlyje) arba 
pasiklauskite daržininko, kaip 
tą augalą prižiūrėti. Biblio
tekose yra daug knygų apie 
kambarinius augalus, taip pat 
internetas suteikia labai smul
kių žinių ir duoda augalų pava
dinimus, nurodymus, kaip juos 
auginti. Nebent mėgstate iššū
kius, neverta į namus prinešti 
augalų, kurių poreikiai labai 
skirtingi, pvz., kaktusų ir 
džiunglių įnamių, nes tuomet 
vieni skurs, kiti gerai augs. Kai 
naminiai augalai atrodo pras
tai, apdžiūvę, nukeipę, paru-
davę.ir patys blogai jaučiamės, 
todėl įsigykime tokius augalus, 
kuriuos lengva auginti. Atei
nančių savaičių metu šiame 
skyrelyje kaip tik su tokiais, 
lengvai auginamais kambari
niais augalais, susipažinsi
me. 

Nuo šiol korteles 
skambinimui į Lietuvą 

nusipirksite „DRAUGE"!. 

astgftj euRoee 
Itliftois 

ir baigiant jų seneliais. „Tiek 
daug žmonių ieško gyvenimo 
prasmės, — kalbėjo muzika 
mėgavęsis Paryžiaus seminari
jos klierikas Christophe. — 
Jeigu Bažnyčia neis į viešumą, 
kaip jie mus ras?" 

„Tai puiku. Tai kitoks pri
ėjimas prie mūsų tikėjimo", — 
sakė šešiolikametis Limožo 
gyventojas Eloi Sardin. 

Pagrindiniu savaitės ren
giniu tapo Tarptautinis naujo
sios evangelizacijos kongresas 
— daugybė susitikimų ir semi
narų, skirtų apmokyti akty
viausius dalyvius, kaip kalbėtis 
apie tikėjimą su kitais, pagel
bėti benamiams ir išmokti 
stiprinti santuokinius ryšius, 
kurie Europoje labai dažnai 
baigiasi skyrybomis. 

Susirinkimuose nuolat buvo 
girdėti tylus dalyvių šnibž
desys, kurie versdavo prancū
ziškai nesuprantantiems drau
gams į anglų, vokiečių, portu

galų ar vengrų kalbą diskusi
jose išsakytas mintis. 

„Tokio pobūdžio susitikimai 
parodo, kokie lobiai slypi Ka
talikų Bažnyčioje", — sakė 
mokytoja iš Vienos Birgit 
Knott. „Jdomu pažiūrėti, kaip 
dirba vietinės parapijos", — 
kalbėjo B. Knott dukra Margit 
Schmatzer, viena iš šešių jos 
vaikų, drauge su mama atvy
kusių į Paryžių. Ilgaplaukis 
prancūzų kunigas Guy Gilbert, 
daugiau nei tr isdešimt metų 
dirbantis su nepilnamečiais 
nusikaltėliais, buvo neabejoti
nai patenkintas tuo, kaip Baž
nyčia mėgina save pateikti. 
„Viskas, ką žiniasklaida pra
neša apie Bažnyčią, yra tik tai, 
kad popiežius pasisako prieš 
prezervatyvus ir seilėjasi prieš 
mikrofoną, — teigė kunigas. — 
Gerai, kad Bažnyčia rodo savo 
besišypsantį veidą ir mėgina 
suprasti pasaulį". 

(Reutas -BNS) 

SKELBIMAI 

IŠNUOMOJA 
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Off. Mgr. Auksė S. Kane. 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitiene 
kalba lietuviškai. 
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Tel. 708-424-8654773-581-8654 
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Kalėdos 
Kalėdos it žiedas pražysta 
Ir meilę gyvenimui lemia. 
Ir laimina Kūdikis Kristus 
Mūs brangią ir mylimą žemę. 

Kalėdos. Žvaigždė sidabrinė, 
Į širdį skaisčiai nusileidus. 
Džiaugsmu suliepsnoja krūtinė, 
Ir spindi pavasariu veidas. 

Pakluonėj klevai ir berželiai, 
Eglaitėmis kloniai nusėti. 
Kalėdos. O kaip man berželių, 
O kaip man klevų nemylėti! 

O kaip mums netrokšti, tėvyne, 
Tau laisvės skaisčios ir didybės! 
Kalėdos. Žvaigždė sidabrinė 
Ir džiaugsmas, krūtinėj sužibęs. 

L e o n a r d a s Ž i tkev ič ius 

Kūdikėlis Jėzus 
Nuspalvinkite, vaikučiai, 

paveikslėlį, išsikirpkite ir pasi
darykite Kalėdoms. 

Aš ir mano laikraštis „Draugas" 

DRAUGAS 

Sesutės Kamilė ir Gloria Kevličiūtės 

Gerda Kugaodaitė. 

Vakare, kai snaigės krenta, 
vėjas stūgauja smarkus. 

Aš užsidegu švieselę 
ir skaitau „Lietuviukus". 

O kačiukas mano rainas 
strykt ant „Draugo". - Ką darai? 

Skaito „Gyvąjį kapmelį" 
Tai protingi katinai! 

Sese, sese, pažiūrėki! 
Negirdėta naujiena 

.Draugo lietuviukai"grižo 
Tai geriausia dovana! 

Štai ir baigėsi, vaikučiai, Kalėdinis konkursas. 
Dėkoju visiems dalyvavusiems -rašiusiems bei 

ats iuntusiems nuotraukas. Beliko tik išrinkti geriausią. 
2005-aisiais metais, sausio mėnesį paskelbsime 

šio konkurso nugalėtoją. 
O gal jų bus keli? Kas čia žino... 

Sireikis. 
is „Draugo" skaitytojas (2 savaičių) Orestas -Jonas 

/ redakciją drauge 
Mes atvykom su mama 

Kai užaugsiu, pamatysit, 
„Lietuviukus" aš skaitvsiu! 

Maja, 5 mėnesiai . 

Per Kalėdas, per šventas 
puošiu eglę aš pati. 

Pakabinsiu lemputes 
tegu džiaugiasi visi! 

O po metų, kai paaugsiu 
ir mokėsiu jau skaityt. 

Savo nuotrauką norėsiu 
„Lietuviukuos" pamatyt! 

Deiv idas Pulokas su broliuku Orestu. 

„Lietuviukus" aš skaičiau, 
Šalia Orestas rymojo, 
Kai netyčia užmigau 

Mus abu mama apklojo. 

Tomas Lėkis, Kovo 11-osios lituanistinė mokykla. 

„Draugas" - mano naujas draugas! 

Aš Amerikoje gyvenu jau 4 metus. Kai pradėjau lankyti 
Kovo 11-osios lituanistine mokyklą. : lau apie laikraštį 
„Draugas". Mes dažnai skaitome vaikų puslapi ir siunčiame į 
redakcija piešinius bei eilėraščius. „Draugo lietuviukuose- gali 
sužinoti kuo domisi kiti Amerikos lietuviai vaikai. Džiaugiuosi, 
kad turiu naują draugą. 

Kūčios 
Kūčios yra tradicinė lietu

viška šeimos šventė. Lietuviai 
Kūčias švenčia nuo senų laikų 
- tai religinė šventė, pasiruoši
mas Kalėdoms. 

Lietuviams Kūčių vakaras 
šventas ir stebuklingas. Dievas 
ateina į žemę, dangus susiliečia 
su žeme, stebisi gamta ir žmo
gus. Kūčių vakarą, kai danguje 
pasirodo pirmoji žvaigždė, visa 
šeima susirenka valgyti Kūčių 
vakarienės. Jai ruošiamasi visą 
dieną. Moterys valo namus, 
stalas dengiamas balta linine 
staltiese. Po staltiese padėta 
šieno, paminint , kad Jėzus 
gimė tvartelyje ir buvo pagul
dytas ant šieno. Kūčių stalą 
puošia žvakės ir žalios egliša
kės. 

Kūčios pradedamos malda. 
Visi šeimos nariai džiaugiasi, 
kad gali būti kartu. J ie prisime
na ir mirusiuosius - jiems pa
dedama lėkštė. Visi šeimos na
riai laužia paplotėlį ir linki 
vieni kitiems linksmų Kalėdų. 
Ant Kūčių stalo - dvylika pa
tiekalų, nes Jėzus turėjo dvyli
ka apaštalų. Kadangi Kūčios 
yra pasninko diena, visi valgiai 
be mėsos. Vakarienės metu rei
kia paragauti visų patiekalų. 
Kūčiose valgoma ramiai ir rim
tyje. 

Sv. Kalėdos 
Po Kūčių, ta pačią naktį 

žmonės pradėdavo švęsti Kalė
das. Kūčių vakarienė baigiama 
giesme „Sveikas, Jėzau, gimu-
sis". Lietuvoje, prieš vidurnak
tį, visi rogėmis važiuodavo į 
bažnyčią dalyvauti Bernelių 
arba Piemenėlių Mišiose. Kalė
dų ryta skambindavo Kalėdų var
pai, dar prieš pusryčius šeima 
giedodavo kalėdines giesmes ir 
vienas kitą sveikindavo -
„Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!". 
Tada visi susėsdavo pusryčiau
ti. 

Kalėdos būdavo švenčiamos 
tris dienas. Senais laikais žmo
nės pirmą dieną švęsdavo na
muose, paskui eidavo į svečius, 
giedodavo kalėdines giesmes, 
šokdavo, linksmindavosi ir vai
šindavosi. 

Katalikų bažnyčia švenčia 
Jėzaus gimimo šventę nuo senų 
laikų. Jėzaus gimimo vietoje, 
Betliejuje, pastatyta didžiulė 
bažnyčia. Ją lanko visų tautų 
krikščionys. Bažnyčia papuošta 
prakartėle. primenančia Jėzaus 
gimimą. 

Kalėdų naktį 
Spindi, žiba žiburėliai 
Ir padangėj, ir languos. 
Tuoj keleliais, vieškelėliais 
Eiklios rogės subanguos. 

Prunkšdams žirgas sniegą 
sklaido, 

Skambalėliai din din din. 
Atliūliuoja varpo aidas. 
Džiaugsmą liedamas 

širdin. 

Tai ne vejas gena vėją 
Iš už mylių devynių -
Garbint Kristų Atpirkėją 
Skuba minios po minių. 

Mirga žemė žiburėliais, 
O padangė nuo Žvaigždžiu. 
Prie lopšelio Kūdikėliui 
Plaka tūkstančiai širdžių 

J o n a s Minelga 
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Lietuviška vėliava prie 
Europos Parlamento 

AUDRONĖ V. ŠKIUDAITĖ 

Kiekvienas Europos Parla
mento narys tur i teisę per 
metus 90 savo šalies žmonių 
pakviesti i Briuselį susipažinti 
su Europos Parlamento darbu. 
Lapkričio 27 d. į Briuselį še
šioms dienoms autobusu iš 
Vilniaus išvyko didelė grupė 
Tėvynės Sąjungos žmonių, 
pakviestų Europos Parlamento 
nario Vytauto Landsbergio. Į 
kelionę buvo išsirengę 43 žmo
nės iš įvairių Lietuvos vietų. 
Kelionėje grupę lydėjo EP nario 
V. Landsbergio padėjėjas My
kolas Juozapavičius, dirbantis 
V. Landsbergio štabe Vilniuje. 

Tiems, kurie dar nesilankė 
Europarlamente, siūlėme pluoš
telį įspūdžių. 

Lietuvos atstovybėje 
prie Europos Sąjungos 

Lenkiją, Olandijos kampą, 
Vokietiją ir dalį Belgijos 
pravažiavę per dvi pa ras ir 
vieną nakvynę nakvoję Vokie
tijos pasienyje Rzepine, Len
kijoje, atsidūrėme ne "tik Bel
gijos, bet ir visos Europos 
Sąjungos sostinėje Briuselyje. 
Mūsų tikslas buvo susipažinti 
ne tik su Europos Parlamentu, 
bet ir apsilankyti Lietuvos 
atstovybėje prie Europos Są
jungos. Būtent čionai ir buvo 
mūsų pirmasis vizitas. Briu
selyje mus globojo kiti du V. 
Landsbergio padėjėjai, kurie 
dirba Europos Parlamente — 
Venantas Griciūnas ir Jonas 
Urbonavičius. 

Visi, mums pasakoję apie 
Briuselį, sakė — tai nedidelis 
miestas. O tas nedidelis miestas 
— viso labo 1,2 mln. žmonių. 
Bet iš keturių žvaigždučių 
viešbučio Luizos aveniu į Lie
tuvos atstovybę mes iš tiesų 
ėjome pėsčiomis, tarsi nedide
liame mieste — dvidešimt mi
nučių. Mus pasitiko ir parodė 
pastatą bei supažindino su 
atstovybės darbu Gytis Mar
cinkevičius — atstovas spaudai 
ir ryšiams su visuomene. Kaip 
pastebėjome, visi Briuselyje 
dirbantys tarnautojai lietuviai 
— išskirtinai jauni. Atstovybėje 
lankosi daug žmonių iš 
Lietuvos, ir kaskart vis dides
nės grupės. Pr ieš mus čia 
lankėsi 40 Lietuvos mokytojų. 

Atstovybėje dirba 50 dar
buotojų, kuriems vadovauja 
Lietuvos atstovas ES Oskaras 
Jusys. Pusė darbuotojų čia yra 
iš Užsienio reikalų ministerijos, 
kita pusė — iš kitų ministerijų 
ir yra atsakingi už atitinkamas 
sritis — transportą, krašto 
apsaugą, aplinką ir kt. 

Kuo konkrečiai užsiima šie 
darbuotojai? Kasdien kuriose 

nors t a rp tau t inėse įs taigose, 
tame tarpe ir Europos Par la
mente , vyksta įva i raus lygio 
posėdžiai, kuriuose svarstomi 
ar pr i imami Europos te isės 
aktai, reguliuojantys ES veiklą 
ir gyvenimą, ir ES galiosiančios 
normos bei bandoma sutvarkyt i 
ir pagerinti ES santykius su 
užsienio valstybėmis arba atski
rais regionais — Azija, Ameri
ka, Afrika. Veikia nuolat inių 
atstovų prie ES komi te tas , 
kuris atsakingas už bendruo
sius Europos re ikalus ir už 
finansus, ES užsienio politiką, 
teisingumą ir vidaus politiką. 
Ambasadoriaus prie ES pava
duotojas Romas Švedas daly
vauja nuolatinių atstovų pava
duotojų komiteto posėdžiuose. 
J ie vyksta porą k a r t ų per 
savaitę. Šių posėdžių temos 
arčiau gyvenimo — aplinką, 
atliekų tvarkymas , susis ieki
mas, žuvininkystė ir kt. 

Šiame pas ta te Lietuvos 
ambasada prie Europos Sąjun
gos įsikūrė jau po Lietuvos įsto
jimo į ES, t.y., praėjusių metų 
rudenį. Pasta tas 2002 m. nu
pirktas nors apleistas, bet įdo
mios XVIII-XIX a. archi tek
tūros. Tai buvusi vienos šeimos 
rezidencija. Anot mūsų apžval
gos vadovo Gyčio, jis stebina 
daugelį svečių ir skiriasi nuo 
daugelio beveidžių rezidencijų. 
Nors kai kas mūsų grupėje ir 
paniurzgėjo, kad kr iš tol iniai 
šviestuvai ir s t i l ingumas „už 
mūsų pinigus", bet pagalvojus 
plačiau, gyvename ne šia diena, 
o ruošiamės ilgam gyvenimui. 
Mes juk iš senosios Europos. 
Salių lubos ir karnizai puošti 
lipdiniais, ant sienų — muzie
jiniai ir šiuolaikiniai lietuviški 
kilimai, vazos, židiniai. Nuos
tabus vidinis kiemelis. Pas ta t a s 
turi naują dviejų aukštų pries
tatą, kur iame įs ikūrę darbo 
kabinetai. Viename iš jų apsi
lankę, neradome nieko kitaip 
negu Lietuvoje. Sunk iau su 
lietuviška spauda. Kaip vėliau 
mūsų vedliai pasiskųs Europos 
Parlamente, didžiųjų Lietuvos 
dienraščių redakcijos n iekaip 
neranda galimybių laiku at
siųsti savo produkcijos. Estų 
atstovai savo spaudą skaito j au 
kitą dieną, o lietuviškieji dien
raščiai Briuselį pasiekia kar ta is 
tik po dviejų savaičių. 

Europos P a r l a m e n t e 

Pėsčiomis išsiraitę gatvių 
labirintais, pasiekiame Europos 
Parlamentą, kuris iš Liuksem
burgo aikštės gožiamas kranų 
gervių ir statybų tr iukšmo. EP 
plečiasi. Jo kompleksą Briu
selyje sudaro du pagrindiniai 
pas ta ta i , pavadinti Europos 
Sąjungos tėvų — Henry Spark 

• . 

Lietuvos atstovybėje prie Europos Sąjungos. 

anamemo saieje pf sietuvos atstovai. 

ir Altjero Spineii vardais. Ka
dangi mes dar turime* keliolika 
minučių laiko, mūsų vedlys 
Venantas pristato mums mūsų 
dienotvarkę. Pirmiausia euro
piečiai pasirūpins mūsų skran
džiais ir pavaišins pietumis. 
Apžiūrėję lankytojams skirtus 
rūmus , pas iners ime į parla
mentarų sferą, kur kiekvienam 
Europos mirtingajam nelengva 
papulti. Bet kadangi mus pri
ims EP narys Vytautas Lands
bergis, o po to mūsų lauks 
Europos liaudies partijos spau
dos atstovybės darbuotojas, 
būsime įleisti ir į Altjero Spi
neii pastatą. 

Pietūs buvo geresni negu 
mums pristatė vedliai. Galima 
įsivaizduoti, kad j iems belgiški 
jau spėjo įgristi. Labiausiai esą 
jie ilgisi įvairių lietuviškų 
salotų, o dovanas juodos duonos 
kepalo pavidalu ima viešai, 
nebijodami netgi būti apkaltin
ti viešųjų ir privačiųjų interesų 
sumaišymu. Toje valgykloje 
mait inami visi parlamentarų 
svečiai, tokie, kaip mes ir po 
mūsų atėję, Darbo partijos 
atstovų pakviestieji. Be kita ko, 
reiktų pasakyti, kad mūsų kole
gos darbiečiai jau buvo apke
liavę pusę Europos — Italiją ir 
Prancūziją — ir ne kalatojęsi, 
kaip mes, autobusu dvi paras, o 
skridę lėktuvais. Kur jau čia 
Tėvynės sąjungai su V. Lands
bergiu prisi lyginti prie V. Us-
paskicho ir Darbo partijos! Jų 
kišenės skamba išdidžiai. Na, 
bet už ta t išdidžiai skambėjo 
Tėvynės sąjungos atstovų EP 
vardai , kai kalbėjo Europos 
liaudies partijos spaudos atsto
vas. 

Priešais mus — Henry 
Spark pastatas , kur yra plena
rinių posėdžių salė ir biurokra
tų kabinetai. Po šį pastatą kas
dien šmirinėja tūkstančiai 
ekskursantų . Prie paradinio 
įėjimo — ES šalių vėliavos, tarp 
jų — ir Lietuvos. Užrašai sienos 
akmenyje — oficialiomis ES 
kalbomis. Pasigendame lietu
viško. Jis dar turės būti iš
kaltas. Čia pat ES pinigui — 
eurui skir tas paminklas. Ly
ginant su ki ta is Briuselio 
paminklais, jis neįstabus, la
biau primena sovietines skulp
tūras ant Žaliojo tilto Vilniuje, 
kur ias seksual inės mažumos 
pasirinko savo simboliu. 

Henry Spark pastato pa
pėdėje Venantas užpila mus 
skaičiais.Taigi kiek čia, šiuose 
milžiniškuose pastatuose dirba 
žmonių ir kaip veikia visa ši 
eurobiurokratinė mašina? 

— Iki Europos Sąjungos plėt
ros apie 14,000-15.000 dirbo 
vien tik Europos Parlamente. 
Europos Tarybos sąrašas — 
apie 25,000: Europos Komisijos 
— apie 30,000, — pasakoja Ve
nan tas . — Po plėtros įvyko 
konkursai naujoms darbo vie
toms užimti ir tarnautojų dar 
padaugėjo. Iki 2007 m., kol bus 
užpildytos visos vietos, vien 

Europos Parlamento darbuoto
jų gali padaugėti iki 18,000. 
Tiek bus eurobiurokratų, į šį 
skaičių neįeina apsaugos, val
gyklos, valymo tarnybos. 

Briuselyje posėdžiaujama 
ne visą laiką, vieną kartą per 
mėnesį savaitei vykstama į ple
narinę sesiją Strasbūre, Pran
cūzijoje. Be to, Liuksemburge 
dar veikia sekretoriatas. Kaip 
vėliau pasakys, mums paskaitą 
skaičiusi, EP stažuotoja Guste, 
Strasbūras Europarlamento 
darbe yra daug svarbesnis, nes 
ten vyksta pagrindiniai posė
džiai. Mums, nuodugniai skai
čiavusiems pinigus, atrodė, kad 
išleidžiama 20 proc. visų E P 
lėšų. Tai kelionės, dokumentų 
pervežimo ir viešbučių išlaidos. 
O apsigyvenama toli aplinkui 
— net aplinkinių vokiečių 
miestų viešbučiuose. Na, bet 
tai, sako, sudėtingos Europos 
istorijos vaisiai. Strasbūras, dėl 
kurio vyko ilgi ginčai tarp 
Vokietijos ir Prancūzijos, dabar 
yra tarsi gero sugyvenimo sim
bolis. 

Taikos simboliai kainuoja 
brangiai, bet karas kainuoja 
dar brangiau. 

Einame Henry Spark pas
tato koridoriais. Štai plenarinių 
posėdžių salė, kur vyksta 
pagalbinės plenarinės sesijos, 
taip pat komitetų bei politinių 
grupių posėdžiai. Tuo metu, kai 
mes matavomės šią salę iš 
viršaus, čia rinkosi socialistų 
grupės parlamentarai. Kai jie 
pagaliau susėdo posėdžiauti, jų 
buvo t ik saujelė — gal 30. 
Guste aiškina, kad dešinieji 
parlamentarai sėdi pirmi
ninkaujančiojo dešinėje — tai 
Europos liaudies partijos atsto
vai, kairėje — socialistai, o per 
vidurį — liberalai. Tokia tvarka 
susikūrė gana seniai. Pirmas 
tiesiogiai išrinktas parlamen
tas buvo 1979 m. 

Mes esame perėjimo tarp 
dviejų rūmų didžiuliame fojė. 
Praeiname pro dėžutes su ko
respondencija parlamentarams. 
Štai Lietuvos parlamentarų 
dėžutės. Šalia — latvių. Venan
tas pasakoja, kad į EP ateina 
nepalyginamai daugiau kores
pondencijos negu į Lietuvos 
Seimą. Jo žodžiais, nemaža 
dalis laiškų iš karto keliauja į 
šiukšlių dėžę. Tai įvairiausi 
sveikinimai ir kvietimai, įskai
čiuojant ir seksualinių mažumų 
kvietimus į jų renginius, lo
bistų kvietimus vakarienėms ir 
kt. Čia kas vakarą vyksta 6-7 
renginiai ir į visus spėti neį
manoma. Fojė veikia įvairios 
parodos. Štai neseniai Mar
garita Starkevičiūtė pristatė 
Lietuvos menininkų parodą. 
Čia kabo Lietuvos Seimo Eu
ropos Parlamentui padovano
tas paveikslas, skirtas pinigui 
eurui, kuriam sukurti buvo pa
naudoti susmulkinti įvairių 
šalių atgyvenę nacionaliniai 
popieriniai pinigai. V. Lands
bergio komanda kartu su Lie

tuvos atstovybe Belgijoje rengia 
naują parodą lietuviška temati
ka. Paroda bus skirta Kovo 11-
ajai ir pasakos apie Lietuvos 
nepriklausomybės pasiekimus. 

Susitikimas su 
Vytautu Landsbergiu 

Gauname specialius lip
dukus su lankytojo ženklu ir 
pereiname į Altjero Spineii pas
tatą, kuriame dirba europarla-
mentaraf. Venantas mus skubi
na — mažyčiame kambarėlyje, 
kuriame nuo sintetikos trūksta 
oro, laukia profesorius V. 
Landsbergis. Moterys, turinčios 
alergijos sintetikai problemų, 
ne juokais alpsta. Čia ir pen
kiems maža vietos, o mūsų su 
vairuotojais nuo Ventos— 45. 

Profesorius pasakoja, ką tik 
grįžęs iš Vokietijos, kur buvo 
apdovanotas „Drąsos" premija. 
Iš tiesų, labai tiksliai profesorių 
apibūdinantis premijos vardas. 
Lietuvoje profesorius tokių pre
mijų nepelno, bet, kaip sako 
mūsų bendrakeleivis, buvęs 
profesoriaus asmens sargybinis 
Kęstutis Daukša, Lietuva nors 
ir po šimto metų, bet vis tiek 
kada nors įvertins Vytautą 
Landsbergį. 

Prasideda klausimai, ir pro
fesorius leidžiasi į politikos ir 
istorijos labir intus — nuo 
Ukrainos istorinio pasidalijimo 
ir pirmojo lietuviško romano 
„Algirdas" herojaus kunigaikš
čio Danilos, kuriam paauksuo
tas paminklas stovi Lvove, iki 
Jitovkos" — paprasčiausio dal
gio, Ukrainoje ir visoje Rusijoje 
vadinamo lietuvišku vardu. 
Kaip pasakys vėliau jo buvęs 
apsauginis — su profesoriumi 
visada įdomu. 

Vienas klausimas buvo apie 
šimto Europos Parlamento 
narių kreipimąsi dėl Rusijos 
susitaikymo, ir V. Landsbergis 
pasakoja, kaip j a m pasisekė 
gauti 100-ąjį parašą iš olando. 
Pasirodo, tai nepaprastas pa
rašas, nes olandų parlamen
tarams būdinga laikytis savo 
vyriausybės politikos ir stengtis 

niekur neprasikišti, ypač kad 
neįžeistų „vyresniojo brolio". O 
šiuo dokumentu reikėjo išreišk-
ti savo nuomonę. Misija — gauti 
olando, 25-osios valstybės nario, 
parašą buvo patikėta V. Lands
bergiui. Drąsos premijos laurea
tui olandas pasakęs: „Aš galvoju 
taip pat, bet"... 

— Jeigu taip galvojate, tai 
ir pasirašykite. Jūs laisvas žmo
gus, — ir olandui tekę pasi
duoti, juk jis iš tiesų laisvas 
žmogus iš laisvų Vakarų. 

Savo prakaite išsimaudę ir 
vos gyvi išsiveržėme iš profeso
riaus kabinetėlio į platesnę 
erdvę aikštelėje prie liftų 
paskutiniam veiksmui — 
bendrai nuotraukai. 

Gustės p a s k a i t a apie EP 

Kadangi pasakojimas prail
go, stažuotojos Gustės paskaitą 
apie Europos Parlamentą teks 
gerokai trumpinti. Ne bėda, nes 
daugeliui Lietuvos žmonių teks 
čionai apsilankyti patiems, mū
sų grupė — tik pirmoji. Juk 
turime 13 europarlamentarų, ir 

jeigu kiekvienas kasmet pasi
kvies po 90 žmonių, žiūrėk, ko
kie būriai lietuvaičių kasmet čia 
šmirinės. Bet vieno dalyko 
nepasakyti negalima, kad po 
2008 m. įvyksiančių rinkimų 
Lietuva kar tu su kitomis ES 
narėmis į Europarlamentą tu
rės po mažiau mandatų. Todėl, 
kad per tą laiką į Europos 
Sąjungą įstos Rumunija ir Bul
garija ir, galimas dalykas, Tur
kija. O yra toks sprendimas, 
kad daugiau kaip 750 parlamen
tarų EP negalės būti. Kad atsi
rastų vietos naujiems nariams, 
visoms senbuvėms, tarp jų ir 
Lietuvai, t eks vieno kito at
sisakyti. Lietuva neteks 1 balso. 
Ir šiuose Europarlamento 
rinkimuose šalys neteko po 
keletą, kad jį gautų Lietuva ir 
kitos devynios naujosios narės. 
Tik Liuksemburgas ir Vokietija 
neprarado. Susijungus Rytų ir 
Vakarų Vokietijai, susidarė 
didesnis gyventojų skaičius. O 
kodėl nebuvo at imta mandatų iš 
Liuksemburgo, mūsų informa
toriai neturėjo paaiškinimo. 

Ir dar reikia pasakyti, kad 
po Europos plėtros, prie 15 ES 
narių prisi jungus dar 10, 
europarlamentarų nuo 626 
padaugėjo iki 732. 

— Mažosios šalys neturėtų 
skųstis, kad yra blogai atsto
vaujamos. — sakė Guste, — 
nes, pvz., vienas Vokietijos 
europarlamentaras atstovauja 1 
mln., o Liuksemburgo — 
50,000. 

Parlamente yra 222 mote
rys, o tai sudaro visą trečdalį. 
Švedžių yra netgi daugiau už 
švedus, tuo tarpu Maltos ir Kip
ro parlamentarų grupėje nėra 
nė vienos moters. 

Europos l iaudies 
p a r t i j o s grupėje 

Paskut inis oficialus susi
tikimas — su linksmu Europos 
liaudies partijos (ELP) grupės 
spaudos tarnybos darbuotoju 
Robert Fichendi, kurio pasako
jimą mums vertė Jonas Urbo
navičius. Kalbėtojas pirmiausia 

pasidžiaugė, kad Lietuva ELP 
grupėje, kur i yra didžiausia, 
nors nesudaro daugumos, yra 
labai gerai atstovaujama ir joje 
viskas suderinta: „Vienas vyras 
ir viena moteris, vienas buvęs 
prezidentas ir viena ministrė, 
vienas gerai atrodantis, kitas — 
dar geriau". ELP grupėje — 268 
nariai, t a i vienintelė grupė, 
kurioje yra atstovų iš visų 25 
šalių. Didžiausia frakcija yra 
vokiečių — 49, mažiausia danų 
— 1. „Lietuva turi dvigubai 
daugiau atstovų, — juokiasi 
kalbėtojas, — du. Visi nariai 
grupėje tur i vienodas teises. 
Grupė įkurta 1953 m., tai buvo 
krikščionių demokratų grupė iš 
6 valstybių. Ilgainiui, pamačius, 
kad grupė nedidėja, buvo priim
tas sprendimas „atsiverti toms 
politinėms partijoms, kurios iš 
principo yra panašios, bet turi 
skirtingus pavadinimus". Šiuo 
metu Europos liaudies partijos 
grupę, šalia krikščionių de
mokratų, sudaro konservatoriai 
ir pusiau liberalai. Nors EPL 
grupė narių skaičiumi nesudaro 
daugumos, bet paprastai sudaro 

daugumą ekonomikos ir aplin
kos klausimais, o nusileidžia 
kairiųjų naudai žmogaus teisių 
klausimu. 

Mūsų kalbėtojas — airis. Jis 
sako, kad EP ir nacionalinis 
parlamentas labai skiriasi, nes 
čia nėra vyriausybės, kurią 
reikėtų kasdien remti ir prak
tiškai nėra opozicijos, bet struk
tūra čia sudėtingesnė. Teisės 
aktas gali būti keletą kartų tai
somas ir keletą kartų atmeta
mas. 

— Jeigu bus priimta Kons
titucija, bus galių pasidalinimas 
t a rp Europos Parlamento ir 
Ministrų tarybos, — sako baig
damas kalbėtojas, — dėl ko 
daug metų kovojo ir EP, ir ELP. 

Klausimų buvo nemažai, 
negėda buvo dėl jaunųjų kon
servatorių klausimų, kurie rodė 
Lietuvos ir Europos politinių 
problemų žinojimą. Auga gera 
dešiniosios minties pamaina. 

Briuselis i r j o l ietuvybė 

Kaip sakė ne vienas mus 
lydėjęs, kuriam Briuselis tapo 
antraisiais namais, tai patogus 
gyventi miestas ir smagus tam, 
kas mėgsta tautų maišalynę. 
Bet, prieš įžengiantys į miestą, 
buvome įspėti garsiai netarti 
žodžio „negras", pakeičiant 
kitokiais žodžiais. Taip yra ir 
Amerikoje. Žodis „negras" žei
džia juodaodžio esmę, primena 
jam vergiją ir su vergija jį susie
ja. 

Briuselis — daugiaveidis. 
Čia pat, šalia aukštų pastatų su 
veidrodiniais langais, už kampo 
jauki vietelė su senoviniais 
namais ir pasivaikščiojimui 
skirta alėja, kur visai nekvepia 
institucijomis. Pirmą kartą 
apsilankiusiam Briuselyje, o 
tokių mūsų grupėje buvo dau
guma, miestas padarė įspūdį 
šiaurietišku didingumu — tvir
ta i ant pamatų stovinčiomis 
pilko akmens bažnyčiomis su 
neįtikėtinai grakščiais akmens 
karpiniais ir geležies ažūru 
balkonėliuose bei duryse^ 
Miesto gatvėse daug skulptūrų. 

Tai senas, kūrybingų žmonių 
kurtas miestas. Senuose pas
tatuose daug nuostabių vitražų, 
pvz., centrinėje Katedroje jie — 
iš ankstyvojo renesanso. 

Briuselis yra patogus ir 
geografine prasme. Iš jo netoli 
iki Londono — traukiniu 2 vai. 
kelio; iki Paryžiaus — 1.2 vai. Iš 
čia patogu pasiekti bet kurį 
Europos tašką. Netgi iš 
Vilniaus, nors teko nugalėti 
labai jau nepatogius lenkiškus 
kelius. O jeigu jau kalba išėjo 
apie kelius, tai tokių kelių kaip 
Belgijos, tikriausiai nėra niekur 
kitur. O išskirtiniai jie todėl, 
kad didžiosios magistralės viso
je šalyje naktimis yra apšvies
tos. Belgai turi net 4 atomines 
elektrines ir nori išnaudoti visą 
jų gaminamą energiją. Tai štai 
kodėl europiečiai, o t a rp jų 
turėtų būti ir belgai, nori 
uždaryti mūsų Ignalinos ato
minę elektrinę — kad pirktume 
iš jų, — tuoj išlenda mintis, 
kurią kartoja Visagino elek
trinės uždarymo priešininkai. O 
kodėlgi ne. 
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EUROPA 

RYGA 
Latvijos Aukšč iaus i ame 

Teisme baigė darbą Reabilitavi
mo skyrius, kuris nuo 1991 m. 
išdavė reabilitacijos pažymėji
mus maždaug 12,500 sovietų 
valdžios metais nuteistųjų poli
tiniais motyvais. 2,545 žmones 
atsisakyta reabilituoti. Tikslūs 
skaičiai bus paskelbti ki tų metų 
gegužę, kai teismas susis temins 
visą medžiagą pagal abėcėlę ir 
perduos į Valstybinį archyvą. 
Nuo sovietinių represijų Latvi
joje nukentėjo apie 200,000 
žmonių, iš jų pagal teismų nuo
sprendžius beveik 50,000 buvo 
ištremti. 

LONDONAS 
į ta r iamies iems, sulaiky

tiems pagal Didžiosios Britani
jos kovos su terorizmu įstatymą, 
atstovaujantys advokatai keti
na ats is ta tydindami pareikšt i 
protestą dėl šio įs tatymo, kurį 
šalies aukščiausios instancijos 
teismas prieš kelias dienas pa
vadino neteisėtu. I a n 'McDo
nald, vienas iš „specialiųjų ad
vokatų", kuriems leista nagri
nėti su teror izmu susi jus ius 
klausimus, apie savo sprendimą 
atsistatydinti paskelbė laikraš
tyje „The Mail on Sunday". Tokį 
sprendimą jis priėmė po to, kai 
lordai teisėjai ketvirtadienį bal
sų santykiu 8:1 nusprendė , kad 
devynių užsieniečių sulaikymas 
vadovaujantis šiuo į s ta tymu pa
žeidė įsipareigojimus dėl žmo
gaus teisių. 

TBILISIS 
Gruzijos p rez iden tas Mi-

chail Saakašvil i a t s i sako ko
mentuoti Ukrainoje vyksiančius 
r inkimus, bet y ra užs i r išęs 
oranžinį — opozicijos kandidato 
į Ukrainos prezidentus Viktor 
Juščenko šalininkų spalvos — 
kaklaraištį ir šaliką. M. Saa
kašvili pirmadienį ap lankė uk
rainiečių ir gruzinų mokyklą 
Tbilisyje. Po susitikimo su vai
kais Gruzijos prezidentas neat
sakė į žurnal i s tų k l aus imus 
apie gruodžio 26 d. įvyksiančius 
pakartotinius r inkimus. 

chail Chodorkovskij mano, kad 
pa rdavus , ,Juganskneftegaz" 
buvo sunaikinta efektyviausia 
Rusijos naftos kompanija. ,,'Ju-
ganskneftegaz' parduota pagal 
geriausias dešimtojo dešimtme
čio tradicijas. Valdžia sau pasi
dovanojo puikią kalėdinę do
vaną — sunaikinta efektyviau
sia Rusijos naftos kompanija", 
pirmadienį pareiškė M. Cho
dorkovskij . M. Chodorkovskij 
taip pat išreiškė viltį, kad vi
suomenė bus neabejinga „Ju
kos" darbuotojų likimui. „Ju
kos" vadovas taip pat priminė 
savo buvusius kolegas, „sėdin
čius kamerose ar priverstus pa
likti tėvynę ir šeimas", „žmo
nes, dėl viso to prieš pat Naujus 
metus l ikusius be darbo užmo
kesčio". 

nan ai Zurfi. Per minėtą išpuolį, 
sprogus mirtininko vairuoja
mam automobiliui, žuvo 52 
žmonės, o dar daugiau kaip 140 
buvo sužeisti. Žinoma, kad ma
žiausiai vienas sulaikytas as
muo turėjo užsienietišką arabų 
valstybės pasą. Panašus spro
gimas buvo įvykdytas ir ne
toliese esančiame Karbala mies
te, kur žuvo mažiausiai 14 ir 
buvo sužeista dar beveik 60 
žmonių. Abu šie sprogimai nu
griaudėjo netoli vienų svar
biausių šiitų šventovių. 

PIETŲ AMERIKA 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Sekmadienį ' buvo svarsto

ma, a r savo poste turėtų likti 
gynybos sekre tor ius Donald 
Rumsfeld, nes vis labiau ginči
jamasi dėl jo vadovavimo JAV 
karo veiksmams Irake. JAV se
natorius Chuck Hagei tapo dar 
vienu į t ak ingu respublikonu, 
pare i škus iu nepasitikėjimą 
Pentagon vadovu. Tačiau jis ne
paragino gynybos sekretoriaus 
atsistatydinti ir sakė, kad tai 
tur i padaryt i JAV prezidentas 
George W. Bush. 

NEW YORK 
JAV farmacijos milžinė 

„Pfizer" ketina nedelsdama ne
ribotam laikui nutraukt i savo 
vaistų nuo skausmo „Celebrex" 
reklamavimą galimiems pirkė
j a m s , nau jaus iems tyr imams 
parodžius, kad didelė šių vaistų 
dozė didina širdies infarkto rizi
ką, rašo JAV dienraštis „The 
New York Times". Tačiau „Pfi
zer" ir toliau reklamuos „Cele-
brex" bendrosios praktikos gy
dytojams. Be to. bendrovė tvirti
na neket inant i tuojau pat atsi
sakyti šių vaistų. 

SANTIAGO 
Buvęs Čilės diktatorius Au

gusto Pinochet, kuris patyrė in
sultą ir buvo paguldytas į ligo
ninę, atgavo sąmonę. A. Pino
chet patyrė insultą Apeliaci
niam teismui rengiantis pa
skelbti sprendimą dėl kaltinimų 
buvusiam diktatoriui krimina
liniais nusikaltimais, kurie bu
vo įvykdyti per 17 metų trukusį 
jo valdymą. 89 metų A. Pinochet 
jau seniai susiduria su įvairio
mis sveikatos problemomis ir 
serga diabetu. A. Pinochet svei
kata smarkiai pablogėjo praėjus 
mažiau nei savaitei po to, kai fe
deralinis teisėjas nurodė suimti 
buvusį diktatorių dėl jo vaid
mens 8-ojo dešimtmečio operaci
joje „Condor". 

DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 21 d., a n t r a d i e n i s 

AFRIKA 

RUSIJA 

MASKVA 
Buvęs „Jukos" vadovas Mi-

ARTIMIEJI RYTAI 
i J 

NAJAF 
Irako Najaf mieste po sek

madienį įvykdyto mirtininko iš
puolio buvo sulaikyta 50 įtaria
mų sukilimo dalyvių, pranešė 
provincijos gubernatorius Ad-

NAIROBI 
Sudano viceprezidentas Ali 

Osman Taha ir sukilėlių vado
vas John Garang atkakliai 
stengiasi iki paliaubų termino 
pabaigos šį mėnesį sudaryti ga
lutinį taikos susitarimą, pirma
dienį sakė pareigūnai. Šios de
rybos vyksta Kenijos šiaurės va
karuose esančiame Naivasha 
mieste. Kenijos atsargos gene
rolas Lazaro Sumbeiywo pa
aiškino, kad paliaubos lapkričio 
30-ąją buvo atnaujintos ir kad 
jos turi baigtis gruodžio 31-ąją. 
Praėjusį mėnesį Sudano •vyriau
sybė ir Sudano liaudies išvada
vimo judėjimas raštu pažadėjo 
J T Saugumo Tarybai iki šių 
metų pabaigos pasirašyti susi
tarimą, kuriuo būtų užbaigtas 
21 metus trukantis konfliktas, 
dėl kurio ypač kenčia Darfur re
giono gyventojai. 

Valstybės sienos saugomos geriau, tačiau neekonomiškai 

Atkelta iš 1 psl. 
kurios 1999 m. buvo numatytos 
šaukt in iams k a r i a m s apgy
vendinti, tapo nereikalingos. 

VSAT vado teigimu, 2005 
m. pradžioje užkardos bus su
mažintos ir pritaikytos šiandie
ninėms VSAT reikmėms. 

Anot Valstybės kontrolės , 
neefektyviai ir neekonomiškai 
buvo naudojamos lėšos, skirtos 
valstybės sienos stebėjimo ir 
kontrolės įrangai įsigyti iš kom
panijos „Thomson-CSF". Šio 
projekto vertė — 7.6 mln. JAV 
dolerių. Be to, šios įrangos nau
dojimui už 2.6 mln. Lt buvo pas
tatyta dešimt 33 met rų aukščio 

bokštų. Juose sumontuota nak
tinio stebėjimo įranga veikė ne
efektyviai, dažnai gedo ir jau 
kelerius me tus nenaudojama. 

Du iš dešimties bokštų šiuo 
metu apskri tai nebenaudojami, 
o aš tuoni — nepakankamai 
efektyviai. Kontrolieriai nusta
tė , kad sutar t i s su kompanija 
„Thomson-CSF" skiriasi nuo 
skelbto tarptaut in io konkurso 
sąlygų ir patvirt intų jo rezulta
tų. Be to, VSAT įsigijo kito, nei 
paraiškoje konkursui nurodė 
pardavėjas , modelio nakt inio 
stebėjimo kamerų. Už jau ke
lerius m e t u s nebenaudojamą 
įrangą valstybei dar teks mo

kėti iki 2007 m. 
Anot valstybės kontrolierių, 

VSAT padaliniai nepakankamai 
aprūpinti automobiliais, radijo 
ryšio priemonėmis, kompiuteri
ne technika, stinga tarnybinių 
šunų. tačiau dalį valstybės sie
nų apsaugai skirtų lėšų VSAT 
ne pagal paskirtį panaudojo sa
vo poilsio namų įrengimui. 

J. Jurgelis neigė, jog VSAT 
įsirengė poilsio namus. 

„Neturime nė vienų poilsio 
namų, bet tam tikrose užkardo
se įrengtos patalpos, kuriose pa
reigūnai gali pailsėti, tačiau 
šios patalpos taip pat naudoja
mos mokymo tikslais," sakė jis. 

Per Kalėdų šventę Prezidentūroje susižalojo vaikas 

Vilnius , gruodžio 20 d. 
(BNS) — Sekmadienį Preziden
tūroje vaikams surengtoje Kalė
dų šventėje nukri tęs iš 2-o aukš
to susižalojo 11-metis mokslei
vis. 

Vilniaus miesto vyriausiojo 
policijos komisar iato teigimu, 
vaikui lūžo šlaunikaulis , stipin-

kaulis, jis susimušė galvą. Ber
niukas dėl t raumų paguldytas į 
ligoninę. 

Nelaimės aplinkybes tiria 
sostinės 3-asis policijos komisa
riatas. 

Prezidento spaudos tarnyba 
pirmadienį pranešė, kad prezi
dentas Valdas Adamkus kalbė

josi su susižalojusio ketvirtoko 
mama ir pareiškė apgailestavi
mą dėl nelaimingo atsitikimo. 

Kasmet Almos Adamkienės 
prieš Kalėdas rengiamoje šven
tėje Prezidentūroje sekmadienį 
dalyvavo apie 200 jos globojamų 
moksleivių iš visos Lietuvos 
miestų bei miestelių. 

Pritarta Sausio 13-osios nukentėjusiųjų pensijų didinimui 

Vilnius , gruodžio 20 d. 
(BNS) — Pirmadienį posėdžia
vusi Darbo partijos frakcija pa
reiškė pri tarianti Vyriausybės 
siūlymui, kad per Sausio 13-
osios įvykius nukentė jus iems 
asmenims bei žuvusiųjų ar

timiesiems būtų mokamos dvi
gubai didesnes pensijos. 

Pensijų didinimui ki tais 
meta i s gali prireikti apie 
800,000 litų. 

Praėjusią savaitę socialde
mokrato Algirdo Syso vadovau

jamas Socialinių reikalų ir dar
bo komitetas (SRDK) nepritarė 
Vyriausybės pateiktoms patai
soms. 

Tuomet Darbo partijos frak
cijos atstovai balsavo prieš pa
taisas. 

TRISDEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Daug metų prabėgo. 
Pasigendame dažnai. 
Tik praeities pėdsakai 
liks gyvi širdyje. 

A t A 
VITAS 

VACLOVAS 
PLIOPLYS 

Šv. Mišiose Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje 
gruodžio 26 d. 10:30 vai. r. bus prisimintas. 

Liūdi: žmona Vincė, sūnūs Audrius, Algis, Vitas su 
šeimomis, dukros Ramutė, Rasutė.O su broliais Valentu iš 
Rockfordo ir su Albinu iš Toronto jau susitikęs „anapus 
saulės". 

Pažine Vitelį, prisiminkite savo maldose. 

Lietuviška vėliava prie 
AUDRONĖ 

Atkelta iš 6 psl. 
Be to, sako, Belgija yra 

išplėtojusi geležinkelių trans
portą. Paklausti mūsų jaunieji 
tautiečiai, ka ip leidžia lais
valaikį, sako sėdą į traukinius 
ir važiuoja ekskursuoti po 
gražius Belgijos ir aplinkinių 
valstybių miestelius ir miestus. 
J geležinkelių transportą inves
tuojama daug lėšų, todėl 
traukiniai modernūs, greiti. 

Pastarųjų rinkimų duome
nimis, Briuselyje gyvena apie 
400 Lietuvos piliečių. Tiek buvo 
įtrauktų į rinkimų sąrašus. Į tą 
skaičių įeina ir EP bei atstovy
bės prie ES tarnautojai bei jų 
šeimų nariai. Taigi nuolatinė 

Europos Parlamento 
V. ŠKIUDAITĖ 

lietuvių bendruomenė nėra 
didelė. Mūsų trumpos vieš
nagės Briuselyje metu neteko 
susidurti nei su vienu vietiniu 
lietuvaičiu. Ir žinių apie lietu
vius mums nepavyko surasti. 
Tai galėtų būti kitos kelionės 
tikslas. 

Briuselis — gražus miestas, 
o Belgija — puiki šalis. 

Kas galėjo pagalvoti, kad 
mes į Europą važiuosim be 
partkomo ir profsąjungos re
komendacijų... Jaunimui to 
nesuprasti... Dabar dar tik len
kai ir vokiečiai įtariai pasižiūri 
į tavo pasą, o toliau skraidyk po 
Europą, kaip paukštis. 

Ne vien auksinis 
menas 

Vilniaus Auksakalių gil
dijos galerija „Meno niša" 
švenčia dviejų metų gimtadienį. 
Šia proga gruodžio 3 d. čia 
atidarytos trys parodos; antroji 
tarptautinė emalio meno paro
da „Pamario ženklai", ekspozici
ja „Auksinis menas II" ir paroda 
„Vienas gramas aukso". 

Kasmet, švenčiant galerijos 
gimtadienį, tradiciškai ren
giamos parodos, kuriose kvie
čiami dalyvauti pirmosios ga
lerijos parodos „Auksas mene" 
autoriai ir menininkai, tapę 
ištikimais šios galerijos bičiu
liais. 

Prieš dvejus metus į parodą 
„Auksas mene" buvo pakviesti 
žinomi Lietuvos dailininkai, 
savo kūriniuose naudojantys 
taurųjį metalą — auksą. Ši pa
roda visuomenei buvo kiek 
netikėta, nes tarp jos autorių 
vyravo ne juvelyrai, o įvairių 
vaizduojamojo meno kūrėjai, 
savaip interpretavę pasiūlytą 
„aukso" temą. 

Antroji metinė paroda buvo 
pavadinta „Auksinis menas". 
Joje eksponuotas žinomų Lie
tuvos menininkų kūrybos 
„aukso fondas". Prieš metus 
dailininkai pristatė geriausius 
savo kūrinius, sukurtus nepri
klausomybės laikotarpiu ir 
nepatekusius į privačias kolek
cijas, neišvežtus į užsienį, bet ir 
nepatekusius į valstybinių 
muziejų rinkinius. 

Šiemet proginė paroda 
„Auksinis menas II" eksperi
mentui sukvietė ištikimus 
„Meno nišos" autorius. Garsus 
tapytojai, grafikai, keramikai, 
tekstilininkai buvo paakinti 
sukurti juvelyrinius dirbinius, 

kuriuose atsispindėtų individu
ali jų kūrybos stilistika ir meni
nis braižas. Šiai kūrybinei pro
vokacijai pasidavė tapytojai 
Šarūnas Sauka, Dalia Kasčiū
naitė, keramikė Jolanta Kva-
šytė, grafikas Marius Jonutis ir 
keramikė Nomeda Marčėnaitė, 
tekstilininkė Eglė Bogdanienė 
ir jos vadovaujamas Vilniaus 
dailės akademijos tekstilės ka
tedros studentės. 

Pasak galerijos šeimininkių 
Dianos Stomienės ir Marytės 
Gurevičienės, kasmetinė galeri
jos paroda aukso tema visada 
tampa Lietuvos meninio gyve
nimo įvykiu, nes atveria kas
kar t vis naujas raiškos galimy
bes kūrėjams ir pateikia didelį 
estetinį malonumą žiūrovams. 
Tačiau šiemet metinių proga 
Auksakalių gildijos galerija 
„Mano niša" savo programą 
papildė dar dviem parodomis, 
kurios siejasi ir su galerijos 
veikla Vilniaus miesto savi
valdybės Dailiųjų amatų, etno
grafinių verslų ir mugių pro
gramoje. 

Greta parodos „Auksinis 
menas II" parengtoje ekspozici
joje „Vienas gramas aukso" savo 
kūrinius pristato žinomi 
Lietuvos juvelyrai, taip pat 
rodoma šį rudenį Kintuose 
vykusio tarptautinio emalio 
miniatiūrų simpoziumo 
„Pamario ženklai" dalyvių 
darbų kolekcija. Grupė juvelyrų 
pamaryje unikalia emalio tech
nika kūrė darbus, kuriuose 
įkūnijo pamario krašto legen
das, istoriją, tradicijas, gamtos 
impresijas, specifinius šio kraš
to ženklus ir simbolius. 

(Elta) 

Remkite ir platinkite 

katalikišką spaudą 

TME LITHUANIAN WORLD VVIDE DAIlv 

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

Motinos Meilė yra Dievo dovana ir J i amžinai gyvens 
Jos vaikų širdyse 

A t A 
EUGENIJA 

SIMANAVIČIŪTĖ 
RAGAŽINSKIENĖ 
1913.LX.19 - 2003.XII.27 

Jau prabėgo metai, kaip mūsų brangi ir mylima Ma
mytė, Mamulė, Močiutė, Sesutė iškeliavo Amžinybėn. Gi
musi ir užaugusi Suvalkijoje, Šilsodžio km., Gražiškių 
valsč., Vilkaviškio apskrityje, po karo audrų gyveno 
Aukštaitijoj, Žemaitijoje, Kaune, Ilguvoje ir kitur. Dabar 
ilsisi Žemaitijoje, Kelmėje. 

Visą gyvenimą ilgėjosi savo išdraskytos Tėviškės, už 
Atlanto karo audros nublokštų artimųjų, kuriuos, 1988 m. 
atvykusi aplankyti į Kanadą ir Ameriką, jau ne visus pa
matė. Nutilo didi širdis sutalpinusi tiek skausmo, ilgesio 
ir meilės savo artimiesiems. Su gilia meile ir dėkingumu 
kasdien prisimename Ją maldoje. 

Už a'S'a Eugenijos sielą šv. Mišios mirties metinių pro
ga bus aukojamos 2004 m. gruodžio 26 d. 9 vai. Palai
mintojo Jurgio Matulaičio Lietuvių katalikų misijoje Le-
monte, IL; gruodžio 27 d. 8 vai. Lietuvoje, Kauno Pane
munės bažnyčioje, ir tuo pačiu laiku Kelmės bažnyčioje, 
taip pat Toronte, Kanadoj artimiausiu metu. Ilsėkis ra
mybėje brangi Motule, Močiute, Sesele. Prašome prisimin
ti a t a Eugeniją maldoje. 

Nuliūdę sūnūs Antanas ir Povilas Ragažinskai, 
dukra Aldona Ragaž inska i tė -Jakšev ič ienė su šei
momis , brolis Rev. Augustinas Simanavičius, OFM, 
sesuo Zuzana Simanavičiūtė-Rajeckienė i r brol iai 
P e t r a s ir A l g i m a n t a s Simanavičiai su še imomis 

A t A 
ELENAI SOBELYTEI 

MILKOVAITIENEI 
mirus, jos vyrą KAROLĮ, Lietuvių rašytojų drau
gijos narį ir šeimos artimuosius, nuoširdžiai 
užjaučia 

LRD valdyba 

Vargonų virtuozui 

At A 
JONUI ŽUKUI 

mirus, jo žmonai ELENAI ir sūnui dr. ALGIUI 
su šeima, reiškiu gilią užuojautą ir drauge 
liūdžiu. 

Laima Platerienė 

A t A 
Vet. dr. TADUI PALIONIUI 

netikėtai užbaigus žemišką kelionę, netektyje 
giliai liūdinčius mylimą žmoną GAILUTĘ, duk
ras DAIVĄ ir LINĄ su šeima, sūnų TOMĄ nuo
širdžiausiai užjaučiame ir jungiamės jų skaus
me. 

Stasė Semėnienė 
Nijolė Semėnaitė ir David Etzivileriai 

PADĖKA 
A t A 

JADVYGA KUPSTYTĖ 
RUTKIENĖ 

Mūsų mylima mama mirė 2004 m. spalio 27 d. 
Dėkojame giminėms, draugams ir artimiesiems už atsi
lankymą koplyčioje ir kapinėse, už jų aukas ir gėles. 

Liūdinčios d u k r o s i r j ų šeimos 

http://1913.LX.19
http://2003.XII.27
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE V. Ušackas: „Svarbu išlaikyti saitus 
tarp lietuviu - iuk mūsų 

PRANEŠAME, jog „Draugo" 
redakcija nedirbs ketvirtadienį 
ir penktadienį. Šeštadieninis 
leidimas su kultūriniu priedu 
bus spausdinamas trečiadienį. 
Redakcijos darbuotojai sveikina 
visus skaitytojus ir Kalėdų nuo
taikoje linki Dievo palaimos. 

ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS 
GIMIMO BAŽNYČIOS KALĖDŲ 
TVARKARAŠTIS: 
G r u o d ž i o 24 d. šv. Mišios -
7:30 v.r. ir 12 v. (vidurnaktį) 
lietuvių kalba; 8:30 v.r. ir 5 v.v. 
anglų kalba. 
G r u o d ž i o 25 d. šv. Mišios - 8 
v.r. ir 10:30 v.r. lietuvių kalba; 9 
v.r. ir 12:15 v.p.p. anglų kalba. 

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ LIUTE
RONŲ TĖVIŠKĖS PARAPIJOS 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PAMALDŲ 
TVARKA (6641 South Troy 
Street, Chicago, EL, teL 773-471-
1599, kun. Jonas Liorančas): 
P e n k t a d i e n į , g r u o d ž i o 24 d., 
6 v.v. Kūčių vakaro pamaldos 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Šeš t ad ien į , g ruodž io 25 d., 
10 v.r. Kalėdų pamaldos lietu
vių ir anglų kalbomis. 
Sekmad ien į , g r u o d ž i o 26 d., 
10 v.r. pokalėdinės pamaldos 
lietuvių kalba su šventa 
vakariene. 
Visi kviečiami dalyvaut i su 
šeimomis. 

PAL. JURGIO MATULAIČIO 
MISIJOS ŠVENČIŲ TVARKA: 
G r u o d ž i o 24 d. - nuo 3 v.p.p. 
iki 5 v.v. bus klausoma išpa
žinčių. 
10:30 v.v. giesmių įžanga į 
Kalėdas. 
11 v.v. Bernelių Mišios. 
G r u o d ž i o 25 d. - šv. Mišios 9 
v.r. , 11 v.r. ir 6 v.v. 
5 v.v. bus klausoma išpažinčių. 
G r u o d ž i o 31 d. - 7 v.v. padė
kos šv. Mišios. 
Sausio 1 d. - šv. Mišios 8 v.r. ir 
7 v.v. 

ZIONO LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
PARAPIJOS KALĖDŲ PAMALDŲ 
TVARKARAŠTIS: 
Antradienis, gruodžio 21 d., 
4 v.p.p. „Spindulėlio" Kalėdų 
šventė. Vaikučių programėlė su 
Kalėdų seneliu. 
P e n k t a d i e n i s , g r u o d ž i o 24 d. 
- Kūčios. 5 v.v. Pamokslai lietu
vių ir anglų kalbomis. 
Šeš tad ien i s , g r u o d ž i o 25 d. -
Kalėdos. 10 v.r. kalėdinės pa
maldos anglų kalba. Giesmės 
giedamos pagal maldininkų 
pageidavimus. 11 v.r. kalėdinės 
pamaldos lietuvių kalba. Gies
mės giedamos pagal maldi
ninkų pageidavimus. 
Sekmad ien i s , g r u o d ž i o 26 d.. 
1-as sekmadienis po Kalėdų. 9 
v.r. pamaldos vokiečių kalba. 10 
v.r. pamaldos anglų kalba. 11 
v.r. pamaldos lietuvių kalba. 
P e n k t a d i e n i s , g r u o d ž i o 31 d. 
- Naujų metų išvakarės. 6 v.v. 
pamaldos anglų kalba su šventa 
vakariene. 

POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II 
vis ragina giliau pažinti mūsų 
Išganytoją Jėzų Kristų. Norint 
Jį pažinti, reikia pažinti Šv. 
Raštą, kuris vadinamas Dievo 
laišku žmonėms. Tam yra ruo

šiama Biblijinę stovykla 1-6 
skyrių vaikams. Stovyklai va
dovaus Pal. Jurgio Matulaičio 
vaikų Mišių pastoracijos gru
pelė kar tu su kun . Vaidotu 
Labašausku ir jaunais savano
riais. Stovykla vyks Ateitininkų 
namuose, 12690 Archer Ave., 
Lemonte, gruodžio 2 7 - 2 8 d., 
nuo 9 v.r. iki 5 v.p.p. Informa
cija ir registracija vyks per 
Grasildą, tel 708-352-3405 , 
grasilda@sbcglogal.net, ir seselę 
Laimutę, tel. 630-243-1070, 
s.laimute.juno.com. 

ADVENTO IR KALĖDŲ PAMAL
DŲ TVARKA JĖZUITŲ KOPLY
ČIOJE: Gruodžio 24 d., 4 v.p.p. 
Kūčių dieną p rakar t ė l ė s pa
šventinimas ir Bernelių šv. 
Mišios. Po pamaldų vieni kitus 
sveikinsime laužydami kalė
daičius. Po apeigų visi vyk
stame į namus valgyti Kūčių 
vakarienės. Gruodžio 26 d. po 
10:30 šv. Mišių vaikų ir suau
gusių meninė programa „Dova
na Kūdikėliui Jėzui" . Žada 
dalyvauti ir Kalėdų senelis. 
Koncertui pasibaigus rinksimės 
į Jėzuitų svetainę. Visi laukiami. 

GRUODŽIO 31 D., 7:30 V.V. visi 
kviečiami į Šaulių namus pras
mingai palydėti senus metus ir 
iškilmingai sutikti Naujuosius 
2005 metus. Išpuoštoje salėje 
vaišinsimės pikantišku maistu, 
bus dovanėlės ir linksmybės. 
Koncertuos ir šokiams gros 
Ričardo Šoko muzikinė grupė. 
Dėl vietų kreiptis vakarais į 
Ritą, tel. 708-388-3178, arba 
sekmadieniais Jaunimo centro 
kavinėje. Kaina asmeniui 60 
dol. Paskubėkite, vietų skaičius 
mažėja. 

GRUODŽIO 30 D., 9 V.R. Pietų 
Bostono lietuvių piliečių klube 
ruošiamas JAV Lietuvių jauni
mo sąjungos metinis suvažiavi
mas. Suvažiavimo programa 
įdomi ir turininga, o vakare 
laukia linksma vakaronė. Išsa
mesnę informaciją suteiks Aras 
Mattis: mattis@students.uiuc. 
edu, arba tel. 217-359-2276. 

GRUODŽIO 31 D. KVIEČIAME 
sutikti 2005-uosius metus Pa
saulio lietuvių centro ruošia
mame pokylyje, kuriame gros 
broliai E. ir V. Švabai, maistą 
ruoš Bravo LTD. 8 v.v. - koktei
liai, 9 v.v. - vakarienė. Norin
tiems užsisakyti vietas, skam
binti I. Kazlauskienei, tel. 630-
257-8346 , arba V. Gvildienei, 
tel. 630-271-9136. 

2005 M. SAUSIO 13 D., PLC, 
Lemonte. Lietuvių dailės mu
ziejuje, įvyks Sausio 13-osios 
minėjimas. Prisiminsime ir pa
gerbsime žuvusius tautiečius 
skaitiniais ir menine programa. 
Rengia JAV LB Kultūros taryba. 

Švietimo p remija 
JAV LB Švietimo taryba 

ruošiasi skirti „Švietimo pre
miją" mokytojui, kuris ilgus 
metus dirbo švietimo darbą 
JAV lituanistinės mokyklose. 
Kviečiame lietuvių visuomenę 
siūlyti kandidatus iš šiuo metu 
JAV gyvenančių lituanistinių 
mokyklų mokytojų, kurie 
pasižymėjo lietuviško švietimo 
srityje, vadovėlių bei knygų lei
dime, redagavime ir ilgus 
metus dirbo arba tebedirba 
mokytojo/vedėjo darbą lituanis
tinėse mokyklose. Pasiūlymus 

siųsti iki š. m. gruodžio 31 d. 
adresu: Lithuanian Education 
Council 1501 Valecroft Ave. 
Westlake Village, CA 91361. 
Vertinimo komisiją sudaro JAV 
Švietimo taryba, kurios pirmi
ninkė yra Dalilė Polikaitienė. 

Švietimo premija 2001 me
tais buvo į teikta mokytojui 
Jonui Kavaliūnui; 2002 m., 
dirrktoriui Juliui Širkai, 2003 
m., Stasei Petersonienei, 2004 
metų Švietimo premijos mece
natas yra Lietuvių fondas. 

JAV LB Š v i e t i m o t a ryba 

t!k trys milijonai / / 

Vygaudas Ušackas su žmona Loreta pokylyje. 

Prigęsta šviesos. Šurmu
liuojančių žmonių balsus už
gožia klasikinės muzikos me
lodija. Keturi milžiniški ekra
nai, pakabinti palubėse, prade
da rodyti filmą, arba, tiksiau 
sakant, nuotraukų montažą iš 
Vygaudo Ušacko gyvenimo. 
Vaikystės akimirkos, laiminga 
šeima, diplomato darbas... 

Staiga muzikos akordai 
įgauna veržlumo, ekrane viena 
po kitos pasirodo nuotraukos, 
kur Lietuvos Respublikos am
basadorius JAV ir Meksikai 
Vygaudas Ušackas įvairių dip
lomatų apsuptyje, susitiki
muose su valstybių preziden
tais. Ambasadoriaus darbas -
ne tik diplomatiniame lygyje 
reprezentuoti valstybę. Labai 
svarbūs yra neoficialūs susitiki
mai, kur ir išryškėja didžioji 
ambasadoriaus aistra - sportas. 

Tuomet pasigirsta labai jau 
artimas ausiai, ne vieną kartą 
girdėtas ir dainuotas - krep
šininkų himnas. Ne atsitiktinai, 
mat Lietuvos Respublikos 
ambasadorius - „užkietėjęs" 
krepšininkas. 

Štai taip, gruodžio 19 d., 
iškilmingo pokylio metu Wi-
llowbrook Ballroom salėje, Wi-
llow Springs, sakyčiau, labai 
originaliai buvo pristatytas 
„Metų žmogus". 

Kas tai per nominacija? 
Jau 38 metus iš eilės Bal-

zeko lietuvių kultūros muziejus 
Čikagoje renka labiausiai nusi
pelniusį Lietuvai asmenį. Šiais 
metais, už indėlį integruojant 
Lietuvą į Europos Sąjungą bei 
NATO, už Lietuvos vardo 
garsinimą JAV, taip pat už 
pasiaukojamą darbą Lietuvos 
labui, metų žmogumi išrinktas 
Vygaudas Ušackas. 

Pasveikinti diplomato į po
kylį atvyko JAV senatorius Ri-
chard J. Durbin, JAV kongreso 
nariai John Shimkus bei Wi-

Cicero ir apylinkių lietu
viai, kurie lanko mūsų tau
tiečių pastatytą Šv. Antano 
bažnyčią Cicero, džiaugiasi jų 
dvasios vado — kun. dr. Kęs
tučio Trimako sugrįžimu. Jis, 
kaip ir kiekvieną rudenį, trims 
mėnesiams (nuo rugsėjo iki 
gruodžio pradžios) buvo išvykęs 
į tėvynę ir ten dėstė aukšto
siose mokyklose įvairiuose 
Lietuvos miestuose, daugiausia 
laiko praleisdamas Kaune. 

Nepaisant kad, jam būnant 
Lietuvoje, ciceriečiams patar
navo k i tas labai mėgiamas 
dvasiškis kun. Jaunius Kelp
šas, tačiau šis, dėl pamaldų 
paankstinimo savoje parapijoje 
— Brighton Parke, turėdavo 
labai skubėti ir negalėdavo 
skirti daugiau laiko Cicero 
lietuviams. 

Sugrįžęs i namus, kun. dr. 
K. Trimakas po gruodžio 12 d. 
bažnyčioje aukotų Mišių para
pijos buvusios mokyklos pas
tate susirinkusiems lietuviams, 
kaip j is išsireiškia, .davė 
ataskaitą" už išvykos metu 

lliam Lipinski, Lenkijos gene
ralinis konsulas Čikagoje 
Francizek Adamczyk, Kanados 
generalinė konsule Čikagoje 
Anne Charles, LR generalinis 
konsulas Čikagoje Arvydas 
Daunoravičius, Lietuvos garbės 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza bei daug kitų garbingų 
svečių, tarp kurių buvo ir pats 
Balzeko kultūros muziejaus 
savininkas Stanley Balzekas, 
Jr . Lietuvos Respublikos minis
tras pirmininkas Algirdas Bra
zauskas, kviestas į pokylį, at
siuntė Stanley Balzekui, J r . 
laišką, kuriame rašo: „Apgai
lestauju, tačiau dėl įsipareigoji
mo dalyvauti kitame renginyje 
negalėsiu pasinaudoti Jūsų 
kvietimu. Tačiau leiskite palin
kėti visokeriopos sėkmės Jūsų 
nuoširdžioms pastangoms puo
selėti lietuvybę Amerikoje plė
tojant Jūsų įkurto muziejaus, 
tapusio iškiliu lietuvių kultūros 
ir informacijos centru, veiklą 
bei atstovaujant Lietuvos Res
publikos garbės konsulo Palm 
Beach pareigose". 

Pokylio vedėja Sigita Bal-
zekienė pasveikino susirin
kusius, suteikdama žodį kvies
tiniams svečiams. 

Didelę pagarbą ambasado
riui pareiškė JAV Kongreso 
narys John Shimkus. Atvykęs į 
pokylį tiesiai iš lėktuvo, J. 
Shimkus pasveikino ambasa
dorių, pažymėdamas jo pastan
gas siekiant JAV prezidento bei 
Kongreso pritarimo dėl Lie
tuvos narystės NATO. Na, žino
ma, buvo paminėtas amba
sadoriaus pomėgis - krepšinis. 
J. Shimkus padovanojo Vygau-
dui Ušackui krepšinio marški-
nėklius o ambasadoriaus vai
kams krepšinio kamuolį. 

JAV senatorius Richard J. 
Durbin prisiminė, kaip pirmą 
kartą pamatė Vygaudą, į amba
sadą atvykusį su žmona Loreta 

ir dviem vaikais . Ambasado
riaus sūnus atrodė labai nusi
minęs, - pasakojo R. Durbin. 
Tik sužinojęs, kad Amerikoje 
galės žaisti lietuvių krepšinio 
komandoje, va ika s pra l inks
mėjo. Senatorius prisiminė taip 
pat tuos laikus, kuomet kalbė
damas su Vygaudu Ušacku 
svarstė galimybę, t ik galimybę, 
jog Lietuva pr is i jungs pr ie 
NATO. Dabar ta i - realybė, ir 
senatorius mato didelį Vygaudo 
Ušacko nuopelną tame. 

,Metų žmogus", LR amba-. 
sadorius JAV Vygaudas Ušac
kas, prisiminė, kaip prieš kele
tą metų S. Balzekas, J r . jo pak
lausė: kokią jis ma tąs Lietuvos 
ateitį? Dabar , dėkodamas už 
apdovanojimą, ambasador ius 
atsakė: 

„Individo laisvė, visuotinė 
gerovė, tau t i škumo stiprinimas 
bei valstybingumo puoselėjimas 
yra ateities Lietuvos vertybiniai 
ramsčiai. Nuo nea tmenamų lai
kų visuotinės gerovės ir asme
ninės laisvės idėjos dažnai 
sudarė pr iešingų politinių 
srovių filosofinius pagr indus . 
Tačiau mūsų kraš to bei kitų 
pereinamosios ekonomikos ša
lių patirtis liudija, kad būtent 
asmeninė laisvė ir visuotinė 
gerovė yra svarbiausi vienas 
kitą sąlygojantys veiksniai . 
Kaip niekur, tai matyt Lietu
voje. Akivaizdu, kad asmuo, 
kaip individas, sugebės laisvai 
ir pelningai re ikš t i s , jei tuo 
pačiu metu stiprės visuomenės 
narių moral inės vertybės bei 
ekonominė gerovė. Todėl, mano 
nuomone, mūsų bendros pas
tangos turi būti nukreiptos tam, 
kad išnaudotume atkurtos lais
vos Lietuvos kiekvienam indi
vidui suteiktas galimybes kurti 
visuotinės gerovės valstybę. 
Tokią Lietuvos Respubliką, 
kurioje j a u n a s ir senas, mies
tietis ir kaimietis , lietuvis ir 

ŠVENTINIAI 
SVEIKINIMAI 

A l e k s a s i r E l e n a K a r a l i ū n a i sveikina visus gimines, 
d raugus ir pažįstamus šv. Kalėdų proga, linkėdami sveikų ir 
laimingų Naujųjų metų. 

Širdingai sveikiname visus savo artimuosius ir pažįsta
mus Kalėdų šventėse ir linkime laimingų Naujųjų metų. 

E l e n a i r S t a s y s Ba ra i 

L i u d a s i r I r e n a K i r k a i iš Lemont, IL, sveikina visus 
gimines, draugus ir pažįstamus su šv. Kalėdomis ir linki 
sveikų, sėkmingų 2005-ųjų metų. 

T e r e s ė i r A l g i m a n t a s L a n d s b e r g i a i , Upper Marlboro, 
MD, nuoširdžiai sveikina savo draugus su šv. Kalėdomis, 
linki džiaugsmo, sveikatos ir Kūdikėlio Jėzaus palaimos, 
laimingų Naujų metų. 

Mieliems giminėms, draugams ir pažįstamiems linkiu 
gražių, jaukių Kalėdų, ir kad Naujieji metai būtų dosnūs 
džiaugsmu, sėkme ir laime. 

Liuci ja M a l d ū n i e n ė 

G r a ž i n a M u s t e i k i e n ė nuoširdžiai linki malonių, jaukių 
šv. Kalėdų švenčių savo giminėms ir bičiuliams, o Naujuose 
metuose — Dievo palaimos ir sveikatos. 

I r e n a K e r e l i e n ė sveikina gimines, draugus ir pažįsta
mus su šv. Kalėdomis ir Naujais metais, linkėdama ramybės, 
meilės ir vilčių išsipildymo. 

J o a n a B u d n i k i e n ė nuoširdžiai sveikina vyr. redaktorę 
D a n u t ę Bindokienę ir visą „Draugo" redakciją. Linki 
Kris taus palaimos ir ištvermės pasišventusiam Jūsų darbe, 
ir džiaugiasi J ū s ų laikraščiu, kaip visuomet. Prie jos 
linkėjimų jungiasi ir dukra Silvija Radv i l i enė . 

A g n ė M a l ė l i e n ė sveikina visus draugus ir pažįstamus 
su šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais, linkėdama visiems 
linksmų švenčių ir laimingų, sveikų 2005-ųjų metų. 

k i ta tau t i s Lietuvos pilietis būtų 
t u r t i n g a s dvasiškai ir mate
rialiai, atsakingai ir garbingai 
puoselėtų Lietuvos valstybingu
mo tradici jas, būtų aktyvus 
vietinės bendruomenės narys, 
padedan t i s šal int i skurdą, 
užjaučiantis bei skiriantis lab
darą tiems, kam to labiausiai 
reikia. 

Is tor iniai sprendimai bei 
mūsų narys tė ES ir NATO 
sukur ia galimybes tokiai Lie
tuvos perspektyvai. Tačiau nie
kada nėra savaime suprantamo 
dalyko. Nuo kiekvieno iš mūsų 
dalyvavimo Lietuvos kraš to 
vystyme priklausys kiekvieno iš 
mūsų ir visų ateities sėkmė. 
NATO apsaugos skydas ir dosni 
milijardinė ES parama tik tada 
bus prasminga, jei sukursime 
Lietuvoje aktyvią ir atsakingą 
pi l iet inę visuomenę. Svarbu, 
k a d Lietuvos žmonės ne tik 
atei tų balsuoti kas keturi ar 
penkeri metai, bet ir aktyviai, 
nuolatos dalyvautų politiniame 
ir ekonominiame gyvenime bei 
padėtų užtikrinti , kad valdžia 
t a rnau tų žmogui. 

Lietuvių t au tos s ū n u s ir 
seser is gali suras t i visuose 

pasaulio žemynuose. Mūsų 
Tautos vienybėje glūdi mūsų 
jėga. Tad kur toli bebūtumėte ir 
kiek ilgai begyventumėte nuo 
Tėvynės — neužmirškite savo 
kamieno — Lietuvos ir lietuvy
bės. Tai, kad nepaisant pen
kiasdešimties metų sovietų 
okupacijos, mes sugebėjome 
išlaikyti ir puoselėti lietuvių 
kalbą, tradicijas ir papročius — 
yra toks pat stebuklas, kaip ir 
Lietuvos valstybės atkūrimas. 
Tad ir dabar, atsivėrus sienoms 
su Europa bei lietuviams plūs
tant į Vakarus, yra itin svarbu 
padėti išlaikyti sai tus tarp 
lietuvių. Juk mūsų, kaip tame 
krepšininkų himne: „tik trys 
milijonai!". Dėkoju, čia esan
tiems Amerikos lietuviams, kad 
tiesiate t i l tus t a rp skirtingų 
emigracijos kar tų kultūrinių, 
švietimo ir sporto renginių 
dėka". 

Pokylį vainikavo ne tik 
šiųmetinis „Metų žmogaus" 
apdovanojimas, bet ir ilgiausių 
metų palinkėjimas, mat Vygau
das Ušackas gruodžio 16 d. 
šventė savo 40 metų jubiliejų. 

Vi ta l i ja Pulokienė 

Kun. dr. K. Trimakas sugrįžo iš Lietuvos 

Kun. dr. Kęstutis Trimakas. 

praleistą laikotarpį. 
Iš kunigo pasakojimų buvo 

galima susidaryti vaizdą, kad 
jis Lietuvoje dykai laiko nelei
do, bet atliko tikrai daug nau
dingų dalykų. Jo buvę visur 
pilna: dėstė Vytauto Didžiojo 
universitete religijos psi
chologiją, o Šiaulių universitete 
jam teko skaityti filosofijos 
egzistencializmo paskaitas. 
Taip pat paskaitų turėjo ir Šv. 
Antano religiniame institute 

Kretingoje (jis jau perkeliamas į 
Kauną), Klaipėdoje bei kitur. 

Nus i skundė , kad dėl pa
šaukimų sumažėjimo kai ku
rios kunigų seminarijos Lietu
voje sujungiamos, nes neatsi
randa klierikų. 

Kun. dr. K. Trimakas pla
čiau papasakojo apie jo nepirmi 
metai ruošiamus Talentų va
karus VD universi tete. Apie šių 
metų tokį renginį ilgą rašinį, 
pavadintą „Religijos mokslus 
studijuojantys moka links
mintis" spausdina šio univer
siteto laikrašt is lapkričio mėne
sio laidoje. Jo įžanga skamba 
taip: „Norėdami įrodyti mūsų 
universiteto s tudentams ir vi
suomenei, kad mūsų universite
to Katalikų teologijos fakulteto 
studentai ne tik meldžiasi ir 
mokosi, bet moka ir l inks
mintis, spalio pabaigoje jie 
surengė jau dvyliktąjį Talentų 
vakarą. Šio vakaro sumanytojas 
ir įkvėpėjas — prof. kunigas 
Kęstutis Tr imakas . Pasak jo, šis 
talentų vakaras buvo skirtas 
100-osiomis spaudos lietu

viškais rašmenimis atgavimo 
met inėms. 

Savo pranešime Cicero lie
tuviams kun. dr. K. Trimakas 
paminėjo, kad šio renginio su
ruoš ime ir pravedime daug 
prisidėjo „gyvsidabriu" pavadin
t a s tudentė Svetlana Adler. 

Beje, t ame pačiame VDU 
laikraščio numeryje yra kitas 
dėmesio vertas rašinys — tai du 
pus l ap ius už imant is pasikal
bėjimas su dėstytoju iš Ame
rikos „Teturiu vieną Tėvynę". 

Ir su šiuo raš iniu buvo 
proga susipažinti, bio straips
nio pirmosios eilutės gana gerai 
apibūdina kun. dr. K. Trimaką. 
Čia yra sakoma, kad studentai 
labai laukia iš už „Atlanto grįž
tančio savo dėstytojo, kuris yra 
ypat ingas žmogus, spinduliuo
jan t i s energija ir šiluma". 

Ta energija ir ši luma jis 
dabar dalinasi su Cicero lietu
viais prasmingais pamokslais 
bei susitikimais su savo tau
tiečiais ar religiniais patarnavi
mais . Vos tik grįžęs į namus, 
gruodžio 13 d. vakare šv. 

Antano parapijos bažnyčioje jis 
klausė išpažinčių ir pravedė 
Advento susikaupimą. 

E d v a r d a s Šulaitis 

SKELBIMAS 
• P I G I A U S I A — NE 
PATIKIMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveikia. Paskutinės 
minutės nutrupa. O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius"? Dažniausiai tai 
prastas intemetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Protingas 
vartotojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.) 
LITCOM. I Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TEK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gaunate su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! įkainis galioja tik 
naujiems klientams: 

SkelbimM skyrius 
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