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Aukščiausiasis Teismas: R. Paksas nekaltas

R. Paksas teismo posėdyje. Eltos nuotr.

Vilnius, gruodžio 28 d. (BNS) — 
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo iš
plėstinė septynių teisėjų kolegija nu
sprendė, kad neužteko neginčijamų

V. Grigaravičius bus siūlomas antrai kadencijai
Vilnius, gruodžio 29 d. (BNS) — 

Policijos generaliniam komisarui Vy
tautui Grigaravičiui bus siūloma va
dovauti Lietuvos policijai antrą ka
denciją — dar penkerius metus.

„Antroje metų pusėje aukš
čiausieji šalies pareigūnai išreiškė 
pasitikėjimą generaliniu komisaru, 
todėl aš manau, kad jis tikrai turėtų 
būti teikiamas kaip kandidatas an
trajai kadencijai”, — sakė vidaus rei
kalų ministras Gintaras Furmanavi- 
čius.

48 metų V. Grigaravičiaus kan
didatūra sausio antroje pusėje bus

įrodymų pripažinti kaltu dėl valsty
bės paslapties atskleidimo buvusį 
prezidentą Rolandą Paksą.

Iš nutarties motyvų matyti, kad

teikiama Vyriausybei. Kandidatūrą 
apsvarsčiusi Vyriausybė turėtų teik
ti prezidentui Valdui Adamkui.

„Manau policijos struktūra kei
sis, labai to jai linkiu, jeigu generali
nis komisaras susitvarkys su jam ke
liamomis užduotimis, kodėl jis ne
gali dirbti? Kiekvienoje tarnyboje 
yra tobulintinų dalykų ir jeigu žmo
gus mato galimybę tai patobulinti, 
kodėl ne”, — teigė ministras.

Ministras sakė, kad jam labiau
siai „širdį sopa” dėl eilinių polici
ninkų, kurie užtikrina visų žmonių 
saugumą, ir jis norįs, kad reformas

Aukščiausiojo Teismo teisėjai 
prielaidomis ir samprotavimais ap
kaltinamojo nuosprendžio grįsti ne
galėjo, visos galimybės nustatyti tie
są jau išnaudotos ir visos abejonės 
— R. Pakso naudai.

Taip pat ne paskutinėje vietoje 
išteisinant R. Paksą atsidūrė ir J. 
Borisov sakyti žodžiai, kad jis seniai 
žino, kad jo pokalbių klausosi Vals
tybės saugumo departamento (VSD) 
pareigūnai ir tai, kad jis niekada ne
patvirtino, kad apie pokalbių klau
symąsi jis sužinojo būtent iš R. Pak
so. Be to, R. Paksas niekada savo 
kaltės nepripažino ir visuose teis
muose neigė savo kaltę.

Gruodžio 13 dieną teisėjų ko
legija patenkino R. Pakso kasacinį 
skundą ir atmetė Generalinės pro
kuratūros skundą. Kolegija panaiki
no Apeliacinio teismo nuosprendį, 
kuriuo R. Paksas buvo pripažintas 
atskleidęs valstybės paslaptį savo 
stambiausiam rinkimų kampanijos 
rėmėjui Rusijos piliečiui J. Borisov, 
tačiau nuo bausmės atleistas.

Tada teisėjų kolegija tepaskelbė

pajustų pirmiausia šie pareigūnai.
Neseniai buvo pakelti medikų, 

mokytojų atlyginimai, G. Furmana- 
vičiaus manymu, greit eilė ateis ir 
statutiniams pareigūnams.

Policijos komisaras V. Grigara
vičius sakė, kad , jeigu bus paskir
tas, dirbs”. Jis žada mažinti valdymu 
užsiimantį biurokratinį aparatą, 
taupyti lėšas, kad galėtų pakelti eili
nių pareigūnų algas.

Generaliniu komisaru V. Griga
ravičius buvo paskirtas 2001 m. 
vasario 1 d. Iš viso jo stažas policijos 
sistemoje — 29 metai.

rezoliucinę nutarties dalį, dabar 
teismas paskelbė 22 puslapių galu
tinės ir neskundžiamos nutarties 
tekstą.

Joje rašoma, kad išnagrinėjusi 
bylą ir įvertinusi pirmosios ir ape
liacinės instancijų teismų priimtų 
sprendimus bei atsižvelgdama į 
Konstitucijos, Žmogaus teisių ir pa
grindinių laisvių apsaugos konven
cijos, Baudžiamojo kodekso, Bau
džiamojo Nukelta į 6 psl.
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A. Valionis: 2OO5-ieji — svarbių sprendinių metai
Vilnius, gruodžio 29 d. (ELTA) 

— 2005-ieji Lietuvos užsienio poEti- 
kai buvo ir džiugių laimėjimų, ir ne
lengvų sprendimų metai, teigia už
sienio reikalų ministras Antanas Va
lionis, apžvelgdamas besibaigian
čius metus ir sukonkretindamas 
ateinančiųjų diplomatijos siekius.

Pasak ministro, pradėjusi darbą 
nauja Vyriausybė nutarė siekti, kad 
Lietuva taptų regioninio bendradar
biavimo, tarptautinių iniciatyvų 
centru.

Pavasarį Vilniuje, neformaliame 
NATO užsienio reikalų ministrų su
sitikime, priimti svarbūs sprendi
mai dėl Ukrainos ir NATO bendra
darbiavimo, visam pasauEui primin
ta demokratijos Baltarusijoje prob
lema. Prezidentas Valdas Adamkus 
apsilankė Kijeve, Tbilisyje, Kišinio- 
ve, surengti ir kitų aukšto rango

Antanas Valionis
Tomo Černi&evo (ELTA) nuotr.

Lietuvos pareigūnų vizitai.
Ir pačiam ministrui besibaigian

čiais metais teko daugybę kartų re

giono problemas aptarti su tų šalių 
ministrais. Bendromis pastangomis 
didžiulėje erdvėje nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros ėmė formuotis de
mokratinių valstybių bendruomenė.

A. Valionis pasidžiaugė, kad į 
šią veiklą įsitraukė ir mūsų arti
miausios partnerės — Lenkija, Bal
tijos šalys, Vokietija, taip pat ir Eu
ropos Sąjungos (ES) institucijos, kad 
jau mezgasi naujas Baltijos šalių ir 
Pietų Kaukazo valstybių bendradar
biavimo formatas — „3 plius 3”.

„Jei norime apčiuopiamų rezul
tatų, platus regioninis bendradar
biavimas neišvengiamas”, — teigia 
Lietuvos diplomatijos vadovas ir pri
mena, jog šia prasme tikru išbandy
mu tapo Rusijos vadovybės kvieti
mas dalyvauti Pergalės dienos iš
kilmėse Maskvoje.

Nukelta į 6 psl.
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SPORTO

Sportas LIETUVOJE

A. SIREIKA:
BELIEKA PASIDŽIAUGTI 

TUO TAŠKU
Kauno sporto halėje „Žalgi

riui” išplėšus pergalę (80:79) iš 
Liublianos „Union Olimpija”
(Slovėnija) ekipos, žalgiriečių 
vyriausiasis treneris Antanas 
Sireika žurnalistams rungtynes 
komentavo rūškanu veidu. Jis 
pripažino, kad šiose vyrų krep
šinio komandų Eurolygos A 
grupės aštuntojo turo rungty
nėse kauniečiai žaidė „nesusi
groję”.

„Ir mes, ir žiūrovai kalbėjo, 
kad ‘Žalgiris’ pateiks kalėdinę bei 
naujametinę dovaną, bet vos ne- 
pateikėm ‘antidovanos’. Iš tik
rųjų viduje vyravo įtampa, ne- 
sužaidėme taip, kaip norėjom, 
kaip turėtume sužaisti. Belieka 
pasidžiaugti tuo tašku, kad iš
laviravome tiesiogine to žodžio 
prasme. Turėsime laiko šiek tiek 
pasigydyti traumas, įveikti nuo
vargį ir ruošimės sekančioms ko
voms”, — kalbėjo A. Sireika.

Eduardo Cota, kuris savo 
sąskaitoje turėjo nulį taškų,
lemiamas paskutinis rungtynių „Žalgirio" sėkmę lėmė Ed Cota tritaškis 
metimas iš trijų taškų zonos ne- l'kus 18 sek. iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, 
buvo suplanuotas. „Jis, žmogus, Ed Cotta žaidimo metu.
gal jautėsi, kad nelabai ką nu
veikė, tai ir ryžosi. Ne vieną 
kartą taip yra padaręs. Jis patyręs 
žmogus, nedrebėdamas metė”, — 
sakė A. Sireika.

„Žalgirio” treneris džiaugiasi 
komandos rezultatu, tai yra, še
šiomis pergalėmis Eurolygoje, ta
čiau pripažino, kad kauniečius „iš 
vėžių mušė” Tanoka Beard nebuvi
mas aikštelėje. „Ir nors jis jau 
pasirodė antrose rungtynėse, bando 
prisijungti, bet praktiškai nedaly
vauja treniruotėse. Nelengva. Tai 
veikia ir kitus — mažesnis savitar
pio supratimas”, — komentavo A. Si
reika.

Kauniečių treneris viliasi, kad 
per artėjančių švenčių laikotarpį 
žalgiriečiai turės progą daug geriau 
„susigroti”, nes dabartiniu savo ko
mandos narių žaidimu jis nesidžiau
gia.

Sveikindamas su artėjančiomis 
šventėmis, A Sireika žadėjo, kad 
„Žalgiris” stengsis ir ateinančiais 
metais suteikti gerbėjams kuo dau
giau malonių akimirkų bei padėkojo 
visiems palaikantiems, sergantiems 
už jo treniruojamą komandą.

Savo ruožtu slovėnų komandos 
vyriausiasis treneris Zmago Saga- 
din buvo labai patenkintas saviš
kiais. Pasak jo, tai buvo puikios 
rungtynės, nes jo vadovaujama ko
manda didžiąją laiko dalį kontrolia
vo žaidimo eigą, tačiau jai pritrūko 
sėkmės lemiamu momentu. „Tai 
buvo tik vieno metimo klausimas. 
Nesu tikras paskutiniu E. Cota 
metimu — ar tai buvo dvitaškis, ar 
tritaškis. Mes žiūrėsime vaizdajuos
tę ir tikrinsime”, — spaudos konfe
rencijoje sakė „Union Olimpija” 
treneris. (ELTA)

APŽVALGA 2006 m. ŠALFASS krepšinio ir tinklinio 
kalendorius

Pateikiame 2006 metų ŠALFASS-gos metinių krepšinio ir tinklinio pir
menybių kalendorių. Kitų sporto šakų kalendorius dar planuojamas ir bus 
paskelbtas artimoje ateityje.

Aliaus Koroliovo (ELTA) nuotr.

LKL „Žvaigždžių dienos" rinkimuose 
P. Jankūnas, L. Ayuso ir T. Beard 

jau gavo per 7,000 balsų
Lietuvos krepšinio lygos (LKL) 

dvyliktosios „Žvaigždžių dienos” 
dalyvių rinkimuose per dešimt bal
savimo dienų daugiausiai balsų gavo 
žalgiriečiai Paulius Jankūnas, Larry 
Ayuso ir Tanoka Beard.

Už kiekvieną iš jų balsavo per 
7,000 krepšinio mėgėjų, o iš viso sa
vo nuomonę pareiškė 8,505 asmenys.

Į penketukus patenka tik Vil
niaus „Lietuvos ryto” (10), Kauno 
„Žalgirio” (9) ir Klaipėdos „Neptū
no” (1) žaidėjai.

Pagal surinktus balsus į pirmąjį 
„Lietuvių” komandos penketuką pa
tenka:

įžaidėjas Vidas Ginevičius („Žal
giris”) — 4,268 balsai,

atakuojantis gynėjas — Mindau
gas Lukauskis („Lietuvos rytas”) — 
3,666;

lengvasis kraštas Simas Jasaitis 
(„Lietuvos rytas”) — 4,749;

sunkusis kraštas Paulius Jan
kūnas („Žalgiris”) — 7,013;

vidurio puolėjas Daijušas Lavri- 
novičius („Žalgiris”) — 5,263.

Treneris — Antanas Sireika 
(„Žalgiris”) surinko 7,017 balsų.

Į legionierių komandos „Time 
Team” pirmąjį penketuką šiuo metu 
patenka:

įžaidėjas E d Cota, „Žalgiris”) — 
5,407;

atakuojantis gynėjas Larry Ayu
so, „Žalgiris” — 7,443;

lengvasis kraštas — Frederick

IV KREPŠINIO TURNYRAS DEL 
LIETUVOS AMBASADOS TAURĖS

IV Krepšinio turnyrą dėl Lie
tuvos Ambasados taurės rengia 
Lietuvos Respublikos ambasada 
JAV, 2006 m. kovo 18 d., šeštadienį, 
Washington, DC. Informuoja: Vai
das Taučius, Embassy of Lithua
nia, 4590 MacArthur BĮ. NW, Wa- 
shington, DC 20007. Tel.: 202-234- 
5860 Ext.l30; E-mail: vaidas@lt- 
emassyus.org

2006 M. SENJORŲ KREPŠINIS 
ČIKAGOJE

2006 m. ŠALFASS-gos vyrų 
senjorų (35 m. ir vyresnių) krepšinio 
pirmenybes rengia Čikagos ASK 
„Lituanica” ir Čikagos LSK „Žalgi
ris”, 2006 m. balandžio 1 ir 2 d. Či
kagoje. Informuoja: dr. Donatas Si
liūnas, 5116 Illinois Avė., Lisle, IL 
60532—2014. Tel: 630-852-3204; 
Fax: 630-852-4026; E-mail: dsiliu- 
nas@aol.com Website: www.lituani- 
ca.org

56-SIOS SPORTO ŽAIDYNĖS 
ČIKAGOJE

56-osios Š. Amerikos Lietuvių 
sporto žaidynės įvyks 2006 m. ge
gužės 19—21 d., Čikagoje. Vykdo 
Čikagos ASK „Lituanica” ir LSK 
„Žalgiris”. Programoje: krepšinio 
(vyrų, moterų ir vaikų A bei

House, („Lietuvos rytas”) — 6,333; 
sunkusis kraštas — Harry Mu-

jezinovič („Lietuvos rytas”) — 2,866 
vidurio puolėjas — (Tanoka

Beard, „Žalgiris”) — 8,275.
Treneris — Neven Spahija („Lie

tuvos rytas”) gavo 6,009 balsus.
Antrajame „Lietuvių” penkete 

šiuo metu yra įžaidėjas Tomas 
Delininkaitis („Lietuvos rytas”, 
2,198), atakuojantis gynėjas Simo
nas Serapinas („Žalgiris”, 3,387), 
lengvasis kraštas Andrius Šležas 
(„Lietuvos rytas”, 1,090), sunkusis 
kraštas Jonas Mačiulis („Žalgiris”, 
3,250) ir vidurio puolėjas Robertas 
Javtokas („Lietuvos rytas”, 3,240). 
Treneris Linas Šalkus („Sakalai”) 
gavo 590 balsų.

Antrajame „legionierių” koman
dos penkete — įžaidėjas Robertas 
Schtelmaher („Lietuvos rytas”, 
4,082), atakuojantis gynėjas Sandy 
Buškevič („Lietuvos rytas”, 926), 
lengvasis kraštas Reggie Freeman, 
„Žalgiris”, 6,138), sunkusis kraštas 
(Matthew Nielsen, „Lietuvos rytas”, 
1,638) ir vidurio puolėjas Mare 
Mazur, „Neptūnas”, 613. Treneris 
Dean Murray, „Neptūnas” gavo 969 
balsus.

Rungtynės vyks 2006 metų 
vasario 25 dieną Vilniaus „Siemens” 
arenoje, o krepšinio gerbėjai gali 
rinkti abiejų komandų starto penke
tus ir vyriausiuosius trenerius LKL 
interneto svetainėje. (ELTA)

merginų A), tinklinio (vyrų, moterų 
ir mišrių komandų), plaukimo, 
stalo teniso ir šachmatų 2006 
metų ŠALFASS-gos pirmenybes. 
Informuoja: dr. Donatas Siliūnas 
(žiūrėti aukščiau).

2006 M. JAUNUČIŲ KREPŠINIS 
TORONTE

2006 m. ŠALFASS-gos jaunučių 
B, C, D,_E ir F (molekulių) klasių 
krepšinio pirmenybes, berniukams 
ir mergaitėms nuo 6 iki 16 metų, 
vykdo Toronto PPSK „Aušra”, 2006 
m. gegužės 27—28 d. Toronte, Ont., 
Kanadoje. Informuoja: Sports Club 
„Aušra”, c/o Edis Punkris, pirmi
ninkas, 1 Resurection Road, Toron
to, ON M9A 5G1, Canada. Tel. 905- 
465-1010, Ext. 227; E-mail; edpun- 
kris@hotmail.com Aušros E-mail: 
info@ausra.net Website: www.auš
ra.net

Pastaba: Laikui pribrendus, 
kiekvienų varžybų išsami informaci
ja bus atskirai pateikta.

ŠALFASS centro valdyba
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Čikagos lit. mokyklos penktokai su mokytoja Rolanda Varnausktene suruošė 
Kūčių vakarienę jaunimo centre gruodžio 17 d.

Laimos Apanavičienės nuotrauka.

„ŽMOGUS YRA 
PILIGRIMAS"

DANUTĖ BINDOKIENĖ

Prisiminti ar pamiršti?

Ko mes ėjome į mokyklą, vėliau
— į universitetą: įgyti žinių ar tapti 
žmonėmis? Atrodytų, šiuo atveju 
dilemos — „Kas pirmiau: višta ar 
kiaušinis?” — neturėtų būti. Tačiau 
stebint situaciją Lietuvos švietimo 
sistemoje, pirmumai šiuo atžvilgiu 
nėra visiškai aiškūs. Žmogiškumo 
ugdymas mokykloje bei universite
tuose dažnai atrodo neįveikiamas, o 
gal nereikalingas barjeras. Spaudoje 
nuolat spausdinami pranešimai apie 
muštynes tarp mokytojų ir mokinių, 
vaikų ir jaunuolių savižudybes, 
narkomaniją, ankstyvą palaidą ly
tinį gyvenimą.

Visi suprantame, kad ugdyti 
žmogų privalo ne tik mokykla. Tai ir 
šeimos, jos aplinkos, pačios visuo
menės, jo įvairių organizacijų rū
pestis bei pareiga.

Šiandien panagrinėkime tik vie
ną ugdymo institucijų narelį, būtent
— mokyklą. Kokios yra jos potencinės 
galimybės formuoti brandžią asme
nybę? Be abejo, pats mokytojas pri
valo būti žmogumi. Deja, ši esminė 
sąlyga yra dažnai ignoruojama. 
Pažinojau vieną mokytoją, kuris 
paklausė pradinukų: pasakykit, 
kuris iš jūsų nemėgsta medaus? 
Viena laiba mergaitė pakėlė ranką. 
Mokytojas pakvietė ją prieš klasę ir 
pasakė: jeigu jūs nevalgysite me
daus, būsite tokie pat išblyškę ir 
liesi... Nežinia, ar vaikai tokią „pa
moką” išmoko ilgam, bet laiboji mer
gytė ją prisimins, kol gyva bus.

Pažiūrėkime dabar, kaip kai 
kurie (noriu pabrėžti — kai kurie) 
nepriklausomos Lietuvos mokytojai 
gyvena. Viename „siaurame” moky
tojų vakarėlyje svečiai svarstė, ko
kios firmos oro vėsintuvas geriausiai 
tiktų vakarėlyje dalyvavusios moky
tojos naujajam automobiliui „Peu
geot”. Kadangi klausimas buvo 
nagrinėjamas pakaitom siurbčiojant 
alkoholinius gėrimus, tai žodis po 
žodžio kalba pakrypo ir apie tin
kamiausius oro vėsinimus statomo 
mokytojos namo tualetuose. Kai jau 
tokios temos, tai klausiausi atidžiai, 
kaip per įdomiausią pamoką. Ir 
pagaliau supratau: kai kurios moky
tojos, šiuo atveju — korepetitorės, po 
pamokų papildomai moko turtingų 
tėvų vaikus. Ir moko juo ilgiau, kuo 
daugiau pinigėlių tie tėvai turi. To
kio „permanentinio ugdymo” rezul

tatas — sparčiai augantis mokytojos 
namas ir „Peugeot” su naujausiais 
vėsintuvais.

Bet palikime kol kas pelkėtus 
švietimo sistemos reformos pakraš
čius ir persikelkime į kitą Baltijos 
jūros krantą — Daniją. N.F.S. Grund- 
tvig, viena iškiliausių visų laikų 
Danijos asmenybių, 19 a. viduryje 
įkūrė liaudies mokyklas, vadinamą
sias Folkehojskole. Jų kertiniai 
mokymo metodikos pagrindai yra 
demokratiškumas, tolerancija ir 
pagarba mokiniams, siekimas ug
dyti harmoningą asmenybę. Ilgėliau 
pabuvus Folkehojskole, į akis pir
miausia krenta du dalykai: nuošir
dus, lygiateisis mokytojų ir mokinių 
bendravimas bei „griežtų poveikio 
priemonių” atsisakymas mokiniams 
drausminti. Kad skaitytojas susi
darytų išsamesnį vaizdą, pateiksime 
pavyzdį, iliustruojantį mokinių ir 
mokytojų bendravimą konfliktinės 
situacijos metu.

Folkehojskole mokinių grupelė 
vieną vakarą padaugino alkoholio ir 
„paleido” visu garsumu muziką. 
Tąnakt nemiegojo mokyklos pirmojo 
ir antrojo aukštų gyventojai. Kitą 
naktį — vėl tas pats. Ryte, moki
niams tebepusryčiaujant, į valgyklą 
įėjo mokyklos direktorius, visų vadi
namas tiesiog vardu — Martyn. Tuoj 
po pusryčių jis pakvietė „šauniąją 
septyniukę” į savo kabinetą, beje, 
niekam to nematant. Bet mokykloje 
jau tvyrojo įtampa: kuo ši istorija 
baigsis? Tą pačią dieną buvo su
kviestas mokinių susirinkimas. Ta
čiau tylomis prognozuotas 4 taškų 
žemės drebėjimas taip ir neįvyko. 
Susirinkimo metu direktorius per
skaitė ištrauką iš A. de Sent- 
Egziuperi „Mažojo princo”, ją baig
damas garsiąja fraze: „Tu visada 
lieki atsakingas už tą, su kuo susi
bičiuliauji...” Stojo tyla. Nuščiuvę 
mokiniai sėdėjo, nelabai žinodami, 
ką daryti toliau. Netikėtai visu balsu 
pravirko viena iš triukšmadarių 
—linksmoji Elisa, visų mokyklos 
kompanijų „siela”. Verkė ji ir raudo
jo pasikūkčiodama, o geraširdė 
mokytoja Grethe guodė ją apkabi
nusi per pečius.

Tą dieną po pietų direktorius 
paprašė mokinių šilčiau apsirengti, 
pririšo prie pavadėlių du savo šunis, 
ir visas būrys patraukė į mišką. Po

Sakoma, kad nereikia bėgti 
nuo nemalonių prisiminimų, 
nes jie greitesni už grei

čiausią bėgiką ir vis tiek prisivys, 
ypač tuomet, kai jau tikėjomės 
pasiekę saugią užuovėją. Vienin
telis tikras būdas nugalėti savo 
baimes ir išsigydyti iš praradimų 
skausmo, yra stoti su jais akista
tom Amerikos žiniasklaida šiomis 
dienomis būtent tokiu keliu ir 
eina, priversdama prisiminti skau- 
džiuosius 2005-ųjų metų įvykius, 
sukrėtusius pasaulį. O tų sukrė
timų, deja, buvo nemažai: ir dėl 
gamtos šėlsmo, ir dėl žmogaus ne- 
žmogiškumo. Galbūt vienintelė tų 
priminimų „atperkamoji malonė” 
yra tai, kad jie jau praeityje.

Gruodžio 26 d. buvo paminėta 
baisioji tragedija Indijos vande
nyne, kai žemės drebėjimo sukel
tas cunamis nuo žemės paviršiaus 
nušlavė ištisas gyvenvietes ir dau
giau kaip 80,000 žmonių gyvybių. 
Iš jų apie 10,000 dar ir po metų 
nėra surasta — galbūt amžinąjį 
poilsį radę vandenyno gelmėse.

Ir savi, ir svetimi, susirinkę į 
buvusios nelaimės vietą, pagerbė 
žuvusiuosius liūdnomis apeigomis, 
tačiau buvo akivaizdu, kad ne
laimės suniokotas vietovaizdis dar 
nedaug pasikeitęs nuo pernai 
antrosios Kalėdų dienos: visur te
beriogso griuvėsiai arba tyso ply- 
nutėliai žemės plotai, kur palygin
ti neseniai virte virė turistinis ir 
privatus gyvenimas. Ar jis kuomet 
vėl atgis, grįš į pirmykštį stovį? 
Tikriausiai. Žmonės yra iš esmės 
optimistai — pratę kovoti su gam
tos elementais bei kitomis nelai
mėmis, nors niekas negali laiduoti, 
kad ateityje jos nepasikartos.

Dar prasčiau atrodo vietovaiz
džiai Amerikoje — Golfo įlankos 
pakrantėse, kur šią vasarą praūžė 
bent du uraganai. Nors nuolat kal
bama apie New Orleans miesto 
„atgimimą”, verslo ir turistų susi
grąžinimą, bet daugelyje gatvių, iš 
abiejų pusių įrėmintų apgriuvu
siais pastatais, tebestyri kalnai 
šiukšlių ir buvusio gyvenimo lie
kanų, o gyventojai, ieškodami 
laikino prieglobsčio, išsibarstę po 
visą plačiąją Ameriką. Jie gyvena 
tokį pat netikrą, nežinomos atei

kojomis čežėjo lapai, kvepėjo sa
manomis ir drėgme. Priėję tvenkinį 
visi susėdo. Martyn tarė: po nesėk
mių geriausia nueiti į mišką ar prie 
vandens. Ir pasiūlė visiems keletą 
minučių pabūti tyloje nieko negalvo
jant. Paskui su geraširdiška šypsena 
apžvelgęs visus, direktorius pa
klausė: ar žinot tą dainą „Always see 
the bright side of life?” Ir pradėjo ją 
tyliai dainuoti. Tik norinčių pritarti 
tąkart nebuvo. Ir sugrįžę iš miško 
visi atrodė kiek sutrikę — gal nuo 
netikėtos „atomazgos”, direktoriaus 
Martyn žmogiškumo ir neabejotinos 
pedagoginės kompetencijos.

Mokyklos direktorius Martyn, 
paklaustas apie XXI amžiaus Fol
kehojskole komunikavimo metodus, 
kalbėjo: „Su mokiniais būname nuo
lat, matome juos džiaugiantis ir liū- 
dint. Stengiamės padėti jiems būti 
produktyviais ir kūrybingais, kad jie 
galėtų visuomenėje sėkmingai dirb

ties gyvenimą, kaip po Antrojo 
pasaulinio karo Vokietijoje atsidū
rę mūsų tautiečiai: negali grįžti 
namo, bet nesiryžta giliau šaknų 
įleisti ir toje laikinoje vietoje.

Nedaug kas šiuo metu dar kal
ba ar rašo apie žemės drebėjimo 
padarinius Pakistane, nors ten 
žuvusiųjų skaičius tikrai keliskart 
pralenkė uraganų aukas, o griu
vėsiais paversti miestai ir kaimai 
net nepradėję pakilti. Nejaugi pa
saulis jau „persisotinęs” nelaimė
mis ir nebegirdi pagalbos šaukian
čiųjų balso? Sakoma, kad šiemet 
Kalėdų metu Amerikoje suaukota 
kur kas mažiau maisto alkaniems 
ir benamiams, kad dėl nelaimių 
pasauliniu mastu nukentėjo vie
tinė labdara. Ar tikrai žmonės 
mažiau turi ir dėl to mažiau auko
ja, ar jaučiasi „savo geruosius dar
bus šiems metams jau atlikę”, 
paaukodami nukentėjusiems nuo 
cunamio, uraganų, žemės drebėji
mo?

2005-ieji buvo pavojingi metai: 
Amerikos ir kitų sąjungininkų ka
riai dar nežino, kuomet galės grįžti 
namo iš Irako, Afganistano ar ki
tur. Ispanija, Didžioji Britanija 
patyrė teroristinius išpuolius. 
Laimė, kad kol kas Amerikos ši 
nelaimė neištiko, ir dėl to galime 
būti Dievui labai dėkingi, bet ar 
tikrai esame saugūs? Kiekvienos 
svarbesnės šventės ar įvykio proga 
nuaidi vis naujas perspėjimas: 
būkite atsargūs, nes pavojus nėra 
praėjęs...

O kas gero 2005-aisiais atsi
tiko? Mirus popiežiui Jonui Pau
liui II, Katalikų Bažnyčia išsirinko 
Benediktą XVI. Net 70 procentų 
Irako gyventojų, nepaisyda±ni pa
vojų ir grasinimų, dalyvavo vie
name svarbiausių demokratinių 
procesų — balsavimuose. Izraelis 
pagaliau privertė dalį savo kolo
nistų pasitraukti iš okupuotų pa
lestiniečių žemių. Ukraina išsirin
ko prezidentą, kuris šią šalį ves de
mokratiniu keliu. O mūsv tėvynė 
Lietuva, tiesa, labai lėtai ir prieš 
stiprias sroves, tebesiiria geresnio 
rytojaus link. Galbūt ir mes turė
tume prisiminti tai, kas buvo gera 
ir neleisti, kad pakalnėn neštų su 
skaudžių prisiminimų lavina.

ti. Labai svarbu žmones išmokyti 
demokrat'jos pagrindų ir toleranci
jos. Klausytis ir girdėti. Folkehojs
kole mokome gyvu žodžiu, o ne sau
sai prie lentos sa kreidos gabalėliu. 
Todėl čia ypač svarbi bendravimo 
kokybė.

Jeigu kalbėtume apie tam tikras 
mokykloje iškylančias problemas, tai 
daugelį jų, atrouytų, lengviau iš
spręsi m<. griežtai pasakydami ‘Ne’. 
Bet tada labai pakenktume bendra
vimui. Labai svarbu vienam kitą 
suprasti ir keistis. Žmonės privalo 
atsakyti už savo poelgius, tačiau ga
lime padėt' žmonėms judėti į priekį: 
skatinti kūrybingumą, pastebėti 
skirtumu*3 tarp gėrio ir blogio. To 
galima pasiekti pokalbių, diskusijų 
metu. Žmogus yra piligrimas savęs 
tobulinimo kely ir mūsų pareiga — 
padėti jam.

Birutė Janulevičiūtė- 
Ivaškevičienė
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KARNAVALAS SU MEDALIAIS
ĮONAS KAZIMIERAS
BURDULIS

IUOZAS GREVELDA

Vakar sumanėme aplankyti mū
sų keistąjį pažįstamą Zmitriuką, — 
vis dėlto, Naujieji metai, įdomu, ko
kių staigmenų jis bus paruošęs 
mūsų politikams, vis naujais skan
dalais džiuginantiems visų laikraš
čių skaitytojus. Deja, nuvykę į Py
limo gatvę, to namo, ties kuriuo 
paskutinį kartą atsisveikinome su 
Zmitriuku, jau neberadome, — toje 
vietoje plytėjo smilkstančių griu
vėsių krūva, kur inžinieriai su pro
jektais po pažastimi dairėsi, kur ką 
pastačius, darbininkai su šalmais 
aplink gaisravietę tvėrė tvorą, o treti 
taikėsi prie tvoros pritvirtinti šūkį: 
„Neperžengęs Rubikono, nesakyk 
op!” „Na, štai, dar viena vieta, pel
ningai dūmais paleista”, — liūdnai 
pagalvojome ir, nieko nepešę, grį
žome į redakciją.

Darbas nesisekė. Politikai — pag
rindiniai sensacijų tiekėjai — išėjo 
atostogų, palikę mus naujų skandalų 
laukti kitais metais, naujienų agen
tūros perdavė žinias iš prekybos cen
trų tik apie laukiamas pirkimų ir 
vagysčių apimtis. Numoję ranka į 
banalybes, išėjome į gatvę, tikėda
miesi šventiniame šurmulyje (kaip 
išsireikštų premjeras) sužvejoti nors 
menkutę žuvelę — gal žinutę, o gal ir 
sensaciją.

Vos tik išėjome pro duris, kaž
kokie du gorilos, atrodytų mūsų ir 
telaukę, įrėmė į pakaušius pistole
tus, užrišo akis ir, mums nė atsi
kvėpti nespėjus, įgrūdo į automobilį 
ir nugabeno į nežinomybę. Ten at
vykus, mus be ceremonijų ištraukė 
iš automobilio ir kažkur nubogino 
aukštais laiptais.

Kažkas atidarė duris ir mus 
įstūmė vidun. Švelnios rankos nu
ėmė nuo akių raiščius, ir mes atsi
dūrėme pačiame šventės įkarštyje. 
Ant pakylos ilgesingą tango dainavo 
putli blondinė, prie stalų šnekučiavo 
ir vaišinosi vyresni svečiai, o jaunes
nieji šoko ir bučiavosi. Skambėjo juo
kas, dzingsėjo taurės, linksmybė 
liejosi per kraštus.

— Na, sveiki, sveiki, gerbiami 
žurnalistai! Nesupykite, kad pra
dėjome švęsti, jūsų nesulaukę, per
nelyg uoliai jūs sėdėjote redakcijoje, 
— nešinas taure šampano, prie mūsų 
artinosi pats Zmitriukas, išsišiepęs 
iki ausų. Girdėjau vakarykštį jūsų 
norą pasimatyti su manimi, bet 
mero komanda paleido dūmais mano 
rezidenciją. Todėl atsiprašau, kad 
tik šiandien jus pasikviečiau.

Paaiškėjus situacijai, nuotaika 
kiek pasitaisė, bet, žinodami mūsų 
pažįstamo įpročius, nusprendėme 
sužinoti, kur mes jo valia atsidū
rėme.

— Na, manau, jog atspėti nesun
ku, jūs esate Naujųjų metų kar
navale su medaliais, šį kartą jūs 
turėsite progą parašyti gerą repor
tažą, — atspėjo mūsų klausimą Zmit
riukas. — Šiame karnavale jūs ma
tote visus iškiliausius ir garbingiau
sius politikus, kurie praėjusiais me
tais dalyvavo skandaluose ir tuo bū
du įrašė savo vardus istorijon. El
kitės kaip namie ir fiksuokite viską, 
ką tik pamatysite.

Palikęs mus, vakaro šeiminin
kas priėjo prie pakylos. Dainininkė 
sudainavo paskutinį kupletą, pagar
biai tūptelėjo ir pasitraukė į šalį. 
Visiems plojant, laikrodis pradėjo

mušti dvyliktą. Visi laukė. Išmušus 
vienuoliktam dūžiui, Zmitriukas 
spragtelėjo pirštais, paprašė dėme
sio ir garsiai paskelbė:

— Na, štai, tuojau peržengsime 
dar vieną rubikoną. Nusimesime 
kaukes ir atšvęsime pagal mūsų tai
sykles. Kiekvienas papasakos apie 
savo sukurtas šauniausias šunybes, 
eibes ir niekšybes, kurias mes galė
tume įtraukti į Niekšybių fondą, tą 
mūsų aruodą, gerovės šaltinį, kad ir 
kiti galėtų pasisemti patyrimo ir dar 
šaunesnes sukurti. Nesivaržykite ir 
būkite atviri, aš sustabdžiau laiką. 
Kol visko neišpasakosite, dvylikto 
dūžio nebus, Nauji metai palauks.

Svečiai suūžė, vienur, kitur pa
sigirdo nedrąsus kikenimas, bet 
linksmybė regimai prigeso, tarsi 
kreditoriui pateikus apmokėti vek
selį didelei pinigų sumai. Jautėsi, 
kad niekas nenorėjo pirmas atlikti 
išpažintį. Kiek palaukęs, Zmitriukas 
vėl spragtelėjo pirštais, ir į jo ranką 
lyg cirke iš oro nukrito rimbas.

— Na, ir ko gi jūs taip pritilote, 
lyg panelė, patvory vainikėlį pame
tusi, — pasišaipė Zmitriukas ir, 
priėjęs prie premjero, tarė jam:

— Pirmas parodys pavyzdį prem
jeras, nes matau, kad kitiems trūks
ta drąsos, — padrąsino Zmitriukas ir 
smagiai sudrožė premjerui rimbu 
per šonus.

Premjeras stryktelėjo kaip nar
tus žirgas ir kreipėsi į susirinkusius:

— Gerbiamas šeimininke, ger
biami kolegos! Turiu jums prisi
pažinti, kad prabėgę metai mums 
visiems buvo garbingi ir pelningi. Aš 
praktikon įdiegiau naują metodą, 
per pastaruosius rinkimus rinkė
jams prižadėjęs aukso kalnus, o po 
rinkimų nuoširdžiai ir atvirai vi
siems pareiškęs, kad mano pažadai — 
tai kiaulėms pakratai. Didžiausiai 
mano nuostabai, toks neregėtas 
akiplėšiškumas visai tautai be galo 
patiko. Be to, kartu su pensijų 
buhaltere kiekviena proga žmonėms 
į akis tauzijame nesąmones, neva jų 
uždirbtas pensijas jiems išmokame 
ir kaskart vienu, kitu skatiku padi
diname tik iš mudviejų didelės ma
lonės. Tikiuosi, jog visi pripažins, 
kad didesnio indėlio į niekšybių 
aruodą iki šiol dar nėra buvę.

Zmitriukas patenkintas linkte
lėjo galva ir susirinkusiems paskel
bė:

— Premjero naujovę rekomen
duoju visiems, o jį patį nominuo
sime pono Blefo titulu. Teįsitvirtins 
jis šiuo vardu tautos atmintyje! O 
pensijų buhalterei suteiksime gar
bingą Niekutės Pleputės titulą. 
Sekantis!

Nelaukdamas, kol jį padrąsins 
rimbas, kaip nutvilkytas pašoko 
Agurkichas.

— Gerbiamieji, — nepakartojamu 
savo akcentu kreipėsi jis į publiką. — 
Man dar toli iki premjero, nes esu 
dar labai jaunas politikas. Savo 
indėliu į Niekšybių fondą siūlau pri
pažinti mano sukurtą tautos nieki
nimo modelį. Nematydamas kito 
kelio iškopti į valdžią, aš visiems 
paskelbiau, kad jie yra kvailiai ir 
kad jų tarpe nėra protingų politikų, 
o todėl jiems reikia sau valdyti 
išsirinkti kitataučius. Taigi jie ir 
išsirinko mane. Siūlau ir kitiems po
litikams niekinti ir koneveikti savo 
rinkėjus.

Zmitriukas su pasitenkinimu 
prelegentui paplojo ir tarė:

— Agurkichas ir premjeras vie
nas kito verti kaip vagies vienos

rankos du pirštai. Tegul bus taip, o 
Agurkichą pakelsime rangu ir nuo 
šiol jį vadinsime Agurku Didžiuoju. 
Sekantis!

Įžūliai šaipydamasis pakilo 
meras.

— Aš visada teisus! — paskelbė jis 
suklususiai auditorijai. — Nežinau, 
kuo aš galėčiau pasigirti, tačiau...

— Ne pasigirti aš čia visus su
kviečiau, o duoti savo darbų atas
kaitą, — šaltu kaip ledas balsu per
traukė jį Zmitriukas. — Nesimaivyk, 
gerbiamasis, o dėstyk, ką esi nu
veikęs!

Regimai sumišęs, meras pra
dėjo iš naujo:

— Atsiprašau, aš tik norėjau 
pagerbti mūsų šeimininką. Per 
praėjusius metus aš nenuveikiau 
nieko vertingesnio, jeigu neskaity
tume mano įsisavinto aktyviojo ir 
agresyviojo įžūlumo metodo, kurio 
pagalba įstengiau apdumti netgi 
gerbiamą premjerą ir atsispirti jo 
mėginimui mane išstumti iš posto. 
Būk įžūlus, ir joks premjeras tau 
nebaisus! Toks mano šūkis.

Zmitriuko pyktis kiek atslūgo, ir 
jis tarė:

— Meras gerai pasakė, jis toks ir 
yra. Sekantis!

Drausmingai kaip kareivis, pa
šoko iš savo vietos karo ir taikos 
ministras.

— Aš atradau, kad iš pypkės ga
lima ne tik dūmus leisti, bet ir miglą 
pūsti. Šį ginklą aš visada naudoju 
televizijoje, kai tik gaunu kvietimą 
kalbėti apie mūsų šunybes. Tokiu 
būdu aš ir premjeras tautai atro
dome ir už angelus baltesni.

Zmitriukas juokėsi, net su
siriesdamas:

— Ak, tu, vargše naivuoli, tai tu 
manai, kad visiems akis apdumi? Ką 
gi, jeigu esi toks kvailas, tai gali taip 
ir toliau manyti. Kvailiai mums taip 
pat reikalingi. Būsi nuo šiol Pypkės 
ordino kavalierius. Sekantis! — Ir jis 
pažvelgė į buvusį sveikatos ministrą.

Suglumęs pakilo kažkada visą 
tautą nuo nesveikatos gydęs buvęs 
ministras.

— Aš šiais metais niekuo ne
nusidėjau, išskyrus, kad kiekvieną 
dieną nuo ryto iki vakaro sąžiningai 
laižiau premjerui batus. Prisipa
žįstu, jog tai buvo naudinga tik man 
pačiam, bet ne mūsų brolijai. O iš 
praeities žygdarbių galėčiau prisi
minti ir visiems mano įpėdiniams 
karštai rekomenduoti negimusių 
kūdikių žudynes. Per penkiolika 
nepriklausomybės metų, pagal mano 
išleistą įsakymą, motinų įsčiose 
buvo išžudyta beveik keturi šimtai

—--- ;

tūkstančių kūdikių.
Zmitriukas paniuro. Priėjęs prie 

eksministro, jis tu tokia jėga pa
traukė jam rimbu per nugarą, kad 
tas net susirietė.

— Ak, tu išsigimėli, aborto auka! 
Radai kuo girtis?! Nuo tavo inicia
tyvos mūsų vyriausiasis, ponas 
Belzebubas, vos galo negavo. Ar tu 
nežinai, nelemtas kraugery, kad 
kiek tu kūdikių pražudei, tiek jų 
danguje kankiniais yra tapę? Kame 
gi tavo nuopelnai Niekšybių fondui? 
Tiek to, tu negali atsakyti už tai, kas 
dedasi pomirtiniame pasaulyje, o 
šiame tavo piktadarybės atrodo 
tikrai kraupiai, net man darosi 
bloga, į tave pažvelgus! Todėl tave 
apdovanosime Kaukolės ordinu su 
kaulais ir brilijantais, nuo šiol tu 
turėsi Erodo II vardą.

Karnavalo šeimininkas valios 
pastangomis nuvijo apmaudo šešėlį 
nuo savo kaktos ir, pažvelgęs į mud
viejų pusę, kreipėsi į savo pasekėjus:

— Tiek to, nekreipkite į mane 
dėmesio, tas galvijas net velniui gali 
sugadinti nuotaiką. Mes savo šventę 
tęsime toliau. Mane šaukia skubūs 
reikalai, todėl paskelbsiu svarbiau
sius nominantus.

Zmitriukas vienus gyrė mažiau, 
kitus daugiau, nė vienas neliko jo 
nepagerbtas ir neapdovanotas. Gar
bės sargas, visi politikai ir jų 
meilužės taip pat gavo po medalį, 
visi susikompromitavę ir apsivogę 
politikai buvo nominuoti kokiu nors 
vardu. Niekas neliko neišsipasa
kojęs ir neapdovanotas, visiems ant 
krūtinių žvilgėjo Kiaulės medalis, 
visi kriuksėjo iš malonumo dėl didžio 
savo vertės suvokimo ir gauto įver
tinimo. Mūsų nuostabai nebuvo galo, 
— niekada nesitikėjome, kad val
džioje gali būti tiek daug niekšybių.

Zmitriukas priėjo prie mudvie
jų:

— Pakaks jau, gerbiamieji, jums 
tos bjaurasties. Taip galima pa
miršti, jog ir žmonės esate, kurie 
žino, ir kas yra garbė, ir kas yra 
dora. Nepameskite vilties, ir kada 
nors galėsite apsikuopti savo darže.

Jis vėl spragtelėjo pirštais ir 
lėtai lėtai nuaidėjo dvyliktasis dūžis. 
Mudu pasijutome besėdintys redak
cijoje prie kompiuterio. Iš ekrano į 
mus žiūrėjo Zmitriukas. Liūdnai 
šyptelėjęs, jis mirktelėjo mums ir 
išnyko.

Į kambarį iš išorės įsiveržė 
triukšmas. Mes priėjome prie lango. 
Danguje švaistėsi ugnies salvės, 
žmonės su vaikais žaidė aplink eg
lutę, linksmai vaikščiojo gatvėje, visi 
džiaugėsi Naujaisiais metais.
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Koplytstulpiuose
įamžinta

pirmųjų Lietuvos pasieniečių 
dvasia

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

Tik prasidėjus kalendorinei žiemai, netoli 
Širvintų miesto prigludusiame Puorių kaime 
išdygo du įspūdingi koplytstulpiai. Širvintų kraš
to garsaus skulptoriaus ir meistro Julijono 
Gridžiuškos darbščiosiomis rankomis sukurti 
ąžuoliniai koplytstulpiai, vaizduojantys budin
čius pasieniečius, įamžins praėjusio amžiaus pir
mos pusės pabaigos Lietuvos istorinius įvykius, 
susijusius su mūsų tautos kovomis už laisvę ir 
N epriklausomybę.

Šios kilnios akcijos iniciatorius ir rėmėjas, 
vilnietis verslininkas Gediminas Bareika, beje, 
kilęs iš Puorių kaimo, prisipažino, jog jau senokai 
puoselėjęs viltį įamžinti pirmųjų Lietuvos pasie
niečių veiklą šiame krašte. Tiesa, rajono valdžia 
ne kartą dalijusi pažadus pasirūpinti istorinių 
įvykių įamžinimu, iki šiol taip nieko ir nenuveikė, 
matyt, galvodama, jog čia nieko reikšmingo ir 
vertingo nebūta...

Tačiau senieji istorijos puslapiai, taip pat dar 
išlikę vietiniai šio krašto senbuviai primena, jog 
čionykštė vietovė tebeslepia savitai įdomų ir 
reikšmingą Vilnijos krašto istorijos tarpsnį. 
Lygumomis besidriekiančiose pievose, kur dabar 
išdygo vienas iš koplytstulpių, išlikusi ilgoka grio
velių juosta liudija, kad čia kadaise būta de
markacinės linijos, skyrusios mus nuo kadaise 
Vilniaus kraštą okupavusios kaimyninės Len
kijos. Čia pat tebestovi ir tvirtai išsilaikęs medi
nis namas, lemtingais 1934—1939 m. priglaudęs

Lietuvos valstybės pasienio tarnybos karius.

Mena senus laikus

Šioje jaukiai sutvarkytoje sodyboje šei
mininkaujantis Širvintų krašto senbuvis Jonas 
Bareika (verslininko G. Bareikos tėvas) dar me
na, kaip pro šią vietovę, tik prasidėjus II Pa
sauliniam karui, nuo vokiečių agresijos į Palan
gos pusę masiškai traukėsi lenkų kariai, o 1939 
m. spalį iš Kauno į Vilnių žygiavo Lietuvos ka
riuomenė. Gerokai į aštuntą dešimtmetį perkopęs 
senasis puoriškis, prigludęs prie antrojo koplyt
stulpio, skirto buvusiam šios sodybos šeimi
ninkui, uošviui Kostui Žukauskui, pasakojo, jog 
dar būdamas paaugliu, regėjo, kaip bebaimiai 
Lietuvos pasieniečiai saugojo valstybės sieną nuo 
klastingų kaimynų lenkų, kentė jų patyčias.

„Matyt, likimo taip buvo skirta, kad anais 
lemtingais laikais, vos tik išdygusi mano uošvių 
Žukauskų troba, tapo Lietuvos pasienio tarnybos 
buveine. Iki tol mūsų pasieniečiams buvo tikras 
vargas nei savo žmoniškos pastogės, nei būstinės 
neturėjo, glaudėsi varganuose vargonėliuose. 
Mano uošvis su kitais kaimynais greitai sumojo, 
kad reikia, savo Tėvynės gynėjams kuom nors 
padėti — jiems iš išnuomavo savo gyvenamąjį 
namą”, — prisiminimais dalijosi Jonas Bareika. 
Pašnekovas taip pat priminė, jog Kostas Žu
kauskas visą savo ūkį ir namus pasistatė, įsi
rengė už sūriu prakaitu tolimoje Amerikoje.

Pauliaus Jankausko nuotr.

Neseniai rašiau, kad Amerikoje šįmet vyksta 
karas prieš krikščioniškas Kalėdų šventes. 
Praėjus toms šventėms, noriu panagrinėti tai, kas 

tą karą sukėlė. Viskas prasidėjo, kai nekrikščio
niškų religijų atstovai ir net jokios religijos nepri
pažįstantys sukilo prieš mūsų Amerikoje iki šiol 
įprastą kalėdinį sveikinimą „Merry Christmas”, ir 
pradėjo įmantriai reikalauti, kad šventinis 
sveikinimas turėtų būti pakeistas į „Happy holi
days”.

Bijodama prarasti savo pirkėjus, ne viena 
didelė Amerikos verslo įmonė ar net ir mažesni 
prekybininkai pakeitė savo sveikinimų formą, ir 
taip „Merry Christmas” pasidarė labai retas sve
čias krautuvių reklamose, ir net visoje šių metų 
žiniasklaidoje. O mes patys, nenorėdami būti ap
kaltinti „politically incorrect” baubu, pradėjom ir 
savo gerus kaimynus sveikinti su „Happy holi
days”. Net prezidetas Bush, tikras naujai atgimęs 
krikščionis, savo šimtui tūkstančių draugų ir ger
bėjų išsiųstoje kalėdinėje kortelėje juos veikino 
jau tik su „Happy holiday season”.

Atėjo ir praėjo kalėdinis laikotarpis, tai da
bar, pasikeitę šventiniais sveikinimais, sustokime 
pagalvoti, kokias čia šventes šventėme. Mes, 
krikščionys, žinome, kad šventėme mūsų Išga
nytojo, kūdikėlio Jėzaus gimimo šventę, ir tuo jo 
atėjimu džiaugdamiesi, sakėme vieni kitiems 
„Merry Christmas”, ar lietuviškai „Linksmų 
Kalėdų”, arba, dar dažniau, tik draugišku trumpu 
„Su šventėm”. O ką kiti, prie mūsų didžiosios 
Gimimo šventės norėdami pritapti, šventė? Žydai, 
riiusulmonai?

Žydų šventės

Susipažinkime su žydų kalendoriumi ir jų 
šventėmis. Kalendorius yra pagrįstas mėnulio 
metų pagrindu, todėl jo mėnesiai yra arba 29 arba 
30 dienų ilgumo. Kadangi priimta, kad metai turi 
12 mėnesių, metuose taip susidaro tik maždaug 
355 dienos. Todėl po kiekvienų trejų metų yra 
pridedamas dar vienas mėnuo. Žydų mėnuo pra
sideda su naujo mėnulio patekėjimu, o diena — 
kai saulė nusileidžia už horizonto.

Supratę žydų kalendorių, pradėkime nuo jų

POKALEDINIS
žvilgsnis | šventes

ALEKSAS VITKUS 
Nr.'l '

švenčių. Žydų kalendoriuje jos turi pastovias 
datas, bet Grigaliaus (mūsų) kalendoriuje jos 
tampa kilnojamomis, panašiai kaip ir mūsų 
Velykos. Šįmet su mūsų Kalėdomis ypatingai var
žėsi jų kilnojama Hanukkah šventė, kuri šįmet 
pasitaikė kaip tik tą pačią mums brangią gruodžio 
25 dieną. Nors Hanukkah nėra žydų viena svar
biųjų religinių švenčių, tokia ji tapo, užsispyrusiai 
besivaržydama su maždaug tuo pačiu laiku vyks
tančia Kalėdų švente.

Pesach

Kita, daug svarbesnė, žydų šventė yra Pesach, 
angliškai vadinama Passover, kurią mes va
diname žydų Velykomis. Ja žydai švenčia jų tau

tos pabėgimą iš Egipto nelaisvės, kai jie, Mozės 
vedami, perėjo Raudonąją jūrą, ir po 40 metų kla
jojimo Sino dykumoje, iš dangaus maitinami ma
na, pagaliau priėjo Kanaano kraštą (Iš 16, 35).

Pesach hebraiškai reiškia „aplenkti” (angį. 
„Passover”), kaip aprašyta Išėjimo knygoje (Iš 12, 
3—17). Pagal ją Viešpats Mozei prižadėjo, kad 
visos žydų namų durys, pažymėtos avinėlio krau
ju, bus aplenktos, tuo tarpu kai Jo angelas tą pa
čią naktį pereis per Egipto žemę, užmušdamas 
visus Egipto žemės žmonių pirmgimius (Iš 12, 12). 
Taip įvykus, Mozė paskelbė perėjimo (Passover) 
šventę, kurią žydai švenčia iki šių dienų kaip išsi
laisvinimo iš Egipto šventę.

Ši šventė pradedama švęsti po saulės nusilei
dimo 14-ą dieną pirmojo žydų religinio kalendo
riaus mėnesį pavasario ekvinokse. Tada šeimos 
susėda prie jų tradicinės ceremonialinės „Seder” 
vakarienės, kurios metu simboliškai prisimena
mas išbėgimas iš Egipto. Kiekvienas vakarienės

valgis reprezentuoja kokį nors žydų vargą, išken
tėtą Egipto nelaisvėje, pvz., krienai vaizduoja 
nelaisvės kartėlį. Šventė tęsiasi aštuonias dienas.

Egipto nelaisvė

Kartais mums sunku suprasti kaip dažnai žydų 
religijoje yra minima jų kentėta vergija 
Egipte, kai nei jų istorijoje, nei Senajame Tes

tamente nematyti, kad jie ten patektų per egip
tiečių prievartą. Juk Abraomui ir jo žmonai Sarai 
gimė sūnus Izaokas, kuris, jau būdamas 40 metų 
amžiaus, su žmona Rebeka, susilaukia dvynių sū
nų, kurių vienas, Jokūbas, Viešpaties vėliau pa
vadintas Izraeliu, iš net keturių žmonų, tarnaičių 
ar sugulovių, susilaukia dvylikos sūnų. Izraelio 
(Jokūbo) žmona Rachelė pagimdė jam tik du 
sūnus, Juozapą ir Benjaminą (Pr. 35, 23).

Čia prasideda įdomi Egipto istorija. Juozapo 
broliai iš pavydo parduoda jį, labai tėvo mylimą, į 
Egipto žemę. kaip vergą. Žydų žemėje (Kanaane) 
tuomet kilo badas, ir Juozapo broliai net du kar
tus keliavo į Egiptą, ieškodami maisto. Tuo tarpu 
Juozapas Egipte jau buvo pasiekęs aukštą vietą ir 
galėjo savo brolius aprūpinti maistu. Pagaliau į 
ten nuvyko ir pats Jokūbas, kuris ir mirė, nors 
buvo iškilmingai palaidotas Kanaano žemėje.

Visi broliai patys liko Egipte. Numirus Juo
zapui, ilgainiui išmirė ir visi jo broliai bei visa ana 
karta. Bet izraeliečiai buvo vaisingi - ir daugia
vaikiai. Jie taip dauginosi ir taip labai padaugėjo, 
kad jų buvo pilna visame krašte (Iš 1, 6, 7). Juo
zapą mėgęs Egipto karalius taip pat mirė, ir nau
jas karalius susirūpinęs, kad izraeliečių tauta bu
vo pasidariusi gausesnė ir galingesnė už pačius 
egiptiečius, pradėjo juos spausti ir engti, ką dabar 
žydai vadina priespauda. Bet juo daugiau jie buvo 
engiami, tuo labiau jie daugėjo (Iš 1, 12). Tada 
faraonas įsakė visus hebrajams naujai gimusius 
berniukus mesti į Nilą (Iš 1, 22). Iš Senojo Tes
tamento žinome, kad tik Mozė išsigelbėjo, pade
damas paties faraono dukters. Mozė užaugo ir iš
vedė žydus iš Egipto, nors jie į ten buvo patys 
atkeliavę, bėgdami nuo bado savo žemėje. Tai tiek 
apie žydų žymiausią religinę šventę — Pesach 
(Passover). Bus daugiau
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Kultūros ministerijos premijas pelnė 
23 laureatai

Aukščiausiasis Teisinas: R. Paksas nekaltas

Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas apdovanoja dailininką Žygimantą 
Augustiną. Tomo Bauro (ELTA) nuotr.

Vilnius, gruodžio 29 d. (ELTA) 
— Baigiantis metams, net 23 Lietu
vos kultūrai nusipelnę žmonės bus 
pagerbti konkursinėmis Kultūros 
ministerijos premijomis. Ketvirta
dienį apdovanojimus kultūros minis
tras Vladimiras Prudnikovas įteikė 
menininkams, menotyrininkams, 
žurnalistams, restauratoriams, 
mokslininkams, etninio meno puose
lėtojams, debiutuojantiems meninin
kams.

Martyno Mažvydo premija už 
nuopelnus Lietuvos valstybės kal
bai, raštijos istorijai ir knygos menui 
paskirta Lietuvių literatūros ir tau
tosakos instituto vyresniajai mokslo 
darbuotojai dr. Liucijai Citavičiūtei. 
Premijos dydis — 5,625 Lt (45 
MGL).

Septynios konkursinės premijos 
po 4,875 litus (39 MGL) už aktua
liausius ir ryškiausius publicistinius 
kūrinius kultūros temomis skirtos 
žurnalistui Vidmantui Kiaušui, ki
no, televizijos ir fotografijos kritikui 
Skirmantui Jonui Valiuliui, Lietuvos 
radijo laidų „Literatūros akiračiai” 
ir „Atodangos” 'autoriui ir vedėjui 
Virginijui Gasiliūnui, muzikologei 
Rūtai Gaidamavičiūtei, Lietuvos te
levizijos laidos „Be pykčio” autoriui 
ir vedėjui Leonidui Donskiui, meno
tyrininkams Vyteniui Rimkui ir Lai
mai Kanopkienei.

Paskirtos šešios konkursinės 
Kultūros ministerijos premijos po
3,500 Lt. Kretingos rajono kultūros 
centro direktorė Konstancija Macie
nė premiją pelnė už aktyvią, kūry-

bingą pastarųjų penkerių metų veik
lą kultūros centruose. Vilniaus uni
versiteto Komunikacijos fakulteto 
profesoriui Osvaldui Janoniui pre
mija skiriama už bibliotekininkys
tės, bibliografijos knygotyros moksli
nius tyrinėjimus bei praktinę veiklą 
bibliotekose. Tautodailininkas Adol
fas Andriejus Valuckis premiją pelnė 
už būdingiausių mūsų krašto tauto
dailės, amatų tradicijų išsaugojimą 
ir perdavimą. Cimbolininkui Jonui 
Lechovickui premija skiriama už 
vertingų tradicinės kultūros lobių - 
papročių, dainų, šokių išsaugojimą ir 
pateikimą rinkėjams, archyvams, vi
suomenei. Etnomuzikologei profeso-' 
rei Genovaitei Četkauskaitei premi
ja paskirta už etninės kultūros pa
veldo puoselėjimą ir skleidimą, švie
tėjišką veiklą. Kultūros ministerijos 
premija paskirta ir Lietuvos dailės 
muziejaus Prano Gudyno restaura
vimo centro Mokslinių tyrimų sky
riaus vedėjai Janinai Lukšėnienei už 
muziejininkystės ir muziejų vertybių 
restauravimo darbus.

Taip pat įteiktos trys 2,000 Lt 
premijos geriausiems profesionaliojo 
meno debiutantams: dailininkui Žy
gimantui Augustinui, rašytojai Vai
dai Marijai Knabikaitei ir kompozi
torei Ramintai Šerkšnytei.

Dar šešios specialiosios premijos 
įteiktos dailininkių grupės „Baltos 
kandys” narėms dailininkėms: Aus
tei Jurgelionytei, Karolinai Kunči- 
naitei, Miglei Lebednykaitei, Rasai 
Leonavičiūtei, Laurai Pavilionytei ir 
Julijai Vosiliūtei.

* Lietuvos regbio federacijos 
surengtuose tradiciniuose ge
riausio 2005 metų Lietuvos reg- 
bininko rinkimuose triumfavo Lie
tuvos rinktinės bei Šiaulių „Vairo” 
komandos žaidėjas Mindaugas Mi
sevičius (90 tšk.). Antrąją vietą už
ėmė 2004 metų šios apklausos lau
reatas Andrius Martinskas (68 tšk.), 
rungtyniaujantis „Vairo” ir Švedijos 
„Encioping” komandose. Beje, A. 
Martinskas šiemet buvo pripažintas 
geriausiu Švedijos pirmenybių žai
dėju. Trečias apklausoje su 41 tašku 
buvo 2003 metais geriausiu Lietu
voje pripažintas Gediminas Liutkus 
(Šiaulių „Baltrex” ir „Encioping”).

Šešioliktą pralaimėjimą 
dvidešimt aštuntose NBA regu
liariojo sezono rungtynėse paty
rė Dariaus Songailos Čikagos 
„Bulis” komanda. „Bulis” krepši
ninkai svečiuose 80:93 turėjo pripa-

žinti Charlotte „Bobcats” pranašu
mą. D. Songaila į aikštelės šeiminin
kų krepšį įmetė 12 taškų, atkovojo 3 
kamuolius, atliko rezultatyvų perda
vimą, 4 kartus suklydo bei dukart 
prasižengė. Per 16 minučių lietuvis 
pataikė 5 dvitaškius iš 8 bei realiza
vo abu baudų metimus.

* Dvidešimt antrą pergalę 
trisdešimt aštuntosiose NHL re
guliariojo sezono rungtynėse iš
kovojo New York „Rangers” koman
da su Dariumi Kasparaičiu. Varžovų 
aikštėje „Rangers” ledo ritulininkai 
6:2 nugalėjo kitą New York komandą 
„Islanders”, o gynėjas iš Lietuvos at
liko penktąjį šiame sezone rezulta
tyvų perdavimą. D. Kasparaitis pasi
žymėjo 54 susitikimo minutę, kai po 
jo perdavimo Martin Straka įmušė 
paskutinį susitikimo įvartį. Iš viso 
lietuvis žaidė beveik 18 minučių ir 
kartą metė į varžovų vartus.

Atkelta iš 1 psl.
proceso kodekso nuostatas, kolegija 
mano, kad Lietuvos apeliacinio teis
mo nuosprendžio motyvuojamoje da
lyje paminėtos aplinkybės, kurias šis 
teismas pripažino įrodytomis ir ku
rias vertino susiedamas jas su Jurij 
Borisov susitikimu su R. Paksu 2003 
m. kovo 17 d. vakare, kolegijos ma
nymu, neleidžia daryti neginčijamos 
išvados, kad būdamas prezidentu R. 
Paksas Valstybės saugumo departa
mento (VSD) generalinio direkto
riaus M. Laurinkaus supažindintas 
su valstybės paslaptį sudarančia in
formacija, kovo 17-sios vakare savo 
namuose Vilniuje susitikimo su J. 
Borisov metu informavo jį apie tai, 
kad VSD pareigūnai klausosi J. Bo
risov pokalbių mobiliojo ryšio telefo
nais bei atskleidė J. Borisov telefoni
nių pokalbių su Anna Zatonskaja ir 
Anatolij Potnin turinio detales, t. y 
atskleidė J. Borisov informaciją, ku
ri yra valstybės paslaptis, ir taip pa
darė veiką, kuri numatyta BK 125 
straipsnio 1 dalyje.

Savo sprendimą kolegija grin
džia Konstitucijos 31 straipsnio 1 da
limi, kur nustatyta, kad asmuo lai
komas nekaltu, kol jo kaltumas ne
įrodytas įstatymo nustatyta tvarka 
ir pripažintas įsiteisėjusiu teismov
nuosprendžiu, taip pat Žmogaus tei
sių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvencijos 6 straipsnio 2 dalies 
nuostata, kad kiekvienas žmogus, 
kaltinamas nusikaltimo padarymu, 
laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė ne
įrodyta pagal įstatymą.

Savo sprendimą kolegija grin
džia ir Baudžiamajame ir Baudžia
mojo proceso kodeksuose įtvirtintais 
principais.

Vienas pamatinių Baudžiamojo 
proceso principų yra nekaltumo prie
laidos principas. Baudžiamojo proce
so kodekso 44 straipsnio (Asmens 
teisių apsauga baudžiamojo proceso 
metu) 6 dalyje nustatyta, kad kiek
vienas nusikalstamos veikos padary
mu įtariamas ar kaltinamas asmuo 
laikomas nekaltu, kol jo kaltumas 
neįrodytas šio Kodekso nustatyta 
tvarka ir nepripažintas įsiteisėjusiu 
teismo nuosprendžiu.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

A. Valionis: 2OO5-ie|i
Atkelta iš 1 psl.

„Tačiau iš šios dviprasmiškos si
tuacijos sugebėjome išeiti pakelta 
galva. Lietuvos ir Estijos prezidentų 
sprendimas nevykti į iškilmes Mask
voje priminė pasauliui tragišką mū
sų valstybių lemtį po Antrojo pasau
linio karo. Kita vertus, mūsų santy
kiai su Rusija išliko pakankamai 
konstruktyvūs. Nepažeidžiant nei 
tarptautinės teisės, nei suverenių 
valstybės interesų buvo sureguliuo
tas ir incidentas Lietuvoje sudužus 
Rusijos kariniam lėktuvui”, — pa
brėžė A Valionis.

Tačiau pirmieji narystės NATO 
ir ES metai, pasak ministro, apnuo
gino ir nelabai malonius reiškinius. 
Paaiškėjo, kad ne visos ES šalys bu
vo pasirengusios plėtrai, kai kurios 
buvo linkusios į naujokus žiūrėti 
šiek tiek iš aukšto ar kaip nors 
„apeiti”.

Lietuvos nacionalinius interesus 
turėjome ne kartą ginti atkakliomis 
Lietuvos' politikų ir diplomatų pas
tangomis, prisimena ministras.

„Derybos dėl daugiamečio ES 
biudžeto — geriausias to pavyzdys. 
Laimėjome ne tik mes, laimėjo visa 
ES, patvirtindama, kad ir 25 valsty-

senato 2003 m. birželio 20 d. nutari
mo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos tai
kant Baudžiamojo proceso kodekso 
normas, reglamentuojančias nuo
sprendžio surašymą” 3.1.8 punkte 
teismams išaiškinta, kad apkaltina
masis nuosprendis negali būti grin
džiamas prielaidomis, teismo išva
dos turi būti pagrįstos įrodymais, ne
ginčijamai patvirtinančiais kaltina
mojo kaltę padarius nusikalstamą 
veiką ir kitas svarbias bylos aplinky
bes.

Apeliacinės instancijos teismas 
nuosprendį motyvavo tuo, kad iki
teisminio tyrimo dėl grasinimų pre
zidentui R. Paksui metu J. Borisov 
2003 m. lapkričio 3 d. apklaustas 
kaip įtariamasis, parodė, o teisme 
nepaneigė, kad pokalbio, vykusio 
2003 m. kovo 17 d. R. Pakso namuo
se, metu, kalbantis su pastaruoju dėl 
jo rinkiminės kompanijos metu 
duotų pažadų, jis suprato, kad R. 
Paksas iš VSD gavo jo pokalbių įra
šus.

Tačiau teisme nagrinėjant J. Bo
risov bylą dėl grasinimų prezidentui
R. Paksui šis įrodymas teisiamajame 
posėdyje nebuvo nagrinėjamas ir ne
buvo vertinamas.

Aukščiausiasis Teismas pastebi, 
kad apklausiamas kaip liudytojas 
baudžiamojoje byloje dėl valstybės 
paslapties paviešinimo tiek pirmo
sios, tiek apeliacinės instancijos teis
muose J. Borisov nepatvirtino šių 
ikiteisminio tyrimo metu kitoje bylo
je dėl grasinimų prezidentui R. Pak
sui duotų parodymų apie tai, kad 
jam valstybės paslaptį atskleidė R. 
Paksas.

Aukščiausiojo Teismo teisėjų ko
legija pažymi, kad Konstitucinio 
Teismo, Seimo sudaromų komisijų ir 
bendrosios kompetencijos teismų 
funkcijos yra aiškiai atribotos Kons
titucijoje ir įstatymuose.

Konstitucinis Teismas klausimą 
dėl valstybės paslapties neišsaugoji- 
mo nagrinėjo ne kaip baudžiamąją 
bylą, taigi net ir tuo atveju, jei proce
sas KT vyko atsižvelgiant į BPK 
nuostatas, tai jokiu būdu neatleidžia 
apeliacinės instancijos teismo nuo tų 
pačių aplinkybių įrodinėjimo įstaty
mų nustatyta tvarka.

- svarbių sprendimų...
bės pajėgia veikti kartu ir solidariai 
spręsti sudėtingiausius uždavinius”.

Apibendrindamas besibaigian
čius diplomatijos metus A Valionis 
pabrėžia, kad solidarumas tapo dau
gelio Lietuvos tarptautinių iniciaty
vų pamatu.

Po Pietryčių Aziją užklupusio 
galingo cunamio Lietuva nukentė- 
jusiems regionams skyrė nemažą pa
ramą, dosniai aukojo tūkstančiai 
Lietuvos žmonių.

Mūsų šalis aktyviai ėmėsi Afga
nistano Goro provincijos atkūrimo 
darbų, dalyvavo tarptautinėse ope
racijose karščiausiuose pasaulio taš
kuose. Priimti šiuos sprendimus ne
buvo lengva, tačiau jie įrodė, kad 
Lietuva nelieka nuošalyje, kai reikia 
drauge įveikti viso pasaulio saugu
mui kylančią grėsmę.

Žvelgdamas į ateinančius metus 
A Valionis atkreipė dėmesį, kad kitų 
metų gegužę į Lietuvos sostinę su
važiuos demokratinį kelią pasirin
kusių regiono valstybių ir vyriausy
bių vadovai, kad metų pabaigoje 
NATO viršūnių susitikime Rygoje 
regiono demokratinėms valstybėms 
bus pasiūlytas aiškesnis euroatlanti- 
nės integracijos kelias.
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Pasaulio naujienos
(Remiantis AFP, Reuters, AP, lnterfax, ITAR-TASS, BNS 

žinių agentūrų pranešimais)

Pietų Korėjos komisija sudavė dar 
vieną smūgį mokslininkui

Seoul, gruodžio 29 d. 
(,,Reuters”/BNS) — Pietų Korėjos 
komisija ketvirtadienį sudavė dar 
vieną smūgį susikompromitavusiam 
mokslininkui Hwang Woo-suk — jos 
išvadose teigiama, jog anksčiau šlo
vinta jo tyrimų grupė neįrodė su
kūrusi konkretiems žmonėms pritai
kytas embrionines kamienines ląste
les.

Šios išvados yra dar vienas gė
dos ženklas žmogui, kuris anksčiau 
už savo novatoriškus darbus kamie- 
ninių ląstelių tyrimų ir klonavimo 
srityje buvo vadinamas nacionaliniu 
didvyriu ir kuriam dabar gresia kri
minaliniai kaltinimai.

„Komisija nusprendė, kad profe
soriaus Hwang Woo-suk mokslinin
kų grupė neturi mokslinių duomenų, 
kurie įrodytų, kad konkretiems pa
cientams pritaikytos kamienines 
ląstelės buvo sukurtos”, — sakė 
Seoul Nacionalinio universiteto tyri
mų vadovė Roe Jung-hye.

Ta pati tyrimų komisija praė
jusią savaitę nurodė, kad 2005 metų 
straipsnyje, kurį pateikė Hwang 
Woo-suk grupė, yra tyčia sufabri
kuotų duomenų ir kad jis pakirto 
mokslo pagrindus.

Ji nurodė, kad ši mokslininkų 
grupė galėjo sukurti tik dvi kamieni- 
nių ląstelių linijas, o ne 11, kaip tei
gė patys šio novatoriško straipsnio 
autoriai.

Roe Jung-hye sakė, kad tos dvi 
linijos buvo pagamintos ne Hwang 
Woo-suk laboratorijoje, o vienoje

Seoul ligoninėje.
Prokurorai yra užsiminę, jog 

Hwang Woo-suk atžvilgiu gali būti 
pradėtas tyrimas dėl valstybinių lė
šų neteisėto pasisavinimo, jei bus 
įrodyta, kad jo darbas buvo nesąži
ningas.

Hwang Woo-suk praėjusią sa
vaitę atsistatydino iš minėto univer
siteto ir atsiprašė už skandalą. Ta
čiau jis tvirtino, kad konkretiems pa
cientams specialiai pagaminamos 
embrioninės kamienines ląstelės yra 
Pietų Korėjos technologija ir kad tai 
bus patvirtinta.

„Tikėjome, jog nors ta tezė ga
lėjo būti sufabrikuota, yra bent maža 
viltis, kad tai — nauja korėjiečių 
technologija. Šios dienos pranešimas 
išsklaidė visas tokias viltis, dėl jo pa
sijutau emociškai sužlugdytas”, — 
sakė Seoul Katalikiškojo universite
to Medicinos mokyklos profesorius 
Oh Il-hwan.

Kamienines ląstelės gali išsivys
tyti į įvairių tipų žmogaus ląsteles — 
dėl to jas galima auginti kultūroje ir 
išauginti iš jų nervines ląsteles arba 
net visus organus, pavyzdžiui, inks
tą, širdį, odos lopą, kurie būtų gene
tiškai identiški paciento ląstelėms.

Minėta komisija tikrina ir kitus 
Hwang Woo-suk grupės darbus, tarp 
jų — 2004 metų straipsnį apie pir
muosius tyrimams klonuotus žmo
gaus embrionus.

Komisija ypač susidomėjo tvir
tinimais, kad Hwang Woo-suk pirmą 
kartą pasaulyje klonavo šunį.

JAV išsiųs nacių nusikaltėlį
New York, gruodžio 29 d. 

(,,Reuters”/BNS) — JAV imigracinis 
teismas priėmė sprendimą išsiųsti į 
Ukrainą senyvo amžiaus John Dem
janjuk, kuris kaltinamas Antrojo pa
saulinio karo metais dirbęs prižiū
rėtoju nacių koncentracijos stovyklo
je.

Anksčiau buvo nepagrįstai įta
riama, kad būtent jis buvo liūdnai 
pagarsėjęs prižiūrėtojas-sadistas, ži
nomas pravarde „Ivanas Rūstusis”, 
ir jam grėsė mirties bausmės įvykdy
mas Izraelyje.

J. Demjanjuk advokatas John 
Broadley, teigė, kad išsiųsti jo gi
namąjį į Ukrainą yra tas pats, kaip 
„mesti žmogų į ryklio nasrus”, ir pa
reiškė, kad paduos apeliaciją dėl tei
sėjo sprendimo.

JAV imigracinio teismo pirmi
ninkas Michael Creppy neatsižvelgė 
į 85-erių metų J. Demjanjuk gynėjų 
pastangas įrodyti, kad Ukrainos te
ritorijoje jam gresia mirtis.

Tačiau teisėjas pridūrė, jog jeigu 
Ukrainos vyriausybė atsisakys pri
imti J. Demjanjuk, jis turi būti iš
siųstas į Lenkiją ar Vokietiją.

Simon Wiesenthal centro, ieš
kančio nacistinių nusikaltėlių visa
me pasaulyje, atstovas pareiškė, kad 
Imigracinio teismo sprendimas yra 
nepaprastai svarbus.

„Šiuo atveju teisingumas ilgai 
vėlavo, — pareiškė rabinas Abraham 
Cooper iš S. Wiesenthal centro. — 
Nereikia klaidingai vadinti to, kas

vyksta dėl John Demjanjuk, kerštu. 
Tai teisingumas, o ne kerštas”.

Tuo jau trisdešimt metų trun
kanti teismo epopėja artėja į pabai
gą-

J. Demjanjuk, kuris mėgina at
remti Amerikos juridinės sistemos 
argumentus nuo praėjusio amžiaus 
aštuntojo dešimtmečio, visus šiuos 
metus pajėgė sėkmingai išvengti iš
siuntimo iš JAV.

Pirmą kartą Amerikos valdžia 
atėmė iš J. Demjanjuk pilietybę 
1981 ir išsiuntė jį į Izraelį, kur jis 
buvo apkaltintas tuo, kad būtent jis 
buvo „Ivanas Rūstusis” Treblinka 
koncentracijos stovykloje.

Jis buvo išduotas Izraeliui, kur 
1988 metais buvo nuteistas pakarti, 
bet Izraelio Aukščiausiasis Teismas 
1993 metais nuosprendį atšaukė, kai 
gavus naujų dokumentų iš buvusios 
Sovietų Sąjungos, buvo išsiaiškinta, 
kad „Ivanas Rūstusis” veikiausiai 
buvo Ivan Marčenko.

J. Demjanjuk buvo grąžintas į 
JAV ir 1998 metais atgavo Amerikos 
pilietybę.

Bet prieš kelerius metus JAV 
teisingumo departamentas gavo do
kumentų, tarp jų vokiečių asmens 
tapatybės kortelę su nuotrauka ir 
parašu, kurie įrodo, kad J. Demjan
juk tarnavo prižiūrėtoju nacių kon
centracijos stovykloje.

Pripažinus Antrojo pasaulinio 
karo laikų dokumentų tikrumą, jam 
vėl buvo atimta JAV pilietybė.

EUROPA

PARYŽIUS
Prancūzija ketvirtadienį paragi

no prancūzų inžinieriaus pagrobėjus 
Irake paleisti savo įkaitą ir priminė 
pagrobėjams, kad nėra nusiuntusi 
savo karių į šią arabų valstybę. 
„Niekas negali pateisinti Bernard 
Planche pagrobimo, — pareiškė už
sienio reikalų ministras Philippe 
Douste-Blazy. — Dar kartą raginu 
pagrobėjus nedelsiant išlaisvinti 
mūsų tėvynainį”. Nelabai žinoma 
Irako kovotojų grupuotė pagrasino 
nužudyti pagrobtą prancūzų inži
nierių, jeigu Prancūzija nenutrauks 
savo „neteisėto buvimo” šioje arabų 
valstybėje. B. Planche buvo vienos 
nevyriausybinės organizacijos dar
buotojas ir dirbo Rusaf vandenvietė
je Baghdad rytuose.

GENEVA
Šveicarijos federalinis teismas 

priėmė sprendimą išsiųsti į Rusiją 
buvusį šios šalies atominės energijos 
ministrą Jevgenij Adamov, kurį tė
vynėje generalinė prokuratūra kalti
na keliais nusikaltimais. Sis spren
dimas buvo priimtas apsvarsčius J. 
Adamov apeliacinį skundą dėl išda
vimo JAV. Išduoti J. Adamov taip 
pat prašė JAV valdžia, kurios prašy
mu buvęs atominės energetikos mi
nistras 2005 metų gegužės 2 dieną 
buvo areštuotas Šveicarijoje. JAV 
valdžia jį kaltina pagrobus maždaug 
9 mln. dolerių iš Rusijai suteiktos 
JAV pagalbos. Pats J. Adamov pa
reiškė, jog sutinka, kad kuo greičiau 
būtų išduotas Rusijai.

Vladimir Bukovskij (Didžioji Brita
nija), Sergej Kovaliov, dvasininkas 
Gleb Jakunin, Jelena Bonner (JAV), 
Natalija Gorbanevskaja (Prancūzi
ja). Laiško, kurio tekstas paskelbtas 
M. Chodorkovskij tinklalapyje, auto
riai palinkėjo buvusiam „Jukos” 
vadovui ir jo artimiesiems sveikatos 
ir daug kantrybės, taip pat pareiškė, 
kad jie nesutinka su teismo spren
dimu. Gegužės 31 dieną teismas nu
teisė buvusį „Jukos” vadovą devyne
rių metų laisvės atėmimu, pripaži
nęs, kad jis nesumokėjo mokesčių. 
Vėliau kasacinė kolegija sumažino 
bausmę iki aštuonerių metų.

MACHAČKALA
Pietų Rusijos Dagestano respub

likos, besiribojančios su maištingąja 
Čečėnija, sostinėje ketvirtadienį su
sisprogdino mirtininkas, bet jokių 
kitų aukų nėra. Sprogimas įvyko ne
toli vietos, kur susirinko žmonės, ge
dintys anksčiau šią savaitę žuvusio 
aukšto saugumo pajėgų karininko. 
Dagestano vidaus reikalų viceminis
tro Magomed Gazimagomedov sū
nus Magomedrašid buvo nužudytas 
prieš dvi dienas.

ARTIMIEJI RYTAI

RUSIJA

MASKVA
Dvidešimt du buvę SSRS poli

tiniai kaliniai pasveikino su artėjan
čiais Naujaisiais metais buvusį naf
tos bendrovės „Jukos” vadovą Mi
chail Chodorkovskij, kuris pagal 
teismo nuosprendį atlieka bausmę 
Sibire, Čitos srities Krasnokamensk 
kolonijoje. Be kitų laišką pasirašė

BAGHDAD
Ant vieno kaimo Irako šiaurėje 

iš amerikiečių lėktuvų numetus dvi 
225 kg bombas, žuvo 10 irakiečių, 
kurie, kaip įtariama, dėdavo sprogs
tamuosius užtaisus ant netoliese 
esančio kelio. Tai atsitiko antradienį 
viename kaimelyje netoli Havidža 
miesto, esančio 50 km į pietvakarius 
nuo Kirkuk. Pilotai buvo išskridę 
įprastai stebėjimo misijai, kai pa
matė tris vyrus, kasančius duobes 
prie svarbaus kelio ir dedančius į jas 
bombas.

RIYADH
Saudo Arabijos inžinierius vie

nijančios organizacijos tarybos nare 
pirmą kartą išrinkta moteris Nadia 
Bakhuiji. Tai didžiulis laimėjimas 
moterims, siekiančioms lygių teisių 
šioje konservatyvioje karalystėje. 
Saudo Arabijoje iki šiol laikomasi 
griežto vahabitų mokymo. Moterims 
čia draudžiama vairuoti automobilį, 
viešose vietose jos privalo dengti sa
vo kūną ir veidą, be to, joms negali
ma bendrauti su jokiais vyrais, iš
skyrus šeimos narius.

Atlantic 1-800-775-SEND
www.atlanticexpresscorp.com

Auto E.
Automobiliu pirkimas bei 
siuntimas i visas pasaulio šalis

S ma li Packages
Smulkiu siuntiniu siuntimas bei 
pristatymas i namus Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje. Baltarusijoje bei Ukrainoje.

Kroviniu gabenimas 
laivu į visas pasaulio šalis.

Kroviniu gabenimas 
lėktuvu i visas pasaulio šalis.

Air Freight

Kroviniu pervežimas 
visoje Amerikoje.

Trucking^/

8801 78th Avė Bridgeview, IL 60455 Tel. 1 708-599-9680 
Fax. 1 708-599-9682 Tel. 1 800-775-7363

http://www.atlanticexpresscorp.com


8 DRAUGAS, 2005 m. gruodžio 30 d., penktadienis

KITU ŽVILGSNIU

KALĖDŲ STALO 
TRUPINIAI

Kalėdų laikas — tai tokia keista 
šventė, kai susipina tai, kas žemiš
ka, ir tai, kas dieviška. SMS linkėji
mai — tiesiog angeliškai subtilūs, 
oras kalėdinis ir dieviškas! O TV 
programos tiesiog velniškai papras
tos — šliageriai, trileriai... Mieste 
girtų pilni pakampiai. Taigi, tauta 
švenčia Dievo kūdikėlio gimimą...

Gal kas patartų, kaip reikia 
švęsti? Antai, pranciškonas brolis 
Astijus, vienoj kalėdinėj TV laidoj 
siūlo nesidomėti astrologija, o geriau 
nueiti prisigerti alaus. Nežinau, ar 
Motiejus Valančius jam pritartų, nes 
vyskupas buvo „senamadiškas” ir 
manė, kad Lietuvai gresia visiškas 
nusigėrimas.

Vieni pranciškonai Pakutuvė- 
nuos alkoholikus gydo, o kiti Vil
niuje tuo metu Pakutuvėnams klien
tūrą organizuoja...

Nesu astrologijos (ypač laikraš
tinės) mėgėjas, bet manau, kad 
domėtis kokiais nors nežemiškais 
dalykais yra šiek tiek geriau, negu 
nusigerti...

Kalėdiniai linkėjimai: vienas 
bičiulis palinkėjo, kad kiti metai 
būtų žymiai blogesni — tik tada, 
sako, lietuviai ims mąstyti, vienytis, 
mylėti, kai bus didesnė bėda. Anot 
jo, dabar esame ganėtinai nesą
moninga avinų tauta.

Prezidentas liūdnai įvertino 
praėjusius metus — skandalai ir 
skandaliukai. O koks siūlymas?

Šachmatuose yra tokia pato 
būsena — kai nebėra jokių ėjimų. 
Lietuvos situacija labai panaši į 
patą. Konservatoriai žino vieną 
ėjimą — mušti valdžią, kandžiotis. 
Valdžia žino kitą ėjimą — nekreipti 
dėmesio. Didžioji žiniasklaida iš šių 
skandaliukų darosi verslą, nieko 
pozityvaus nepasiūlydama, nemo

deliuodama sąmoningumo. Kartais 
pareketuodama verslininkus, suves- 
dama sąskaitas. Tai patas...

Konservatoriai Vilniaus rinki
minio sąrašo priekyje išstato gar
siausiai prieš Zuoką rėkusį asmenį 
— tiek nuopelnų, pasirodo, ir užten
ka, norint tapti Vilniaus vadovu... 
Graudu, kad „rėkimo prieš” politika 
įvertinama net pirmuoju sąrašo 
numeriu.

Pasisakyti „prieš” yra lengviau
sia. Taip yra supriešinama visuo
menė ir visi imame palengva vieni 
kitų nekęsti. O kas nors pasisako 
„už” ką nors? O jei sąrašo priekyje 
konservatoriai išstatytų Lietuvai ką 
nors gero ir konkretaus nuveikusį 
žmogų? Pvz., pastačiusį kokį namą, 
sukūrusį darbo vietas... Juk tai vė
liava!

Praėjusių metų ekonominiuose 
įvykiuose liko nepastebėtas vienas 
nereikšmingas faktelis — „Mažeikių 
nafta” parduodama už milijardus,
t.y. — labai pelningai. Taigi, laikas 
geriausias teisėjas. Jeigu ši — kaž
kada išgrobstyta ir nuostolingai 
dirbusi įmonė — anuomet būtų 
buvus atiduota „Lukoilui”, šito mili
jardinio verslo nebūtų įvykę. Ir 
Lietuva būtų likus tiesiogiai priklau
soma nuo Rusijos energetikos bei jos 
valdžios norų valdyti mus per ener
getiką.

Dabar yra kitaip, tačiau ar 
pasakys kada nors koks nors A. 
Brazauskas, kad anuometinis san
doris su „Williams” iš laiko perspek
tyvos nebeatrodo toks nepelningas? 
Manau, kad nepasakys, nes lietu
viškoje politikoje nepriimta pasi
džiaugti bendrų pastangų vaisiais. O 
kiek politikų „Mažeikių nafta” 
nuvertė. Kiek rėksnių į valdžią 
atvedė.
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Kūrybinės sąjungos galėtų de
leguoti į Seimą ir savivaldybes kū
rėjus, nes griovėjų ir rėksnių ten ir 
taip pakankamai.

Kartais susidaro įspūdis, kad 
mums gėda Lietuvos, gėda, kad 
esame lietuviai. Toks prisiminimas: 
prieš porą metų mūsų filmavimo 
grupė Turkijoje filmavo turistinę TV 
laidą. Lietuvių turistams į autobusą 
įlipęs entuziastingas turkų gidas 
pasiūlė tris kartus garsiai sušukti 
„Lietuva” — bet niekas iš lietuvaičių 
nedrįso tai padaryti. Sulindo iš 
gėdos po kėdėmis. Turkas, nieko 
nesupratęs, paklausė — „Jūs ką, 
savo krašto nemylit?” ir pats ėmė 
šaukti „Turkija, Turkija, Turkija”... 
Lietuviams reikalinga psichologinė 
pagalba.

Kitas bičiulis, paskambinęs 
pasveikinti su Kalėdomis, sampro
tauja, kad už labdaringose TV akci
jose surinktus milijonus galima būtų 
nemažai vaikučių įvaikinti — paimti 
iš vaikų namų į šeimas. Būtų labai 
konkretus indėlis į Lietuvos atkū
rimą ir pagražinimą. Pinigai neišsi
barstytų nereikšmingoms dovanė
lėms. Tik kaip visa tai organizuoti?

Dzūkijoj ramu, gražu, daug snie
go. Poviliukas Merkinėje pasakoja, 
kad kažkokiai tikinčiai moteriškei 
jos parapijos kunigas liepęs sudegin

ti iš piramidės parsivežtą knygą. Ir 
uždraudė ten lankytis, kadangi tai 
nuodėmė. Kažkur skaičiau apie to
leranciją, tik neatsimenu kur...

Pasirodo, lietuviškoji katalikybė 
kai kur dar išlaikiusi gerąsias ink
vizicijos laikų tradicijas. Tai savo
tiškai net įdomu — Lietuvoje reiš
kiniai ilgam užsikonservuoja: inkvi
zicija, sovietinis mąstymo būdas. 
Esam, matyt, konservatoriški iš 
prigimties. Tačiau gal galima iš to 
bent pasipelnyti? Pavyzdžiui, už
sienio turistams organizuoti raganų 
deginimo spektaklius parapijose... 
Investicijos, turizmui, viešbučiai, 
maitinimas — žodžiu, ekonominis 
pakilimas... Ir tuo pačiu metu tie — 
„kas ne su mumis” — būtų išnaikin
ti. (Tai juokai — aut. past.) Lietuvoje 
nėra nei vieno žmogaus ar reiškinio, 
kuris būtų „ne su mumis”...

Kristus mokė meilės, sakyda
mas: „Jums, kurie klausotės, aš 
sakau: mylėkite savo priešus, da
rykite gera tiems, kurie jūsų ne
kenčia. Laiminkite tuos, kurie jus 
keikia, ir melskitės už savo niekinto
jus. Kaip norite, kad jums darytų 
žmonės, taip ir jūs darykite jiems. 
Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai 
koks čia jūsų nuopelnas. Bet jūs 
mylėkite savo priešus — tuomet jūsų 
lauks didelis atlygis”.

SKELBIMAI

SIŪLO DARBĄ PARDUODA PASLAUGOS

VVanted patient, hardvvorking vvoman
to help my vvife vvith 2 toddlers and 
all household duties, vvhile I am at vvork. 

Private living quarters are available. 
Some basic english is necessary.

Near the green line train in Oak Park.
Call Simas or Donna Varnas at 

708-254-2428 or 708-383-3139

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

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

Baby/child care vvorkers.
Call Willie 312-648-1 565

Skelbimų skyriaus tek 1-773-585-9500 j

Darbui reikalingi dažytojai, 
staliai su darbo patirtimi. 

Būtinai turėti mašiną.
Pageidautina, 

kad kalbėtų rusiškai. 
Tel. 847-980-7887.

SPA Constantine Day SPAS
Has openings for nail techs, 

estheticians, massage therapists. 
Fax resume to 

708-233-5944

Krautuvėlė „Lietuvėlė" 
5741 S. Harlem Avė. 

PARDUODAME BULVIŲ 
TARKAVIMO MAŠINAS. 

847-845-3972

IŠNUOMOJA

Woodridge išnuomojami
1-2 mieg. naujai suremontuoti butai.

1 mieg.— $670-$710;
2 mieg. — $770-$810.

1 mėnuo nemokamai.
Tel. 630-910-0644, Jana.

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO, 
NAMŲ, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS

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

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 VVest 95th St.,

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Namams Paskolos, Apdraudos Sąskaitos
Mutual Federal Savings
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVest Cermak Road, Chicago, IL 60608 
(773) 847-7747 

Stephen M. Oksas, President

Patamaujam Čikagos ir Apylinkių Lietuviams Daugiau Kaip 100 Metų.

GREIT PARDUODA
Į-jgĮ First Landmark Realty

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

RIMAS 
STANKUS

• Čikagoje ar priemiesčiuose
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolą
• Pensininkams nuolaida
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INVESTICINIS KLIMATAS 
LIETUVOJE GERĖJA

KĘSTUTIS PRANCKEVIČIUS

Ne tik kiekvieno didmiesčio, bet 
ir atokesnio miesto ar miestelio 
ekonominei, socialinei raidai didelę 
įtaką turi ir investicijos. Užsienio, 
taip pat savo šalies verslo kompani
jų įdėtos lėšos į kelių infrastruk
tūros, švietimo, kultūros įstaigų at
naujinimą ar naujų įmonių steigimą, 
ne tik praturtina savivaldybių biu
džetus, bet ir atveria galimybes at
sirasti darbo vietoms, socialinių 
paslaugų, poilsio, turizmo ir pra
mogų plėtrai.

Įžvelgia ir korupcijos 
apraiškas

Remiantis vienu iš įtakingiausių 
tarptautinių finansinių institucijų
— Pasaulio banko bei Europos re
konstrukcijos ir plėtros banko nese
niai atliktomis verslo aplinkos bei 
įmonių veiklos analizėmis, sužino
jome, jog per pastaruosius keletą 
metų Lietuvoje investicinis klimatas 
iš esmės pagerėjo.

Mūsų valstybė, nuolat tobuli
nanti ir gerinanti verslui palan
kesnius įstatymus, priskirta netgi 
prie 20 aukščiausiai vertinamų pa
saulio šalių. Tačiau įkandin pagi
riamųjų žodžių, ataskaitoje netrūks
ta ir kritinių pastabų. Kaip vieną iš 
pagrindinių kliūčių verslo bei inves
ticijų plėtrai, nurodomos iki šiol 
valstybinėse bei kitose institucijose 
išlikę biurokratiniai, korupciniai 
barjerai, trukdantys verslo kompa
nijoms vienodomis sąlygomis daly
vauti konkursuose privatizuojant 
įmones ar įsigyjant žemės sklypus, 
be to, daug ką neramina kai kurių 
mokesčių, ypač gyventojų pajamų 
bei socialinio draudimo įmokų, dy
džiai, kvalifikuotos darbo jėgos 
trūkumas ir pernelyg šališka teismų 
veikla...

Į tarptautinių institucijų pas
tabas tarsi reaguodami, prabilo ir 
mūsų šalies diplomatijos atstovai. 
Daugiau nei prieš mėnesį užsienio 
reikalų ministras Antanas Valionis 
pripažino, jog remiantis oficialiąja 
statistika, tiesioginės užsienio inves
ticijos, ypač plyno lauko, ima aplenk
ti Lietuvą ir nusėda kaimyninėse 
šalyse. Ministro nuomone, siekiant 
sušvelninti šią problemą, mūsų vers
lininkams bei diplomatams būtina 
sutelkti dėmesį į vieną svarbų tikslą
— didinti Lietuvos kaip valstybės, 
patrauklumą.

Investicijų trauka stiprėja

Ekonominę, socialinę raidą tyri
nėjančių Lietuvos statistikos depar
tamento specialistai teigia, jog ne
paisant kai kurių trūkumų, šalyje 
kasmet juntama vis stipresnė inves
ticijų trauka. Statistikos departa
mento Ryšių su visuomene skyriaus 
vyriausioji specialistė Birutė Stoly- 
tė priminė, kad tiesioginės užsienio 
investicijos pirmąjį šių metų pus
metį sudarė 17538,6 mln. litų ir pa
lyginti su šių metų sausio 1 d. pa
didėjo 8.3 proc. Vienam Lietuvos 
gyventojui jų teko 5,139 litų ir paly
ginus su sausio 1 d. išaugo 414 litų.

Pasak B. Stolytės, daugiausia 
investuota į apdirbamąją pramonę
— 33.2 proc., finansinio tarpininka
vimo įmones — 14.6 proc., prekybą
— 14,5 proc. Tarp didžiausių inves
tuotojų ir toliau išlieka Švedija —

14.2 proc. visų užsienio investicijų, 
Danija — 13.5 proc., Vokietija —
13.3 proc. ir Rusija — 12.1 proc. Tuo 
tarpu Lietuvos tiesioginės investici
jos užsienyje išaugo iki 1534,9 mln. 
litų, t.y. 43.2 proc. daugiau nei šių 
metų sausio pradžioje. Daugiausia 
investuota Latvijoje — 43.5 proc., 
Rusijoje — 14.3 proc. ir Ukrainoje —
12.4 proc.

Draudimų beveik nebeliko

Mūsų šalies atsakingų valstybės 
institucijų pareigūnai tikina, jog 
Lietuvoje sudarytos patikimos sąly
gos veikti tiek Lietuvos, tiek už
sienio šalių investuotojams, jų teises 
gina ir reglamentuoja įvairūs na
cionaliniai įstatymai, taip pat ES 
teisės aktai, dvišalės sutartys dėl 
investicijų skatinimo ir abipusės 
apsaugos.

Ūkio ministerijos Investicijų 
skyriaus vedėjas Virginijus Paša- 
karnis mūsų skaitytojus tikino, jog 
Lietuvoje, remiantis Investicijų bei 
Koncesijų įstatymais, panaikintas 
bet koks diskriminavimas verslo 
subjektams. Nei mūsų, nei užsienio 
šalių verslininkams, nusprendu- 
siems investuoti Lietuvoje, jau ne
bereikia jokių išankstinių valstybės 
leidimų. Tačiau investuojant į stei
giamą ūkio subjektą, kurio veikla 
licencijuojama Lietuvos įstatymų 
(pavyzdžiui, azartiniai lošimai), visi 
verslininkai—investuotojai turi būti
nai atsižvelgti ir į investavimo tam 
tikrose srityse ypatybes, ypač finan
sų, draudimo, žemės įsigijimo. Vers
lininkams, norintiems investuoti šio
se srityse, gali būti taikomi ir papil
domi kapitalo dydžio, patikimumo 
reikalavimai.

„Be abejo, Lietuvos įstatymai, 
nepaisant kai kurių diskriminacijos 
draudimo taisyklių, numato sritį, į 
kurią užsienio subjektams inves
tuoti draudžiama: užsienio investici
jos neleidžiamos į valstybės saugu
mo bei gynybos užtikrinimo veiklą, 
išskyrus investicijas iš Lietuvos 
pasirinktus euroatlantines integra
cijos kriterijus atitinkančių ūkio 
subjektų, žinoma, jeigu tam pritaria 
Valstybės gynimo taryba”, — sakė V. 
Pašakamis.

Plyno lauko politika

Atsiliepdamas į kritines diplo
matų pastabas dėl Lietuvą aplen
kiančių tiesioginių užsienio investi
cijų į plyną lauką, Ūkio ministerijos 
skyriaus vedėjas V. Pašakamis pri
pažino, kad vos prieš metus pradėtas 
įgyvendinti šis svarbus ES projektas 
galbūt dar nespėjo įgauti „pag
reičio”...

„ES projekto ‘Parama plyno 
lauko investicijoms Lietuvoje’ es
minis tikslas — pagerinti verslo 
aplinką, sukuriant patrauklias sąly
gas privačioms bei valstybinėms 
investicijoms. Jis ypač aktualus 
ateities investicijoms regionuose. 
Įgyvendinant šį projektą, bus atlikta 
išsami teisinė, administracinė ana
lizė, parodysianti, kas trukdo inves
tuoti į plyną lauką, kaip šalinti jų 
priežastis, aišku, pasinaudosime ir 
ES patirtimi. Tam tikslui Olandijos 
kompanija ‘Ecorys’ keliose šalies 
regionuose atrinks 4 prioritetinius 
plyno lauko sklypus. Juose numaty
ta įrengti modernias kelių komu
nikacijas, inžinierinius tinklus ir kt.

Stuburo ir skausmo ligos Širdies ligos

JONAS V.PRUNSKIS, MD 
TERRI DALLAS PRUNSKIS, MD

MAUNAK V. RANA, MD
Illinois Pain Institute 

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

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

McHenry: 815-363-9595 
Eik Grove: 847-718-1212 
www.illinolspain.com

Vidaus ligos

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

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ava. Sts. 5 fr6 

Chicago, IL 60638 
Tel. 773-229-9965

Valandos pagal susitarimą

Akių ligų specialistai

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

Joliet, IL 60435
Tel. 815-741-3220

Tai sudarytų sąlygas investuotojams 
optimaliais variantais bei terminais 
naujoje vietoje pradėti savo veiklą. 
Beje, du sklypai Alytaus ir Pane
vėžio regionuose jau atrinkti”, — 
teigė V. Pašakamis.

Šis procesas, ekonomikos bei 
verslo žinovų nuomone, sveikinti
nas, nes daugumoje Europos valsty
bių tokie pramoniniai parkai jau 
veikia. O, kad tokie parkai gali sėk
mingai egzistuoti ir Lietuvoje, paro
do Klaipėdos laisvos ekonominės 
zonos (LEZ) pavyzdys. Projekto ben
dra vertė — 4,486 mln. litų. Iš šios 
sumos 3,365 mln. litų bus skirta iš 
ES, o 1,122 mln. litų — iš Lietuvos 
biudžetų. Galutinis projekto įgyven
dinimo terminas numatytas iki 2008 
m. rugsėjo 1 d.

Auga konkurencija ir 
dėl investicijų

Arūnas Gricius

Tiesioginių užsienio investicijų į 
mūsų valstybę skatinimu bei pri
traukimu beveik 10 metų besido
minčios Lietuvos ekonominės plėtros 
agentūros (LEPA) Investicinių pro
jektų vadovas—analitikas Arūnas 
Gricius atkreipė dėmesį į tai, jog 
per pastaruosius metus Lietuvai 
tampa vis sunkiau pritraukti naujų 
investicijų dėl augančios konkuren
cijos sų kitomis Rytų Europos šali
mis, ypač tomis, kurios dar tik ren
giasi stoti į ES. Pavyzdžiui, Bulga
rija, Rumunija ir Ukraina, sparčiai 
vykdančios ekonomines reformas, 
Vakarų Europos darbo rinkai gali 
pasiūlyti pigesnės darbo jėgos bei

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

7722 S. Kedzie Avė. 
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773-471-3300

Dantų gydytojai

DR. JOVITA KERELIS 
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S.79 th Avė., Hickory Hills, IL

Tel. (708) 598-8101 
Valandos pagal susitarimą

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

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

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

Chicago, IL 
Tel. 708-422-8260.

| SKELBIMŲ SKYRIAUS 
1 TEL. 773-585-9500

mažesnius gamybos kaštus.
„Nors užsienio investicijos šalyje 

didėja gana stabiliai, bei konkuruoti 
su Rytų Europos lyderėmis tikrai 
nelengva. Nepamirškime, kad visų 
pirma, Lietuva neturi tokių patrauk
lių investavimo sąlygų, palyginus su 
Vidurio Europos šalimis — Čekija, 
Lenkija, Vengrija ir Slovakija, ka
dangi pas mus mažesnė vietinės pro
dukcijos bei darbo rinka, siauresnė 
vietinių tiekėjų bazė, o didžiosios 
Europos rinkos pasislinkusios bū
tent arčiau tų minėtų valstybių”, — 
sakė A. Gricius.

Ekonominės plėtros agentūros 
specialistai, drauge su kitomis šalies 
atsakingomis institucijomis, anali
zuodami tiesioginių užsienio investi
cijų plėtros sąlygas ir galimybes, pri
pažįsta Pasaulio banko atstovų iš
reikštas pastabas dėl kai kurių 
kliūčių verslui plėtoti. Viena iš 
esminių problemų — daugumoje 
šalies savivaldybių dar neparengti 
bendrieji planai, susiję su valsty
binės žemės pardavimu (nuoma) 
užsienio investuotojams. A. Griciaus 
nuomone, iki šiol užtrukęs žemės 
grąžinimo savininkams procesas, 
kiti veiksniai, tebetrukdo regionams 
formuoti tinkamas pramoninių par
kų teritorijas. Tačiau viliamasi, jog 
tik pastaruoju metu pradėjus įgy
vendinti teritorijų planavimo ir 
įvairių įstatymų dėl žemės reformos 
pakeitimus, turėtų gerokai su
trumpėti ir tų procedūrų laikas. 
Ekonomikos ekspertų manymu, la
bai svarbu, kad ir pačios savivaldy
bės, siekiančios pritraukti investici
jų, pirmiausia nustatytų ir priorite
tus — kokios pramonės šakos la
biausiai domintų investuotojus, ar 
šie prioritetai paremti pakankamai 
tinkamos darbo jėgos koncentracija 
ir t.t.

Kalbant apie palankesnes sąly
gas investicijų pritraukimui, reikėtų 
pabrėžti, kad mokestinė bazė, ne
žiūrint kai kurių trūkumų, yra 
patraukli investuotojams. Po pas
kutinės reformos, pelno mokestis 
išliko toks pat — 15 proc., o gyvento
jų pajamų mokestis nuosekliai 
mažės per ateinančius porą metų iki 
24 proc. Žinoma, truputį sumaišties 
įnešė šią vasarą įvestas vadinamasis 
socialinis mokestis. Jis realiai 
padidino pelno mokestį 2006 ir 2007 
metams atitinkamai po 19 ir 18 pro
centų”, — teigė A. Gricius.

Nukelta į 11 psl.

http://www.illinolspain.com
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Čiurlionio galerija 2005-aisiais
Gruodžio pabaiga, o atrodo pa

vasaris. Sniego nėra, į lango stiklą 
įkyriai barbena lietaus lašai, už 
kelių dienų Naujieji metai. Po Ka
lėdų šurmulio viskas aprimę. Atrodo, 
kad žmonės net nesiruošia sutikti 
Naujuosius. Strimgalviais pralėkė 
2005-ieji. Apima mintis — tik ati
darėme pirmąją parodą Čiurlionio 
galerijoje, o jau laukia ateinančių 
metų darbai. Prieš pradedant juos 
daryti norisi pažvelgti, kokie buvo 
praėjusieji.

2005-uosius Čiurlionio galerija 
atidarė Lietuvos nacionalinės premi
jos laureato dailininko Ričardo- 
Povilo Vaitiekūno ir jo žmonos teks
tilininkės Birutės Vaitiekūnienės 
paroda „Pažintis”. Parodos atida
ryme dalyvavo garbės konsulas Či
kagoje Vaclovas Kleiza. Nors paroda 
susilaukė nevienareikšmiškų atsi
liepimų, manau, kad vis tik įdomu 
buvo artimiau susipažinti su tokio 
masto meistru kaip R. P. Vaitiekū
nas. Galime mėgti ar nemėgti jo dar
bus, bet, manau, besidominčiam 
menu pamatyti, kad galėtum tai 
nuspręsti — būtina.

Dar tebevykstant parodai „Pa
žintis”, Čiurlionio galerijos kvietimu 
į Čikagą atvyko gerai žinomas 
Lietuvoje dainos klubas iš Lietuvos 
„Blezdinga” ir dainininkė Veronika 
Povilionienė. Jų koncertas „Parti
zaninės dainos”, skirtas Kovo 11-ajai 
paminėti, į galeriją sukvietė didelį 
būrį dainos mylėtojų. Dainavo ne tik 
atlikėjai, bet ir žiūrovai. „Blezdinga” 
Čikagoje per dešimt dienų atliko 8 
koncertus vis skirtingai publikai. Jie 
koncertavo ne tik lietuviškai audi
torijai, bet dainuoti lietuviškai ir 
šokti lietuviškus šokius mokė ir trijų 
amerikietiškų mokyklų mokinius. 
Lituanistinių mokyklų mokytojų 
konferencijoje jie pravedė etnogra
finio mokymo seminarą, kuris susi
laukė labai gražaus įvertinimo.

Na, o balandžio mėnesį Čiurlio
nio galeriją užpildė Cicero miestelio 
gyventojai, paprastai beveik nesi
lankantys parodų galerijoje. Dalykas 
paprastas — balandžio 22 d. bu
vo atidaryta ciceriečio, ilgamečio 
„Draugo” dienraščio darbuotojo, 
visiems gerai pažįstamo Jono Kuprio 
fotografijos paroda „Lietuviai Ame
rikoje”. Paroda susilaukė ne tik 
gausaus lankytojų būrio, bet ir daug 
gražių atsiliepimų. Dalis parodos 
darbų buvo nuvežta į Dainavos mo
kytojų tobulinimosi kursų stovyklą, 
kur taip pat susilaukė didelio dėme
sio.

Gegužės mėnesį Čiurlionio ga
lerijoje svečiavosi Nacionalinės M.

Nelės Zirnyte parodos atidaryme iš kairės: Dalia Sokienė, Laima Apanavičienė, Nelė Zirnyte, Magdalena Stankūnienė ir 
Aušrelė Sakalaitė. Zigmo Degučio nuotr.

K. Čiurlionio menų gimnazijos mo
kinių iš Vilniaus darbų paroda. 
Žiūrovus nustebino aukštas meninis 
mokinių darbų atlikimo lygis. Ypač 
buvo pažymėti grafikos lakštai. 
Darbus į Čikagą atvežė tos mokyklos

Vaclovas Kleiza atidaro parodą „Pa
žintis". Zigmo Degučio nuotr.

mokytoja Rima Karpavičienė. Į paro
dos atidarymą atvyko buvę „čiurlio- 
niukai” bei mokytojai, todėl po paro
dos atidarymo įvyko įdomus pokalbis 
apie mokyklos perspektyvas, savo 
atsiminimais dalijosi buvę mokiniai.

Atėjo vasara. Trumpos atosto
gos, ir rugsėjo mėn. Čiurlionio gale
rija vėl atgijo. Rugsėjo 16 d. atida
rėme lietuvių menininkės gyvenan
čios Rygoje (Latvija) Nelės Zimyte 
grafikos darbų parodą „Nexus”. Ji 
yra pelniusi nemaža tarptautinių 
apdovanojimų, jos darbai atlikti 
labai kruopščiai. Prie šios parodos 
labai derinosi pianisto R. Šimulyno 
koncertas. Gaila, kad ilgametis 
„Ąžuoliuko” muzikos mokyklos di
rektorius tik labai trumpam buvo 
užsukęs į Čikagą ir jo koncertas su
tapo su „Draugo” metiniu pokyliu, 
todėl daugelis žiūrovų negalėjo at
vykti į renginį.

Spalio mėnesį grafiką pakeitė 
monotipijos, gobelenai, instaliacijos. 
Tai čikagiečiams gerai pažįstamos 
menininkės Liucijos Kryževičienės 
paroda „Sugrįžimai”. Ši paroda pa
rodė, koks įvairiapusis gali būti

menininkas.
Žiūrint į darbus sunku patikėti, 

kad juos galėjo atlikti vienas žmo
gus, tokie jie buvo skirtingi ne tik 
sumanymais, bet ir atlikimo techni
ka. Tebevykstant L. Kryževičienės 
parodai, į Čikagą iš Lietuvos atvyko 
žinoma aktorė Birutė Marcinke
vičiūtė (Mar). Atvyko ji Chopin 
teatro kvietimu dalyvauti monospek- 
taklių festivalyje. Tad kaip nepasi
naudosi proga ir nepakviesi tokios 
aktorės. Juolab, kad šį kartą entu
ziastingai padėjo jauni, labai mylin
tys teatrą žmonės — Tomas Mac
kevičius ir Asta Švedkauskaitė. 
Rodos net kabančios L. Kryževi
čienės juodai mėlynos monotipijos 
talkino B. Mar vaidinamai „Poetei”, 
spektakliui apie tragiško likimo 
lietuvių poetę Salomėją Nėrį. Po 
spektaklio žiūrovai su ašaromis aky
se sakė, kad nežinojo daugelio kon
troversiškos poetės gyvenimo faktų.

Spaliui nepasibaigus atidarėme 
naują parodą „Regimybė kaip gali
mybė būti”. Šįkart dviejų jaunų 
autorių — Loretos Petraitis (gyve
nančios JAV) ir Jūratės Weiss (gyve
nančios Vokietijoje). Žiūrovai turėjo 
progos pamatyti, kaip mato 
pasaulį šių dienų jaunimas, 
kaip savo „regimybę” perke
lia drobėn.

Lapkričio 25 d. atidarė
me kartu su JAV LB Kul
tūros taryba skelbtą jaunimo 
piešinių parodą-konkursą 
„Atgimusi Lietuva”. Kon
kurse dalyvavo arti šimtas 
jaunųjų dailininkų iš Lie
tuvos ir JAV. Tiesa, JAV 
gyvenančių dalyvių skaičius 
buvo nedidelis, bet tas ne- 
sukliudė parodai tapti tikru 
įvykiu Čikagos kultūrinia
me gyvenime. Parodos ati
daryme dalyvavo Lietuvos 
kultūros viceministras Faus
tas Latėnas, generalinis kon
sulas Čikagoje Arvydas Dau- 
noravičius, Lietuvos švieti
mo ir mokslo darbuotoja dr.
Dalia Šiaulytienė, menoty
rininkė Vida Mažrimienė ir 
daug kitų svečių. Parodos 
tęsinys vyko gruodžio 21 d. 
Vilniuje, Švietimo ir mokslo minis
terijos ovaliojoje salėje. Iš visos Lie
tuvos buvo sukviesti laimėtojai. 
Lietuvos švietimo ir mokslo minis
tras Remigijus Motuzas įteikė laimė
tojams žymenis ir Lietuvos fondo, 
Klaipėdos krašto „Uostamiesčio pri
zą”, tėvų jėzuitų, „Šeimų” specialius 
prizus bei privačių asmenų pinigines 
premijas.

Na, o prieš Kalėdas surengėme 
parodą „Mano kolekcija”. Tai pas
kutinė šių metų paroda. Joje dalyva
vo 10 autorių su savo kolekcijomis. 
Parodoje žiūrovas galėjo įsitikinti, 
kad iš pažiūros atrodantys nevertin
gi daiktai, surinkus juos į vieną 
vietą, pasidaro rimta kolekcija. Ši 
paroda — tai kalėdinis pasveikini
mas mūsų ištikimiems žiūrovams, o 
ir visiems, nors retkarčiais į parodas 
užklystantiems, lankytojams. Ačiū 
jiems visiems, kad aplanko mūsų 
parodas, domisi lietuvių menininkų 
kūryba, įvertina ir mūsų darbą.

Per šiuos metus dar kartą įsiti
kinau tuo, kuo jau seniai buvau tikra 
— pasaulis pilnas gerų žmonių. 
Nebuvo nė vienos parodos, kad neat
sirastų žmonių, savo darbu prisi
dedančių prie parodos suruošimo. 
Nereikėdavo net prašyti. Patys su
sirasdavo, paskambindavo, pasiūly
davo savo pagalbą. Esu be galo jiems 
už tai dėkinga. Artėjančių Naujųjų 
metų proga noriu ypatingai padėkoti 
Jūratei Dovilienei, Magdalenai 
Stankūnienei, Daliai Sokienei, Gra
sildai Petkienei, Birutei Jašinskie- 

„Gabijos” ansambliui ir josnei

Dailininkės Birutės Vaitiekūnienės parodos ati
daryme dalyvavo Stanley Balzekas, Jr.

Laimos Apanavičienės nuotr.

vadovei Genei Razumienei, Petrui 
Petručiui, Skirmantei Miglinienei, 
Mildai ir Juozui Markevičiams, Da
nutei ir Stasiui Baugirdams, Algiui 
Janušui ir daugeliui kitų. Ypatingai 
noriu padėkoti ir Halinai Molejienei 
už nuoširdžią pagalbą ir paskati
nimą, pradėjus eiti Čiurlionio galeri
jos direktorės pareigas. Esame dė
kingi ir Marijai Remienei kartu su 
galerija suruošusiai puikų projektą - 
vaikų piešinių parodą — konkursą. 
Čiurlionio galerija dėkinga ir ži
niasklaidai — Amerikos lietuvių te
levizijai, „Margučiui IP, „Amerikos 
lietuviui”, „Draugui” — skelbusiai 
apie galerijoje vykstančius rengi
nius, rašiusiai ar rodžiusiai repor
tažus iš parodų atidarymų.

Parodų dalyviams, lankytojams, 
visiems padėjusiems ir tikintiems 
mūsų darbu linkiu laimingų, gražių 
ir sveikų Naujųjų ir tikiu, kad vėl 
pasimatysime Čiurlionio galerijoje 
Jaunimo centre. Nauja paroda ne už 
kalnų — 2006 m. sausio 13 d. ati
darysime naują parodą „Atsisvei
kinimas su Čikaga”. Parodos autorė - 
Aldona Pečiūrienė. Tai bus ne tik 
paroda, bet ir poezijos vakaras. Tad 
iki greito susitikimo.

Laima Apanavičienė
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INVESTICINIS KLIMATAS LIETUVOJE 
GERĖJA

Atkelta iš 9 psl.

Investuotojai vis labiau 
domisi ir regionais

Ne paslaptis, jog didžiausia 
investicijų dalis tenka Vilniui bei 
dar keliems didžiausiems miestams, 
o tuo tarpu kitus šalies regionus jos 
dar labai vangiai pasiekia. LEPA 
analitikas A. Gricius pabrėžė, kad 
netolygaus investicijų pasiskirstymo 
Lietuvoje tendencija išlieka tokia 
pati kaip ir per pastaruosius 5-erius 
metus — daugiau nei 60 proc. visų į 
šalį pritrauktų investicijų tenka 
Vilniaus apskričiai, o Kauno bei 
Klaipėdos apskritys dalinasi 2—3 
vietomis. Tačiau per pastaruosius 
porą metų vis daugiau užsienio in
vestuotojų dėmesio sulaukia ir 
Alytaus, Panevėžio bei Šiaulių re
gionai. Pavyzdžiui, tarpininkaujant 
agentūrai, Dzūkijos sostinė 2004 m. 
gale pritraukė vieną didžiausių pas
tarųjų metų investicijų iš britų ka
pitalo minkštų baldų gamintojos 
„Christy Tyler”. Tam įtakos turėjo 
didesnė ir pigesnė darbo jėgos pa
siūla, mažesnės nekilnojamojo turto 
kainos ir pakankamai patraukli pra
monės įmonių koncentracija.

Deja, kituose regionuose — 
Akmenėje, Ignalinoje, Širvintose ir 
Šalčininkuose situacija kur kas 
prastesnė. Šiuose rajonuose pasiges-

Margumynai

KIEK ŽEMĖ 
GALI IŠLAIKYTI

ŽMONIŲ
Klysta tie, kurie mano, kad 

Žemė vos pajėgia išlaikyti dabar
tinius planetos gyventojus, kurių vos 
keli milijardai. Mokslininkai nu
statė, kad mūsų planeta galėtų 
išlaikyti 200,000 kartų daugiau 
žmonių, nei dabar joje gyvena. 
Prognozuojama, kad iki 2050 metų 
planetos gyventojų skaičius nuo 
dabartinio 6.5 mlrd. išaugs iki 9 
mlrd., rašo dienraštis „The Guar
dian”. Dar 1964 metais britų fizikas 
John Fremlin paskaičiavo, kad Žemė 
bus tinkama gyventi tol, kol žmo
gaus veiklos sukuriamos šilumos ir 
saulės šviesos kiekis bus lygus jos 
atiduodamos šilumos kiekiui. Kai tik 
žmonių bus per daug (taip pat kaip 
vakarėlyje, kuriame susirinko per
nelyg daug žmonių), planetoje taps 
per karšta.

J. Fremlin nustatė, kad Žemė 
galėtų ramiai atlaikyti 60 mln. mili
jardų žmonių.

Britų fiziko darbais ir rėmėsi 
Bukarešto (Rumunija) Politechnikos 
universiteto mokslininkas Viorel 
Badesku ir geografas konsultantas 
Richard Carthcart iš California. Jie 
dar kartą peržiūrėjo J. Fremlin 
paskaičiavimus, tik šį kartą taikė 
gerokai modernesnius termodina- 

— minius modelius, rašoma dienrašty
je. Darant prielaidą, jog kiekvienas 
žmogus išskiria 120 vatų šilumos, 
tyrėjai paskaičiavo, kad mūsų plane
toje neperkaisdami galėtų gyventi

Remkite ir platinkite katalikišką spaudą

ta ypač vietinės valdžios aktyvumo 
bei noro domėtis investavimo poli
tikos klausimais.

Tačiau žvelgiant iš regioninės 
užsienio investicijų pritraukimo ir 
pasiskirstymo pozicijų, padėtis Lie
tuvoje, pasak pašnekovo, nėra tokia 
bloga, kaip tarkime, Latvijoje. Kai
myninėje valstybėje rimtą alterna
tyvą sostinei Rygai sudaro nebent 
tik Daugpilis, kiek mažiau Vents
pilis. Malonu, kad užsienio versli
ninkai jau ir patys pradeda aktyviau 
ieškoti pigesnių alternatyvų Vilniui, 
kitiems didžiausiems šalies mies
tams. „Be abejo, kiekvienai savival
dybei, siekiančiai pritraukti investi
cijų, labai svarbu lygiagrečiai stip
rinti savo pajėgas dirbant su inves
ticiniais projektais Vieno langelio’ 
principu. Investuotojai juk turi gauti 
aiškius atsakymus kur, kaip ir 
kokiomis sąlygomis galima statyti, 
vykdyti plėtrą, ar nėra čia pernelyg 
įsišaknijusi valdininkų korupcija ir
kt. Tikimės, jog aktyviau bendradar
biavimas su Ūkio ministerija ir mū
sų agentūra, taip pat olandų kom
panijos „Ecorys” parengta medžiaga 
ir specialūs mokymo kursai padės 
savivaldybėms greičiau reaguoti į 
investuotojų ketinimus”, — įsitiki
nęs Arūnas Gricius.

net 1,3 mln. milijardų žmonių.
V. Badesku ir R. Carthcart pri

pažįsta, kad Žemės resursai gali 
išsekti gerokai anksčiau, nei jos 
gyventojų skaičius pasieks leistiną 
ribą. Jeigu šiuos sunkumus pavyktų 
įveikti — o tai labai abejotina — jų 
nurodytas skaičius ir būtų ta aukš
čiausia riba.

Jeigu ji vis dėlto būtų pasiekta, 
dienos šviesa taptų iškirtine praban- . 
ga, nes dauguma planetos gyventojų 
glaustųsi poros tūkstančių aukštų 
dangoraižiuose. „Tai išties nemaloni 
perspektyva, — sako R. Carthcart. 
— Žemė bus panaši į mirusią pla
netą iš 'Žvaigždžių karų’”, — rašo 
„The Guardian”.

Mokslininkai mano, kad sau
gant vėsą virš vandenynų teks nu
tiesti milžiniškus stogus, o žemės 
paviršių dengs saulės energijos su
rinkėjai ir reflektoriai — tai suteiks 
galimybę žmonėms kontroliuoti 
saulės šviesą ir temperatūrą viduje.

„Žmonės gyventų lyg kaliniai 
gerai organizuotame miesto ka
lėjime”, — pridūrė R. Carthcart.

BNS

„Ir tarė Viešpats: „Teesie” ir tapo buitis, mirtis, dangus ir 
žemė. Praėjo amžiai... Jis ir tavo kapą, Jisai žmogau, ir tavo 
buitį lemia”.

Br. Brazdžionis

Su giliu netekties liūdesiu pranešame, kad ne ligos, bet ne
laimingo įvykio, kaip ąžuolas audros palaužtas po ilgo ir 
nesėkmingo gydymo, 2005 m. gruodžio 29 d. 4 vai. ryte, kaip 
žvakė užgeso

AtA
ALFA ALGIS LAURAITIS

Gimė Lietuvoje, Panevėžyje. Gyveno Chicago, Cicero, La 
Grange Park. Dirbo braižytoju.

Nuliūdę liko: žmona Antanina Spurgytė; vaikai Kristina, 
Egidia su vyru Richard Rackow ir Linas su žmona Barbara; vai
kaičiai Chris, Andrius, Audrė, Indrė, Niką ir Erika; sesuo Sofija 
Linartienė su šeima ir daug giminaičių Lietuvoje ir Kanadoje, 
svainis Jonas ir Rūta Spurgiai su šeima Čikagoje, Nora Buczek 
ir krikšto dukra Asta Širvelis su šeima Aliaskoje.

A.a. Alfa buvo veiklus Lietuvių Bendruomenėje, BALFe, 
Ateitininkuose, „Draugo” dienraščio ir Lietuvių fondo rėmėjas.

Velionis bus pašarvotas pirmadienį, sausio 2 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 8 v.v. Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer 
Avė., Lemont, IL.

Laidotuvės įvyks antradienį, sausio 3 d. Iš laidojimo namų 
10:30 vai. ryto velionis bus atlydėtas į Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos bažnyčią, kurioje 11 vai. ryto bus aukojamos šv. Mišios 
už jo sielą. Po Mišių velionis bus palaidotas Šv. Kazimiero lietu
vių kapinėse.

Vietoj gėlių pageidaujame aukoti pasirinktai Lietuvių orga
nizacijai ar šv. Mišioms.

Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse, o negalinčius atvykti, prašome mintimis 
ir malda palydėti mylimą Vyrą, Tėvelį, Senelį į amžinybę.

Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus. Tel. 800-994-7600 arba 
www.petkusfuneralhomes.com

LEIDINYS APIE LIETUVOS 
EKONOMINIUS RYŠIUS SU UŽSIENIU

AtA
Dr. EDMUNDUI LENKAUSKUI

iškeliavusiam į Amžiną Aukščiausiojo Prieglobstį, jo 
šeimą, jo seserį dr. ALICIJĄ ir ADOLFĄ RUIBIUS, 
kitus gimines bei artimuosius, nuoširdžiai užjaučiu 
ir dalinuosi liūdesiu.

Petras Brizgys

Šiomis dienomis Lietuvos ban
kas išleido leidinį „Lietuvos Respub
likos 2004 metų mokėjimų balan
sas”. Šiame didelės apimties (260 
puslapių) leidinyje skaitytojai ras ne 
tik įprastų statistinių duomenų, bet 
ir daug dar neskelbtos informacijos, 
apibūdinančios šalies ekonominius 
ryšius su užsieniu.

„Naujajame leidinyje pateikia
ma daug išsamios statistinės infor
macijos apie tiesiogines užsienio 
investicijas, Lietuvos užsienio preky
bą, bendrosios skolos užsieniui kiti
mą. Be to, leidinio skaitytojai gali 
susipažinti su šalies mokėjimų ba
lanso sudarymo bendraisiais princi
pais if informacijos šaltiniais”, — 
sako Lietuvos banko Statistikos 
departamento Mokėjimų balanso ir 
užsienio atsargų statistikos skyriaus 
viršininkas Raimundas Barzdžius.

Palyginti su panašiais ankstes

nių metų atskirų ketvirčių mokėji
mų balansų leidiniais, naujame lei
dinyje pateikti ne tik ataskaitinių 
metų (2004 m.) statistiniai duome
nys, bet ir 2000—2003 metų duome
nys. Tai leidžia informacijos vartoto
jams analizuoti šalies ekonomikos 
išorės sektoriaus r gūdą.

Šis leidinys yra patogus naudoti, 
kadangi jame yra pateikiami ne tik
tai ketvirčių, bet ir visų metų atas
kaitiniai duomenys.

„Svarbiausias naujojo leidinio 
privalumas yra tas, kad jame yra 
daug naudingos statistinės informa
cijos, todėl nereikia jos ieškoti kituo
se leidiniuose”, — teigia R. Barzdžius.

Pasak jo, leidinys yra naudingas 
plačiam ekonomistų ratui, akade
miniams sluoksniams ir visiems, 
besidomintiems šalies ekonominiais 
ryšiais su užsieniu.

Ryšių su visuomene skyrius

http://www.petkusfuneralhomes.com
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Čikagoje ir apylinkėse*

♦ Pranešame, kad „Draugo”
dienraščio redakcija sausio 2 d. 
nedirbs. 2006 m. pirmasis laikraščio 
numeris pasirodys sausio 4 d., 
trečiadienį.

♦Gruodžio 30 d., penktadienį,
7 vai. v. „Seklyčioje” Marąuette 
Park apylinkės apsauga (Marąuette 
Park Security District) rengia susi
tikimą su apylinkės gyventojais. 
Susitikime bus aptariami naujos 
apsaugos kompanijos parinkimo 
klausimai. Apylinkės apsaugos rei
kalus tvarko JAV LB Socialinių 
reikalų taryba, vadovaujama Juozo 
Polikaičio. Šios apylinkės apsaugos 
biudžetas — per 400,000 dol. Kvie
čiame apylinkės gyventojus atvykti į 
rengiamą susirinkimą. Tel. pasi
teiravimui 773-476-5999.

♦Gruodžio 31 d.jau nuo 10 vai. v.
prie Buckingham fontano skambės 
muzika, rinksis žmonės, kad galėtų 
pamatyti Naujametinį ugnies sal
ves. Šiemet prieš pat Naujuosius 
rengėjai žada nuostabią šventinių 
saliutų puokštę. Tuo pačiu metu 
šventinės saliutų šviesos apjuos ir 
Navy Pier. Norintiems vykti pa
sižiūrėti šių nuostabių renginių pri
mename, kad Naujųjų metų naktį 
nuo 6 vai. v. šeštadienį iki 6 vai. r. 
sekmadienį miesto transporto bi
lieto kaina bus tik 1 centas. Pas
kutiniai „Metrą” traukiniai iš Čika
gos miesto centro išvyks sausio 1 d. 
1:15 vai. r.

♦Linksmas Naujųjų Metų su
tikimas gruodžio 31 d. Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd Street, Chica
go. Pradžia 8 vai. v. Šilti ir šalti pa
tiekalai, vynas, šampanas ir links
ma J. Domarko muzika iki paryčių. 
Rengia Vyt. Didžiojo šaulių ir Gen.
T. Daukanto jūrų šaulių kuopos. 
Auka 40 dol. Tel. pasiteiravimui: 
773-523-7205.

♦Ar jau turite pakvietimą kur
sutikti Naujuosius? Dar ne? Tai kvie
čiame mes — Pasaulio lietuvių cen
tras, Lemont. Kokteiliai, šventinė 
vakarienė, šokiai, skambant grupės 
„Kaukas” muzikai, ypatinga nuotai
ka ypatingų žmonių rate. Gruodžio 
31 d. 8 vai. v. PLC didžiojoje salėje. 
Kaina asmeniui — 75 dol., vaikui — 
25 dol. (įskaitant auklę ir maistą). 
Užsakymai priimami telefonu 630- 
257-8787 (Diana arba Rasa).

Dr. Jonas Valaitis, gyv. Western Springs, IL, už naująjį „Draugo” 
kalendorių atsiuntė 50 dol. auką. Linkime laimingų ir sveikų metų, dėko
jame už paramą „Draugui”.

Vytautas Musonis, Oak Lawn, IL, džiaugiasi naujuoju, gėlėmis 
papuoštu, 2006-ųjų metų kalendoriumi, kurį išleido „Draugo” spaustuvė, 
o „Draugas” džiaugiasi jo atsiųsta 50 dol. auka. Ačiū!

Margarita ir Petras Totoraičiai iš Darien, IL, parėmė „Draugo” 
leidybą 50 dol. auka. Labai dėkui!

♦Jaunimo centro jėzuitų koply
čioje sausio 7 d. 10:30 vai. r. per 
Mišias ir po jų kalėdinis vaikų kon
certas „Dovana kūdikėliui Jėzui”. 
Apsilankys ir Kalėdų senelis. Ma
loniai kviečiame dalyvauti.

♦ Židinio pamaldos, šv. Mišių
auka ir rožinis ruošiami šeštadienį, 
sausio 7 d. 8 vai. r. Palaimintojo J. 
Matulaičio misijos šventovėje, Le
mont. Baigdami Kalėdų laikotarpį 
dar kartą pasidžiaugsime, kad Dievo 
Sūnus tapo žmogumi ir lieka su 
mumis. Po pamaldų bus galima įsi
gyti Lietuvoje išspausdintų kun. 
Kęstučio Trimako leidinių apie Si
biro kankinę Adelę Dirsytę ir po
piežių Joną Paulių II.

♦Tuoj po Naujųjų metų sutiki
mo Palaimintojo J. Matulaičio misi
joje pradedama ruošti sutvirtinimo 
sakramentui. Pirmoji pamoka bus 
sausio 8 d. po 11 vai. r. šv. Mišių. 
Rinktis prie zakrastijos. Pirmąsias 
pamokas praves Grasilda Petkienė. 
Tel. pasiteiravimui: 708-598-5112 
(Rima Sidrienė).

♦2006 m. sausio 14-19 dienomis
Amerikos lietuvių gydytojų sąjunga 
(ALGS) kartu su Šiaurės Amerikos 
lietuvių fizinio auklėjimo sporto 
sąjunga (ŠALFASS) kviečia visus į 
žiemos kurortą Telluride, Colorado. 
Slidinėsime, varžysimės, bendrau
sime. Tel. pasiteiravimui: 773-582- 
8882 (Jurgita Travel), e-paštas: 
Jurgita@earthlink.net

♦Sausio 14 d. kviečiame visus
į United Center, kur rungtyniaus 
Chicago „Bulis”. Komandoje žaidžia 
lietuvis Darius Songaila. Rungtynių 
pradžia — 7:30 vai. v.

♦ Tradicinė Čikagos lietuvių
skautų Kaziuko mugė įvyks 2006 m. 
kovo 12 d., sekmadienį, Pasaulio lie
tuvių centre Lemonte. Pradžia po 
9:15 vai. ryto šv. Mišių. Kviečiame vi
sus dalyvauti. Tel. pasiteiravimui: 
708-349-8436 (Aušra Jasaitytė-Petry).

Nomedos Grumada.darbas.

SUPAŽINDINKIME 
KITATAUČIUS SU LIETUVA PER 

„LITUANUS”
„Lituanus"— anglų kalba jau per 50 metų leidžiamas žurnalas, 

išsamiai supažindina skaitytojus su Lietuvos literatūra, menu ir istorija. 
Švenčių proga leidėjai ragina užsakyti žurnalą savo kitataučiams 
draugams arba vaikams ir anūkams. Kas ketvirtį pasirodančio žurnalo 
prenumeratos kaina tik 20 dol. metams. Čekius rašyti Lituanus Foun
dation vardu ir siųsti adresu: Lituanus Foundation, 47 W. Polk St. # 100- 
300, Chicago, II 60605.

Nuo 1954 m. spausdintus straipsnius galite rasti „Lituanus" interne- 
tinėje svetainėje www.lituanus.org Mokesčio už apsilankymą svetainė
je nėra.

„Lituanus" tarybos posėdis įvyko gruodžio 3 d. jame buvo aptariama 
žurnalo metinė sąmata bei tolimesnė leidybos eiga.

Nuotraukoje iš kairės: sėdi: Violeta Kelertienė, jonas Kučėnas. Stovi: Jurgis 
Anysas, Arvydas Tamulis, Danguolė Kviklytė, Mindaugas Vygantas, Dalia 
Anysienė, Henrieta Vepštienė, Michael Murray ir Laima VanderStoep.

2006 m. sausio 7 d.
Jane Addams Hull House Center 

for Arts and Culturez 
1136 W. Wilson Avė.

atidaroma 5-ių Čikagos lietuvių menininkų 
darbų paroda

Tinklalapis: www.Hullhouse.org

Dalyvauja:
NOMEDA GRUMADĄ 

(skulptūra), 
AUŠRINĖ KERR 

(oda),
IRENA ŠAPARNIENĖ 

(batika),
VIDAS ZIMKUS 

(medis),
ALGIS ŽUKAS 
(fotografija).

Parodos atidarymas nuo 6 
vai. v. iki 9 vai. v. Paroda tęsis iki 
vasario 14 d. Galerijos darbo lai
kas: pirmadieniais — penktadie
niais nuo 10 vai. r. iki 6 vai. v., šeš
tadieniais nuo 12 vai. p.p. iki 5 
vai. v. Telefonas pasiteiravimui: 
773-907-9403.

Apolonia Andrasiunas, Orland Park, IL, gavusi „Draugo” 
kalėdines atvirutes, atsiuntė 50 dol. auką ir dar prašė atsiųsti vieną 
papildomą sveikinimų rinkinį. Dėkojame už auką.

Dėkojame A. A. Kudirkai, gyv. La Crescenta, CA, už 50 dol. auką 
„Draugui”.

Edward T. Pocius, Oak Lawn, IL, pratęsdamas „Draugo” prenu
meratą, kartu atsiuntė ir 100 dol. auką. Už parodytą geraširdiškumą ir 
paramą lietuviškai spaudai esame labai dėkingi.

Raimundas Grigaliūnas, atnaujindamas „Draugo” prenumeratą 
dar vieneriems metams, atsiuntė ir 80 dol. auką. Jo dosnumą labai įverti
name ir nuoširdžiai dėkojame.

Janina Cukuras, Chicago, IL, pratęsė „Draugo” prenumeratą dar 
vieneriems metams ir pridėjo 50 dol. auką. Labai ačiū.

Angelė Katelytė-Lawler, Chicago, IL, kartu su prenumeratos 
mokesčiu atsiuntė 50 dol. auką „Draugui”. Širdingai dėkojame.

mailto:Jurgita%40earthlink.net
http://www.lituanus.org
http://www.Hullhouse.org



