
'HIX£D ADC 6.06 

THE LIBRXRTT OF COKGRBSS 
EUROPEAN READING ROCM 
SERIALS DIVISION 
WASHINGTON DC 20540-4&30 
i,,i.wi,.,jj.,i,jH,,,.i,ai,a,.,H,w,,,u,,M,,.n.; 

* , « 

NEVVSPAPER - D O N O T D E L A Y - Date Mailed 12-27-04 

PERIODICALS 
December 28, 2004 
Vol. XCV 95-IEJI METAI 

THE L I T H U A N I A N VVORLD-VVIDE DAILY 
ANTRADIENIS - TUESDAY, GRUODŽIO - DECEMBER 28, 2004 

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

TEL: 773-585-9500 • FAX: 773-585-8284 • VWVW.DRAUGAS.ORG 
Nr. 247 

95th ANNIVERSARY Kaina 75 c 

Šiame 
numeryje: 

Sveikatos klausimais. 
2 psl. 

Kaip praleidote 
Kalėdas? 
Nauji religiniai 
judėjimai. 

3 psl. 

Šv. Kazimiero metų 
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programos Lietuvoje. 
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Kun. R. Adomavičius — 
Metų žmogus. Pagerbė 
savo darbuotojus. 

8 psl. 

as 
* Internato sveta inė eu-

r o b a s k e t . c o m ger iaus iu 
2004 m e t ų krepšininku išrinko 
28 metų 192 cm ūgio Lietuvos 
rinktinės ir Tel Aviv „Maccabi" 
(Izraelis) klubo gynėją Šarūną 
Jasikevičių. I 2004 m. Europos 
krepšinio žvaigždžių rinktinę 
pateko da r du Lietuvos krepši
ninkai — 24 metų gynėjas Ar
vydas Macijauskas (Vitoria 
„Tau Ceramica") bei 40-metis 
vidurio puolėjas Arvydas Sabo
nis (Kauno „Žalgiris"). 

* P r a n c ū z i j o s sporto 
d i e n r a š č i o „L'Eąuipe" su
rengtoje tradicinėje apklau
soje geriausia 2004 metų šalies 
sportininke pripažinta Atėnų 
(Graikija) olimpinių žaidynių 
čempionė plaukikė Laure Ma-
naudou. L. Manaudau tapo pir
mąja prancūze per visą šalies 
istoriją, kuriai pavyko iškovoti 
olimpinių žaidynių auksą. 

* Dev in tą pralaimėjimą 
dvideš imt šeš tose JAV NBA 
regu l iar io jo sezono rungty
nėse pa ty rė Sacramento 
„Kings" komanda su Dariumi 
Songaila. J i sekmadienį na
muose 94:98 turėjo pripažinti 
„Golden S ta t e Warriors" ko
mandos pranašumą. Lietuvis 
aikštelės šeimininkams pelnė 2 
taškus. 

Naujausios 
ztnios 

* N u ž y m ė t a s trečda l i s 
Lietuvos ir Baltarusijos sie
nos, pabaiga numatyta po me
tų. 

* L ie tuva sute iks mate
rialine pagalbą n u o stichi
nės nelaimės nukentėjusioms 
Pietryčių Azijos valstybėms. 

Val iutų santykis 
1 USD — 2.551 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Seimo pirmininkas: KGB slapukams 
nepavyks paslėpti ylos maiše 

Vilnius, gruodžio 27 d. 
(BNS) — Su sovietinėmis repre
sinėmis s t ruktūromis r imtais 
ryšiais susijusiems asmenims 
nepavyks slapukauti — mažoje 
Lietuvoje nėra galimybių nus
lėpti savo praeities, interviu sa
vaitraščiui „Ekstra" įspėja Sei
mo pirmininkas Artūras Pau
lauskas. 

A. Paulauskas, komentuo
damas pastarųjų savaičių ak
tualijas, susijusias su aukštų 
valstybės pareigūnų ir politikų 

galimu bendradarbiavimu pra
eityje su sovietiniu saugumu — 
KGB, sakė, jog „šis klausimas 
kabės dar ilgai, gal šie faktai 
kartais išplauks į viešumą re
čiau, gal dažniau, ir ta korta bus 
vėl naudojama". 

„Tų istorijų dar bus ir tam 
yra pagrindas. Dauguma tų (ne
kalbu apie dis identus — di
džiausia pagarba jiems), kurie 
gyveno tuose dviejuose pasau
liuose - sovietiniame ir neprik
lausomos Lietuvos — kažkur 

dirbo, turėjo reikalų su okupa
cine valdžia ir tai galima visada 
panaudoti. Manau labai papras
tai: jeigu žmogus kuo nors nu
sikalto, veikė prieš Lietuvos 
tautą, naudojo nusikalstamus 
metodus, tai visa tai reikia at
skleisti, išsiaiškinti, nuteisti", 
sakė A. Paulauskas, sovietme
čiu dirbęs prokuratūroje, vėliau 
tapęs pirmuoju nepriklausomos 
Lietuvos generaliniu prokuroru. 

Jo teigimu, ,jei kokio nors 
žmogaus veiksmai ypatingos ža

los nepadarė arba jis nebendra
darbiavo su tomis tarnybomis, 
neskundė kitų, nekliudė kitiems 
gyventi, tai vertinti reikėtų vėl
gi kitaip". 

„Sakyčiau, kad šios istorijos 
daugeliui jau yra pabodusios, 
nes jau praėjo penkiolika metų. 
Arba reikia tikrai rimtų įrody
mų, antraip šešėlių, dėmių pa-
skleisime daug. Kita vertus, 
pats žmogus turėtų jausti , kaip 
elgtis. Be to, jau buvo laiko nu
eiti, Nukelta į 7 psl. 

Konservatoriai 
piktinasi, kad 

premjeras 
abejingas 

Rusijos šnipo 
apsilankymui 

Vilnius, gruodžio 27 d. 
(BNS) — Seimo konservatoriai 
piktinasi, kad premjeras Algir
das Brazauskas abejingas su 
Rusijos žvalgybomis siejamo ir 
į šnipinėjimo skandalą Lenki
joje įsivelusio Vladimir Alganov 
vizitui Lietuvoje. 

Kaip pranešė Tėvynės są
jungos (TS) spaudos tarnyba, 
pirmadienį konservatorių frak
cija Seime gavo premjero atsa
kymą į paklausimą dėl Rusijos 
specialiųjų tarnybų darbuotojo 
V. Alganov lankymosi Lietu
voje. 

..Abejingumu keliamai pro
blemai dvelkiančiame A. Bra
zausko atsakyme V. Alganov 
t raktuojamas kaip vienas iš 
daugelio su branduolinio kuro 
tiekimu susijusių Rusijos vers
lininkų, kurie nuolat lankosi 
Ignalinos atominėje elektrinė
je", rašoma pranešime. 

Anot konservatorių, dėl V. 
Alganov vizito ministras pir
mininkas nieko aiškintis nelin
kęs, nors TS frakcijos rašte ir 
žiniasklaidoje buvo keliama 
svarbi problema dėl galimos V. 
Alganov įtakos Lietuvos ener
getikų susitarimams. 

Be atsako liko ir TS atsto
vų klausimas dėl Ignalinos ato
minės elektrinės vadovų gali
mos atsakomybės už Rusijos 
specialiųjų tarnybų darbuotojo 
iškvietimą į Lietuvą. 

Aplinkos ministerijoje pirmadieni apdovanoti žurnalistų konkurso „Žmogus ir aplinka" nugalėtojai. Jais tapo: Al
dona Kvedarienė iš „Valstiečių laikraščio" (k), Salomėja Pranaitienė iš Lietuvos televizijos (3k) ir Daiva Valevi
čienė iš „Kauno dienos" (ld). Apdovanojimus konkurso nugalėtojams įteikė aplinkos ministras Arūnas Kundro
tas (4k) ir Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS.) pirmini*, -us Dainius Radzevičius (2k). 

Žemės drebėjimo nusiaubtoje 
Pietryčių Azijoje gali būti apie 

300 lietuviu 
Vilnius , gruodžio 27 d. 

'BNS) — Žemes drebėjimo nu
siaubtose Pietryčių Azijose vals
tybėse gali būti apie trys šimtai 
lietuvių, tačiau žinių, kad kuris 
nors iš jų nukentėjo, nėra. 

Tai sakė Užsienio reikalų 
ministerijos (URM) Konsulinio 
departamento direktorius Vai
dotas Verba. Pasak jo, lietuviai į 
Pietryčių Aziją vyko per Lietu
vos kelionių agentūras, jų part
nerius, taip pat užsienio kompa
nijas. Dėl šios priežasties su
rinkti informaciją, kiek lietuvių 
yra stichines nelaimės nu
siaubtose valstybėse — gana 
sunku. 

„Dedame pastangas lietu
vius surankioti", teigė V. Verba, 
paklaustas , kokiose Pietryčių 
Azijos valstybėse gali būti dau
giausiai lietuvių. 

URM Konsulinio departa
mento direktoriaus teigimu, 
prašydami informacijos apie sti
chijos metu nukentėjusius lietu
vius, šalies diplomatai kreipėsi į 
britų įsteigtą specialų centrą, 
Lietuvos garbės konsulus Šri 
Lankoje, Tailande ir Indonezi
joje. 

„Šiandien negaliu nei pa
tvirtinti , nei paneigti, kad Lie
tuvos piliečiai būtų nukentėję 
nuo stichijos", sakė V. Verba. 

J. Basanavičiaus 
asmeninė 

biblioteka jau 
prieinama 
internete 

Vilnius, gruodžio 27 d. 
(ELTA) — Lietuvių literatūros 
ir tautosakos instituto pareng
toje elektroninėje Jono Basa
navičiaus bibliotekos duomenų 
bazėje visi interneto lankytojai 
gali susipažinti su lietuvių tau
tinio sąjūdžio patriarcho asme
ninės bibliotekos vertybėmis. 

Kaip sakė naujosios duo
menų bazės rengimo darbo gru
pės vadovas, literatūros tyrinė
tojas dr. Sigitas Narbutas, Lie
tuvių literatūros ir tautosakos 
institute saugomą unikalią J. 
Basanavičiaus biblioteką jos 
šeimininkas padovanojo 1907 
metais susibūrusiai Lietuvių 
mokslo draugijai. 

Elektroninėje bazėje yra 
surinkti duomenys apie dau
giau kaip 2,500 šios bibliotekos 
knygų, neskaičiuojant smulkes
nių leidinių — atvirukų, žemė
lapių, dailės ir tautosakos rin
kinių bei kt. Nukelta į 7 psl. 

Pranciškonai ragina atsigręžti į 
nuskriaustuosius 

Gyvas Betliejus Bernardinų bažnyčioje. 
"M: -*. 

Eltos nuotr. 

Vilnius , gruodžio 27 d. 
(ELTA) —Prieš mėnesį pranciš
konų pakviesti atsigręžti į vie
nišus senukus, žmonės skambi
no akcijos „Paprastas stebuk
las" telefonu ir iki Kūčių pa
aukojo per 43,000 litų. Į akcijos 
sąskaitas pervesta 21, 495 litai. 

Akcija buvo užbaigta antrą
ją Kalėdų dieną Bernardinų 
bažnyčioje kalėdiniu koncertu, 
kuris skirtas vargingiausiems 

senelių namams paremti. Popu
liarias kalėdines giesmes ir me
lodijas labdaros renginyje atliko 
Antano Šabaniausko premijos 
laureatė Nelė Paltinienė. 

Programoje griežė Lietuvos 
radijo ir televizijos lengvosios 
muzikos orkestras, dainavo Na
cionalinės filharmonijos solistė 
Jud i t a Leitaitė, Deivydas Sta-
ponkus. Veronika Pavilionienė 
ir kiti . 

Sveikinimų 
trumposiomis 

žinutėmis 
manija — 

nemokėjimas 
sustoti 

Vilnius, gruodžio 27 d. 
(ELTA) — Mobiliojo ryšio ope
ratorių teigimu, kalėdiniams 
sveikinimams šią gruodžio 25-
ąją žmonės rinkosi trumpąsias 
(SMS) žinutes —jų skaičius iš
augo daugiau nei skambučių. 
Psichologai šiame reiškinyje 
įžvelgia ir neigiamų tendencijų. 

Konsultacinės grupės „Per-
son Premier" psichologė Erika 
Beržinienė teigė, kad toks ben
dravimo būdas ne tik palengvi
na, bet ir apsunkina asmeninį 
bendravimą. „Spartus gyveni
mo tempas tampa kaip sūku
rys, kuris mus įsuka, ir mes ne-
bepagalvojame, kad galime sus
toti, o kiekviena praleista mi
nutė yra vertinama kaip susto
jimas. Kai sustoji, būsena tokia 
nenormali', kad tampa panaši į 
nerimą", aiškino psichologė. 

„Pamirštame, kad galime 
pažvelgti į akis, kūną, paskam
binti arba susitikti arbatos", 
aiškino E. Beržinskienė. Ji sa
kė, kad dažnai automatiškai 
gavus sveikinimo žinutę nu
siunčiamas atsakymas, ir tai 
tiesiog pamirštama. 

Psichologas Olegas Lapinas 
teksto žinučių išaugimą vertina 
kaip sugrįžimą prie senojo epis-
toliarinio žanro — laiškų rašy
mo. „Šitas žingsnis verčia mus 
geriau formuluoti save, atsiran
da įsipareigojimas geriau val
dyti kalbą", sakė O Lapinas. 

Jis tikino, kad žinučių ra
šymas — žingsnis prie su
dėtingesnio, labiau įpareigojan
čio bendravimo būdo. 

Didžiausiame mobiliojo ry
šio operatorės ..Omnitel" tinkle 
gruodžio 25 dieną abonentai iš
siuntė 7.25 mln. SMS žinučių 
— tai 70 proc. daugiau nei var
totojai siuntė pernai. 

Lietuvos parlamentaras: 
Ukrainos prezidento rinkimai 

buvo laisvi ir sąžiningi 
Doneckas-Vi lnius , gruo

džio 27 d. (BNS) — Ukrainos 
prezidento rinkimų antrojo rato 
balsavimą stebėjęs Lietuvos 
parlamentaras" Jonas Čekuolis 
teigia, kad rinkimai buvo laisvi 
ir sąžiningi. 

Opozicijos vadovas Viktor 
Juščenko išrinktas naujuoju 
Ukrainos prezidentu, rodo rin
kimų rezultatai, kuriuos pirma
dienį paskelbė Centrinė rinki
mų komisija. 

Už provakarietišką liberalą 
V. Juščenko balsavo 54.08 proc. 
rinkėjų, o už jo varžovą, pro
rusišką šalies premjerą Viktor 
Janukovič — 42.13 procento, ro
do rezultatai, kurie buvo gauti 
suskaičiavus balsus 98,03 proc. 
rinkimų apylinkių. 

Centrinės rinkimų komisi

jos narys Andrėj Magera sakė, 
kad likę balsai šio jėgų pa
siskirstymo jau negali reikš
mingai paveikti. 

J. Čekuolis pakartotinį pre
zidento rinkimų antrojo rato 
balsavimą stebėjo Ukrainos ry
tuose — Donecko mieste, kuris 
yra didelio angliakasybos regio
no centras. Regione gyvena 
daug promaskvietiškai nusitei
kusio kandidato į prezidentus V. 
Janukovič šalininkų. 

Kaip pirmadienį pasakojo 
Lietuvos parlamentaras, Ukrai
noje prezidento rinkimus sek
madienį stebėjo rekordinis skai
čius užsienio stebėtojų — dau
giau kaip 12,000, o tai sudarė 
sąlygas sąžiningiems rinki
mams. 

Nukelta į 7 psl. 

Lietuvos banko vadovas su sava 
valiuta skirsis be gailesčio 

Vilnius , gruodžio 27 d. 
(BNS) — Lietuvoje įvedant eurą 
pereinamasis laikotarpis, kurio 
metu bus galima atsiskaityti ir 
litais, ir eurais, turėtų trukti ne 
ilgiau kaip dvi savaites, tačiau 
Lietuvos banke litus bus galima 
nemokamai pasikeisti ir po pen
kerių, dešimties ar penkiolikos 
metų. 

Tai interviu dienraščiui 
„Lietuvos rytas" sakė Lietuvos 
banko valdybos pirmininkas 
Reinoldijus Šarkinas, anot ku
rio, jis su Lietuvos nacionaline 
valiuta skirsis be gailesčio. 

Pasak R. Šarkino, pereina
mojo laikotarpio, kurio metu 
bus galima atsiskaityti ir eu
rais. i r litais, trukmę patvirtins 
Seimas. 

„Bet mes manome, kad šis 
laikotarpis turėtų trukti ne il
giau kaip dvi savaites. Žmonės 
turės ku r pasikeisti pinigus, to
dėl problemų neturėtų kilti", 
teigė R. Šarkinas. Jis pabrėžė, 
kad Lietuvos bankas keis litus 
visą likusį gyvenimą ir jei kiek 
nors litų buvo užmiršta ar pa
slėpta, juos visuomet bus gali
ma pasikeisti. 

R. Šarkino teigimu, kol kas 
nereikia niekur skubėti keisti 
pinigus ir dabar mokėti už kei

timą, kadangi bus informacijos 
žiniasklaidoje, ir visi žinos bei 
suspės laiku pasikeisti pinigus. 

„Be abejo, žmonėms būtų 
patogiau keisti kuo mažiau gry
nųjų pinigų — sąskaitose jie 
bus keičiami automatiškai. Be 
to, šis būdas ir saugesnis. Žmo
nėms nereikės nešiotis krūvos 
pinigų", sakė Lietuvos banko 
valdybos pirmininkas. 

Tuo tarpu litais laikomus 
indėlius bei litais išduotas pa
skolas, anot R. Šarkino, komer
ciniai bankai nuo euro įvedimo 
datos automatiškai perrašys į 
eurus ir už tai žmonėms mokėti 
nieko nereikės. 

R. Šarkinas tvirtino, kad 
euro įvedimas neturės įtakos 
prekių kainoms Lietuvoje. 

„Nepainiokime nesusijusių 
dalykų. Kas yra euro įvedimas? 
Pakeičiame litus eurais. Kuo čia 
dėtos kainos? Kainas veikia vi
siškai kiti veiksniai. Infliacija 
tikrai nepriklauso nuo to, kokią 
valiutą mes naudojame", teigė 
R. Šarkinas. 

Anot jo, siekiant išvengti 
kainų padidėjimo dėl jų apvali
nimo, pasikeitus valiutai, įsta
tyme bus pateiktas variantas, 
kaip turėtų būti apvalinamos 
kainos. 

Vilniuje — naujametis bėgimas 
Antrus metus iš eilės per

galę šventęs 27 metų T. Venc-
kūnas distanciją įveikė per 37 
min. 28 sek. ir aplenkė šiaulietį 
Dainių Šaučiukovą (38.08) bei 
Gediminą Jacikevičių iš Pa
kruojo (38.26), kuris tapo jauni
mo įskaitos nugalėtoju. 

Greičiausia tarp merginų 
(iki 18 m.) buvo pakruojiškė 
Just ina Jasutytė. o tarp vetera
nų triumfavo panevėžietis Vy
tau tas Vaitkevičius ir Aušra 
Keliuotienė iš Žiežmarių. 

Šiemetiniame bėgime gali
ma buvo stebėti ir unikalų da
lyvį — rekordo siekęs Vilniaus 
miesto priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos penktosios komandos 
ugniagesys-gelbėtojas Aidas Ar-
dzijauskas sostinės gatvėmis 
bėgo su ugniagesio apranga, 
sveriančia apie 20 kg. 

Pasak A. Ardzijausko, pa
siektą rezultatą — 1 vai. 6 min. 
41 sek. — ketinama įregistruoti 
Lietuvos rekordų knygoje. 

12 vai. nuo „Žalgirio" sta
diono startavę bėgikai pasuko 
Rinktinės, Šeimyniškių. Žir-
miinų. Verkių gatvėmis iki Ne
ries upės, bėgo pakrante po Va-

Tomas Venckūnas 
Valdo Kopūsto 'ELTAI nuotr 

Viln ius , gruodžio 26 d. 
(ELTA) — Sekmadienį sureng
tame tradiciniame jau 29-
ajame naujamečiame bėgime 
Vilniaus gatvėmis dalyvavo 736 
bėgikai, o nugalėtojais pagrin
dinėje 12 km distancijoje tapo 
kaunietis Tomas Venckūnas bei 
vilnietė Inga Kazlauskaite, šiuo 
metu gyvenanti ir dirbanti 
Stokholme 

gopal 
i ir Žir lakupių. Šilo ir Žirmūnų tiltais, 

Žvejų ir Olimpiečių gatvėmis ir 
finišavo pačiame stadione. 

http://VWVW.DRAUGAS.ORG
http://robasket.com
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 

MIGRENA 
IONAS ADOMAVIČIUS. M.D. 

Migrena (pranc. migraine), 
hemikranija, liga, kuriai būdin
gi periodiškai pasikartojantys 
galvos, dažniausiai vienos 
pusės, skausmo priepuoliai. Ši 
liga labai dažnai kamuoja tiek 
moteris, tiek vyrus. Todėl tik 
retas kuris apie migreną nėra 
girdėjęs. Galvos skausmui 
įsisiūbavus, pasireiškia haliuci
nacijos, tamsūs, pranyksta de
besėliai ir kiti smegenų veiklos 
sutrikimai. Kartais ligoni pyki
na ir jis vemia. Manoma, kad 
migreninius galvos skausmus 
sukelia galvos arterijų mėš
lungis — spazmas. Priepuolio 
pradžioje būna kraujagyslių 
spazmai, vėliau kraujagyslės 
per daug išsiplečia. Dėl minėtų 
arterijų spazmų sutr inka re
gėjimas, o dėl arterijų išsiplėti
mo atsiranda galvos skausmai. 
Tokius smegenų kraujagyslių 
pokyčius sukelia ne viena kuri 
priežastis, bet keletas jų, nors 
kiekvienam žmogui vyrauja vis 
kitokios priežastys. Pavyzdžiui, 
vienam dėl aštrių kvapų ar jo 
vaikui blogai mokant is ima 
galvą skaudėti, k i tam sūnui 
svetimtautę vedus ar dukteriai 
su ne saviškiu pabėgus, ima 
pusė galvos plyšti. Minėtinos 
būdingesnės galvos skausmus 
sukeliančios priežastys: 1. 
alergija — padidėjęs jautrumas, 
pavyzdžiui, tam t ikram mais
tui, baltymams — jų užvalgius, 
prasidedi migrena; 2. akinių 
reikalingumas, ar sinusų liga; 
3. persivalgius, persigėrus, taip 
pat ir neprotingai pasninkau
jant — pavyzdžiui, nepavalgius 
pusryčių ar pietų; 4. kepenų ir 
dvylikapirštės žarnos ligos; 5. 
psichologiniai veiksniai . Pa
prastai migrena kamuoja pro
tingus, darbščius bei inteligen
tiškus žmones. J iems protiškai 
išvargus ar labai išsigandus bei 
dėl nuolatinio nerimo, praside
da galvos skausmai; 6. vidaus 
sekrecijos liaukų sutrikimai; 7. 
paveldimumas; 8. kartais turi 
Įtakos nuomaris — epilepsija; 9. 
amžius ir lytis. Dažniausiai 
prasideda lytinio brendimo 
metu. Kartais vaiką: be prie
žasties vemia, o tik vėliau 
pasireiškia migrena. Moterys 
ne t.k dažniau, bet ir sunkiau 
serea už vyrus. 

Paprastai būna priešmi-
greniniai reiškiniai, bet jų gali 
ir nebūti. Žmogus ima jaustis 
apsvaigęs, pavargęs ir alkanas, 
užkietėja viduriai. Tačiau kar
tais gali jaustis ir labai gerai. 
Migrenos priepuolis gali pra
sidėti dieną — tada ji paprastai 
būna su nerviniais reiškiniais. 
Neretai žmogus eina miegoti 
sveikas ir po labai gilaus miego 

pabunda skaudančia galva. 
Kaip i š v e n g t i ar bent 

palengvint i migreną? 
1. Jprask kasdien sveikai 

elgtis — tegul toks tavo elgesys 
išlieka visą gyvenimą. Anksti 
gulkis ir ankst i (būtinai anksti) 
kelkis. Kiekvienam iš mūsų, 
ypač migrena sergančiam, 
reikia daug poilsio, bet ne ryte. 
Todėl anks t i rytą pabudęs 
nebeužmik — kasdien anksti 
verskis iš lovos. Taip pat ir 
savaitgaliais ar šventadieniais 
ilgai lovoje netysok. Geriau 
vidurdienį pr i snūsk ar dar 
anksčiau gulkis iš vakaro, bet 
rytais anksti palik lovą. 

Reguliariai ir įvairiai mai
t inkis. Valgyk pakankamai 
kiekvieno valgio metu. Ne
skubėk į darbą galvotrūkčiais, 
pusryčių nelietęs ar vien tik 
kavos sr iūbtelėjęs. Nedirbk 
pietų t inkamai nepavalgęs, o 
per vakarienę nevalgyk nesu
valgytų pusryčių ir pietų. 
Vakare ir ta ip esi po darbo 
pavargęs. Nevalgyti pietūs gali 
galvos skausmą sukelti . O 
migrena negaluojančiam net ir 
viena valanda vėliau suvalgyti 
pietūs gali būti galvos skausmo 
priežastis. Todėl reikia valgyti 
reguliariai — kasdien tuo pat 
laiku. 

2. Protingai sutvarkyk savo 
darbą. Suplanuok savo veiklą. 
Neprisikrauk per daug darbų 
vienai d ienai . Išdalink savo 
darbus maždaug vienodai visai 
savaitei. Vieną dieną per daug 
dirbant, gali atsirast i galvos 
skausmai . Dirbdamas regu
liariai pai lsėk. Kad ir kokį 
darbą dirbtum — fabrike, rašti
nėje, namie a r kur kitur pra
kaitą lietum — pailsėk bent po 
10-15 minučių du kar tus per 
dieną prieš pietus ir po pietų. 
Niekada nevežk savo gyvenimo 
naštos be per t raukos visą 
dieną, per dienų dienas. 

Pamėgink sulėtinti savo 
darbo tempą. Skubėjimas suke
lia įtampą ir nuovargį, o tai 
sužadina galvos skausmus . 
Todėl skubėk palengva. Susi-
tvarkykim taip, kad nereikėtų 
skubėti. Rytais surask pakan
kamai laiko, kad nereikėtų per 
galvą verčiantis į darbą lėkti. 
Viską atlik taip planingai, kad 
užtektų laiko ramiai į darbą 
nuvykti . Nevargink savęs 
didelėmis kelionėmis automo
biliu. Liaukis visą dieną po 
krautuves lakstęs. Nelakstyk 
kaip pa t rakęs iš pakasynų į 
vestuves, o iš jų į krikštynas, po 
to dar į mergavakarius ar var
dines. Pa ts vienas ar su gydyto
jo pagalba išmok atsipalaiduoti 
nuo nereikalingos įtampos. 
Norėdamas galvos skausmų 
išvengti, tur i susitvarkyti su 

V i l n i a u s u n i v e r s i t e t o V a i k ų H e m o - o n k o i o g i j o s l i g o n i n ė j e j au a n t r i m e t a i iš e i i ė s a p s i l a n k o L i r h u a n i a n 
M e r c y Lift a t s t o v ė , k u r i š i e m e t 40- i i a i k r a u j o vėž iu s e r g a n č i ų v a i k u i š d a l i n o k a l ė d i n i u s k r e p š e l i u s s u 
v a i s i a i s ir s a u s a i n i a i s . P r a n ė s Š lu t i enes n u o t r . 

viršnorminiu darbu. Nesistenk 
pats vienas visus darbus atlikti. 
Darbe stenkis kitą gerbti ir 
savęs nežeminti . Be savo 
tiesioginio darbo, būtinai dirbk 
ir visuomeninį. Visuomeninio 
darbo nedirbant, o namie prie 
veidrodžio, kortų, cigarečių bei 
butelio su apkalbomis sėdint, 
dar greičiau galvą ims skaudėti. 

Išvengti migrenos 
ga l ima ir vartojant 
va i s tus 

Juo anksčiau pradėsi 
migreninio priepuolio gydymą, 
tuo bus lengviau su šia 
negerove tvarkytis. Pailsėk ir 
nusiramink. Kadangi migrena 
yra iš šeimos į šeimą persiduo-
danti liga — tai galima rasti 
kelis vienoje šeimoje ta liga ser
gančiuosius. Tokiems taip pat 
būtų naudinga vaistais šiuos 
skausmus tvarkyti , nors ir 
nežinotų šios ligos simptomų. 

Pr is imint ina ir tai , kad 
visada su savimi reikia turėti 
gydytojo išrašytus vaistus nuo 
migrenos. Vos pajutęs pirmuo
sius migrenos požymius, pradėk 
juos vartoti. Nemanyk, kad šį 
sykį galvos gėla dar praeis ir 
vaistų nereikės imti. Niekada 
taip su migrenos gėla nesielk. 
Laiku vaistus užsisakyk ir 
niekad jų nestokok — visada po 
ranka turėk. 

Nors dažniausiai migrena 
negaluoja moterys, bet ir vyrai, 
net ir vaikai esti tos ligos 
varginami. Kai kur ie , kaip 
žmonės sako, išauga iš tos ligos, 
bet kiti — visą amžių jos neat
sikrato. 

Paprastai migrena sergan
tysis yra labai jautrus , labai 
sąžiningas ir labai sunkiai 
dirbąs. Tokie žmonės migrena 
serga dėl nervų pertempimo. 
Tokie žmonės nervus pertempia 
įvairiopai. Jie per jautrus dau
geliui dalykų: triukšmui, susi
būr imams, nervinančioms 
aplinkybėms ir kt. Tokie žmo
nės apsiima daugiau padaryti, 

negu jie pajėgia; iš savęs dau
giau reikalauja, o po to ner
vinasi; nori daug padaryti iš 
karto, po to dėl nuovargio 
nusilpsta ir suserga. 

Paslaptis, kaip išvengti 
migrenos priepuolių, yra pa
prasta. Prisimintini šie dalykai: 
1. pažink savo energijos ištek
lius ir tik jais remdamasis savo 
darbus tvarkyk; 2. pažink visas 
aplinkybes, į kurias patekus, 
prasideda migreniška gėla; 3. 
niekada neužmiršk migrenos 
artėjimą perspėjančių požymių. 

Tų trijų dalykų nepamirš
damas, visada turėk su savimi 
vaistus nuo migrenos — galvos 
skausmai gali užeiti bet kada ir 
bet kur. Norėdamas, kad artė
jant i migrena kaip vėtra 
praeitų Tamstos nepalietusi, 
vaistus turi vartoti vos pirmą 
migrenos artėjimo ženklą 
pajutęs. Taip pat laikykis ben
drų jau minėtų taisyklių, kaip 
išvengti migrenos. Neužmiršk 
išgerti vaistų net* ir tada, kai 
patenki į tokias sąlygas, kurios 
jau žinai, kad sukels galvos 
skausmus. Pagaliau rūpinkis, 
kad Tamstos migrenai gydyti 
vaistai niekada nesibaigtų. 

Vitamino B3 stoka — 
dar v iena migrenos 
priežastis 

Migreną ir galvos svaigimą 
sukelia vitamino B3 žmogaus 
kūne trūkumas. Kartais ne
padeda nei barbitūratai , nei 
trankviliantai. Taigi reikia 
pakankamai vitamino B3 su 
tam tikru maistu bei šio vita
mino piliulių. Kartais vitamino 
B3 reikia didelių dozių. 

Tik taip galima išvengti 
migrenos priepuolių bei galvos 
svaigimo, atsiradusių dėl vi
tamino B3 stokos. Sunku įsi
vaizduoti, kaip šiais laikais, kai 
valgome viską, ko širdis geidžia, 
gali trūkti vitaminų. 

Vitaminas B3 kaupiasi javo 
lukšte — žievelėje — sėlenose, o 
čia duona bei kiti produktai 

Kairiarankiai — pranašesni mušeikos? 
Kairiarankiai žmonės tik

riausiai yra pranašesni kumš
tynėse nei dešiniarankiai, teigia 
mokslininkai. Charlotte Faurie 
ir Michel Raymond iš Montpel-
lier universiteto (Prancūzija) 
ištyrė kair iarankių žmonių 
skaičių prastai išsivysčiusiose 
valstybėse bei žmogžudysčių 
skaičių kiekvienoje tirtoje šaly
je. 

Išaiškinta, kad yra sąryšis 
tarp žiaurių nusikaltimų kiekio 
ir kairiarankių žmonių propor
cijos — juo daugiau žiaurių 
nusikaltimų įvykdoma vienoje 
ar kitoje kultūroje, tuo daugiau 
joje būna kairiarankių. Moks
lininkai mano, kad to priežastis 
— didesnė tikimybė, kad kai
riarankiai išgyvens per susi
rėmimą be Šaunam v) u ginklų. 

Šios naujienos gah pagvNli 
žmones, kurie nuolat susiduria 
su sunkumais BMMI NBft de

šiniarankiams skirtas žirkles ir 
skardinių a t idarytuvus , nors 
kai kurių mokslininkų šis sug
retinimas neįtikino. 

Kairiarankiai dažniau nei 
dešiniarankiai susiduria su tam 
tikromis sveikatos problemomis 
— o tai reiškia, kad po kiek 
laiko dėl natūralios atrankos jie 
turėtų išnykti. Tačiau kairia
rankiai vis dar sudaro nedidelę 
žmonių visuomenės dalį. Tai 
gali reikšti, kad jie turi ir t am 
tikrų evoliucinių privalumų 
prieš dešiniarankius. 

Kair iarankių ir dešinia
rankių santykis tarp profesio
nalių sportininkų kair iaran
kiams yra palankesnis nei vi
suomenėje. Tai reiškia, kad 
varžybose dažnesnis kairės 
rankos ar kairės kojos naudoji
mas suteikia privalumų prieš 
v a r ž o v u s . 

„Žinodami apie kair iaran

kių pranašumą sporte, nus
prendėme pat ikr int i , ar jie 
pranašesni ir kovojant", — sakė 
C. Faurie. Ji su kolega iškėlė 
teoriją, kad dešiniarankiai 
mušeikos nepratę kovoti prieš 
kai r iarankius , todėl kairia
rankiai yra neparankūs prie
šininkai. 

C. Faurie ir M. Raymond 
ištyrė kelias neindustrializuo
tas bendruomenes, kuriose 
skiriasi žmogžudysčių dažnu
mas — tam panaudota sta
t is t inė mokslininkų surinkta 
medžiaga ir etnografinė lite
ra tūra . Pramoninių valstybių 
tyrimų atsisakyta dėl to, kad 
jam aprašyti nepakanka duo
menų ir dėl to, kad, moks
lininkų teigimu, šaunamųjų 
ginklų naudojimo efektyvumo 
rankos pasirinkimas neveikia. 

Vienoje svarstyklių pusėje 
po tyrimo atsidūrė Burkina 

Faso ir Dioula bendruomenės, 
kuriose yra maždaug po 3.4 
proc. kairiarankių. Žmogžu
dysčių šiose bendruomenėse 
pasitaiko vos 0,013 tūkstančiui 
gyventojų per metus. Prie
šingybė šioms bendruomenėms 
yra Indonezijos Eipo gentis, 
kurioje yra 27 proc. kairia
rankių. Šioje gentyje įvyksta 3 
žmogžudystės tūkstančiui 
žmonių per metus. 

Aiški sąsaja t a rp kairia
rankių dalies ir žmogžudysčių 
kiekio skirtingose kultūrose, 
mokslininkų teigimu, leidžia 
manyti, jog kairiarankiai daž
niau už dešiniarankius išgyve
na per susirėmimus. „Tai gali 
būti viena iš priežasčių, dėl 
kurių dešiniarankiai dar 
neišnyko. Nors gali būti ir kitų 
priežasčių",— sako C. Faurie. 

Londono universiteto (Di
džioji Britanija) mokslininkas 

kepami iš miltų, kuriuose nėra 
sėlenų. Taigi valgykime ruginę 
bei kviet inę pusiau maltų grūdų 
duoną. Patys tėvai turi valgyti 
rupią duoną, tada nuo mažens 
ir vaikai įpras ją valgyti. 

Atsiminkime dar vieną tie
są; svarbu ne kiek, o ko suval
gai. Svarbu , kiek naudingų 
medžiagų patenka iš žarnyno į 
kraują. Tai gali trukdyti įvai
rios virškinimo trakto ligos bei 
daba r dažnai vartojami anti
biotikai. Kartais, vartojant an
tibiotikus, pradedama viduriuo
ti. Todėl visada, vartojant anti
biotikus, reikia valgyti vitami
ningą maistą, gerti vitaminų 
t ab le te s ar leisti injekcijas. 
Ža rnyne esančios naudingos 
organizmui bakterijos sunaiki
namos antibiotikų. Tada reikia 
j a s užveist i iš naujo. Tam 
reikalui t inka rūgusis pienas, 
pasukos a r jogurtas. Pieno rūgi
mo bakterijos yra naudingos — 
jos gamina vitaminą B3. 

Žinoma, ne kiekvienam rū
gusis pienas padės atsikratyti 
migrenos, ta i priklausys nuo to 
žmogaus elgesio bei kitų organų 
sveikatos. Žinoma, kad, sergant 
kepenų ligomis, organizmas 
nepajėgia vitaminų pasisavinti. 
Kai kur ių žarnyne iš viso 
nesigamina B grupės vitaminai. 
Nemaža dalis žmonių vitami
nus patys savo organizme nai
kina — iš kūno juos lauk varo 
rūkydami, nervindamiesi, svai
galus vartodami, kūniškai ir 
dvas i ška i pavargdami. Tai 
kraujagysles įjautrinantys da
lykai. Tada kraujagyslės susi
t raukia , po to per smarkiai atsi
palaiduoja — tai sukelia mig
reną. Kiekvienam žinotina, kad 
vi taminas B3 gydo migreną ir 
galvos svaigimą, nes tos 
negerovės daugeliu atvejų atsi
r anda dėl šio vitamino trūku
mo. Žinoma, vitaminą reikia 
vartoti ilgai ir kartais dideles jo 
dozes. B grupės vitaminų šal
tinį — mieles galime vartoti 
kasdien po 9 gramus. 

Chr i s McManus, tyręs kai-
r iarankystės ir dešiniarankys-
tės poveikį, tyrimą vertina skep
t iškai : „Manęs tai toli gražu 
neį t ikino. Nemanau, kad tai 
gali būt i ta ip paprasta" . C. 
McManus galvoja, kad duo
menų apimtis buvo pernelyg 
maža, kad iš jos būtų galima 
daryti visuotinas išvadas apie 
ryšį t a r p kovų ir kair ia-
rankiškumo, o, be to, jis mano, 
kad į tyrimą reikėjo įtraukti ir 
vakar ie t i škas bendruomenes. 
Moksl ininkas įsi t ikinęs, kad 
svarbiausia kairiarankių išliki
mo priežastis slypi smegenyse. 
Gali būt i , jog ka r t a i s kai
riarankių smegenys susistyguo
j a taip, kad tam tikras užduotis 
gali atlikti geriau". 

(Iš įva i r ios s p a u d o s ) 
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Knarkimą bus 
beveik be 

Atradus naują gydymo bū
dą, kurį t a ikan t reikės su
stiprinti gomurį, Europoje 
netrukus bus įmanoma beveik 
be skausmo išgydyti knarkimą, 
nuodijantį ne vienos poros san
tuokinį gyvenimą, gruodžio 24 
d. paskelbė už šį projektą atsa
kingas Norvegijos gydytojas. 

Naująjį operavimo metodą 
sukūrė Vakarų Norvegijos 
Tronheim miesto ligoninė ir 
amerikiečių bendrovė. Taikant 
vietinę nejautrą. į knarkiko 
minkštąjį gomurį įvedamos trys 
plonos poliesterio gijos, kurios 
sumažina gomurio virpesius ir 
atveria kelią orui, aiškino gydy
tojas Staale Nordgaard. „Po 
vienų metų 80 proc. pacientų ir 
70 proc. jų partnerių sako esan
tys patenkinti", — teigė jis. 

galima gydyti 
skausmo 

Sukurtasis metodas grei
tesnis ir ne toks skausmingas 
kaip šiuo metu daromos ope
racijos, kurios atliekamos 
ta ikant bendrąją nejautrą ir 
pašalinant liežuvėlį. „Šiuo atve
ju kur kas mažiau skauda ir 
nelieka randų", — kalbėdamas 
apie naująjį būdą, sakė S. 
Nordgaard. 

Pasak gydytojo, naujasis 
metodas jau aprobuotas JAV ir 
manoma, kad Europos valdžios 
institucjos per kelis ateinančius 
mėnesius taip pat leis jį taikyti. 
Kaip teigiama remiantis turi
mais duomenimis, nuolat 
knarkia daugiau kaip 40 proc. 
vyresnių nei penkiasdešimties 
metų žmonių. 

(BNS) 

Vaikino skrandyje — 90 metalinių 
objektų 

Pietų Indijos gydytojai iš 
vieno vaikino skrandžio pašali
no 90 metalinių objektų, įskai
tant raktus, atsuktuvus, verž-
lėrakčius ir vinis. Pranešama, 
kad po operacijos, kuri buvo 
atlikta Andhra Pradesh valsti
jos Karimnagaro miesto ligo
ninėje, grėsmės 22 metų vyrui 
gyvybei nebėra Anglių šach
tininko sūnus ligoninėje atsi
dūrė dėl šizofrenijos simptomų 
ir tik vėliau, kai pradėjo skųstis 
pilvo skausmais, buvo perkeltas 

j chirurgijos skyrių. 
Peršvietus rentgeno spindu

liais, paaiškėjo, kad vaikino 
skrandyje glūdi didelis metali
nis daiktas, bet chirurgai buvo 
pritrenkti, kai vėliau iš jo iš
traukė net 90 daiktų, pranešė 
„United News of India". Opera
cijai vadovavęs daktaras Vamsi 
Mohan pažymėjo, kad pacientas 
nemirė tik dėl to, kad metali
niai objektai nepateko į žarnyną. 

(Ž.) 
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KĘSTUTIS PRANCKEVICIUS 

Neseniai Lietuvos spaudoje 
suvilnijo serija straipsnių apie 
įvairių naujų, netradicinių 
religinių judėjimų bei grupių 
veiklą, jų įtaką visuomenėje. 
Žinoma, aprėpti visų, kone ke
lių šimtų mūsų šalyje vei
kiančių skirtingos pakraipos 
religinių judėjimų bei grupių 
veiklą, neįmanoma. Ta proga 
verta priminti , kad kontro
liuoti, juolab sužinoti jų tikslus 
ir polinkiu? — be galo sudėtin
gas dalykas Antra vertus, mū
sų valstybėje ilgą laiką nebuvo 
oficialios institucijos, kuri visa 
tai būtų galėjusi veiksmingai 
atlikti. Tik šiek tiek daugiau 
nei prieš metus, prie Teisin
gumo ministerijos buvo įsteigta 
Religijų reikalų tarnyba. 

Apie Religijų reikalų tarny
bos kasdienę veiklą, taip pat 
naujų religinių judėjimų kelia
mus iššūkius globalėjančiai 
Lietuvos visuomenei, kalbamės 
su šios institucijos vyresniuoju 
specialistu Donatu Glodeniu. 

— Lietuvoje ne trūks ta 
diskusijų ir kalbu apie nau
juosius rel iginius judėjimus, 
dvasines bei ezoterines gru
pes (dar kitaip vadinamas 
sektantais) , j ų p a s t a n g a s 
įsitvirtinti mūsų šalies gy
venime. Kai kuriuose šalies 
le id iniuose ne tg i b u v o 
skelbta, neva Te i s ingumo 
ministerijoje buvo parengti 
dokumentai , į reg i s truot i 
dvi l iūdnai pagarsė jus ias 
vadinamąsias re l ig ines 
organizacijas — Ošo medi
tacijos centrą ir Sc ien-
tologijos bažnyč ią (Dia-
netikos centrą). Kaip yra iš 
tikrųjų? Nejaugi naujojoje 
Religijų re ikalu tarnyboje 
vyrauja toks l iberalus po
žiūris į š iuos ir panaš ius 
įtartinos reputacijos judė
jimus? 

— Pirmiausia norėčiau 
patikslinti, kad Teisingumo 
ministerija nėra gavusi prašy
mo įregistruoti Scientologijos 
bažnyčią ar Dianetikos centrą. 
Dianetikos centras, beje, jau 
senokai yra įregistruotas Vil
niaus miesto savivaldybėje 
kaip visuomeninė, bet ne reli
ginė, organizacija. Jei neklystu, 
tai padaryta dar 1995 metais. 

Prašymą įregistruoti Ošo 
meditacijos centrą Teisingumo 
ministerija gavo pernai, kovo 
mėnesį, o rugpjūtį šiai organi
zacijai buvo išsiųstas raštas, 
kuriuo atsisakoma ją įregis
truoti kaip religinę bendruo
menę. Vienas iš esminių atsi
sakymo motyvų yra tai , kad 
pagal veiklos t ikslus ir mo
kymą, ši organizacija papras
čiausiai nelaikytina religine. 
Beje, visa tai atsispindi Reli
ginių bendruomenių ir bendrijų 
įstatymo 4 straipsnyje. Šiuo 
metu Teisingumo ministerijai 
Ošo meditacijos centras dėl 
atsisakymo įregistruoti net yra 
pateikęs administracinį ieškinį 
(priminsime, jog Ošo meditaci
jos centro vadovas Mečislavas 
Vrubliauskas dėl registravimo į 
valstybines institucijas, tarp jų 
ir į Teisingumo ministeriją, jau 
yra kreipęsis net tris kar tus — 
aut. past.). 

Kalbant apie liberalų po
žiūrį, visų pirma reikėtų 
atskleisti prielaidas, kuriomis 
vadovaujamės, registruodami 
religines bendruomenes. Euro
pos žmogaus teisių ir pagrin
dinių laisvių apsaugos konven
cijos (EŽTK) 9 str. nustato, kad 
kiekvienas turi teisę į minties, 
sąžinės ir religijos laisvę. Ši 
teisė apima laisvę keisti savo 
religiją ar tikėjimą, taip pat 
laisvę išpažinti ir skelbti savo 
religiją ar tikėjimą tiek vienam, 
tiek kartu su kitais, viešai ar 
privačiai, la ikant pamaldas , 
atliekant apeigas, praktikuo
jant tikėjimą ir kt Ta pati kon
vencija numato, kad laisvė 

Religijų reikalų tarnybos vyresny
sis specialistas Donatas Glodenis. 

A n t a n o Tumėno nuotr. 

skelbti savo religiją ar tikėjimą 
gali būti apribojama tik tiek, 
kiek yra nustatęs įstatymas, ir 
tik kai ta i būtina demokratinė
je visuomenėje jos apsaugos 
in teresams, viešajai tvarkai, 
žmonių sveikatai ar moralei 
arba kitų asmenų teisėms ir 
laisvėms apsaugoti. 

Galimybė įsteigti religinę 
organizaciją, kuri turėtų juri
dinio asmens statusą, yra 
teisės viešai išpažinti savo 
religiją dalis. Šią teisę galima 
riboti „tik tiek, kiek yra nus
tatęs įstatymas, ir kai tai būti
na demokratinėje visuomenėje 
jos apsaugos interesams, vieša
jai tvarkai, žmonių sveikatai ar 
moralei a rba kitų asmenų 
teisėms ir laisvėms apsaugoti". 
Asociacijų laisvę irgi galima 
riboti esant panašioms priežas
tims (EŽTK 11 str.). 

Tačiau ta i nereiškia, kad 
šios kontroversiškos organi
zacijos tur i visas privilegijas, 
ta ikomas religinėms organi
zacijoms. Abejonės šių organi
zacijų nešama viešąja nauda 
leidžia nesuteikti šioms organi
zacijoms religinių bendruo
menių s ta tuso bent keliose 
Europos valstybėse. Tarkim, 
Ošo meditacijos centrai tokio 
statuso neturi , berods, niekur 
Europoje. O štai Scientologijos 
bažnyčia buvo Aukščiausiojo 
teismo pripažinta religija Ita
lijoje, ir net, t am tikra prasme, 
Vokietijoje, kuri Europoje ryš
kiai išsiskiria griežta politika 
šios organizacijos atžvilgiu. Bet 
Lietuvoje kol kas kaip religinės 
bendruomenės, nėra įregistruo
tos nei Scientologijos bažnyčia, 
nei Ošo meditacijos centras. 
Teisingumo ministerijos Reli
gijų reikalų tarnybos pozicija, 
palyginus su EŽTK principais 
ir Europos valstybių praktika, 
gali atrodyti ir pernelyg konser
vatyvi. 

— Pr imink i t e , kiek iš 
v iso š iuo metu šalyje veikia 
naujųjų judėj imų ir grupių, 
kaip ir kokia tvarka dabar 
j ie registruojami? 

— Apytikriais skaičiavi
mais, Lietuvoje veikia apie 300 
religinių bendruomenių ir gru
pių, kurios nepriklauso tradi
cinių religinių bendruomenių 
kategorijai. Šias grupes, vėlgi, 
labai apytiksliai, galima su
skirstyti į maždaug 60 „reli
ginių judėjimų". Didžioji šių 
bendruomenių ir grupių dalis 
yra įvairios protestantizmo 
pakraipos (pvz., baptistai, sek-
mininkai, septintosios dienos 
advent is ta i , tikėjimo žodžio 
bendruomenės), krikščioniškos 
kilmės grupės (mormonai, 
Jehovos liudytojai) taip pat 
įvairios pasaulio religijų — 
budizmo, hinduizmo atšakos. 

Iš viso netradiciniams tikė
j imams, pagal 2001 m. Statis
tikos departamento pateiktus 
Visuotinio gyventojų surašymo 
duomenis, priklauso tik apie 
0.43 proc. Lietuvos gyventojų. 
O grupių, kurioms priklauso 
daugiau nei 4 žmonės, pasirodo 
buvę 19. Šis skaičius nepa
neigia šešiasdešimties religinių 
judėjimų hipotezės. Jis greičiau 

atspindi matomesnes visuo
menėje grupes bei tas, kurių 
nar ia i turi aiškią savivoką. 
Daugelis dvasinių ir ezoterinių 
grupių narių save laiko kata
likais ir stačiatikiais, taip ir pri
sistatė per surašymą. Tuo tarpu 
šiuo metu įregistruota apie 160 
„netradicinių" religinių organi
zacijų. Jas galima suskirstyti į 
maždaug 27 religines kryptis. 

Trumpai apie registracijos 
tvarką. Gali būti įregistruotos 
tos bendruomenės, kurių veikla 
nepažeidžia žmogaus teisių ir 
laisvių bei viešosios tvarkos, ir 
kurios turi bent 15 narių — pil
namečių Lietuvos Respublikos 
piliečių. Religinės bendruo
menės, atitinkančios nurodytus 
kriterijus bei norinčios įgyti 
juridinio asmens teises, pa
teikia Teisingumo ministerijai 
įstatus, susirinkimo, kuriame 
priimti įstatai, protokolą, su
sirinkimo dalyvių sąrašą. 
Teisingumo ministerija gali 
svarstyti prašymą dėl įregis
travimo 6 mėnesius. Taip pat 
gali atsisakyti įregistruoti reli
ginę grupę, kurios veikla pažei
džia žmogaus teises ir laisves 
arba viešąją tvarką. Beje, 2004 
m. pradėjus veikti Juridinių 
asmenų registrui, ši tvarka 
turėtų būti formaliai pakeista, 
tačiau daugelis esminių aspek
tų liks nepakitę. 

— Visuomenėje ne taip 
seniai buvo prabi l ta , j o g 
taip vadinamieji nauji reli
giniai judėjimai įvairiomis 
formomis, per mokyklas ar 
k i tas inst i tuci jas , b a n d o 
įsiskverbti į mūsų šalies jau
nimo gyvenimą, vienaip ar 
k i ta ip daryti j i e m s į taką. 
Kiek pagrįsti tokie faktai? 

— Minėta komisija specia
liai siekė išsiaiškinti, kokią 
įtaką ezoterinių, dvasinių ir 
religinių grupių veikla daro 
mokykloms. Siekta nustatyti , 
ar nėra taip, kad religinės 
grupės nariai nuomojasi patal
pas iš švietimo įstaigų ir tokiu 
būdu gauna galimybę įtakoti 
mokinius. Todėl buvo surinkta 
informacija apie tai, kiek reli
ginių grupių nuomojasi patal
pas iš švietimo įstaigų. Per visą 
Lietuvą tokių rasta vos dvi. O ir 
tų pačių veikla niekuo nebuvo 
pavojinga. Žinoma, beveik neį
manoma nustatyti, ar kažkur 
provincijoje patalpos nėra nuo
mojamos fizinio asmens vardu, 
nors realiai ten veikia visa 
religinė grupė. 

— Vis dėlto, ar naujieji 
religiniai judėjimai nekel ia 
pavojaus tradic inei m ū s ų 
tikybai ir, apskritai, valstybei? 

— Manyčiau, kad tradi
cinėms bažnyčioms naujieji 
religiniai judėjimai yra greičiau 
iššūkis nei grėsmė. Galbūt net 
pozityvus iššūkis, neleidžiantis 
tradicinėms religijoms susta
barėti, nuolat metantis atsinau
jinimo ir aktualumo iššūkį. 
Tradicija yra galingas dalykas, 
kuris, esant tinkamoms aplin
kybėms, suteikia žmogui dva
sinį saugumą, kurio nere tas 
naujasis religinis judėjimas 
suteikti negali. Todėl nelabai 
tikėtina, kad tradicinės religijos 
išnyks ar jų įtaka smarkiai 

sumažės dėl netradicinių reli
ginių bendruomenių veiklos. 

Daugelis naujųjų religinių 
judėjimų taip pat nekelia grės
mės ir valstybei. Šią išvadą 
darau ne tik remdamasis savo 
asmenine intuiciją ir tyrinėji
mais, bet ir užsienio valstybių 
patirtimi. 1998 m. Vokietijoje 
baigė darbą ir ataskaitą paskel
bė „Komisija vadinamųjų sektų 
ir psichogrupių veiklai ištirti". 
Komisija buvo sudaryta, rea
guojant į visuomenėje paplitu
sias baimes dėl sektų veiklos. 
Ji , beje, tapo viena brangiausiai 
kainavusių darbo grupių Vokie
tijos istorijoje. Komisijos daugu
mos atskaitoje buvo teigiama, 
kad „vadinamosios sektos ir psi-
chogrupės" nekelia jokios grės
mės valstybei. Kai kurios jų gali 
kelti grėsmę nebent atskiriems 
individams. Komisijos mažuma 
teigė, kad iš esmės tos grupės 
nekelia jokios grėsmės nei val
stybei, nei visuomenei. 

Manyčiau, komisijos daugu
mos ataskaitos teiginiai būtų 
geromis prielaidomis šiandie
ninės Lietuvos valstybės pozi-
cjai „sektų" klausimu. Nepai
sant to, kad šios grupės nekelia 
grėsmės valstybei, reikėtų ste
bėti, kokią įtaką jos daro atski
riems individams, įs i t rau
kiantiems į šias grupes. 

— N o r ė t u m e š i ek t i ek 
plačiau sužinot i ap ie J ū s ų 
tarnybą, jos kasd ienę veiklą 
ir p a g r i n d i n e s funkc i jas , 
numatomas naujoves ir t.t. 

— Religijų reikalų tarnyba, 
kaip a t sk i ras ministerijos 
padalinys, veikia daugiau nei 
metus. Daugiausia laiko užima 
informacijos apie religines ben
druomenes teikimas fiziniams 
asmenims, žiniasklaidai, vals
tybės, institucijoms, o taip pat 
religinių bendruomenių re
gistro duomenų tva rkymas . 
Pastaruoju metu itin daug 
energijos tenka įdėti į įvairius 
teismo procesus (pvz., dėl savo 
administracinių veiksmų Tei
singumo ministerija neseniai 
buvo į t raukta į sentikių bei 
evangelikų reformatų ben
druomenių vidaus ginčus, dėl 
atsisakymo įregistruoti Ošo 
meditacijos centrą ministerijai 
taip pat yra pateiktas ieškinys). 

Tiesą sakant , būtent tra
dicinių religinių bendruomenių 
vidiniai konfliktai šiuo metu 
kelia daugiausia rūpesčių, nes 
Religijų reikalų ta rnyba tur i 
nusta t inėt i juridinio s ta tuso 
siekiančių tradicinių bendruo
menių tradicijų tęs t inumą, 
atsižvelgiant į jų kanonus , 
statutus ir kitas normas. Tai 
nėra sunku hierarchinių ir 
aiškias teisines normas turinčių 
bažnyčių (katalikų ar stačati-
kių) atveju. Tačiau sentikių, 
evangelikų reformatų, žydų 
atveju tradicijų tęstinumo nus
tatymo procesai tampa gerokai 
sudėtingesni. 

Juridinių asmenų registrui 
nuo 2004 metų perėmus dalį 
techninių Religinių reikalų tar
nybos funkcijų visuomenės švie
timo projektus vykdysime inter
netu bei, pagal galimybes, per 
kitas žiniasklaidos priemones. 

— Dėkojame už pokalbį . 

DANUTE BINPOKIENE 

RINKS ŠIUKŠLES NUO EVERESTO 
Tibeto savanoriai planuoja 

surengti ekspediciją į aukščiau
sią pasaulyje Everesto kalną ir 
nuo jo surinkti šiukšles. Tibe
tiečiai per ateinančius trejus 
metus ketina bendradarbiauti 
su aplinkos apsaugos eksper
tais, kad išvalytų kalno šlaitus 
6,5-8 tūkst. metrų aukštyje, 
pranešė Kinijos naujienų agen
tūra JCinhua". 

Šiukšlės Everestą nuklojo 
nuo pirmųjų bandymų įkopti į 
jo viršūnę trečiajame praėjusio 
amžiaus dešimtmetyje. Nuo 
tada alpinistų srautas gerokai 
padidėjo. „Vietos vyriausybė 
Everesto svarinimo akciją orga

nizavo daug kartų, tačiau jos 
visuomet žlugdavo, nes neatsi
rasdavo savanorių, kurie įkoptų 
į tokį aukštį, - pažymėjo 'JCin
hua'. Tibeto ekspedicijos daly
viai pasišovė surinkti šiukšles 
nuo visų 14-os pasaulio viršu
kalnių, kurių aukš t i s siekia 
daugiau kaip 8,000 metrų. Iki 
šiol jie yra išvalę 13 viršūnių". 

Nuo 1953 metų į 8 850 
metrų aukščio Everestą, stūk
santį tarp Nepalo ir Kinijos, 
įkopė daugiau kaip 1,500 alpi
nistų. Tuo tarpu mažiausiai 185 
žmonės žuvo jo šlaituose. 

„Reuters" - B N S 

Kaip praleidote Kalėdas? 

Nepaisant mėginimų pakeist i tikrąją 
Kalėdų prasmę (neaišku, kokio „pa
kai ta lo" ieškoma), Kris taus Gimimo 

šventė buvo švenčiama visame krikščioniškame 
pasaulyje, visuose žemynuose, visose šalyse. 
Tiesa, ne visur taip iškilmingai, atvirai ir džiu
giai, bet visgi nei komercija, nei mėginimas . 
„neįžeist i ki tų tikybų žmonių", nei ateistų 
priekaištai , kad Kalėdos kažkaip sukelia grės
mę jų „netikėjimui", kalėdinės giesmės, gar
binančios į Žemę nusileidusį Atpirkimą, aidėjo 
daugybe kalbų ir melodijų, susipindamos į 
vieną džiaugsmo ir padėkos gaudesį, kad prieš 
daugiau kaip du tūkstančius metų mums gimė 
Išganytojas. 

J e igu reikėtų apibūdinti krikščionybės 
veidą neramiame šių dienų pasaulyje, galėtume 
jį palyginti su popiežiumi Jonu Pauliumi II, 
kur is , nepaisant visų negalių, Kalėdų naktį Šv. 
Petro bazilikoje, Vatikane, aukojo iškilmingas 
Mišias ir vėliau prabilo į tikinčiuosius. Ne tik 
susir inkusius Šv. Petro aikštėje, bet televizijos 
transliacijomis į 73 kitas šalis, kur žmonės 
galėjo girdėti popiežiaus žodžius (daugiau, kaip 
t u z i n a s tuos žodžius girdėjo savo gimtąja 
kalba). Popiežius ragino melsti taikos ir ramy
bės visiems kraštams. Nei 84-erių metų am
žiaus našta, nei kūną naikinanti liga negali 
nus lopint i popiežiaus dvasios tvir tumo ir 
sut rukdyt i pareigų atlikimo. 

Kalėdų dieną matėme ir daug kitų vaizdų, 
sukeliančių širdies sopulį ir liūdesį. Daugelyje 
kraš tų , kur tik krikščionys rinkosi bendrai mal
dai, juos saugojo ginkluoti kariai ar policija. 
Kr is taus gimtajame Betliejuje, nors palyginti 
per šias Kalėdas buvo ramu, nedaug krikščio
nių susirinko pasimelsti šventosiose vietose. 
Stigo iš toliau atvykusių piligrimų, kurie 
ramesniais laikais gausiai užplūsdavo senąją 
Judėjos žemę. 

Musulmoniškame Irake katalikai ir apskri
ta i krikščionys sudaro aštriai persekiojama, 
gyventojų mažumą. Nedaug žmonių drįso Ka
lėdų naktį nueiti į bažnyčią: dauguma meldėsi 
namie , nes bijojo teroristinių išpuolių, nuo 
kurių ir krikščioniškoji visuomenė, ir jų maldos 

namai jau nemažai nukentėjo. Amerikiečiai (ir 
kiti sąjungininkai) kariai stengėsi susikurti 
kalėdinę nuotaiką, papuošdami savo palapines, 
valgydami šventinius pietus, kartu melsda
miesi, dainuodami kalėdines dainas ir giedoda
mi giesmes. „FU be home for Christmas, if only 
in my drearos..." skambėjo ypač graudžiai, nes 
ne vienas jų tikrai negrįš namo gyvas. Be abejo, 
visi prisiminė prieš pat Kalėdas vykusius 
sprogimus valgykloje, kai savižudy s su savimi 
nusinešė 18 jų draugų gyvybių. Šiemet komu
nistinėje Kinijoje buvo kiek atlaidžiau žiūrima į 
Kalėdų šventes. Šalyje yra apie 15 mln. krikš
čionių. Anksčiau bet kokios religinių švenčių 
apraiškos buvo griežtai draudžiamos. Per šias 
Kalėdas kiniečiai galėjo laisvai lankyti baž
nyčias ir paminėti Kristaus Gimimo dieną. 

Pakistane, Indijoje, Afrikoje... Kiek daug 
mūsų planetoje vietų, kur krikščionys tebėra 
persekiojami ir net žudomi. Kai mes per di
džiąsias šventes ar eilinius sekmadienius pasi
renkame nueiti į bažnyčią, o kartais lengva
būdiškai šios savo krikščioniškosios pareigos 
atsisakome, retai tepagalvojame, kad laisvai 
išpažinti Kristų yra didelė privilegija. Ne tik 
šiame svetingame krašte, bet ir tėvynėje Lie
tuvoje. Nereikia mums paslapčiomis glaustis 
prie bažnyčios sienos, kad nepamatytų ne
draugiška akis, nereikia bijoti, kad net ginkluo
ta sargyba už šventovės durų neįstengs besi
meldžiančių apsaugoti nuo teroristinių išpuo
lių. Tačiau toji laisvė ugdo žmonių abejingumą 
(apsileidimą?): „Nenoriu, tai ir neisiu! Aš galiu 
maloniau laiką praleisti — tegul meldžiasi se
niai! 

Argi reikia stebėtis, kad tik dukart metuose 
— per Kalėdas ir Velykas — mūsų lietuviškose 
bažnyčiose pritrūksta vietų, o eiliniais sekma
dieniais vėpso tušti suolai? Nejaugi lietuviams 
būtini persekiojimai, kad išmoktų vertinti 
laisvę melstis, garbinti Dievą ir Jam dėkoti (juo 
labiau gimtąja kalba)? Mes šiandien turimę'taį, 
apie ką labai didelė dalis mūsų planetos gyven
tojų krikščionių tegali svajoti: teisę išpažinti 
savo tikėjimą be grasinimų ir pavojų. Ne-
atmeskime tos malonės... 

KAS YRA ISLAMAS? 
ALEKSAS VITKUS 

Nr.6 

Šimtai tūkstančių palestiniečių tapo 
pabėgėliais, ir šimtai tūkstančių arabų kraštų 
žydų pasi traukė į Izraelį. Neribota Amerikos 
finansinė ir diplomatinė pagalba Izraeliui arabų 
kraštuose sukelia didžiulį nepasitenkinimą ir net 
neapykantą Amerikai, ypač jos politikams, o 
ka r tu ir eiliniam amerikiečiui. 

Po nepavykusio prieš jį pasikėsinimo, 1954 
m., Egipto prezidentas Nasser uždarė 
Musulmonų brolybės organizaciją, bet jau po 
dešimties metų ji atgyja ki ta forma — Kaire 
a t s i randa Palestinos išlaisvinimo grupė (PLO), 
kurios valdymą po kurio laiko perėmė Yasser 
Arafat, neseniai miręs, jau nuo 1965 metų su 
savo grupe Fatah vykdęs puolimus prieš Izraelį. 
Iš Jordano teritorijos veikiančius PLO dalinius 
Jordano karalius Hussein išvijo į Libaną. Ir nors 
J T 1974 m. pripažino PLO, kaip vienintelę visų 
palestiniečių teisėtą atstovę, Izraelio kariuomenė 
įsiveržė į Libaną, bandydama PLO sunaikinti. 
Arafat pabėgo į Tunisą, bet jau 1987 m. suorgani
zavo pirmą palestiniečių sukilimą prieš žydus. 

Vyko keli mėginimai siekti taikos. 1993 
metais Oslo mieste Arafat ir Izraelio premjeras 
Yitzhak Rabin pasirašė sutartį, duodančią pales
tiniečiams savivaldos teise. Po dvejų metų Rabin 
už ta i užmokėjo savo gyvybe, žuvęs nuo vieno 
ul tranacional is to žydo kulkos. Nerado tikros 
taikos nei pakartotinos prezidento Bill Clinton, 
nei Izraelio premjerų: Benjamin Netanyahu ar 
Ehud Barak pastangos. Izraelio valdžią paėmus 
Ariel Sharon, įsiliepsnojo antrasis palestiniečių 
sukilimas, kuris neužgeso iki šiol. Amerika vis 
a t r anda priežasčių remti Sharon politiką ir tuo 
da r labiau supriešina musulmonų pasaulį prieš 
JAV. Buvusi prezidento Bush sumanyta „road 
map" politika yra patogiai nustumiama į šalį 

Iškyla Al Qaeda grupė 

Neturėdama didelių kariuomenių. Al Qaoda 
ir kitos panašios grupuotės dabar vykdo terorą, 
naudodamas i pasiaukojančių narių savižudy
bėmis. Tokia taktika, atrodo, priešintųsi Koranui, 
kuris dėl to taip byloja: „Nežudyk savęs, nes 
Dievas yra gailestingas". Ir. nors dauguma 

musulmonų tiki, kad savižudžiai per amžius liks 
pragare, ne taip aiškina teroristai ir radikalūs 
religijos atstovai. Jie tokius savižudžius laiko 
kankiniais, žūstančiais už savo tikėjimą: 
„Negalvok, kad, žuvę už Dievą, yra mirę. Ne, jie 
gyvens Dieve, ir jis juos apipils dovanomis". 

Pomirtinio gyvenimo vizija musulmonų 
religijoje yra panaši į krikščionių: kurie bus 
išganyti, eis į Dievo karalystę. Tačiau Koranas 
dar prižada ir daugiau: gausybės vaisių ir vyno, 
aptarnaujant gražioms tamsiaakėms nekaltoms 
mergelėms. Tokia vizija, kas laukia būsimų kan
kinių po mirties, suteikia puikią progą islamo 
ekstremistams, kaip bin Laden, prisivilioti naujų 
teroristų. 

Ta veržli musulmonų mažuma Amerikoje ir 
Europoje privertė žmones žiūrėti į Islamą su 
baime bei įtarimu. Po 09.11 įvykių tai pasireiškė 
Amerikos arabų teisių pažeidimais, kai šimtai jų 
buvo suimti ir ilgai laikomi kalėjimuose. 
Musulmonų kraštutinysis Ramzi Ahmed Yousef. 
kuris suorganizavo Pasaulinės prekybos centro 
rūmų (WTC) sprogdinimą New Yorke jau 1993 
m., ir kiti panašūs teroristai rado sau pritarėjų ir 
arabų kilmės amerikiečių tarpe. Nors po to 
vykdyta apklausa parodė, kad apie 70 proc. Ame
rikos musulmonu tvirtai stovi už Amerikos ide
alus ir nori dalyvauti Amerikos politiniame pro
cese, norėtųsi paklausti: .O kur tie likę 30 proc?" 

Nors naujieji ir gana gausūs arabų kraštų 
imigrantai į Ameriką kartu su savimi atsineša ir 
musulmonų tikėjimą bei papročius, apie ketvir
tadalis jų yra jau perėję į kitus tikėjimus. 
Europoje tokie patys imigrantai taip pat dažnai 
eina į konfliktą su vietinėmis valdžiomis, kaip, 
pvz.. nesutarimai dėl naujai statoma mečečių 
bokštų (minaretus aukščio, ar Prancūzijoje kilu
sio triukšmo dėl mergaičių ryšimų skarelių 
'hijab) mokyklose. Musulmonai ten bando 
europiečiams sušvelninti savo religijos sampratą 
ir tariamą grėsmę. Pavyzdžiui Granadoje 
(Ispanija) naujai statomoje mečetėje imamai 
sutiko pamaldų metu atidengti užuolaidas, taip, 
kad praeiviai galėtų žVelgti į mefotc-į'- į Mecca 
atsisukusius besimeldžiančius vyrus. 

Bus daugiau. 
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KRYŽIUS 
ANT A. YLIAUS KAPO 

Kunigas mari jonas Anta
nas Ylius — iškili poka
rio metų pasipriešinimo 

Suvalkijoje asmenybė. J i s gimė 
1909 m. Paginevio ka ime (Ario
galos parapija, Kėdainių apskr.) 
šešių vaikų vargingoje šeimoje. 
Globojamas marijonų, 1931 m. 
baigė jų gimnaziją, studijavo 
VDU Teologijos i r filosofijos 

fakul te te . 1934 m. buvo pa
švent intas į kunigus. Prasidėjus 
pirmajai sovietinei okupacijai, 
jis baigė Skardupių bažnyčios 
(Marijampolės apskr.) statybą 
ir įrengimą. Vokiečių okupacijos 
metais j is , rizikuodamas gyvy
be, su parapijiečių pagalba 
išgelbėjo 4 žydus. 

Skardupių klebonijoje 1945 

m. rugpjūčio 15 d. jo iniciatyva 
buvo įkurta Tauro partizanų 
apygarda, suvaidinusi labai 
svarbų vaidmenį tautos pasi
priešinime. A. Ylius buvo 
suimtas 1945 m. spalio 21 d. 
Kalėdamas Vorkutos lageriuo
se jis kaip kunigas teikė dva
sinę paramą politiniams ka
liniams. Parašė atsiminimus 
apie Tauro partizanų apygar
dos įkūrimą. Palaidotas 1994 
m. liepos 11 d. Marijampolės 
senosiose kapinėse. 

Lietuvos kariuomenės die
ną marijampoliečiai pagerbė 

MUMJ žai ilr darželiai 
Paruošia Žalian^ks 

.V; 

V I D U R Ž I E M I O GODOS 

Kryžiaus ant kun. A. Yliaus kapo pašventinimas 2004 m. lapkričio 23 d. Prie kryžiaus — autorius Alfonsas 
Gurskas, padovanojęs kryžių. 

A. Lelešiaus nuotrauka. 

talogą! Manome, kad netrukus 
ir daugiau jų atkeliaus: jeigu 
bet kuomet anksčiau iš katalo
go išsirinkome ir užsisakėme 
sėklų iš bet kurios darži
ninkystės Amerikoje, papras
tai pradedame gauti sėklų (ir 
augalų) katalogus — mat, 
daržininkai (dažniausiai už 
tam tikrą kainą) dalinasi 
pirkėjų adresais . Nesibaidy-
kime tų katalogų: tai geras 
informacijos šaltinis. Papras
tai katalogai yra iliustruoti, 
galima pamatyti, kaip augalas 
ar gėlė atrodys (per daug nepa
sitikėkime gražiomis ilius
tracijomis: retai savame darže
lyje galime išauginti tokius 
žiedus), kokios sąlygos jai tin
kamiausios ir pan. Taip pat 
nelaukite, kol kas atsiųs kata
logą — kai t ik pamatysite 
laikraštyje juos siūlant (ypač 
nemokamai), užsisakykite. Tai 
labai „įdomi literatūra" kiek
vienam, besidominčiam aug
menija. 

Gavau d o v a n ą — o ką 
d a b a r d a r y t i ? 

K laus imas : Kalėdų proga 
gavau amarilio svogūnėlį (tai 
iš tikrųjų jau visas svogūnas, 
vos galiu an t vienos rankos 
delno išlaikyti). Jokių nuro
dymų su juo nebuvo. Žinau, 
koks tai augalas ir labai 
norėčiau, kad pražydėtų. Ką 
daryti? 

A t s a k y m a s : Amarilis, lie
tuviškai dar vadinamas meile-

K a l ė d o m s p r a ė j u s 

Ar šįmet puošė te t ikrą 
Kalėdų eglutę, ar pasi tenkinote 
dirbtine? Apie 24 milijonai 
Amerikos gyventojų visgi perka 
ir papuošia t ikrą eglutę arba 
pušelę, bet jų skaičius kasmet 
mažėja. P i rmosios d i rb t inės 
eglutės pagamintos Vokietijoje 
1880-ąjį dešimtmeti . Jos buvo 
gaminamos iš žąsų plunksnų. 
Praėjus m a ž d a u g 50 metų, 
. Addis Brush Co" Amerikoje 
pradėjo di rbt ines eglu tes ga
minti ta pačia technika , naudo
jama gaminti šepečiams, skir
tiems tualetų valymui. Iš esmės 
tų pirmųjų eglučių šakos buvo 
aštrios, pas iš iaušus ios , t ikra i 
priminė ža l ius , apval ius 
Šepečius. 

1960-ųjų dešimtmečiu labai 
išpopuliarėjo spindinčios aliu-
minės eglu tės , apšviečiamos 
apačioje besisukančių skirtingų 
spalvų lempų. Dabar retai kur 
tokį „medelį" ga lė tume nusi
pirkti. 

Pastarųjų penker ių metų 
būvyje vis d a u g i a u žmonių 
perka d i rb t ines eg lu tes , j au 
apkabinėtas mažomis šviese
lėmis. Tereikia eglutę pastatyti , 
įjungti elektrą ir užkabint i savo 
pasirinktų žaisl iukų — darbas 
pabaigtas. Šios eglutės, bent iš 
toliau, gražiai atrodo ir galbūt 
sunkiai a t sk i r i amos nuo tik
rųjų. Manoma, kad šiemet šv. 
Kalėdų metu daugiau , kaip 50 
mln. Amerikos gyventojų na
mus puošia di rbt inės eglutės: 
įmonės j as anksčiau papuošia 
ir ilgiau laiko, nes dirbtinių 
"glučių „spygliai" nekr i ta , jos 
noperdžiūsta ir nereikia bijoti 
gaisro. 

Tikras eglutes , pagal tradi
cijas, dažniausia i papuošiame 
tik kelioms dienoms likus iki 
Kaicdu ir laikome iki Trijų ka
ntriu Kai n u k a b i n a m e pasku

t inį žaisliuką ir padedame 
švieseles atgal į dėžes, išmesti 
medelį, suteikusį tiek džiaugs
mo švenčių metu, visgi kažkaip 
gaila. Bet ir nereikėtų tik iš
mest i . Jeigu tur i te kiemą ir 
darželį, nukapokite (ar nulau
žykite) visas šakeles, jomis 
apkloki te daugiametes gėles 
a rba rožes — tai gera danga 
nuo žiemos šalčių. Galima visą 
eglutę įkišti kieme į sniegą (ar 
žemę), bus gera užuovėja 
paukš te l i ams . Kai k a s an t 
šakelių prikabinėja „sėklinių 
varpel ių" ar k i tų skanės tų 
paukšč iams ir tur i progos 
pasigėrėti jų vaišėmis. Čikagoje 
(galbūt ir kai kuriuose kituose 
miestuose) parkų priežiūros 
vadovybė paskirtomis dienomis 
pr i ima „vartotas" eglutes (be 
jokių papuošalų ir švieselių), 
j a s susmulkina ir savininkas 
gali namo parsivežti eglėmis 
kvepiančių skiedrelių, o paskui 
j as išbarstyti an t lysvių. Bet šią 
savaitę (bent iki Naujų metų) 
da r palikite eglutę kambaryje, 
t ik nepamirški te į stovą vis 
įpilti vandens , kad medelis 
neperdžiū tų . Taip pa t nepa
likite uždegtų švieselių, kai 
išvykstate iš namų ar namuose 
lieka nedideli vaikai. Juo ilgiau 
t ikra eglutė stovi kambaryje, 
tuo didėja gaisro pavojus. 

P i r m i e j i p a v a s a r i o 
p r a n a š a i 

Dar neseniai prasidėjo žie
ma ir, rodos, jos galo nematyti , 
ypač vietovėse, kur prieš pat 
Kalėdas gausiai prisnigo, ir 
kitur, kur nepagailėta šalčio. Ar 
ne per ankst i kalbėti apie 
pavasarį? 

Kaip tik atvirkščiai: dabar 
labai geras la ikas apie tai 
pagalvoti, nors čia j au reikia 
nemažai vaizduotės... Prieš pat 
Kalėdas laiškanešys atnešė pir
mąjį 2005-ųjų metų sėklų ka-

kunigo atminimą. Tą dieną ant 
jo kapo vyskupas J. Žemaitis, 
MIC, pašventino kryžių. Jį 
padovanojo marijampolietis, 
reto pasiaukojimo ir dvasingu
mo žmogus, buvęs kryžiadirbys 
Alfonsas Gurskas. Jo pastatyti 
kryžiai ženklina atmintinas, 
susijusias su pasipriešinimu, 
vietas (Juodbudžio kaime) J. 
Lukšos tėviškėje, Skausmo 
kalnelyje (prie Veiverių, Prie
nų raj.), giminaičio partizano 
žūties vietoje prie Jūrės gyven
vietės (Kazlų Rūdos savivaldy
bė) ir t.t. Beje, jis pastatė 15 
kuklių kryželių ant marijonų 
kapų Marijampolės senosiose 
kapinėse. Toje kryžių eilėje 
pastatytas ir šis kryžius ant A. 
Yliaus kapo. 

Apie A. Yliaus kovos kelią 
papasakojo Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
Marijampolės apskrities koor
dinatorius V. Raibikis. Pager
bimo ceremonijoje dalyvavo 
Marijampolės "apskr. virši
ninkas A. Mitrulevičius. Ko
vinių ginklų salvėmis kariai 
pagerbė kunigo patrioto atmi
nimą. Giedojo Marijampolės 
tremtinių choras. 

Šiais metais tai jau trečias 
šios iškilios asmenybės pager
bimas. Liepos 10 d., Marijam
polės Tauro muziejaus iniciaty
va, įvyko konferencija kunigų 
rezistentų atminimui, o liepos 
11 d. Kazlų Rūdoje buvo ati
dengtas paminklas kunigų 
rezistentų A. Yliaus ir J . 
Lelešiaus atminimui. 

Algimantas Lelešius 

Šv. Kazimiero jubiliejinių metų pabaiga 
Lapkričio 21 d., per Kris

taus Karaliaus iškilmę, svar
biausioje Lietuvos šventovėje 
paskelbta apie Šv. Kazimiero 
jubiliejinių metų pabaigą. Kon-
celebracijai vadovavęs kardino
las Audrys Juozas Bačkis šv. 
Mišių įžangoje pasidžiaugė, kad 
„šimtai maldininkų per šiuos 
metus aplankė Šventojo Ka
zimiero koplyčią ir suklupę 
prašė jo dangiško užtarimo". 
Arkivyskupas linkėjo, kad „kuo 
daugiau mūsų brolių, seserų 
pamiltų Lietuvos, ypač lietuvių 
jaunimo, šventąjį globėją, kad 
vis labiau kliautųsi jo pagalba, 
sektų jo pavyzdžiu, kuris sun
kiausių išbandymų dienomis 
yra ne vienam padėjęs atsi
laikyti prieš nelemtas pagundas 
ir parodęs kelią pas gailes
tingąjį Dievą". 

Lapkričio 21 d., po sumos, 
Vilniaus arkikatedros Šv. 
Kazimiero koplyčioje pristaty
tas Vytauto Ališausko, Min
daugo Paknio ir fotografo Tomo 
Vyšniausko parengtas vadovas 
po šią šventovę. Pristatyme 
kalbėjo vienas iš knygos autorių 
Vytautas Ališauskas, meno 
istorikė, Lietuvos prezidento 
patarėja dr. Irena Vaišvilaitė, 
giedojo vaikų chorai. Žodį šia 
proga taip pat tarė kardinolas 
A. J. Bačkis. J is , be kita ko, 
pasakė: 

„Per Šventojo Kazimiero 
iškilmę, pradedanti Lietuvos 
globėjo jubiliejinius metus, 

niu, angį. „Amaryllis" (kartais 
—' „Barbados Lily", „Eąues-
trian Star-flower"), lot. 
Hippeastrum eąuestrum arba 
tik Hippeastrum, priklauso 
Amaryllidaceae šeimai. Jo 
pavadinimas (lotyniškasis) 
kilęs iš graikiško žodžio 
hippeus — raitelis, karžygis, ir 
astron — žvaigždė. 

Nors geriausiai žinomas 
amarilis žydi didžiuliais, 
skaisčiai raudonais žiedais, 
dabar jau išvesta daug hibri
dinių rūšių — ir baltų, i r 
rausvų, ir net kelių spalvų. Šil
tuose kraštuose amariliai augi
nami lauke (kaip ir įvairios leli
jos) ir žydi vasarą, bet vėsiame 
klimate tai kambarinis 
augalas. Jo svogūnėliai ta ip 
išauginti, kad pražysta bet 
kuriuo metų laiku, net ir 
Kalėdoms. 

Štai praktiškas patarimas, 
„ką daryti su ta kalėdine 
dovana": 

1. išimkite iš įpakavimo; 
2. pamerkite šaknis (svo

gūno apačią) į drungną vande
nį ir palaikykite 3-4 valandas; 

3. parinkite vazoną, kuris 
yra bent 6 colių gylio ir 2-3 co
liais platesnis už amarilio 
svogūnėlį (būtina, kad vazonas 
turėtų apačioje skylutę vande
niui išbėgti); 

4. pripildykite 2/3 vazono 
kambariniams augalams skirta 
žeme, ją sudrėkinkite; 

5. an t viršaus žemės (šak
nimis į apačią) padėkite ama
rilio svogūnėlį ir pripilkite dau-

regėjome jo relikvijas, iškeltas 
prieš didįjį arkikatedros altorių. 
Šimtai tikinčiųjų turėjo galimy
bę prisiartinti, prisiliesti prie 
Karalaičio sarkofago, melsdami 
jo užtarimo. Paskutinę J u b i 
liejinių metų dieną, po iškil
mingų pamaldų atėjome į Šven
tojo garbei išpuoštą karališkąją 
koplyčią, kad dar sykį jam 
nusilenktumėm. Džiaugiuosi, 
kad drauge tur ime progos dau
giau sužinoti apie šią ypatingą 
vietą, atsiversti Vadovą po Šv. 
Kazimiero koplyčią. 

Deja, mes labai menkai 
pažįstame net pačias svarbiau
sias savo kraš to šventoves, 
kurios yra mūsų protėvių 
palikimas. Drauge su turtinga 
katalikiška tradicija jas pa-
veldėjome iš gilaus tikėjimo, 
Bažnyčiai ir Lietuvai atsi
davusių žmonių. Statydami bei 
puošdami maldos namus, mūsų 
protėviai ne vien garbino Dievą, 
bet ir liudijo, kuo jiems brangus 
krikščioniškas tikėjimas, iš 
kokių šventosios istorijos ir 
šventųjų gyvenimų momentų 
semiasi dvasios stiprybės. Šven
tovių architektūra, paveikslais, 
freskomis, statulomis ir lipdi
niais jie bandė perteikti tikėji
mo liudijimą, kažką pasakyti, 
nurodyti ainiams krikščioniško 
gyvenimo gaires. Ir ši koplyčia 
iškilo kaip žinia šimtmečiams, 
žinia ateities kartoms, turinti 
tverti iki laikų pabaigos. 

Knyga, kurią laikau ran

giau žemės, kad tik plonas svo
gūnėlio „kaklelis" kyšotų iš 
vazono; 

6. pastatykite vazoną šil
tame kambaryje; 

7. Kai pradės kaltis žali 
lapai, perkelkite vazoną netoli 
pietinio ar rytinio lango (nes
tatykite ant palangės — gali 
būti per šalta), pasirūpinkite, 
kad žemė vazone visiškai 
neišdžiūtų ir laukite, kol ama
rilis pražydės. Žinoma, jis pir
ma išleis ilgus, siaurus lapus, 
iš jų vidurio išlįs storokas, 
aukštas stiebas (kartas net du, 
jeigu svogūnėlis tikrai didelis), 
o pačioje to stiebo viršūnėje 
susiformuos keturi (rečiau 
penki ar daugiau) pumpurai, 
kurie prasiskleis nuostabiais 
žiedais. 

Dabar j a u la ikas 
Jeigu dar neuždengėte 

rožių kerų, dabar pats geriau
sias laikas: žemė jau įšalusi. 
Kuo uždengti9 Kaip aukščiau 
minėta: t inka eglišakiai, bet 
galima ir paprastomis karto
ninėmis dėžėmis (išpjovus dug
ną ir viršų) apmauti rožės 
kerą, o į vidų pripilti pjuvenų, 
žemės, sausų lapų, jeigu yra 
sniego, galima primesti ant 
viršaus — tas apsaugos nuo 
išdžiūvimo. Nereikia uždengti 
iki viršaus, svarbu apsaugoti 
šaknis. Paprastai dengiame ne 
nuo šalčio, o dėl per didelio iš-
sausėjimo, ypač, kai žiemą 
nedaug sniego. Oro atšilimas ir 
atšalimas labai kenkia dau
giamečių augalų šaknims. 
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kose, — tai bandymas suprasti 
ir skaitytojams paaiškinti , 
kokia ta per amžius išlaikyta 
žinia, ką šventovė kalba kaip 
visuma ir ką mums byloja 
kiekviena jos detalė. Tai ne vien 
dailės ar istorijos veikalas, o 
pirmiausia mėginimas išsiaiš
kinti, permanyti iš praeities 
ateinančią žinią apie šventojo 
Kazimiero asmenį, apie jo 
gyvenimą ir pavyzdį. Šis va
dovas mus moko 'skaityti' pačią 
koplyčią kaip didelę knygą, kuri 
pasakoja apie šventojo pa
šaukimą. Jis — karalaitis, todėl 
vaizdai ir ženklai mums sako, 
jog šventasis Kazimieras buvo 
savo šaliai, savo žmonėms atsi
davęs valdovas, politikas. Ta
čiau jis labai skyrėsi tiek nuo 
daugelio to meto, tie nuo dabar
tinių politikų, nes visomis 
išgalėmis stengėsi būti atsa
kingas žmonėms ir Dievui. 
Šventasis Kazimieras pirmiau
sia rūpinosi išsiugdyti tas 
dorybes — teisingumą, dorumą, 
— kurias suvokė kaip svarbiau
sias, būtinas valstybės vadovui. 
Koplyčia mums byloja ir apie 
karalaičio ypatingą pamaldumą 
Švenčiausiajai Mergelei, apie 
stebuklus, įvykusius jo dan
giškojo užtarimo dėka. Pasi
telkę naująją knygą, šiuos 
dalykus suvoksime kur kas 
aiškiau". 
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RELIGINIŲ GIESMIŲ 
FESTIVALIS 

Lapkričio 20 d. Lentvario 
(Trakų raj.) parapijos sporto ir 
laisvalaikio klube „Pax" vyko 
Vilniaus arkivyskupijos vaikų 
ir jaunimo religinių giesmių 
festivalis „Cecilijada", skirtas 
bažnytinės muzikos globėjai šv. 
Cecilijai. Renginys organizuo
tas tiek lietuviškai, tiek len
kiškai kalbančiam bei giedan
čiam Vilniaus krašto parapijų 
jaunimui. 

Festivalis prasidėjo šv. 
Mišiomis Lentvario Viešpaties 
Apreiškimo Švč. Mergelei Ma
rijai parapijos bažnyčioje. Jas 
aukojo parapijos klebonas kun. 
Tadeuš Aleksandrovič, o homi
liją sakė diak. Ruslan Vilkei. 

Po šv. Mišių įvairių parapi
jų chorai, ansambliai, šlovinimo 
grupelės parapijos namuose 
giedojo po tris iš anksto laisvai 
pasirinktas religines giesmes. 
Kiekvienai giedojusiai grupelei 
įteiktas religinių giesmių festi
valio dalyvio diplomas ir atmi
nimo dovanėlė. Kai kurių mal
dos grupelių nariai pirmą kartą 
viešai paliudijo savo tikėjimo 
kelionę, Jėzaus kaip Gelbėtojo 
priėmimą ir bendruomenės 
atradimą. Per pertrauką visi 
dalyviai draugiškai vaišinosi 
arbata ir sausainiais. Po gies
mių peržiūros vyko jaunimo 
diskoteka. 
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EUROPOS SĄJUNGA SKAIČIAIS 
DRAUGAS, 2004 m. gruodžio 28 d., an t r ad i en i s 

Plotas p a d i d ė j o 
ketv ir tadal iu 

Iki 2004 m. gegužės 
Europos Sąjunga ap rėpė per 
trijų milijonų kvadra t in ių kilo
metrų plotą. Įs tojus d a r de
šimčiai šalių, jos plotas padidėjo 
beveik ketvir tadaliu — pusaš-
tunto šimto tūkstančių kvadra
tinių ki lometrų. Didžiausiąja 
šalimi ir išsiplėtusioje Europos 
Sąjungoje liko Prancūzija, ta
čiau mažiausios šalies pirmeny
bę iš Liuksemburgo (2.6 tūkst . 
kv. km) „paveržė" aš tuoniskar t 
mažesnė Malta, kurios plotas 
tė ra tik 0.3 kv. km. Dabar t inė 
ES nesudaro nė pusės JAV teri
torijos ploto. 

Belgija — 30.5 tūks t . kv. 
km; Danija — 43.1; Vokietija — 
357.0; Graikija — 132.0; Ispa
nija — 505.1; Prancūz i ja — 
551.5; Airija — 70.3; Italija — 
301.3; Liuksemburgas — 2,6; 
Nyderlandai — 41.5; Austrija — 
83.9; Por tugal i ja — 92.4; 
Suomija — 338.1; Švedija — 
450.0; J u n g t i n ė Kara lys tė — 
242.9. 

Kipras — 9.2; Čekija — 
78.9; Estija — 45.2; Vengrija — 
93.0; Latvija — 64«6; Lietuva — 
65.3; Malta — 0.3; Lenkija — 
312.7; Slovakija — 49.0; 
Slovėnija — 20.3. 

ES-25 — 3,970.0 
JAV — 9,363.5. 

Gyventoju p a d a u g ė j o 
p e n k t a d a l i u 

» 
Senojoje (iki 2004 m. 

gegužės) Europos Sąjungoje 
(ES-15) gyveno beveik 380 mln. 
gyventojų, j ie s u d a r ė apie 6 
proc. pasau l io gyventojų. 
Naujojoje Europos Sąjungoje 
gyvena penktadal iu daugiau — 
puspenkto š imto milijono 
žmonių. Europa tapo namais 
daugybei skir t ingų žmonių i r 
kul tūrų , nes kiekvienoje E S 
šalyje gyvena t am t ikra dalis 
žmonių, atvykusių iš ki tur . Šią 

Moksl in inkams pavyko 
išauginti širdies audinio frag
mentų, kurie plaka tokiu būdu, 
kaip ir visas organas . Massa-
chusetts technologijų instituto 
mokslininkai tikisi, kad šis dar
bas taps naujų širdies gydymo 
metodų pagrindu. Mokslininkai 
audinį augino iš kelių žiurkės 
širdies ląstelių, padė tų a n t 
dirbtinės a t ramos ir stimuliuo
jamų elektros srove. 

Mokslininkai, kur ių darbo 
aprašymą spausdino „Procee-
dings of the National Academy 
of Sciences", sakė: „Manykite, 
kad ta i — lopas sudaužyta i 
širdžiai". 

Širdies r aumenų ląstelės — 
kardiomiocitai — po sužeidimo 
neregenenioja, todėl standar-

etnine ir kul tūr inę įvairovę ES 
laiko savo visuomeniniu tur tu , 
todėl gerbia toleranciją, pagar
bą ir tarpusavio supratimo ver
tybes — to išmokė ilgaamžė 
Europos istorija. Didžiausiąja 
Europos Sąjungos šalimi, kaip 
ir anksčiau, l ieka Vokietija, 
mažiausiąją — Liuksemburgas. 

Belgija — 10.4 mln.; Danija 
— 5.4; Vokietija — 82.5; Grai
kija — 11.0; Ispanija — 40.7; 
Prancūzija — 59.6; Airija — 4.0; 
Italija — 57.3; Liuksemburgas 
— 0.4; Nyderlandai — 16.2; 
Austrija — 8.1; Portugalija — 
10.4; Suomija — 5.2; Švedija — 
8.9; Jungt inė Karalystė — 59.3. 

Kipras — 0.7; Čekija — 
10.1; Estija — 1.4; Vengrija — 
102; Latvija — 2.3; Lietuva — 3.5; 
Malta — 0.4; Lenkija — 38.2; 
Slovakija — 5.4; Slovėnija — 2.0. 

ES-25 — 444.3. 
JAV — 294.8. 

Europos Sąjunga ir 
pasau l i s 

Žiūrint į pasaulio žemėlapį, 
Europos Sąjunga nėra didelis 
plotas, t ač iau jos gyventojų 
skaičius yra trečias pasaulyje, 
po Kinijos ir Indijos. Jungtinės 
Valstijos dengia triskart didesnį 
plotą už Europos Sąjungą, bet 
gyventojų tu r i mažiau. Iš
sivysčiusių šalių gyventojų dalis 
pasaulyje nuolat mažėja, o atsi
likusių šalių dalis didėja. Tai 
kelia susirūpinimą ir viena 
priežasčių, kodėl ES skat ina 
pasaulio plėtrą. ES yra paramos 
teikėjų atsilikusioms šalims 
pasaulinė vadovė. 

Gyvento ju skaičius 
E u r o p o s Sąjungoje 
i r k i tose šalyse 

Europos Sąjunga — 444.3 
mln.; JAV 294.8; Kinija — 
1,283; Indija — 1,042; Kanada 
— 31,4; Japonija 127,1. 

Labai skiriasi gyventojų 
tankumas šiose šalyse. ES val

stybėse gyventojai išsidėstę 
keturiskart tankiau negu 
Jungtinėse Valstijose ir 40 
kartų tankiau nei Kanadoje. 
Tačiau europiečių „susigrūdi
mas" siekia tik trečdalį Japo
nijos gyventojų tankumo. 
Didelis gyventojų t ankumas 
neigiamai įtakoja aplinką, 
natūralių išteklių naudojimą, 
todėl tolydi plėtra (sustainable 
development) yra pirmenybinis 
ES rūpestis. 

Gyventojų tankumas 
Europos Sąjungoje 
ir kitose pasaulio šalyse 

Europos Sąjunga — 112 
(gyventojų skaičius 1 kv. km); 
JAV — 29; Kinija — 132; Indija 
— 300; Kanada — 3; Japonija — 
335. 

Ekonominės pažangos 
kel iu 

10 naujųjų ES šalių yra 
neturtingesnės negu senosios 
narės. BVP vienam gyventojui 
(GDP per capita) yra didesnis 
nedidelėse Pietų Europos šalyse 
— Kipre, Slovėnijoje. 

BVP vienam gyventojui, 
išreikštas perkamosios galios 
standartais (Purchasing Power 
Standarts) , 2001, procentais 
nuo ES — 15 vidurkio 

Kipras — 78; Čekija — 61; 
Estija — 39; Vengrija — 51; 
Latvija — 33; Lietuva — 37; 
Malta — 70; Lenkija — 41; 
Slovakija — 45; Slovėnija — 68. 

Paskutinį dešimtmetį visos 
šalys kandidatės sukūrė 
klestinčią rinkos ekonomiką. Jų 
ekonominė plėtra viršija senųjų 
ES šalių augimo rodiklius. 
Ypatingi nuopelnai šioje srityje 
priklauso Baltijos šalims. 

• 
BVP augimas nau jos iose 
E S šalyse (2003) 

Kipras — 2.0; Čekija — 3.1; 
Estija — 5.1; Vengrija — 3.0; 

Latvija — 7.5; Lietuva — 9.7; 
Malta — 0.2; Lenkija — 3.8; 
Slovakija — 4.0; Slovėnija — 
2.5. 

Nedarbas v i s dar 
grėsminga rykštė 

Šalyse kandidatėse vykdy
tos reformos padarė jų 
ekonomiką lankstesne ir labiau 
pritaikyta, t ač iau tai ka r tu 
reiškė ir darbo vietų suma
žėjimą. Jaunimas iki 25 metų 
šiose šalyse yra labiausiai 
pažeistas nedarbo, išskyrus 
Kiprą ir Maltą. Laukiama, kad 
narystė Europos Sąjungoje 
paskatins ekonomikos augimą 
ir tuo pačiu užimtumą. 

Kipras — 4.3; Čekija — 7.5 
Estija — 10.2; Vengrija — 5.8 
Latvija —-10.7; Lietuva — 13.4 
Malda — 7.4; Lenkija — 19.3 
Slovakija —17.6; Slovėnija — 6.6. 

Šviet imas 

Naujųjų E S šalių gyventojai 
nuo ES senbuvių mažai kuo 
skiriasi pagal savo išsilavinimą. 
Kai kuriose šalyse 18 metų be
simokančių jaunuolių skaičius 
yra dargi didesnis negu ES — 
15 vidurkis. Visose naujose val
stybėse j a u n i m a s yra geriau 
išsilavinęs negu pagyvenę tų 
šalių žmonės. Aukštesnis 
išsilavinimas žymiai sumažina 
nedarbo riziką. 

Bes imokantys 18 metu 
jaunuol iai (procentais) 
ir ES vidurkis , 2000 

ES — 75; Kipras — 26 
Čekija — 70; Estija — 74 
Vengrija — 75; Latvija — 60 
Lietuva — 72; Malta — 37 
Lenkija — 78; Slovakija — 
Slovėnija — 78. 

Informacinė visuomenė — 
l e n k t y n ė s su laiku 

Nors 'naujosiose ES šalyse 

Išaugintas plakančios širdies audinys 
tinių gydymo būdų veiks
mingumas y ra labai ribotas. 
Mitybinėje terpėje širdies ląste
les įprastiniais metodais taip 
pat sunku kultivuoti, nes jos 
netenka savo formos ir nustoja 
veikti. 

Mokslininkė daktarė Gor-
dana Vunjak-Novakovic sakė: 
„Bandėme sukurti audinio 
lopinėlį, kur is pasižymėtų to
kiomis pačiomis savybėmis, 
kaip ir t ikras širdies raumuo — 
miokardas, ir kurį būtų galima 
prijungti pr ie pažeisto miokar
do". 

MIT mokslininkai žiurkės 
širdies raumens ląsteles pasėjo 
į t r ima tę polimero atraminę 
struktūrą, kuri , ląstelėms vys
tantis į širdies audinį, paleng

va suyra. Atrama su joje pasė
tomis ląstelėmis yra smulkios 
monetos dydžio. Šis darinys 
pamirkomas mitybinėje terpėje, 
kurioje yra augimui reikiamų 
medžiagų. Tuomet gauta struk
t ū r a buvo veikiama elektros 
impulsais, panašiais į tuos, dėl 
kurių susitraukia t ikra širdis. 

Prieš pradedant darbą 
mokslininkai negalėjo prog
nozuoti, ar jiems pavyks, tačiau 
paaiškėjo, kad dirginimas elek
tros impulsais yra labai svarbus 
veiksnys vystantis gerai 
veikiančiam širdies audiniui. 

Po aštuonių kultivavimo 
dienų pavienės ląstelės išaugo 
į audinį su gera struktūra ir 
funkcija. 

Kitas, prie darbo prisidėjęs, 

mokslininkas dr. Robert Langer 
sakė: „Tikroji pažanga šiuo 
atveju — kūno veiklos atkarto
jimas, siekiant norimo rezulta
to". 

Mokslininkai įsitikinę, kad 
dirginimas elektra padeda 
ląstelėms tarpusavy efektyviai 
bendrauti ir sinchroniškai susi-
traukinėti. 

Kitas šio mokslinio darbo 
tarpsnis — bandymas išauginti 
tokius širdies audinio gaba
lėlius, kurie būtų pakankamo 
storio, kad juos būtų galima 
naudoti transplantavimui. Šiuo 
atveju svarbiau bus užtikrinti, 
kad visos audinio ląstelės gautų 
pakankamai deguonies. 

Daktarė Charmaine Grif-
fiths iš Britų širdies fondo 

kompiuter ių skaičius šimtui 
gyventojų yra mažesnis negu 
ES — 15 šalių, bet kompiuterių 
savininkų skaičius greitai auga. 
Informacinės technikos naudoji
mas žmonių gyvenimui suteikia 
informacinį patogumą, o šalies 
ekonomiką daro konkurencin-
gesne. 

Kompiuterių skaičius šim
tui gyventojų ir ES-15 vidurkis 

Kipras — 22; Čekija — 14; 
Estija — 18; Vengrija — 10; 
Latvija — 15; Lietuva — 7; 
Malta — 23; Lenkija — 9; 
Slovakija — 15; Slovėnija — 28; 
ES-15 — 31. 

Pas i t ikėj imas ateit imi 

2003 metų gegužę „Euroba-
rometer" tyrimo metu šalių kan
didačių gyventojai buvo pa
klausti: a r Europos Sąjunga yra 
geras dalykas, ar blogas? Beveik 
du trečdaliai (64 proc.) atsakė, 
kad jų šalis gaus naudos iš ES 
narystės . Tik 8 proc. a tsakė 
priešingai. 

Tačiau nereikia manyti, kad 
ES senbuviai visi kaip vienas 
guldo galvą už sąjungą. Ten irgi 
yra abejojančių jos nauda. 
Tiesa, šiek tiek mažiau nei nau
jokėse šalyse. 

Už — Pr ieš 
Kipras — 72 — 4; Čekija — 

47 — 13; Estija — 32 — 16; 
Vengrija — 63 — 7; Latvija — 
37 — 15; Lietuva — 65 — 9; 
Malta — 51 — 19; Lenkija — 61 
— 7; Slovėnija — 58 — 7, 
Slovakija — 59 — 5. 

Belgija — 58 — 4; Danija — 
60 — 16; Vokietija — 52 — 9; 
Graikija — 64 — 5; Ispanija — 
66 — 5; Prancūzija — 47 — 14; 
Airija — 78 — 4; Italija — 69 — 
3; Liuksemburgas — 81 — 3; 
Nyderlandai — 71 — 6; Austrija 
— 37 — 16; Portugalija — 65 — 
7; Suomija — 40 — 18; Švedija 
— 38 — 27; Jungtinė Karalystė 
— 32 — 21. 

Parengė 
Anatol i jus L a p i n s k a s 

(Brit ish Heart Foundation) 
sakė: „Kas dvi minutes kažkur 
Jungtinėje Karalystėje kažkas 
patir ia infarktą — dėl to dažnai 
pažeidžiamas širdies raumuo ir 
sumažėja širdies veiklos 
veiksmingumas. Šis įdomus 
ankstyvos stadijos tyrimas pa
rodė, kad mokslininkai galbūt 
sukūrė veiksmingą taisymo 
lopu mechanizmą, kurį kada 
nors bus galima taikyti ir 
pažeis tam širdies audiniui 
gydyti. Nors šis gydymo meto
das kol kas yra dar labai 
ankstyvoje stadijoje, gyvų 
širdies ląstelių auginimas tokiu 
būdu gali padėti tiems, kurių 
širdies audinys bus pažeistas 
ateityje". 

(Ž) 

SĖSLUS GYVENIMAS SKATINA SOCIALINĘ IR RELIGINĘ RAIDĄ 

Iš Lietuvos 
Vyčių veiklos 

a PAGALBA LIETUVAI" PRANEŠA 

Klajokliško gyvenimo būdo 
pasikeitimas į sėslų gali tapt i 
vienu svarbiausių socialinės ir 
religinės sudėtingėjimo ir hie
rarchijos a ts i radimo veiksnių. 
Tokios išvados priėjo Oaksaka 
slėnio Meksikoje chronologiją 
tyrę moksl in inkai . Paaiškėjo, 
kad pačius sen iaus ius apei
ginius p a s t a t u s - papras tų 
žmonių trobeles — nuo pirmųjų 
s tandar t izuotų Zapotekų val
stybės šventyklų skiria tik 1300 
metų. 

„Tai pirmas tyrimas, paro
dęs, kaip vyko socialinė ir reli
ginė evoliucija ir didėjo šių sis
temų sudėt ingumas bei kokie 
buvo šios evoliucijos tarpsniai", 
- sake ty r imui vadovavęs 
Michigan univers i te to mok
slininkas Joyce Marcus. 

J . Marcus su kolega Kent 
Flannery pagal radioaktyviosios 
anglies izotopus nus ta tė slėnyje 

esančių objektų sukūrimo 
datas . Seniausia apeigą atliki
mo vieta - išvalyta 20 metrų 
ilgio ir 7 metrų pločio aikštelė 
- y r a maždaug 8600 metų senu
mo. Ši „šokių aikštelė" galėjo 
būti naudojama, kaip vietinių 
klajoklių — medžiotojų - rinkėjų 
bendruomenių įšventinimo 
vieta, taip pat toje vietoje galėjo 
vykti ir atletų varžybos. 

Gret imai esama požymių, 
jog toje vietoje būta pastogių ir 
labai t ikėt ina, kad apeigos 
aikštelėje vykdavo tada, kai jose 
galėdavo dalyvauti didžiausias 
šeimų kiekis. Kiti apeigų, 
vykdytų iki kaimų atsiradimo, 
įrodymai yra žmonių, kuriems 
buvo nukapotos galvos, išvirti ir 
suvalgyti kūnai, liekanos, 
užkas tos oloje su surinktų 
laukinių vaisių krepšiais maž
daug 160 km atstumu į šiaurės 
vakarus nuo slėnio. Šie įvykiai 

vyko maždaug prieš 7000 metų. 
Nuolatiniai kaimai slėnyje 

buvo įkurti maždaug prieš 3500 
metų. Tuomet apeigų datų nus
tatymui jau galėjo būti naudoja
mi Saulės ir žvaigždžių kalen
doriai. Po maždaug 150 m. 
pradėti statyti vieno kambario 
ritualiniai pastatai - visi vienos 
orientacijos. Greičiausiai šiuose 
pastatuose gyveno žmonės, 
atlikę įšventinimo apeigą. 

Maždaug prieš 3100 metų 
didžiausias slėnio kaimo gyven
tojų skaičius pasiekė maždaug 
1,000 asmenų ir esama aiškių 
požymių, kad maždaug tuo 
metu atsirado elitas. Aukštes
nioji klasė gyveno didesniuose 
namuose, o jų kaukolės buvo 
deformuotos - tai buvo kilmin
gumo požymis. Be to, jie pradėjo 
valdyti mažesnius aplinkinius 
kaimus. 

Šiuo laikotarpiu paprastų 

žmonių trobesius pradėjo keisti 
šventyklos, kuriose šventikų 
pareigas ėjo ne visą darbo dieną 
dirbantys religijos specialistai. 
Maždaug šiuo laikotarpiu atsi
rado ir kraujo praliejimo bei 
žmonių aukojimo požymių, 
teigia mokslininkai. 

Kitas socialinės evoliucijos 
žingsnis žengtas maždaug prieš 
2450 metų - tuomet buvo įkurta 
Zapotekų valstybė. Pasikeitė 
šventyklos, jose atsirado antrie
ji kambariai, kuriuose tikriau
siai gyveno nuolat šventyklose 
dirbantys šventikai. 

Anksčiau buvo tik spėjama, 
kad religinės apeigos ir ben
druomenė vystėsi kartu. Tai yra 
pirmas detalus tyrimas, parė
męs evoliucijos teoriją. 

„Reikėtų atlikti panašius 
tyrimus kitose pasaulio dalyse, 
kur buvo pasiektas aukštas ci
vilizacijos lygis ir patikrinti, ar 

šis modelis pri taikomas ir 
kitiems atvejams", - sakė J. 
Marcus. (ž.) 

Artėjant šv. Kalėdų šven
tėm, Lietuvos Vyčių padalinys 
JPagalba Lietuvai" nori visuo
menei pranešti apie remiamas 
„Carito" programas. Šiuo metu 
Vilniaus arkivyskupijos „Cari
tas" vykdo šias programas: 

Dienos centras vaikams 
„Vilties Angelas," kuriuos pa
sikeisdami gali lankyti apie 200 
vaikų ir paauglių iš rizikos fak
torių turinčių šeimų ir taip pat 
našlaičiai. Tai jauniausia ir 
seniausia dirbanti Vilniaus 
„Caritas" grandis. Šiame centre 
yra ir dieninė savipagalbos 
grupė vaikų tėvams. Grupėje su 
jais bendrauja kunigai, seselės 
vienuolės, dailininkė moko 
daryti atvirukus, kurie dažnai 
parduodami užsienio šalyse, o 
pinigai grįžta pas vaikų tėvus, 
kaip uždarbis už darbą juos 
gaminant. Dažnai tai yra vie
nintelis jų pragyvenimo šalti
nis. Vasarą ir kitais metų lai
kais vyksta stovyklos ir šventės 
vaikams. Jau eilė metų „Pa
galba Lietuvai" šiems vaikams 
bei kit iems „Carito" globoti
niams surengia Kalėdines šven
tes Lietuvos akademiniame 
dramos teatre. Šventėje kasmet 
dalyvauja apie 700 vaikų. Tai 
tikras vilties ir gėrio spindulėlis 
jų gyvenimuose, tikras, nesu
sapnuotas Kalėdų stebuklas. 

Motinos ir globos namai pri
ima vienišas mamas ir esančias 
krizėje gimdyves, kurios ryžtasi 
gimdyti, nežudo savo vaikelio. 
Šiuo metu namuose gyvena 16 
mamų ir jų vaikučių. Nors 
Vilniuje yra keli panašaus tipo 
namai, bet širdies jautrumą, 
meilę, supratimą ir motinišką 
globą galima rasti tik šiuose 
namuose. Darbuotojai ir 
savanoriai negaili patarimų ir 
šilumos vienišoms. Dažnai tai 
vienintelė prieglauda tokioms 
mamoms ne tik Vilniuje, bet ir 
visoje Lietuvoje. „Gailestingu
mo motinos" nakvynės namai 
daugeliui Vilniaus miesto ir iš 
svetur atvykusių benamių yra 
šilumos ir ramybės šaltinis. 
Šiuose namuose dirba tik trys 
darbuotojai, o visi kiti savano
riai. Kartu su motinos Teresės 
seselėmis vienu metu per dieną 
galima apnakvydinti apie 100 
žmonių. Čia jie gauna patalynę, 
yra maitinami ir sušyla išgėrę 
karštos arbatos, gali nusi
prausti . Motinos Teresės 
seserys rūpinasi paskutinias 
dienas gyvenančiais žmonėms, 
kuriems nėra reikalinga pastovi 
medikų priežiūra. Tuos žmones 
seserys dažnai randa gatvėje ar 
stotyje. Juk gražiai, oriai, 
Kristaus meilės apgaubtiems, 
susitaikius su Viešpačiu išeiti iš 
šio pasaulio lengviau. Visą 
nakvynės namų pastatą išlaiko 
„Caritas". Didelė našta ypač 
artėjant žiemai. J au keletą 
metų Vyčiai ir dosnūs rėmėjai 

per „Pagalbą Lietuvai" paden
gia didelį dalį skolos už šil
dymą. Pernai šildymo išlaidos 
siekė per 25,000. 

Siekdami taupyti lėšas „Ca
ritas" turėjo sumažinti adminis
tracines išlaidas, tad dalis dar
buotojų turėjo palikti savo 
darbą. Iš pagrindinio namo 
Odminų gatvėje buvo persikelta 
į t r is nedidelius kabinetus 
arkivyskupijos ekonomo tarny
boje. Dalis namo Odminų gatvė
je atiduota „Dienos centro" reik
mėms, o kita dalis bus išnuo-
muojama, kad turėtų norą 
nedidelę dalį pajamų, kurios 
bus naudojamos užmokėjimui 
už šilumą. Arkivyskupija iš
laiko „Caritą", todėl stengia
masi kaip įmanoma gyventi 
ekonomiškiau. Bet lėšos ir čia 
mažėja. Reikia atrasti pastovų 
finansavimo šaltinį. 

„Caritas" iki šiol yra vienin
telė organizacija Lietuvoje, kur i 
besąlygiškai tarnauja vargšams 
ir tarnauja su meile. „Carito" 
kolektyvas turi nuostabių, pasi
šventusių žmonių. Reikia 
supratimo ir paramos iš val
džios pusės, o ne vien tik tuščių 
pažadų. „Caritas" t a rnau ja 
vargšams Lietuvos šal ies 
piliečiams ir valstybei. Tur i 
geras patalpas, bet reikia lėšų 
šildymui bei minimalių lėšų 
atlyginimams. Kiekvienais me
tais finansavimais iš Vilniaus 
miesto savivaldybės mažėja. 
Vilniaus arkivyskupija aptar
nauja ir remia didžiulį kiekį 
bendruomenės narių. E s a n t 
dabartinei padėčiai, Vilniaus 
arkivyskupijai reikalinga vi
suomenės pagalba, kad būtų 
galima ilgiau tęsti šias svar
bias, naudingas ir reikalingas 
programas. 

„Carito" veikla nebūtų 
įmanoma be įvairių organizaci
jų, savivaldybės ir privačių 
asmenų paramos. Visuomenė 
visuomet buvo dosni ir rėmė 
Lietuvos Vyčių veiklą. Todėl 
Lietuvos Vyčių padalinys „Pa
galba Lietuvai" vėl kreipiasi ir 
prašo visuomenės finansinės 
pagalbos, paremti šias socia
lines programas Lietuvoje. 
Kiekviena Jūsų auka - kokia ji 
bebūtų didelė ar maža -
prisidės prie „Carito" labdarin
gos veiklos. Aukos nurašomos 
nuo federalinių mokesčių. 

Aukas prašome siųsti: Aid 
to Lithuania, Inc., c/o Regina 
Juškaitė-Švobienė, 1594 Beau-
pre Ave.. Madison Heights, MI 
48071-2622. Informacija tel. -
(248) 547-2859, faksas (248) 
547-1982 arba E-paš t a s : -
Rjuskasvoba@cs. com. 

Iš anksto nuoširdžiai dėko
jame! 

Regina J u š k a i t ė -
Š v o b i e n ė 

„Pagalba Lietuvai" 
pirmininkė 

KRIKŠČIONIŠKAS POŽIŪRIS Į LIGĄ ir MIRTĮ 
Socialinę ir dvasinę paramą 

vargstantiems teikianti, kata
likiška organizacija „Caritas" 
išleido vokiečių autorių knygą 
„Ligonių slaugymas namuose", 
kurioje pateikiama praktinių 
žinių, kaip palengvinti gyveni
mą sergantiesiems ir juos slau
gantiesiems. 

Be specifinių slaugos klau
simų, knygoje ap ta r iamas ir 
krikščioniškas požiūris į mirtį, 
gedėjimą, religinę pagalbą mirš
tančiajam ir jo artimiesiems. 

2,000 egzempliorių tiražu 
išleisto slaugos vadovėlio pa
baigoje spausdinama informaci
ja apie slaugos ir globos paslau
gas paciento namuose teikian
čias institucijas. „Lietuvos Ca
rito" darbuotojų teigimu, stacio

narių lovų skaičius didinamas 
ligoninėse neišsprendžia pa
cientų problemų: gydymas ir 
reabilitacija brangsta, dėl sta
cionaraus gydymo laiko limito 
pacientų buvimas stacionare 
trumpėja. Be to, dauguma ligo
nių norėtų būti slaugomi namuose. 

Kaip sakė organizacijos 
„Lietuvos Caritas" direktorius 
kunigas Robertas Grigas, Vo
kietijos „Carito" išleistos knygos 
dėka ligonio šeimos nariai, 
artimieji galės įgyti žinių, kaip 
slaugyti sergantį žmogų, o me
dikai profesionalai — sužinoti 
apie naujus slaugos būdus ir 
pagalbos ligoniui namuose 
organizavimo specifiką. 

Iliustruotos Ingeburg Bar-
den, Alfred Fogel ir Georg Vo-

drashke, knygos lietuviškąjį lei
dimą 11,000 eurų parėmė Vo
kietijos „Caritas" sąjunga 
(Deutscher Caritasverband). 

Savarankiškos kar i ta ty-
vinės veiklos organizacija „Lie
tuvos Caritas" yra pirmoji ne
vyriausybinė organizacija Lie
tuvoje, įkurta po nepriklauso
mybės atkūrimo. Jos tikslas — 
padėti senukams, l igoniams, 
našlaičiams, kaliniams. „Cari
to" valgyklose maitinami varg
šai, dienos centruose užimami 
probleminių šeimų vaikai. Or
ganizacijos skyriuose rengia
mos rekolekcijos ir mokymai 
savanoriams. Apklausų duome
nimis, „Caritą" žino apie 80 
proc. Lietuvos gyventojų. 

(Elta) 
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KITU ŽVILGSNIU 
Vytautas V. Landsbergis (kino režisierius) 

Šiuolaikinės legendos 
ir padavimai 

Kiekviena garbinga t a u t a 
turi daugybę garbingų istorinių 
pasakojimų bei legendų, kurios 
žadina tautinį orumą, pasidi
džiavimą savimi, skatina išlikti 
net ir šiame — kasdien vis la
biau nuvertėjančių dvasinių, 
tautinių vertybių pasaulyje. 
Mes gi turime ir Pilėnus, ir 
Kalantą, ir partizanus, ir dau
gybę kunigaikščių — Mindau
gą, Gediminą, Vytautą ir kt., su
gebėjusių išsaugoti bei išpuo
selėti lietuvių tautą netgi bai
siausiuose istorijos verpetuose. 

Būtų gerai, jei t ie mitai 
mūsų pilietinėje sąmonėje būtų 
ryškiau aktualizuoti ir imtų 
veikti kaip šioks toks moralinis, 
etninis imperatyvas. Ne tam, 
kad pasipūstume ar imtume 
niekinti kitus, bet tam, kad nus
totume niekintis ir nebūtume 
tokie pikti, nepasitikintys savi
mi bei kompleksuoti. J u k kas 
galėtų paneigti, kad Viktoras 
Uspaskichas rinkimus laimėjo 
vien dėl šių psichologinių 
oriežasčių — nes Darbo partijos 
-adąs neturi tokio akivaizdžiai 
pastebimo nevisavertiškumo 
komplekso, pasireiškiančio vi
sur demonstruojama irzlia visa
žinyste — ką turėjo buvęs prezi
dentas Rolandas bei daugelis 
.radicinių partijų vadovų. Be to, 
jis yra atviras, pasitikintis sa
vimi, gana širdingas ir mažiau 
kerštingas nei dauguma lietu
viškųjų politikų — o užsis
naudusiems lietuviams rinkė
jams šios savybės labai impo
nuoja. Kita ver tus , j am irgi 
'nežinia tik — ar netyčia, ar są
moningai) „Dvyračio žynios" 
sukūrė tokią virtualią mitologi

ją, kad daugelis lietuvaičių susi
painiojo savo simpatijose ga
biam aktoriui Remigijui Vilkai
čiui ir ėmė garbinti legendinio vir
tualaus Viktoro Uspaskicho 
abrozdėlį... 

Kartais kyla klausimas — 
ar apskritai mūsų visuomenei 
reikalingi kokie nors vadai, ir ar 
tu r ime tokių žmonių, kurie 
galėtų būti moraliniais auto
ritetais. Kas jie — gal Justinas 
Marcinkevičius su savo kiek 
elegišku taut iškumu bei tole
rancija? Gal tėvas jėzuitas 
Antanas Saulai t is — viena 
ryškiausių meilės bei toleranci
jos saulių mūsų katalikiškoj 
Marijos žemėj? Gal kardio
chirurgas Vytautas Sirvydis? 
Gal pagoniškasis etnokosmolo-
gas Jonas Vaiskūnas, stebintis 
protėvių žvaigždes Molėtų 
platybėse? O kiek gi dar tokių 
šviesuolių yra „nematomi" — 
gyvena nesireklamuodami pro
vincijoje, dirba muziejininkais, 
kraštotyrininkais, liaudies me
nininkais... Gal vertėtų tokius 
žmones bandyti suburti į kokį 
nors visuomeninį Šviesuolių 
seimą (ar Senolių tarybą?), tarsi 
pakaitalą nuožmių verslininkų 
bei politikų sambūriui dabar
t iniame Seime... O jei (su jais ar 
šalia jų?) da r būtų pradėtas 
leisti šviesus pozityvios minties 
laikraštis gal iš šio sąmonės 
nevisavertiškumo imtume lipti 
daug greičiau, nei tikisi pikto
sios jėgos, besidžiaugiančios 
mūsų sąmonės degradacija. 

II 
Tad galbūt verta dar sykį 

aktualizuoti vieną nesenų laikų 
mitą ir prisiminti kuklų dvasios 

mokytoją — žemaitį skulptorių 
Vilių Orvidą, mirusį prieš dvyli
ka metų. Jis paliko netoli Sa
lantų unikalią akmenų ir 
medžių kompoziciją, vadinamą 
„Orvidų sodyba". Toje sodyboje 
Vilius visą savo gyvenimą kūrė 
Dvasios centrą, kad įvairių re
ligijų ar net netikintys žmonės 
galėtų čia atvykti, pagyventi, 
melstis, medituoti, prižiūrėti 
akmenis bei medžius ir tuo 
būdu susigrąžinti dvasios ramy
bę. Juoba, kad toje sodyboje 
panašių stebuklų buvo įvykę 
nemažai — čia atsiversdavo sa-
tanistai, narkomanai bei alko
holikai pajusdavo Dievo pa
laimą ir mesdavo šalin savo 
žalingus įpročius, o prispausti 
dvasioje ar depresijoje skendin
tys čia atrasdavo Šviesos ir 
Ramybės namus. 

„Galėčiau pasakyti labai 
daug... Tvarką reguliuoja Aukš
čiausiasis. Aš nenorėčiau, kad 
kažkam čia viskas priklausy
tų... Čia iš tikrųjų priklauso 
Aukščiausiajam, nes dėl Jo... 
Nes dėl Jo dar vaikystėje čia 
buvo išsvajotas šitas gelbėji
mas... Žiūrėjau ir į akmenį kaip 
į brolį, ir į medį — viskas man 
gyva buvo... 

Čia ne aš tedarau — čia 
Aukščiausiasis per mane daro. 
Aš tik bandau Jam netrukdyt... 
Svarbiausias momentas — ne
trukdyti , daryti, ko Anas iš 
manęs nori... Bet tai yra labai 
sudėtinga. Sudėtinga numarinti 
tą senąjį „aš", kad nebebūtų 
savimeilės, nebūtų egoizmo... 
Tie žodžiai, kuriuos aš pasakiau 
— labai bejėgiai yra. Jie dau
giau iš pasąmonės. Būtina 
atsiduoti Aukščiausiojo veiklai 
— kad būtum švarus instru
mentas". 

(iš Vilniaus Orvido prieš
mirtinio interviu) 

Ar tai lėmė ypatinga malo
nė, kuria Viešpats buvo apdo
vanojęs Vilių, ar akmenų sklei
džiamos jėgos, o gal ir paties 
Aukščiausiojo globa, kokia su
teikiama tik ypatingą misiją 
atlikti turėsiančioms vietoms, 

bet gandas apie šią stebuklingą 
sodybą plito sparčiai, žmonių 
(net iš visos tuometinės Sovietų 
Sąjungos) važiuodavo tūks
tančiai, ir, jau Viliui Orvidui 
įstojus į pranciškonų ordiną, 
buvo galima tikėtis, kad šioje 
vietoje išaugs kažkokia, gal 
Taizet vienuoliją Prancūzijoje 
primenanti, atvira dvasinė ben
druomenė. 

„Švarumas gyventi yra. Gal 
visas tas dalykas persiduoda ir 
jaunimui. Gražių rezultatų yra. 
Ypač paskutiniais metais — ir iš 
narkomanų. Iš kalinių irgi... 
Lyg ir atsistato, atrodo... Bet čia 
ne aš tedarau, čia Aukščiau
siasis daro per mane. Aš tik 
bandau Jam netrukdyti, svar
biausias mano tikslas — ne
trukdyti. Tie žodžiai, kuriuos aš 
pasakiau — labai bejėgiai yra. 
Čia daugiau pasąmonėje kažkas 
veikia. Būtina pilnai atsiduoti 
Aukščiausiojo veiklai — kad 
būtum švarus instrumentas". 

(iš Vilniaus Orvido prieš
mirtinio interviu) 

Deja, atsitiko nenumatyt i 
dalykai — sulaukęs vos ketu
riasdešimties Vilius mirė, o so
dyboje šeimininkauti ėmėjo ma
ma, niekada ypatingai neverti
nusi ir nesupratusi Viliaus ku
riamo Dvasios centro reikšmės 
bei paskirties. Ir tada beliko 
tikėtis, kad jaunos Lietuvos val
stybės valdininkija supras, kokį 
unikalų palikimą Lietuvai 
paliko Vilius Orvidas, ir sugal
vos juridinį mechanizmą, kaip 
šią vietą apsaugoti nuo naikini
mo, perdarymo, kaip leisti šiai 
vietai vykdyti savo misiją — 
skleisti šviesą, ramybę. Tačiau, 
matyt, Lietuvos valdininkui to
kie dalykai dar gana tolimi ir 
nesuvokiami, tad nei vienas Kul
tūros „ministeris" nesugebėjo 
pajudinti problemos iš mirties 
taško. Iš Viliaus minties taško... 

„Pasilieka tik tikrosios ver
tybės. Pasilieka siekimas 
amžinybės, kad neprisirištum 
prie žemės. Kad būtum žemėj 
šeimininkas, bet tiktai laikinas. 
Bet jie, kai stato ką nors — 

rodos, k a d amžinai gyvens. O 
čia mes esam tremtiniai ir laiki
nai t ik gyvename. Vieną mirks
nį. Nes amžinybė yra begalybė 
ir nuostabus dalykas yra. 

Visa t a Žemė mūsų — eina į 
katastrofą. Dėl to, kad užsi-
teršėm vandenį, užsiteršėm orą. 
Mes išnaudojom viską. Ogi 
viskas gyva yra — ir medžiai 
gyvi, ir vanduo gyvas. Gyvybė 
yra... J e i ją užterši, tai mūsų 
gyslomis teka užterštas kraujas. 

Ir a tei ty aš manau — mus 
begali išgelbėti t ik ta i pran
ciškoniška sąjunga — į gamtą 
žiūrint ka ip į brolį. Ir tokių 
minčių esu trupčiuką pateikęs, 
kad b ū s t u s reikia s tatyt i iš 
molio, pilaites. Kad kuo mažiau 
išnaudotum energijos, kaip se
novėj buvo statoma. Ir visą 
aplinką prižiūrėti, kaip sani
t a ras . Ir Japonijoj, ir Kinijoj 
gražių patirčių yra... Nes kitaip 
mes einam į pražūtį..." 

(iš Viliaus Orvido priešmir
tinio interviu). 

O tuo metu sodyboje vis 
labiau mažėjo Viliaus dvasios, 
viskas griuvo, buvo perdaroma, 
išnešama, parduodama. Dabar 
sodybon nuvykęs lankytojas gali 
pastebėti tokį keistą, tarsi atsi
t ikt inumą, pakeitusį šios sody
bos p r a s m ę — anksčiau už 
akmenų krūvos gulėjęs Viliaus 
„numes tas" bejėgis surūdijęs 
sovietinis tankas , simbolizuo
j a n t i s nugalė tąs ias pragaro 
pabaisas, nūnai iškeltas į pirmą 
planą ir a tkiš tu vamzdžiu it 
sausio 13-ąją meiliai pasit inka 
sodybos lankytojus. 

I r Kretingos pranciškonai 
brol iukai , kurie mielai būtų 
ėmęsi šitoje vietoje tęsti Viliaus 
misiją, nuleidę rankas tegali 
s tebėt i , ka ip vyksta nesuvo
kiamų jėgų vykdomas Viliaus 
šviesos gesinimas. Bet gal visų 
šventųjų tokia lemtis — būti 
paniekint iems ir sunaikintiems, 
o pasku i atgimti? Tik gerai 
būtų, kad atėjus tai valandai, 
kai Vilius bus skelbiamas XX 
amžiaus Lietuvos šventuoju, jo 
sodybos vietoje būtų likusi bent 

kertelė autentiškos Viliaus 
kūrybos... 

„Žmonės, jaučiu, mane per 
daug aukština ant pjedestalo... 
Aš daugiau linkęs, kad mane 
žemintų. Daugiau pripratęs esu 
prie to. Kitas dalykas — ta i pati 
nuodėmės esmė: kaip pragaro 
išgamas panaudoti geram. Gal 
bū t visiems mums, visiems 
dvasininkams yra būtina pa
reiga — gelbėti sielas. Jeigu 
žmogus ateina, jei jis šaukias 
pagalbos, tai reikia padėti bet 
kokiam... Nes jis yra šėtono 
nelaisvėj.Ir jį reik gelbėt. 

Turi būti kūryba, kuri auko
jama... Kažkiek galbūt tai ir 
žmonių sielų gelbėjimas. Pagal 
mano supratimą — gyvenimą, 
reikėtų gražinti į rojaus būseną. 
Kūryba turi tarnaut i išsiva
davimui. Ne pavergimui, bet 
išsivadavimui. 

Čia kažinkiek prižiūrėtojų 
nereikia, užteks man Vieno... 
Palinksiu pačiai gamtai formuo
tis. Man svetima bet kokia val
stybinė kolektyvinė samprata. 
Geriausia — juk aš dariau dėl 
Aukščiausiojo, dėl Aukščiau
siojo tegul ir palieka". 

(iš Viliaus Orvido priešmir
tinio interviu). 

III 
Kodėl Lietuvoje, žmonių 

sąmonėje kartais įvyksta toks 
visuotinis „supaksėjimas" pas
kui „suuspaskėjimas"? Atsaky
mą netikėtai radau 2004 metų 
gegužės mėn. „Naujajam židiny
je", straipsnyje „Karas, agen
tai-smogikai ir posovietinė 
visuomenė". Ten kalbama apie 
sovietinę partizano mito naiki
nimo strategiją ir aiškinamasi, 
kodėl iki šiol partizanų tema 
Lietuvoje yra tarsi kažkas 
gėdingo, apie ką kalbama puse 
lūpų, interpretuojant, kad 
taikus kolaboravimas su sovietų 
valdžia buvęs prasmingesnis 
reiškinys. O partizanai rodomi 
— tarsi tokie nesubrendę vai
kėzai, kurie žuvo dėl savo jau
natviško karštakošiškumo. Štai 
tie, kurie kūrė kolūkius ir t.t. 

buvo strategiškai teisesni, bran
desni ir t.t. Minėtame straips
nyje t a s paaiškinama labai 
paprastai — partizanų ir jų 
šeimų beveik nebelikę, tad ir 
ideologija jų nėra dominuojanti 
ar ryškiau matoma. O štai 
stribiška prisitaikėlio ideologija 
suvešėjūsi, sukerojusi, be to, — 
tai tarsi būdas šiek tiek patei
sinti save — tiek LDDP ideo
logams, tiek tų laikų rauste
lėjusiems inteligentams a r 
mokytojams, kuriems, Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, ne
tikėtai teko ideologiškai „su-
trispalvėti". Betgi vidinės nuos
tatos ta ip greitai nesikeičia... 

Straipsnyje dar rašoma ir 
apie vadinamąjį „Stokholmo 
sindromą", kai teroristų nelais
vėn paimti asmenys ima garbin
ti savo užgrobėjus, susitapatina 
su jais. Tokia natūrali psichikos 
patologija, matyt, yra įvykusi ir 
okupanto lietuvio sąmonėje, 
tačiau (cituoju): „Stokholmo sin
dromas įkaitams pasireiškia po 
kelių, keliolikos ar keliasdešimt 
valandų, o Lietuvos okupacija 
truko penkiasdešimt metų. Be 
to, nors fizinė laisvė sąlyginai 
nebuvo varžoma ir nereikėjo 
okupantų leidimo, norint, pa
vyzdžiui nueiti į tualetą, sociali
nis gyvenimas buvo itin griežtai 
reguliuojamas, visų p i rma 
minties ir žodžio laisvė, veiklos 
ir gyvenamosios vietos pasi
rinkimas, pagaliau politinės 
teisės". Nesinori užsiimti primi
tyviomis spekuliacijomis, tačiau 
nejučia peršasi išvada, kad 
t ikras įkai tas nuo sovietinės 
Lietuvos gyventojo skiriasi maž
daug taip, kaip mažas vaikas 
nuo paauglio. Pastarieji dažnai 
pyksta ant tėvų, retsykiais netgi 
smarkiau maištauja, tačiau 
visiškai patys už save atsakingi 
taip pat nesijaučia. Beje, emo
cinės priklausomybės nuo oku
panto liekanos puikiai matyti ir 
dabar. Ką reiškia, vadinamoji 
sovietinė nostalgija (...) —juk iš 
esmės tai mintis, kad tie, kas 
„nesišakojo" prieš sovietų 
valdžią, gyveno visai neblogai". 

Kapinynas viliojantis į kapus 
Trijų kilometrų a t s tume 

nuo gyvenviečių, Šalčios ir 
Vilnius-Eišiškės automagis
tralės kalvotame pušynėlyje 
stūkso 60 metrų ilgio ir 15 
metrų pločio sampilą. Jo dabar
tiniai reljefai iš paukščio skry
džio atrodo tarytum čia būtų 
užkastas milžinas su atsukta 
galva į šiaurę. Žinovai kalba, 
kad čia palaidota pabaisa. Apie 
tai žinančių yra, tačiau pavo
jaus varpais neskambinama...., 
kad, valdiškai galvojant, ne
jaudinti žmonių. 

Šalčininkų rajone Pabarės 
seniūnijoje 'Rūdininkų girioje, 
kur sovietiniais laikais buvo 
bandoma karo technika ir ka
reiviai) esantis Zigmantiškių 
(Žygymantiškių) nuodingų che
minių medžiagų kapinynas 
įkurtas 1982 m. Čia sukaupta 
840 tonų pesticidų — beveik 
geležinkelio ešelonas. Tai stam
biausias įrengtas nenaudotinų 
pesticidų saugojimo objektas 
visoje šalyje. Nenuostabu, kad 
vietiniai gyventojai yra labai 
susirūpinę šio pavojingo objekto 
būkle ir poveikiu aplinkai bei 
žmonių sveikatai. Anksčiau 
kapinynas buvo aptver tas 
tvora, teritorija buvo aprūpinta 
priešgaisrinėmis priemonėmis. 
Tačiau jau keletas metų Zig
mantiškių nuodingų cheminių 
medžiagų saugykla nesirūpina
ma. Šio objekto teritorija yra 
nusiaubta Kaip tyčia prie 
kapinyno yra grybingos vietos ir 
gausu uogų ir del to žmonės šią 
vietą dažnai lanko. Kai kas 
skundžiasi, jog. pabuvojus prie 
minrtos saugyklos, pradeda 
skaudėti galvą, pykina. Šie 
požymiai leidžia įtarti, jog iš 
kapinyno cheminės medžiagos 
patenka į orą, taip pat ir į 
požeminius vandenis, o perjuos 
- į Šalčios upę Jeigu taip būtų 

iš tikrųjų, tai aplinkinių kaimų 
gyventojai, grybautojai ir 
uogautojai, yra pastoviai nuo
dijami. 

Pasikonsultavus su gam
tosaugininkais paaiškėjo, jog 
aplinkosauginiu atžvilgiu Zig
mantiškių senų pesticidų laido
jimo aikštelė — tai ekologinė 
bomba, kuri jau sprogo. Pasi
rodo, aikštelės eksploatavimo 
pradžioje, kai jau buvo sukaup
ta apie 4,000 cnt. pesticidų, kilo 
didžiulis gaisras. Jo metu dėl 
aukštos temperatūros ir agre
syvios aplinkos suiro tiek gelž
betoninis rezervuarų pagrindas, 
tiek molio ekranas (išklotas). 

Pesticidai bei gaisro metu 
susidarę kiti nuodingi junginiai 
ka r tu su gesinimui naudotu 
vandeniu nutekėjo į smėlingą 
tos vietovės gruntą, beje, visai 
ne t inkamą tokiam objektui 
įrengti. Reikia manyti, kad, lie
tui lyjant, vanduo vis patenka 
an t pesticidų ir vyksta reakcija. 
Kiek tūkstančių centnerių pavo
jingų chemikalų pateko į grun
t in ius vandenis , niekas nes
kaičiavo, bet anot specialistų, 
teršalų koncentracijos apie 
aikštelę išdėstytos šulinukuose 
buvo didžiulės. Tiesa, po kelių 
metų taršos lygis juose tapo 
mažesnis. Tačiau tuo džiaugtis 
nereikėtų, nes iš rezervuarų iš
tekėję pesticidai turėtų lėtai 
plisti visos apylinkės grunti
niuose ir paviršiniuose vande
nyse, nuodydami tiek gyvūnus, 
tiek grybus ir uogas, tiek ir tokį 
vandenį naudojančius žmones. 
Beje, pagal Aplinkos agentūros 
2003 m. atliktus tyrimus Mer
kio upėje aukščiau Varėnos, 
žuvų raumenyse, t.y. valgomojo
je gyvūnų dalyje, sunkiųjų me
talų kiekis jau viršijo didžiau
sias leistinas koncentracijos. Iš 
kur patenka nuodai į tokią švar

ią upę, gal iš Zigmantiškių kapi
nyno per Šalčios upę? Atsakymo 
į šį klausimą nėra, nes sis
temingo ir kompleksiško eko
loginio monitoringo šioje apy
linkėje nėra. Zigmantiškių senų 
pesticidų saugojimo aikštelės 
būklė pačių aplinkosaugininkų 
akimis buvo tokia bloga, kad 
prieš keletą metų šis klausimas 
specialiai buvo svarstomas 
Seimo Aplinkos apsaugos ko
miteto posėdyje. 

Tokie faktai neramina. 
Visai gali būti, jog aplinkiniai 
gyventojai gyvena sveikatai 
pavojingose sąlygose, renka 
užnuodytus grybus ir uogas, 
žvejoja nuodingas žuvis. Kai 
kurių iš jų planai užsiimti 
kaimo turizmu gali žlugti. 
Vietinių gyventojų ir miestiečių 
nekilnojamas turtas gali netekti 
vertės, nes yra potencialiai 
užterštoje teritorijoje. Aplin
kosaugos institucijų teikiama 
informacija apie aplinką yra 
vienpusiška, nutylinti duome
nis apie ekologinių atžvilgiu 
katastrofiškus incidentus. 

Valdininkija šiam objektui 
neskiria reikiamo dėmesio, net 
nėra įspėjamųjų ženklų, ir aiš
kinama, kad atlikti tyrimai ne
kelia pavojaus signalų. Kam 
jaudinti žmones, kad jie pradė
tų triukšmauti ir reikšti preten
zijas dėl pablogėjusios sveika
tos, nes tai yra TABU — visi 
esame mirtingi. Gydytojai miru
siajam išduos paguodžiančią 
pažymą, tačiau kol numirsi tu 
ilgai kankinsies, o daktarai gal 
nesugebės nustatyti diagnozės 
ir parinkti vaistų. Kas gali 
paneigti, kad kapinyno daroma 
žala gali siekti ne vieną dešimtį 
milijonų litų, o gamtos gėrybių 
mylėtojai ir vietiniai gyventojai 
gali susirgti sunkiai pagydo
momis ligomis ir susilaukti 

nesveikų palikuonių. 
Lankantis Aplinkos minis

terijoje sužinojau, kad Lietuvai 
2005 m. iš ES fondų kenksmin
goms atliekoms sutvarkyti bus 
skirta apie 9 mln. litų. Mūsuose 
dar pasitaiko ta ip įgudusių 
tvarkytis, kad neaišku kas atly
gins gyventojų patirtą žalą ir 
kas kompensuos galimas plin
tančių nuodų pasekmes. 

Todėl, mano manymu, būti
na skubiai pradėti specialius 
Zigmantiškių senų pesticidų 
saugojimo aikštelėje įvykusio 
chemikalų gaisro pasekmių 
tyr imus, ypač nuodingų me
džiagų plitimą gruntiniuose ir 
paviršiniuose vandenyse apy
linkėse teritorijose, kenks
mingų medžiagų kiekio nus
tatymą grybuose, uogose bei 
Šalčios, Merkio, Maltupio ir 
Vysinčios upių žuvyse ir t.t. bei 
parengti kapinyno likvidavimo, 
žalos nustatymo ir atlyginimo 
priemones. 

L e o n a s Keros ier ius 

Kai Vilniuje I padange jau stiebiasi dangoraižiai, atstatomi Valdovų romai, visaip puošiama ir graži
nama Lietuvos sostinė, nuošalesnėse šalies vietovėse yra daug svarbiu darbų, kuriuos nedelsiant 
reikia atlikti. Juk Lietuva — ne vien Vilnius. 

Pranės Šlutienės nuotr. 

HITLERIS BUVO 
MICKEY MOUSE 

GERBĖJAS 
Adolfas Hitleris buvo pe

liuko Mikio (Mickey Mouse) 
mylėtojas, teigia nacių vado 
architekto Albert Speer sūnus. 
Albert Speer, jn. tvirtina, kad 
tuo metu, kai jo tėvas dirbo su 
Niurnbergo stadiono, kuriame 
vyko nacių mitingai ir demon
stracijos bei didžiausiu pasaulio 
miestu turėjusios tapt i Ger-
manijos projektais, jis A. Hit
lerio rezidencijoje Oberzalcberg 
mieste dažnai žiūrėdavo dikta
toriaus animacinių filmų su 
peliuku Mikiu kolekciją. 

„A Hitleris turėjo nuosavą 
kino salę ir mes eidavome ten 

žiūrėti filmų su peliuku Mikiu. 
Mes, vaikai, juos labai mėg
davome, — per interviu Vo
kietijos žurnalui 'Galore' teigė 
A. Speer. — Meluočiau, jei 
sakyčiau, kad A. Hitleris kar tu 
su mumis žiūrėdavo šiuos fil
mukus . Tačiau tos juostos pri
klausė jam", — pridūrė jis. 

Paklaus tas , koks A Hit
lerio paveikslas išlikęs jo 
atmintyje, A. Speer, jn. atsakė: 
„Man jis nėra susijęs su ypatin
gais prisiminimais. Tuo metu 
j is man tebuvo paprasčiausias 
dėdė". 

(Ž.) 

ŠUNIUI (KANDĘS 
APKALTINTAS 
GYVŪNĖLIO 
KANKINIMU 

Šuns šeimininkui iš Flo
ridos, kuris savo keturkojui 
įkando į leteną, pateikti kaltini
mo dėl gyvūnėlio kankinimo. 
Suimamas 21 m. vyriškis prisi
pažino šią nuobaudą laikęs 
derama ir ją nuolat taikęs, rašo 
vietos laikraštis „Gainesville 
Sun". 

Vaikiną įsiutino tai, kad jo 
augintis „savo reikalus" atliko 
bute. „Jis galvojo, kad įkandi
mas yra gera bausme tre
niruotiems šunims, nes jie 
patys kanda ir tai supranta", — 

laikrašiui sakė policijos atsto
vas. Šunų dresiruotojai tokias 
drausminimo priemones kate
goriškai atmeta. Kąsti šuniui, 
anot jų, vienareikšmiškai yra 
gyvūnų kankinimas. 

Šunelis, policijos duome
nimis, įbaugintas tupėjo narve, 
kai praėjusį šeštadienį į butą 
įžengė pareigūnai. Juos iškvietė 
kankintojo draugės motina. J i 
būgštavo dėl savo dukters, kuri 
nepr i ta rė savo draugo tai
komiems bausmės metodams. 

(Ž.) 



Pasaulio naujienos 
{RemantiS AFP, Reuters. AP. tmerfec, ITAR-TASS, BNS 

fentų agera&ų pranešimais) 

EUROPA 

LONDONAS 
JAV turėtų paremti Ukrai

nos kovą už demokratiją pa-
kviesdamos naująjį prezidentą 
atvykti į Washington, DC su 
valstybiniu vizitu, bet su sąly
ga, kad sekmadienio rinkimai 
bus pripažinti laisvais ir sąži
ningais, Londono laikraščiui 
„Financial Times" pareiškė JAV 
senatorė Hillary Clinton. „Šian
dien, vykstant 'oranžinei revo
liucijai', Ukrainos žmonės dar 
kartą demonstruoja, kad siek
dami demokratijos ir laisvės jie 
nepasiduos", pažymėjo buvusio 
JAV prezidento Bill Clinton 
žmona. „JAV taip pat turėtų su
teikti Ukrainai paramą, kuri 
padėtų įtvirtinti demokratinę 
pažangą ir ekonomines refor
mas", nurodė senatorė, kuri Uk
rainoje lankėsi 1995 ir 1997 me
tais. 

GENEVA 
Jungtinės Tautos (JT) pir

madienį įspėjo, kad netrukus 
gali prasidėti epidemijos, jeigu 
Pietryčių Azijos sveikatos prie
žiūros institucijos nepradės im
tis priemonių po niokojamų že
mės drebėjimo ir cunamio pa
darinių. Didžiulio masto gaiva
linė nelaimė, negalutiniais duo
menimis, jau nusinešė daugiau 
kaip 22,000 žmonių gyvybių, be 

to, šimtai tūkstančių liko be pa
stogės. Humanitarinės agentū
ros iš viso pasaulio siunčia pa
galbą, vaistų ir pinigų į Azijos 
pietus, kur netoli Indonezijos 
Sumatros salos pakrantės sek
madienį 7 vai. 59 min. vietos 
laiku įvyko žemės drebėjimas, 
kurio galingumas siekė 9 balus 
pagal Richter skalę. Šri Lanka, 
Pietų Indija ir Indonezija patyrė 
didžiausių nuostolių, bet cuna
mio bangos taip pat pasiekė Tai
landą, Malaiziją ir Bangladešą. 
Vien Šri Lankoje be pastogės li
ko 800,000 žmonių. 

didėja. Negalima pervertinti 
kančių, kurias jau patyrė de
šimtys tūkstančių amerikiečių 
šeimų", kalbėjo Z. Brzezinski. 

ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Buvęs JAV prezidento Jim-

my Carter patarėjas nacionali
nio saugumo klausimais Zbig-
niew Brzezinski sekmadienį 
griežtai kritikavo JAV vadovau
jamą įsiveržimą į Iraką bei pa
reiškė, jog JAV reikėtų suma
žinti savo ambicijas dėl Irako 
ateities. Toje pačioje televizijos 
CNN laidoje dalyvavęs buvęs 
JAV valstybės sekretorius Hen
ry Kissinger parėmė invaziją, 
tačiau sakė, jog JAV adminis
tracija t inkamai neįvertino sun
kumų, laukiančių atstatant Ira
ką bei vedant šalį į demokratiją. 
„Mano nuomone, to daryti ne
vertėjo, atsižvelgiant į krauju 
sumokėtą mūsų kainą. Ir ji tik 

BAGHDAD 
Irako pagrindinė suni tų 

partija pirmadienį paskelbė ne
dalyvausianti rinkimuose, kurie 
numatyti sausio 30 dieną, ir nu
rodė, kad nebuvo įvykdytos jos 
iškeltos sąlygos. „Neraginame 
boikotuoti, bet dalyvausime tik 
jeigu bus įvykdytos tam tikros 
sąlygos, o jos nebuvo įvykdytos", 
teigė partijos vadovas Mohsen 
Abdel Hamid. Partija šį mėnesį 
buvo sudariusi kandidatų sąra
šą. M. A Hamid nurodė, jog 
toks sprendimas buvo priimtas 
valdžiai atsisakius pusmečiui 
atidėti rinkimus, kad juose ga
lėtų dalyvauti platesnių sluoks
nių atstovai. 

Irake pirmadienį diversan
tai susprogdino naftotiekį, jun
giantį šalia šiaurinio Kirkuk 
miesto esančią verslovę ir naf
tos perdirbimo gamyklą Baiji. 
Sprogimo vietoje kyla ugnies 
stulpas ir tiršti dūmų kamuo
liai. Sukilėliai dažnai rengia iš
puolius prieš naftotiekius, kad 
vyriausybei sutrukdytų gauti 
lėšų už , juodąjį auksą". 
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Seimo pirmininkas: KGB slapukams nepavyks paslėpti ylos... 

Atkelta i š 1 psl. 
prisipažinti ir gerbiu tuos žmo
nes, kurie taip padarė. Tiems 
slapukams, kurie tikisi, kad jų 
nešvari praeitis liks paslaptimi, 
norėčiau pasakyti: vis tiek viską 
sužinos. Nes nėra galimybių to
kioje mažoje Lietuvoje paslėpti 
savo blogus darbus", sakė A. 
Paulauskas. 

Gruodį Seimo pirmininkas 
paprašė Valstybės saugumo de

partamentą patikrinti iš opozi
cinės Tėvynės sąjungos parla
mentarų gautas žinias, esą Sei
mo pirmininko pavaduotojas Al
fredas Pekeliūnas praeityje tu
rėjo ryšių su KGB. VSD pateikė 
pažymą, kad nėra pagrindo 
teigti, jog šis politikas buvo 
slaptasis sovietų saugumo ben
dradarbis. 

Praėjusią savaitę Lietuvos 
europarlamentaras konservato

rius Vytautas Landsbergis išsa
kė į tarimus, jog informacijos 
apie įtariamą A Pekeliūno ben
dradarbiavimą su KGB ieško
jęs, bet neradęs VSD vadovas 
Arvydas Pocius pats gali būti 
praeityje susijęs su KGB. 

VSD šių kaltinimų išsamiai 
nekomentuoja, apsiribodamas 
užtikrinimais, kad A. Pociaus 
reputacija nepriekaišt inga ir 
praeityje nesyk tikrinta. 

Lietuvos parlamentaras: Ukrainos prezidento rinkimai buvo laisvi 

Atkelta iš 1 psl. 
„Manau, kad stebėtojų gau

sa, pakoreguoti rinkimų įstaty
mai leido užtikrinti sąžiningus 
rezultatus ir susiaurino arba vi
sai eliminavo klastojimo gali
mybes. Rinkimai buvo laisvi ir 
sąžiningi", sakė J. Cekuolis. 

Tačiau, anot jo, užfiksuota 
ir tam tikrų pažeidimų. 

„Buvo nesklandumų. Do
necke buvo atskirų atvejų, kai 
žmonės verždavosi balsuoti ne 
tik už save, bet ir už savo šei
mas. Taip pat buvo daug ginčų 
dėl balsavimo namuose proce
dūrų, kurios buvo pakeistos. 
Rinkimų apylinkėse buvo grūs
tys. Skaičiavimo procedūros, 
kiek man pačiam teko stebėti ir 
kiek kiti stebėtojai pasakojo, 
buvo atliktos tvarkingai", teigė 
parlamentaras. 

Naujienų agentūrų žinio
mis, Donecko gyventojai sako, 
kad yra pasirengę eiti į gatves ir 
protestuoti, kaip tai darė V. Juš
čenko šalininkai po antrojo rato 

lapkričio 21 dieną. Tuo tarpu 
Donecke esantis J. Cekuolis tei
gia kol kas nematęs ir negir
dėjęs, kad žmonės rinktųsi pike
tuoti. 

„Ką tik važiavau Donecko 
gatvėmis — čia už V. Janukovič 
balsavo 94 proc. — ir čia ramu. 
Nėra jokio pranešimo, kad kaž
kas būriuotųsi, darytų mitingą, 
nors kaip bus toliau — maty
sime", telefonu teigė stebėtojas 
iš Lietuvos. 

Viktor Juščenko pergalę 
Ukrainos prezidento rinkimuo
se Lietuvos politologai vertina 
kaip smūgį Rusijos imperinėms 
ambicijoms, liudijantį pilietinės 
visuomenės Ukrainoje ryžtą 
kurti vakarietišką demokratiją. 

„Kremliaus bandymai pa
jungti Ukrainą patyrė triuški
namą smūgį. Kremliaus bandy
mai siekti savo imperialistinių 
tikslų Ukrainoje žlugo. Rinki
mus laimėjo pabudusi ukrainie
čių tauta. Aktyvioji Ukrainos pi
liečių dalis privertė atsitraukti 

Kremliaus imperializmą — rin
kėjai balsavo už vakarietišką 
demokratiją", tvirtino politolo
gas ir istorikas Česlovas Lauri
navičius. 

Jo požiūriu, valdžios politi
kai Maskvoje nuliūdę ir jaučia 
nerimą, nes rinkimų Ukrainoje 
rezultatai žlugdo Rusijos bandy
mus daryti didesnę įtaką regio
nui bei gali išklibinti dabartinį 
Rusijos režimą palaikančius pa
matus. 

Vilniaus universiteto Tarp
tautinių santykių ir politikos 
mokslų instituto direktoriaus 
Raimundo Lopatos teigimu, tu
rint galvoje įvykius ne tik Uk
rainoje, bet ir Gruzijoje, Rusijai 
nebus lengva išlaikyti įtaką re
gione, kaip tikėjosi jos vadovai. 

„Šios valstybės raida ne
bus tokia, kokios norėtų Rusija. 
Trečiojo rinkimų rato rezultatai 
— tai apsisprendimas ne tiek už 
V. Juščenko. kiek protes tas 
prieš priklausomybę nuo Rusi
jos", pažymėjo politologas. 

Mokyklų tobulinimo 
programa 
Lietuvoje 

J. Basanavičiaus asmeninė biblioteka jau prieinama internete 

Atkelta iš 1 psl. 
„Savo asmeninę biblioteką 

J. Basanavičius rinko visą savo 
sąmoningą gyvenimą, nuo pat 
mokymosi Marijampolės gimna
zijoje laikų. Pirmosios knygos 
yra vertingi literatūros istorijos. 
leidiniai, kitos — tai knygos, 
kurias gimnazistas J. Basanavi
čius gaudavo dovanų mokslo 
metų pabaigoje už labai gerą 
mokymąsi. Tačiau didžioji dau
guma bibliotekos knygų yra iš 
darbo Bulgarijoje ir vėlesnio gy
venimo Vilniuje laikų", sakė S. 
Narbutas, pabrėžęs, kad J. Ba
sanavičiaus biblioteka yra dide
lė vertybė ir daro didelį įspūdį. 

Iš seniausių leidinių šioje 
bibliotekoje S. Narbutas išskyrė 
keletą paleotipų, išleistų XVI 

amžiuje. Seniausia J. Basanavi
čiaus bibliotekos knyga yra Plu-
tarcho rinktiniai raštai, išleisti 
Venecijoje 1508 metais, t. y. be
veik prieš pusę tūkstantmečio. 
Paskutinės surinktos knygos — 
iš 1926 metų: tai ir paties J. Ba
sanavičiaus straipsniai, publi
kuoti atskiromis knygomis, jam 
siųsti įvairių tautų mokslininkų 
— kalbotyros, etnologijos, medi
cinos, literatūros ir kt. mokslo 
sričių darbai, knygos. 

Pasak S. Narbuto, įspūdį 
palieka ir J. Basanavičiaus kal
bų mokėjimas, mat knygų jo 
bibliotekoje yra visomis pa
grindinėmis Europos kalbomis 
— daugiausia vokiečių, anglų. 
prancūzų, italų, rusų, bulgarų, 
čekų, latvių, lenkų, lotynų, grai

kų ir kitomis. 
Stebina ir platus J. Basana

vičiaus interesų laukas. „Kal
bant apie modernią Lietuvą, tai 
yra turbūt vienintelis ir ne
pralenktas pagal interesus kny
gų kolekcininkas, savo biblio
tekoje sukaupęs pagrindinių au
torių svarbiausių veikalų iš visų 
pagrindinių mokslo ir gyvenimo 
sričių: religijos, filosofijos, psi
chologijos, gamtos, medicinos 
mokslų, istorijos, literatūrologi-
jos, kalbotyros", vardijo S. Nar
butas. 

J. Basanavičiaus bibliotekos 
elektroninės duomenų bazės su
kūrimas įtrauktas į Lietuviškos 
spaudos lotyniškais rašmenimis 
atgavimo šimtmečio minėjimo 
2004 metų programą. 

Apie Mokyklų tobulinimo 
programą (MTP) Lietuvoje pas 
mus iki šiol dar nebuvo daug 
rašoma. O ji j au kuris laikas 
vyksta kai kuriose šalies rajo
nuose. Mokyklų tobulinimo pro
gramoje numatyta , kad mokyk
la ir savivaldybė turi finansuoti 
vykdomą reformą, į kurią įeina 
įva i rūs apmokymai, pat i r t ies 
pas ida l in imas , metodikų ir 
mokymų programų kūr imas , 
vals tybiniai egzaminai, semi
n a r a i . Apie vienos mokyklos 
tobulėjimo procesą, teko skai
tyti „Atspindžiuose", 2004.10.15 
i šspausdin tame aprašyme „Pa
sikeitė ne tik pastatas". 

Ten rašoma, kad Mokyklų 
tobulinimo programos istorija 
Kaišiadorių rajone prasidėjo 
2001 m., kai Pravieniškių Sta
sio Tijūnaičio pagrindinė (5-10 
klasių) mokykla pateikė Švieti
mo minis ter i ja i informaciją, 
kad joje dalyvaus. Šis pareiški
m a s turėjo garantuot i , kad 
mokykla pasikeis ne tik išore 
(bus laiku suremontuota), bet 
jos direktorė ir trys mokytojai 
įsipareigoja dalyvauti MTP 
mokymuose, įvairiose apklau
sose, mokymo priemonių atran
koje ir naujos technologijos 
įvedime — t.y. paties švietimo 
(ugdymo) proceso keitime. Šią 
sutar t į 2002 m. spalio 21 d. 
p a s i r a š ė tuomet inis rajono 
meras P. Zaveckas ir švietimo 
bei mokslo ministras Algirdas 
Monkevičius. Savivaldybė mo
kyklos res taurav imui turėjo 
ski r t i 25 proc. visų lėšų 
(326,071 LT). 

Kaip rašoma straipsnyje: 
„Pravieniškių mokytojai į nau
jovių glėbį nėrė visa galva". Be 
abejo, darbas buvo labai inten
syvus, nes šalia statybos ir visų 
remontų , mokytojom reikėjo 
mokytis naujų metodų, naujos 
pat ir t ies ir naujų žinių. Pas
kaitos ir seminarai vyko šešta
dieniais . Mokytoja Danguolė 
August inavičienė pr is ipažįs ta 
— ta i buvo neįprasta. „Mokė
mės laisvo bendravimo, ne tik 
metodų, kaip geriau išdėstyti 
mokomąją medžiagą, bet ir 
sukur t i klasėje gerą nuotaiką, 
skat int i mokymosi motyvaciją. 
Tai, ką išmokome, mėginame 
ta ikyt i pamokose. D. Augus
tinavičienė džiaugiasi, atradusi 
darbą grupėse, kuris mokinius 
ska t i na tap t i aktyviais pa
mokos dalyviais — vaikai sten
giasi neatsl ikt i nuo draugų, 
įnešti savo indėlį į bendrą rezul
tatą. „Kiekvienas turi galimybę 
pasisakyti, mokosi dirbti grupė
je" , — priduria mokytoja 
Laimutė Linkuvienė. 

Pedagogės džiaugiasi, kad 
dalį pamokų gali pravesti 
praplėstoje bibliotekoje, kur čia 
pa t r a n d a m a l i te ra tūr inė ir 
informacinė technologija. Vis 
dažniau pamokos vyksta kom
piuterių klasėje. Be abejo, to
kiom pamokom reikia daugiau 
praleisti laiko pasiruošiant ir 
pačiam mokytojui. J ie , tačiau, 
visi yra baigę kompiuterio 
rašt ingumo kursus. 

Mokykloje yra 34 kompiute
r ia i , 6 spausdintuvai , dvi 
„Multi-Media" sistemos, nešio
j a m a s kompiuteris ir kitokios 
reikalingos priemonės. „Aš 
galvoju, kad dėl visų tų nau
jovių mūsų mokykloje mokyto
jai l inksmesni, mokiniai 
žvalesni, įdomiau mokytis, nes 
mokytojai pamokose sugalvoja 
visokių naujovių", — sako sep
tintokė Rimgailė. 

Pasibaigus mokyklos res
tauravimo darbams, su išgra-
žėjusiomis patalpomis susi
pažinti buvo pakviesti tėveliai. 
Ypač buvo žavimasi nauju pas
ta to aukštu, kuriame įrengtos 
klasės galėjo džiaugtis jaukia 

šviesa, sklindančia pro moder
nius stogladengius. Prasiplė-
tus mokyklai, buvo įrengti kabi
netai mokyklos direktorei, jos 
pavaduotojai, socialinei peda
gogei. Taip pat buvo įrengti 
a tskir i , modernūs ir švariai 
užlaikomi tualetai, o anksčiau 
nešildomose laiptinėse — radia
toriai. Šalia senosios sporto 
salės atsirado sandėliai sporto 
reikmenims, erdvesnės rūbinės 
ir dušai . Pertvarkomi rūsys, 
kad būtų t inkamas įvairiems 
renginiams. Atskiro kabineto 
susilaukė ir mokyklos mokinių 
ta ryba . Pravieniškių Stasio 
Tijūnaičio pagrindinė mokykla 
be galo didžiuojasi informaciniu 
technologijos kabinetu, įrengtu 
pagal visus šiuolaikinius rei
kalavimus. Šiais metais rajono 
savivaldybė mokyklai jau skyrė 
50,000 Lt. 

Labai džiaugiamasi atnau
jinta ir moderniais įrengimais 
aprūpinta valgykla. Joje dirbti 
mokyklos kulinarėms yra leng
va ir smagu. Kadangi valgykla 
priklauso mokyklai, siekiama, 
kad mais tas būtų skanus ir 
pigus. Skanius pietus (pasi
renkant iš 6 karštų ir 9 šaltų 
patiekalų) galima pavalgyti už 
2.19 Lt. 

Švietimo ir kultūros sky
riaus vyr. specialistė Snieguolė 
Vaicekauskienė sako, jog MTP 
yra didžiausias Lietuvos ben
drojo lavinimo investicinis pro
jek tas nuo nepriklausomybės 
atkūrimo. Jo biudžetas siekia 
180 mln. Lt, iš kurių per 100 
mln. Lt sudaro Pasaulio banko 
paskola, kuri bus pradėta 
grąžinti 2007 m., o baigta — 
2019 m. 

Mokyklų tobulinimo poveikį 
pajus visos Lietuvos bendrojo 
lavinimo sistemos: tobulinama 
mokytojų kvalifikacija, diegia
mi nauji vadybos ugdymo ir 
mokymosi bendradarbiavimo 
principai, perkamos šiuolai
kinės mokymo priemonės, pro
graminė įranga, mokykliniai 
autobusai , atremontuojamos 
mokyklos. Mokyklų tobulinimo 
programa, (dėl didelių lėšų ir 
plačios veiklos) išskirstyta da
limis: a. mokymo ir mokymosi 
sąlygų gerinimo: b. švietimo 
kokybės vadybos sistemos 
sukūrimo; c. energijos išlaidų 
mažinimo ir higienos sąlygų 
gerinimo; d. mokyklų tinklo 
optimizavimo. Į minėtas veik
las, vienaip ar kitaip įsijungia 
rajono savivaldybės mokyklos 
bei švietimo ir kultūros skyrius. 

Antrame Mokyklų tobuli
nimo programos tarpsnyje, be 
Pravieniškių Stasio Tijūnaičio 
pagrindinės mokyklos, nuo šių 
metų rugsėjo mėn. dalyvauja 
Dovainonių pagrindinė ir 
Kaišiadorių jaunimo bei suau
gusiųjų mokyklos. Šiose mokyk
lose patalpų remonto nebus, 
tačiau vyksta apmokymai ir 
mokyklos bus aprūpintos moky
mo priemonėmis. Mokyklų to
bulinimo programos lėšos, ku
rias Lietuva sutaupys progra
mą vykdydama, bus naudoja
mos ir kitų šalies mokyklų 
aprūpinimui bei mokymo prie
monių įsigijimui. 

Nors Mokyklų tobulinimo 
programa nėra A.P.P.L.E. bend
rijos sugalvotas ir įsteigtas pro
jektas , bet MTP siekiai skirti 
pagrindinei mokyklai (5-10 
klasėms) yra labai giminingi. 
Tais siekiais ir savo patirtimi 
A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų 
talka Lietuvos švietimui), jau 
daugiau kaip 14 metų dalinasi 
su Lietuvos pedagogais. Kvie
čiame ir jus prisidėti prie šio 
kilnaus tikslo. A.P.P.L.E. P.O. 
Box 617, Durham, CT 06422. 

Paruošė 
Ri tonė Ruda i t i enė 

Pranešame, kad 

A t A 
ALGIRDAS RUZGAS, 

žinomas Lietuvos ženklų filatelistas, buvęs Čiurlionio an
samblio narys Vokietijoje, sportininkas bei patriotas ir LB 
narys (pedagogo, muziejininko, autoriaus Vinco/„Alaušo" 
ir Anelės Preikšaitės sūnus; literatės, balerinos Aliodijos 
Ruzgaitės-Vilpišauskienės bei mokytojos Dalios Ruz-
gaitės-Tamašauskienės brolis), mylimas Virginijos Rūtos 
Ruzgaitės-Udrienės, Astros-Yolandos Ruzgaitės-Bilerie-
nės ir Luko-Gintaro Ruzgo tėtė , Arūno Udrio bei Kęstučio 
Bilerio uošvis ir Dariaus-Alberto/Zita, Almio-Gerardo/ 
Claudia, Vyčio-Mariaus Udrių bei Baltijos-Teresės Udry-
tės-McGinty/Joseph brangus senelis, mirė 2004 m. gruo
džio 16 d., sulaukęs 79 metų, Švento Jono ligoninėje, 
NYC, po ištikimos priežiūros dukters Astros globoje. 

Amžinos atilsies duok mirusiam, Viešpatie. 
Palaikai bus pervežami žemiškam poilsiui į Kauną 

prie numylėtų ir per anksti karo dėka paliktų tėvų. 

Nul iūdus i šeima 

A t A 
KOSTAS EIDUKONIS 

nepriklausomos Lietuvos karininkas, iškeliavo į 
Amžiną Tėvynę 2004 m. gruodžio 24 d. 

Gimė Lietuvoje, Marijampolės apskrityje, Triobiškių 
kaime. 

Atvykęs į JAV, ilgus metus gyveno Čikagoje. 
Priklausė Ramovėnų karių organizacijai. Vėliau per

sikėlė į Tucson, AZ. 
Liūdesyje liko žmona Aldona, sūnus pulk. Įeit. Kęstu

tis su žmona Siga, trys anūkai Aleksas, Jonas ir Tomas; 
svainė Genovaitė Orlauskienė, jos sūnus Rimantas su 
žmona Ginny ir jų vaikai Kristupas, July su vyru bei 
daug giminių Lietuvoje. 

Laidotuvės 2004 m. gruodžio 27 d. iš Evergreen Kop
lyčios į Holy Hope mauzoliejų Tucson AZ. 

Liūdesyje pas i l i eka šeima, giminės i r d rauga i . 

A f A 
DANGUOLEI BUIVIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, Lietuvių fondo vadovy
bės vardu, reiškiame nuoširdžią ir gilią užuo
jautą Lietuvių fondo įgaliotiniui JUSTINUI 
BUrVTUI dėl žmonos mirties. Liūdime ir gedime 
kartu. 

Lietuvių fondo Taryba ir Valdyba 

A f A 
ALGIUI PAŠKEVIČIUI 

ARVYDUI 
mirus, seseriai DANUTEI ELSBERGIENEI 
reiškiame nuoširdžią užuojautą. 

Lietuvos Dukterų draugijos 
Melrose Parko skyrius 

A t A 
JONUI LISAUSKUI 

išėjus j Viešpaties namus, nuoširdžiai užjau
čiame jo motiną JANINĄ LISAUSKIENĘ, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo parapijos choro gies
mininkę. 

Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
parapijos choras Čikagoje 

Remkite ir platinkite 

katalikišką spaudą 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE METŲ ŽMONES SPAUDOS APŽVALGA 

LIETUVIŲ OPERA kviečia sutikti 
Naujuosius metus Jaun imo cen
tre, Čikagoje. 7:30 v.v. - koktei
liai, 8:30 v.v. Racine Deli šei
mininkių paruoš ta vakarienė. 
Svečius l inksmins nuotaikinga 
Algimanto Barniškio šokių 
kapela. Vidurnaktį iškilmingai 
sut iks ime Naujuosius , o po 
sveikinimų ir linkėjimų svečių 
lauks šaltų ir šiltų patiekalų 
bufetas ir sa ldumynai . Visą 
naktį vyks šokiai. Dėl rezervaci
jų skambinti Vaclovui Momkui 
tel . 773 -925 -6193 , arba jo 
padėjėjui Jurg iu i Vidžiūnui, tel. 
773-767-5609. 

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

PAL. JURGIO MATULAIČIO mi
sijoje gruodžio 31 d. 7 v.v. -
padėkos šv. Mišios. Sausio 1 d. -
šv. Mišios 8 v.r. ir 7 v.v. 

DR. BRONIUS KAZĖNAS, va
dovavęs keletą metų St. Pe-
tersburgo Lietuvių klubo chorui 
iš šių pareigų pasi traukė. Klubo 
valdyba kreipias i į muzikus, 
ypat ingai pens in inkus , ga
linčius vadovauti chorui ir no
rinčius visam laikui arba bent 
žiemos mėnes i ams persikelti 
gyventi į saulėtą Floridą. Dėl 
sąlygų skambinti telefonu klubo 
pirmininkei Angelei Karnienei, 
tel . 727-347-3717, e -paš tas : 
AnKarnius @aol.com. 

ZIONO LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
parapijoje, penktadienį, gruo
džio 31 d. Naujų metų išva
karėse , 6 v.v. pamaldos an
glų kalba su šventa vakarie
ne. 

GRUODŽIO 30 D., 9 V.R. Pietų 
Bostono lietuvių piliečių klube 
ruošiamas JAV Lietuvių jauni
mo sąjungos metinis suvažiavi

mas . Suvažiavimo programa 
įdomi ir turininga, o vakare lau
kia l inksma vakaronė. Išsa
mesnę informaciją suteiks Aras 
Matt is : mattis@students.uiuc. 
edu, arba tel. 217-359-2276. 

GRUODŽIO 31 D. kviečiame 
sut ik t i 2005-uosius me tus 
Pasaulio lietuvių centro ruošia
mame pokylyje, kuriame gros 
broliai E. ir V. Švabai, maistą 
ruoš Bravo LTD. 8 v.v. - kok
teiliai , 9 v.v. - vakarienė. 
Norint iems užsisakyti vietas, 
skambinti I. Kazlauskienei, tel. 
630-257-8346 , arba V. Gvil-
dienei, tel . 630-271-9136. 

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

ŠAUKIAMAS VASARIO 16-OSIOS 
gimnazijos buvusių mokinių 
suėjimas, kuris įvyks 2005 m., 
vasario 24 d., Lietuvių klube, 
L i thuan ian Hali, 4880 46 th 
Ave. North Saint Petersburg, 
FL 33714, tel. 727-525-5924. 
Planuojamas susipažinimo va
karas , iškilminga vakarienė ir 
šokiai. Dėl dalyvavimo prašome 
p raneš t i Valei Majauskaitei 
Weinhoefer, 8421 29th Street 
East , Parish, FL 34219, tel. 
941-776-3634, arba Vytautui 
Biretai, 199 Sylvan Ave., To
ronto, ON. MIE 1A4, Canada, 
tel. 416-261-4312, el-paštas: 
vbireta@rogers.com. 

MARIA AUKŠTESNIOJI MOKYK
LA kviečia mergaites, baigusias 
8 skyrių, mokytis Maria aukš
tesniojoje mokykloje. Stoja
masis egzaminas bus 2005 m. 
sausio 8 d., 8 v.r. Su savimi 
reikia turėti du antro numerio 
pieštukus ir stojimo mokestį. 
Dėl informacijos skambinti 
773-925-8686 ext.l81. 

PRANEŠAME, kad Lietuvos 
Dukterų raštinė bus uždaryta 
iki sausio 4 d. 2005 m. 

Skelbimų skyrius 
Tel. 1 773-585 9500 

Mūsuose jau tradicija tapo 
smagus renginys - „Metų žmo
gaus" rinkimai. Juos - labiau
siai žmonių mėgiamus ir nu
sipelniusius - renka įvairios 
organizacijos, laikraščiai, tele
vizijos... 

Gruodžio 18 d. Balzeko 
lietuvių muziejus jau 38 kartą 
išrinko „Metų žmogų" - Lietu
vos Respublikos ambasadorių 
JAV ir Meksikoje Vygaudą 
Ušacką. 

Norėtųsi paminėti dar vie
ną asmenį, šiais metais nomi
nuotą populiariausiu žmogumi. 
Tai Amerikos lietuvių televi
zijos išrinktas „Metų žmogus" 
- Švč. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos kunigas Rim
vydas Adomavičius. 

Rimvydas labai mėgiamas 

Kartą žmogus seno medžio 
plyšyje pastebėjo kokoną. Jam 
bežiūrint, kokonas praplyšo. 
Žmogus ilgai stebėjo, kaip pro 
mažą plyšelį stengiasi išlįsti 
drugelis. 

Laikas ėjo, drugelį lyg ir 
apleido jėgos, plyšys vis buvo 
per mažas. Atrodė, kad drugelis 
padarė viską, ką galėjo, bet jo 
jėgos išsiveržimui į laisvę buvo 
per menkos. Žmogus nusprendė 
drugeliui padėti: jis išsitraukė 
peiliuką ir perpjovė kokoną. 
Drugelis tuoj išrėpliojo. Bet jo 
kūnelis buvo gležnas, jo spar
neliai buvo silpni ir neišsivystę. 
Drugelis juos vos judino. Žmo
gus stebėjo toliau, tikėdamasis, 
kad drugelis tuoj tuoj išskleis 
sparnus ir nuskris. 

Deja, taip neatsitiko! Visą 
likusį gyvenimą drugelis rėp
liojo žeme, sunkiai vilkdamas 

Kun. Rimvydas Adomavičius organizuotoje meno darbų parodoje. 

savo parapijiečių, ir ne tik jų. 
J is organizuoja labdaringus 
vakarus , kultūrinius rengi
nius, poezijos vakaruose skaito 

savo poeziją, yra aistringas 
teatro mylėtojas ir apskritai -
įdomus žmogus. „Draugo" 
redakcija nuoširdžiai sveikina 

SVEIKINIMAS 
savo silpnus, neišsiskleidusius 
sparnus. J i s taip ir nepakilo. 

Žmogus norėjo padėti, ta
čiau nežinojo, kad pastangos 
lendant pro siaurą plyšį plaš
takei būtinos. Tik taip jos krau
jas iš kūno patenka į sparnus, 
kad jie galėtų išsiskleisti, kad 
peteliškė galėtų skristi. Gyve
nimas vertė plaštakę sunkiai 
veržtis į laisvę, kad ji sutvir
tėtų. 

Juk ir mums gyvenime kar
tais labai reikalingos pastan
gos. Gyvendami be sunkumų 
mes husilptume, nebūtume 
stiprūs. O silpni negali skristi... 

Mes prašėme Viešpaties 
stiprybės, o gyvenimas mums 
davė... sunkumus, kad juos 
įveikdami taptume stiprūs. 

Mes prašėme išminties, o 
gyvenimas mums davė proble
mas, kad jas įveikdami moky

tumėmės. 
Mes prašėme turtų, o gyve

n imas mums davė jėgas ir 
protą, kad galėtume dirbti. 

Mes prašėme sugebėjimo 
skristi , o gyvenimas mums 
skyrė kliūtis, kad įveiktume. 

Mes prašėme meilės, o 
gyvenimas mums siuntė žmo
nes , kuriems mes galėtume 
padėti įveikti jų problemas. 

Mes prašėme gerovės, o 
gyvenimas davė mums gali
mybes. Mes negavome nieko, ko 
iš Viešpaties prašėme, bet 
gavome viską, ko mums reikia. 

Šv. Kalėdų Viešpaties žvaigž
dė tenušviečia jūsų kelius. 
Tegul jūsų siekius, mintis ir 
darbus lydi sėkmė, aplinkinių 
meilė ir Dievo palaima per visus 
ateinančius Naujus metus. 

Kun . R imvydas 
Adomavič ius 

99 Draugo" knygynėlyje 

Čikagos lituanistinės mokyklos 
mokiniai piešia 

„Draugo" knygynėlis siūlo 
įsigyti vaizdo juostą „Pažaislio 
vienuolyno idilės". Ši vaizdo 
juosta apima 330 metų istorinį 
laikotarpį ir parodo nuostabią 
architektūrą bei baroko stiliaus 
meno freskas, at l iktas garsių to 
meto italų menininkų. 

Scenarijaus autorė - Nijolė 
Baužytė. Režisierius - Virgi
lijus Kubilius. 

Pažaislio vienuolynas 2006 
m. bus į t rauktas į UNESCO 
(Jungtinių tau tų mokslo ir me
no org.) paveldą, kaip architek
tūros ir baroko meno paminklas. 

Vaizdo juostos kaina 20 dol. Trukmė 55 minutės. Norintieji įsi 
gyti, skambinkite į „Draugo" knygynėlį, tel. 773-585-9500. 

SKELBIMAI 

•PIGIAUSLA — N E 
PATBOMIAUSIA! Kortelės daž
nai nesuveik ia . Paskut inės 
minutės nu t rupa . O kaip su 
bendrovėmis, kurių centrinės 
net ne JAV ir siūlo „ypatingus 
įkainius" 0 Dažniausiai tai 
pras tas internetinio tipo, o ne 
telefoninis ryšys. Prot ingas 
var totojas renkasi ameri
kiečių firmą (įst. 1993 m.> 
LITCOM. J Lietuvą iš namų 
ar mobilaus telefono TIK 11,9 
et., o JAV — 4,9 et. Jokių 
mėnesinių mokesčių, jokių 
papildomų kodų. Išklotinę 
gauna te su savo vietine 
sąskaita. Registruokitės lietu
viškai 708-386-0556. Tau
pykite šiandien su LITCOM! 
Dėmesio! Jkainis galioja tik 
naujiems kl ientams ' 

K U LT U R C) 9 
BARAI 2004 

KULTŪROS BARAI 
„Kultūros barai" - žurnalas 

apie kultūrą, filosofiją, filologiją, 
Lietuvos istoriją, grožinę litera
tūrą, eseistiką, dailę, teatrą ir t.t. 

Šio, 2004 m. 11 nr., žurnalo 
„Rūpesčių ir lūkesčių" skiltyje 
spausdinamas įdomus Bernardo 
Gailiaus straipsnis „Žiniasklaida 
ir teisingas teismo procesas", 
kuriame rašoma apie žiniasklai-
dos įtaką visuomenės procesams. 

Skiltyje „Kūryba ir kūrėjai" 
spausdinami Tomo Venclovos 
eilėraščiai bei pašnekesys su 
poetu Italijoje, straipsnyje „Rašyti 
eiles galima tik gimtąja kalba". 

„Iš pasaulio į pasaulį" skiltis svarsto apie stereotipus ir euro
pietiškumą. Antanas Samalavičius „Tautiniai stereotipai ir jų 
veikla". 

„Laikai ir žmonės" skiltyje Mykolas Drunga prisimena Vladą 
Jakubėną. O štai „Visai nejuokinguose skaitiniuose" Krestencija 
Šurkutė tiesiai iš vaškinių figūrų sostapilio parašė pirmąją lietu
višką pjesę „Kėdžių medžioklė su varovais". 

SKAUTŲ AIDAS 
Lapkričio - gruodžio mėnesio 

„Skautų aidas" rašo apie Lie
tuviškos skautijos gimtadienį, 
kuris lapkričio 1 d. įvyko Vil
niuje, „Vytauto" gimnazijoje. 

Šiame, 2004 m. žurnalo 6 nu
meryje paminėti spaudos metai, 
aprašant skautiškus spaudos lei
dinius. 

Kaip visuomet - akimirkos iš 
skautų gyvenimo įvairiuose JAV 
ir Kanados lietuvių telkiniuose, 
bei Ritonės Rudaitienės straips
nis apie LSS archyvą-muziejų 
bei jo vadovą v.s. fil. Sigitą Miknaitį. 

/ 

I LAISVĘ 
Redaktorė Aldona Žemaitytė 

„Redaktoriaus pastabose" minti
ja apie Seimo rinkimus, partijų 
rinkiminius pažadus ir prasi
dėjusias postų dalybas. 

Skiltyje „Laikas ir idėjos" 
Dalia Čiočytė rašo apie J. Aistį 
straipsnyje „Krikščioniškieji Jo
no Aisčio poezijos motyvai". 

Skiltis „Lietuvos kultūra" 
primena apie liepos 7 d., Min
daugo karūnavimo dieną, Vil
niaus Žemutinės pilies Senojo 
arsenalo rūmuose atidarytą 
ilgalaikę parodą „Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės Valdo
vų rūmų radiniai". „Praeitis ir dabartis" rašo apie lietuvišką 
spaudą Austrijoje 1945-1948 m. 

Vincentas Uždavinys „Knygų lentynos" skiltyje rašo-straipsnį 
„Sutartis su savimi, arba politinis Andriaus Kubiliaus veidas", 
kuriame recenzuoja Andriaus Kubiliaus knygą „Kodėl krepšinis 
Lietuvoje gražesnis už politiką". 

Parengia Vita l i ja P u l o k i e n ė 

„SEKLYČIA" PAGERBĖ SAVO 
DARBUOTOJUS 
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Darbuotojų pagerbimą su
manė a+a Birutė Jasaitienė ir 
jos pradėtas darbas yra tęsia
mas. Dabartinis Socialinių rei
kalų tarybos pirmininkas 
Juozas Polikaitis šią tradiciją 
tęsia toliau. 

Pobūviui vadovavo Elena 
Sirutienė, einanti „Pensininko" 
redaktorės, administratorės ir 
popiečių parengimo vadovės 
pareigas. Elena Sirutienė pa
kvietė Socialinių reikalų tary
bos pirmininką, inž. Juozą Poli-
kaitį pasveikinimui visų susi
rinkusių. J. Polikaitis pabrėžė, 
kad nors šiai įstaigai neseniai 
vadovauja, bet yra gerai susi
pažinęs su jos darbais. Darbų 
pasisekimas labai priklauso 
nuo jos darbuotojų, todėl jam 
malonu matyti dalį savanorių ir 
talkininkų, atvykusių į pasi
svečiavimą. Tarybos pirminin
kas išreiškė padėką Elenai 
Sirutienei taip pat dėkojo 
Rasai, „Seklyčios" restorano ve
dėjai, už jos išmaningą vado
vavimą šio restorano darbuoto
joms. Dėkojo raštinės vedėjai 
Birutei Podienei. dirbančiai jau 
keliolika metų. Per jos raštinės 
duris praeina daug „trečiosios 
bangos" asmenų su įvairiais 
klausimais. Birutė Podienė 
atsako į klausimus, bei atlieka 
kitus patarnavimus. 

„Seklyčia": be savanorių ir 
talkininkų negalėtų išsilaikyti, 
todėl Tarybos pirmininkas iš
reiškė giliausią padėką visiems, 
kas kuo nors prisideda prie 

„Seklyčios" išlaikymo. 
Lietuvių bendruomenės pa

daliniui priklausantis Sociali
nių reikalų skyrius po „savo 
sparnu" yra , dar p r ig laudęs 
kelias šalpos organizacijas. J. 
Polikaitis dėkojo šių organizaci
jų pirmininkams už nuoširdų 
bendradarbiavimą. T a i p pa t 
dėkojo Vytautui Paskui už ben
dradarbiavimą tva rkan t pinigi
nę atsakomybę su valdžios 
įstaigomis. 

Sukalbėjus pa la imin imo 
maldą, prieita prie pasisvečia
vimo. Šį sykį r e s to rano šei
mininkėms nereikėjo darbuotis 
prie karštų pečių, valgius pa
ruošė kitos virėjos. 

Po linksmo pabendravimo, 
buvo pravesta loterija, kuriai 
dovanas parūpino „Kalėdų 
senelis". Loteriją pravedė daini
ninkė Aldona Pankienė, pasaky
dama pritaikytą šiam vakaru i 
eilėraštį. Laimėjo beveik visi. 

Susirinkusių vardu padėką 
už pakvietimą paboti visiems 
kartu, išsakė A. Paužuolis , pa
brėždamas, kad ne valgis svar
bu, bet įvertinimas savanorių ir 
darbuotojų už jų p a s t a n g a s 
„Seklyčios" gerovei. 

Asmenys, dirbantieji „Sek
lyčios" restorane, darbų vedėjai 
Rasai įteikė kalėdinių gėlių. Po 
šio malonaus pabendrav imo , 
palinkėję vieni ki t iems ir šei
moms nuotaikingai praleist i šv. 
Kalėdų šventes, išsiskirstėme į 
savo namus. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 
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