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Šiame 
numeryje: 
Arterijų priskretimas, 
didžiausias insulto 
pavojus. AIDS apsauga 
i r Bažnyčios principai. 
Gali kilti pasaulinė 
paukščių gripo 
epidemija. 

2psl. 

Religiniai simboliai. 
Kam rūpi valstybes 
tikslai ir pirmenybės? 

3psl. 

Skaitytojų laiškai. 
Žalianykšcio skiltis. 

4 psl. 

Skaudžios AIDS 
statist ikos 
fotografijose. LR 
garbės konsulatas 
a t idarytas Houston,TX. 

5 psl. 

J C nar ių ir rėmėjų 
susirinkimas. Naujas 
internet inis puslapis, 
Verbų sekmadienio 
susikaupimas. 

6 psl. 

* Dvideš imtą k a r t ą sek
m a d i e n i Los Angeles (JAV) 
vykusiame mara tone distan
ciją baigė 12, 410 vyrų ir 7,576 
moterys. Antrąją vietą tarp mo
terų r̂ ei keturioliktąją bendro
joje įskaitoje užėmė Živilė Bal
čiūnaitė. Lietuvos bėgikės lai
kas — 2 valandos 28 minutės ir 
10 sekundžių — antras geriau
sias jos rezultatas per visą 
sportininkės karjerą. Sekma
dienį nugalėtoja tarp moterų 
tapo rasė Liubov Denisova. _ 

* Suomijo je v y k s t a n 
čiose p a s a u l i o or ientavimo
si sporto slidėmis pirmenybė
se pirmadienį moterų ilgojoje 
(18.1 km) distancijoje penkio
likta finišavo Ramunė Arlaus
kienė (1 vai. 24 min. ir 9 sek.). 
Dvidešimt aštuntąją vietą už
ėmė Jolanta Šulčienė (1:39:58), 
o Daiva Morkūnienė nebaigė 
distancijos. 

* Dv ideš imt s e p t i n t ą 
p r a l a i m ė j i m ą 58-ose JAV 
NBA reguliariojo sezono 
rungtynėse patyrė antrąją vie
tą Rytų konferencijos Centri
niame pogrupyje užimanti Cle-
veland „Cavaliers" komanda su 
Žydrūnu Ilgausku. Sekmadienį 
namuose „Cavaliers" krepši
ninkai 82:102 turėjo pripažinti 
Miami „Heat" komandos pra
našumą. Lietuvis aikštelės šei
mininkams pelnė 22 taškus, po 
krepšiais Ž. Ilgauskas atkovojo 
9 kamuolius, atliko rezultatyvų 
perdavimą, surinko 3 pražan
gas. 

į 

Naujausios 
žinios 

i , i 

* P rez iden tu i nuspren
dus nevykti \ Maskvą, l ieka 
neaišku, ar kas nors atstovaus 
Lietuvai. 

* Lietuvoje lankosi JAV 
Oro gynybos kolegijos studen
tų delegacija. 

* Mokesčių inspekcija iš 
Vi ln iaus banko reikalauja 21.2 
mln. litų. 

Va l i u tu santykis 
1 USD — 2.610 LT 
1 EUR — 3.452 LT 

Prezidentas Valdas Adamkus į Maskvą nevyks 

Valdas Adamkus skelbia savo sprendimą. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr 

Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — 
Prezidentas Valdas Adamkus 
pareiškė nevyksiąs į Maskvą 
dalyvauti gegužės 9-ąją Krem
l iaus rengiamame pergalės 
prieš nacistinę Vokietiją 60-me-
čio minėjime. 

Šį sprendimą šalies Vadovas 
paskelbė pirmadienį. Jo pareiš
kimas buvo tiesiogiai transliuo
jamas per nacionalinį radiją. 

Apie sprendimą nevykti į 
Maskvą ir šio sprendimo moty
vus V. Adamkus informavo Ru
sijos prezidentą Vladimir Putin, 
perdavęs laišką su atsakymu 
pirmadienį Prezidentūroje apsi
lankiusiam Rusijos ambasado
riui Lietuvoje Boris Cepov. 

„Antihitlerinės koalicijos 
pergalė prieš fašizmą yra svarbi 
Europai ir visam pasauliui. Šios 
pergalės šešiasdešimtmetį mi
nės visos tautos, patyrusios An
trojo pasaulinio karo siaubą ir 
netektis. Ypač didelę netektį ir 
kainą už šią pergalę sumokėjo 

rusų tauta, taip pat baltarusiai, 
ukrainiečiai, žydai, kitos Euro
pos tautos, tarp jų, žinoma, ir 
Lietuva. Todėl aš ypač gerai su
prantu visų jausmus. Prabėgę 
metai neišdildys šių netekčių", 
kalbėjo prezidentas. 

Jis pažymėjo, kad Antrasis 
pasaulinis karas Lietuvoje pa
liko itin gilias žaizdas. 

„Okupacijos tremtys ir įka
linimai, baisi Holokausto trage
dija, koncentracijos stovyklos, 
priverstinė emigracija — tai 
skaudžiausias totalitarinių reži
mų smūgis lietuvių tautai. Dau
giau kaip 350,000 žmonių, o tai 
— dešimtadalis Lietuvos, buvo 
įkalinta, išvežta į GULAG'o la-

f erius ar nužudyta Lietuvoje, 
ie nusikaltimai mūsų krašte 

vyko ir jau oficialiai pasibaigus 
žiauriausiam žmonijos istorijo
je karui. Lietuvos vardas 50-iai 
metų buvo ištrintas iš Europos 
žemėlapio. Turbūt nerasime 
Lietuvoje šeimos, kuri būtų iš

vengusi netekčių ir sukrėtimų". 
„Gerai suvokdamas šią isto

rinę tautos patirtį ir įvertinęs 
visuomenėje vykusias diskusi
jas, nusprendžiau gegužės 9-ąją 
likti Lietuvoje, su tauta. Čia, 
Lietuvoje, deramai pagerbsime 
karo didvyrius, nulenksime gal
vas atmindami visus žuvusiuo
sius. O aiškintis, kur teisingiau 
paminėti Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigą, daugiau nebeturėtu
me", sakė V. Adamkus. 

Taip pat jis teigė t ikintis , 
jog Rusijos žmonės supras šį 
sprendimą ir „mes kar tu kursi
me taikios ir atviros Europos 
ateitį". 

Pirmadienį Estijos prezi
dentas Arnold Ruutel taip pa t 
paskelbė, kad nevyks į Maskvą. 

Tuo t a rpu pa r l amen ta rų 
nuomonės dėl V. Adamkaus pa
skelbto sprendimo nevykti į 
Maskvą išsiskyrė: vieni šį 
sprendimą sveikina, kiti — pei
kia. 

„Sveikinu prezidentą, to ir 
tikėjausi. Tai yra Sąjūdžio ir 
Kovo 11-osios dvasią atitinkan
t is sprendimas. Džiaugiuosi 
kar tu su visais, kuriems Lietu
vos garbė didesnė vertybė nei 
pataikavimas ar keliaklupsčia
vimas", sakė par lament inės 
opozicijos vadovas konservato
rius Andrius Kubilius. 

„Tai — teisingas žingsnis. 
Karas mums kaip valstybei ge
gužės 9-ąją, deja, nesibaigė, ir 
švęsti mums Maskvoje nėra ko", 
prezidento sprendimą komenta
vo opozicinės l iberalcentristų 
frakcijos Seime seniūnas Algis 
Čaplikas. 

Tačiau ne visi patenkint i 
prezidento sprendimu. 

„Aš ir toliau manau, kad 
prezidentui reikėjo vykt i į 
Maskvą pagerbti milijonus žu
vusiųjų kovoje su fašizmu", sakė 
NATO reikalų komisijos pirmi
ninkas socialliberalas Vaclavas 
Stankevičius. 

L. Donskis: prezidentas pasielgė 
taip, kaip reikalauja demokratinės 

visuomenės orumas 
Vilnius, kovo 7̂ d. (ELTA) 

— Prezidentas Valdas Adam
kus , apsisprendęs nevykti į 
Maskvą, nepaisant brutalaus 
Rusijos spaudimo, pasielgė taip, 
kaip reikalauja nepriklausomos 
valstybės ir demokratinės vi
suomenės orumas. 

Taip valstybės vadovo 
sprendimą nedalyvauti perga
lės prieš nacių Vokietiją 60-me-
čio minėjime Maskvoje pirma
dienį vertino Vytauto Didžiojo 
universiteto politikos mokslų ir 
diplomatijos inst i tuto (VDU 
PMDI) direktorius profesorius 
Leonidas Donskis. 

Profesoriaus teigimu, politi
nė ir diplomatinė atmosfera, su
siklosčiusi svarstant gegužės 9-
osios minėjimo Maskvoje klau
simą, nebuvo palanki Baltijos 
šalims, ir šiomis aplinkybėmis 
V. Adamkaus sprendimas buvęs 
natūralus ir logiškas. 

„Prezidento sprendimas 
man atrodo logiškas. Valstybės 
vadovas negali neatsižvelgti į 
visuomenės balsą. O debatai ap

link šią problemą parodė, kad, 
net jei būtų nuspręsta vykti į 
Maskvą, atsižvelgus į šiai ke
lionei pritariančios visuomenės 
dalies — greičiausiai mažumos 
— balsus, V. Adamkus ignoruo
tų didelę visuomenės dalį, ko 
gero — daugumą, kuri neprita
rė tokiam žingsniui. Šiuo atžvil
giu prezidentas išvengė savo 
tautos ignoravimo, sutikdamas 
su vyraujančia visuomenės nuo
taika", pažymėjo L. Donskis. 

Jo teigimu, kai visuomenė 
išsiskaidžiusi, neišvengiamai 
kyla grėsmė, kad bet kuris 
aukščiausiu lygiu pri imamas 
sprendimas gali reikšti dalies 
visuomenės nuomonės ignoravi
mą. Tokiais atvejais, anot VDU 
PMDI direktoriaus, reikia vado
vautis šviesuomenės — kultūri
ninkų, akademinės sferos žmo
nių, politikos komentatorių — 
vieša pozicija. 

„Kai visuomene fragmen-
tuota. negalima nesiskaityti su 
labiausiai informuota ir pagrįs
ta pozicįja. Nukelta į 5 psl. 

Sujaudinti kraujo veži nugalėjusių ir tebekovojančių su šia liga vaikų istorijų, šeštadienį LNK televizijos muzikos ir publicistikos laidos „Gerumo diena" 
žiūrovai Vilniaus universiteto vaikų ligoninės onkohematologijos skyriui paaukojo daugiau nei 1,700,000 litų. įkvėpti vaikų didvyriškumo, LNK studi
joje laidų herojus sveikino ir dovanomis džiugino politikai, verslininkai, žurnalistai. Mažuosius ligonius aplankė ir premjeras Algirdas Brazauskas su 
žmona Kristina (nuotr.). Vaido Kopūsto (ELTA) nuotr 

„Durn ių laivą" V, Landsbergis v a d i n a k e r š t u |AV žydų bendruomenės vadovas nepatenkintas 
prokuratūros sprendimu 

Vilnius, kovo 7 d. (ELTA) 
— Teisminio nagrinėjimo objek
tu tapusį Vytauto Petkevičiaus 
,.bestselerį" „Durnių laivas" 
europarlamentaras Vytautas 
Landsbergis laiko kerštingu 
sąskaitų suvedinėjimu už tai, 
kad jo autorius prieš 17 metų 
netapo Lietuvos nepriklauso
mybės sąjūdžio vadovu. 

„Žmogus, keršydamas 
man. Šmeižia mano mirusį tė
vą, kad tik man būtų blogiau", 
pirmadienį surengtame Vil
niaus miesto 1-osios apylinkės 
teismo posėdyje kalbėjo V. 
Landsbergis. 

J i s neslepia, kad dėl patir
tos moralinės žalos pateiks ir 
civilinį ieškinį. V. Landsbergio 
teigimu, tai turėtų būti didelis 
ieškinys, nes iš mažų baudų lei
dyklos tik juokiasi, o 2003 m. 
išleisdama skandalingąja V. 
Petkevičiaus knygą, leidykla 
„Politika" uždirbo labai daug. 

Bylos duomenimis, V. Pet
kevičius tyčia apšmeižė mirusį 
asmenį — Lietuvos valstybės ir 
visuomenės veikėją Vytautą 
Landsbergį-Žemkainį — pa
skleisdamas melagingus, neati
tinkančius tikrovės, prasima
nytus ir jį žeminančius teigi
nius knygoje „Durnių laivas". 

Knygos ..Durnių laibas" autorius r; 
advokatu Vytautu Sviderskiu. 

Kaip aiškino V. Landsber
gis, knygoje daug dvigubo šmei
žimo pavyzdžių, nes į jo mirusio 
tėvo lūpas rašytojas įdeda žo
džius, kurių šis niekada nesakė 
Ypač tendencingai, anot V. 
Landsbergio, iškraipoma jo tėvo 
kalba 1988 m. spalio 7 d., kai 
Gedimino kalne po ilgos per
traukos buvo iškilmingai iškel
ta trispalvė. „Ačiū Dievui, ta tė
vo kalba yra išlikusi", pridūrė V 
Landsbergis. 

Vilnius, kovo 7 d. (BNS) — 
JAV žydų komiteto Europos rei
kalų direktorius Andrew Baker 
nepatenkintas, kad Generalinė 
prokuratūra nutraukė ikiteis
minį tyrimą dėl dienraštyje 
„Respublika" spausdintų, kaip 
manoma, antisemitinių publi
kacijų. 

Tai po pirmadienį vykusio 
prezidento Valdo Adamkaus ir 
A. Baker susitikimo sakė Lietu
vos žydų bendruomenės pirmi
ninkas Simonas Alperavičius. 

Anot prezidento atstovės 
spaudai Ritos Grumadaitės, ša
lies vadovui Generalinės proku
ratūros padaryta išvada kelia 

abejonių. 
„Šalies vadovo manymu, ne 

visos teisinės priemonės buvo 
išnaudotos šiam tyrimui. Todėl 
apie tai šiandien rytą sužinojęs 
prezidentas paragino Preziden
tūros kanceliarijos teisininkus 
detaliau susipažinti su šiuo ty
rimu ir pateikti savo išvadas, 
motyvus ir pagrįstumą to spren
dimo, kurį priėmė Generalinė 
prokuratūra", sake R. Gruma
daitė. 

Generalinė prokuratūrą iki
teisminį tyrimą del pernai dien
raštyje „Respublika" išspaus
dintų antisemitinių publikacijų, 
kurios sukėlė atgarsį ne tik Lie

tuvoje, bet ir Izraelyje bei Eu
ropos Parlamente, nut raukė va
sario pabaigoje. 

Ikiteisminis tyrimas buvo 
pradėtas 2004 m. kovą pagal 
Baudžiamojo kodekso 170 
straipsnio 1-ąją dalį, numatan
čią atsakomybę už kurstymą 
prieš bet kokios tautos, rasės, 
etninę, religinę ar kitokią žmo
nių grupę. Visuomenės atstovai, 
politikai, užsienio diplomatai 
dienraščio redaktoriaus Vito 
Tomkaus rašinių ciklą „Kas val
do pasaulį?", iliustruotą žydo ir 
gėjaus karikatūromis, apibūdi
no kaip kurstančius antisemi
tizmą ir nepakantumą gėjams 

Mykolo Ambrazo 'ELTA) nuotr 

V. Landsbergio tvirtinimu. 
Sąjūdžio kūrimosi mėnesiais V. 
Petkevičius „turėjo svajonę, 
kad jis taps šio judėjimo vado
vu, o gal net ir visos Lietuvos 
vadovu, ir, kai šios ambicijos li
ko nepatenkintos, prasidėjo 
kerštas". 

Ikiteisminis tyrimas dėl 
knygoje skelbiamų teiginių 
2003 m. spalio 17 d. buvo pradė
tas politiko V. I^andsbergio ir jo 
brolio Nukelta į 5 psl. 

Kubil ius: part i jos pimquc aaf; naudoti kaip nor i 
Vilnius, kovo 7 d. (ELTAi — 

Opozicijos vadovas *Andrius Ku
bilius tvirtina, jog kovo 11-osios 
šventei 70,000 litų ketinanti iš
leisti Tėvynės sąjunga didesnę 
pinigų dalį yra gavusi kaip pa
ramą. Be to, partijoms esą nėra 
pasakyta, ką daryti su joms ski
riamais pinigais iš valstybės 
biudžeto. 

..Tai ne vien mokesčių mo
kėtojų pinigai, nes turime ir pa

ramos, o parama iš įvairių kitų 
subjektų sudaro didesnę dali 
nei mokesčių mokėtojų pinigai. 
Antras dalykas, kad iki šiol nie
kas nesužiūredavo, ką partijos 
už tuos pinigus gali ir turi dary
ti", kalbėjo A. Kubilius. 

Partijos vykdantysis sekre
torius Arūnas Keserauskas pa
tvirtino, jog visus renginius fi
nansuos Tėvynes sąjunga ir su 
ja susijusi visuomeninė organi

zacija „Konservatyvioji ateitis". 
„Šiuo metu Tėvynės sąjunga 
pakankamai gerai laikosi. Dalis 
bus padengta per partiją, o kita 
dalis — per 'Konservatyviąją 
ateitį", tvirtino A. Keserauskas 

Kaip sakė A. Keserauskas, 
daugiausia lėšų — apie 50,000 
litų — pareikalaus kovo 10 d. 
„Forum ' Palace" vyksiantis 
šventinis ir nepolitinis rengi
nys. Nukelta į 5 psl. 
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SVEIKATOS KLAUSIMAIS 
ARTERIJŲ PRISKRETIMAS — 

DIDŽIAUSIAS INSULTO PAVOJUS 
lONAS ADOMAVIČIUS 

Naujas automobilis, kaip ir 
sveikas kūnas, yra pajėgi maši
na. Kiekviena naujo automo
bilio dalis veikia reikiamai. 
Tačiau kiek pavažinėjus mašina 
pradeda gesti, senti: metalas 
pradeda rūdyti, vamzdeliai ima 
priskresti, dulkės ir nesudegu
sios degalų dalys apdengia 
mašinos dalis. 

Žinoma, mašina gali būti 
pataisyta, beveik kiekviena 
neveikianti jos dalis gali būti 
pakeista veikiančia. Jei gerokai 
apgenda mašina, ji gali būti 
pakeista nauja. 

Taip elgiamasi su kiekviena 
mašina: nuo paprasčiausio sku
timosi įrankio iki sudėtingiau-
sio kompiuterio. Mašinos yra 
pagamintos žmogaus, todėl jos 
gali būti pakeistos naujais mo
deliais. 

Žmogaus kūnas yra irgi 
mašina, t ik nepalyginamai su
dėtingesnė už automobilį. Žmo
gaus kūnas irgi sensta ir žmo
gus turi gyventi su senstan
čiomis kūno dalimis, neskaitant 
pavienių organų pakeitimo, 
pavyzdžiui, inksto. Praktiškai 
mes negalime pakeisti savo 
kūno dalių, taip pat negalime 
išvengti jų senėjimo, tačiau 
bent kiek pristabdyti tą ne
lemtą senėjimą — galima. Mes 
galime daug geriau prižiūrėti 
savo kūną, kurį turime visą 
savo amžių, o ne laikinai, vos 
kelerius metus, kaip kad auto
mobilį. 

Vargas t a m žmogui, kuris 
geriau supranta, kas darosi jo 
automobilio viduje negu jo 
kūne. Užsikimšusiu mašinos 
vamzdeliu labiau rūpinamasi 
negu užsikimšusią arterija. J i 
užsikemša sergant skleroze. 
Toks arterijų užsikimšimas yra 
neišvengiamas mums senstant. 
Panašiai užsikemša išsinešioju
sio automobilio vamzdeliai. 
Abiem atvejais tas užsikimši
mas atsit inka viduje — tiek 
mašinos, tiek žmogaus. Taip 

atsitinka ilgai naudojant auto
mobilį ar kūną. Liaukimės 
snaudę ir pradėkime savo kūno 
mašina daugiau rūpin t i s i š 
anksto, o ne tada, kai ji gerokai 
apgenda, ar visai į n iekus 
pavirsta. 

Štai koks jaunystėje apsnū
dusio ir per vėlai pabudusio 
pensininko l ikimas: „Mano 
ausys prastos — nešioju klausos 
aparatą. Kojos šąla per kelius ir 
a r t r i tas rankose. Kraujas 
sunkiai cirkuliuoja. Per pusiau
ją negaliu gerai išsitiesti. Ar yra 
nuo to vaistų?" 

Nė vienam nė ra k i tos 
išeities, kaip laiku pradėti sava 
sveikata rūpintis bent tiek, kiek 
mes rūpinamės savo automobi
liu. 

Sk le rozė n ė v i e n o 
n e a p l e i d ž i a 

Anksčiau ar vėliau kiek
vienas mūsų gausime didesnę 
ar mažesnę sklerozę. Tai na
tūralu, kaip ir žmogaus senėji
mas. Arterijų priskretimas y ra 
žmogaus senėjimo dalis. Kai 
arterijos visiškai p r i sk ren ta 
svarbiausiuose organuose: šir
dyje, smegenyse ir kt. , t a d a 
žmogų ištinka insultas, padidė
ja kraujospūdis a r s u t r i n k a 
inkstų veikla. 

Mes s tengiamės su lė t in t i 
sklerozės eigą visomis m u m s 
prieinamomis pr iemonėmis . 
Tame darbe nereikia nus to t i 
vilties. Tik žmogui iš jaunys tės 
reikia įprasti sveikai gyventi ir 
tinkamai save tvarkyti. 

P r i s k r e t i m a s b e 
n u s i s k u n d i m ų 

Sklerozė gali būti dar t ik 
tokia, kad ji nesudaro žmogui 
jun tamo negerumo. Taigi 
sklerozė jau gali būti, bet žmo
gus jos negerumo gali d a r 
nejausti. Ankstyva sklerozė 
smegenyse a r širdies kraujagys
lėse gali nesukelti jokių ne
gerumų nei širdyje, nei sme

genyse. Tai pradinė sklerozė, 
kuri dar nesukelia jokių jun
tamų neigiamų reiškinių. 

Tokia sklerozė be jokio 
įspėjimo (skausmo krūtinėje, 
akių aptemimo, svaigulio) gali 
priart int i staigią širdies mirtį 
ar insul tą sukel t i . Net kas 
penk tas žmogus mirš ta nuo 
širdies smūgio, neturėjęs jokių 
nus iskundimų, kur ie rodytų 
širdies arterijų priskretimą. 

K a s y r a t a s a r t e r i j ų 
p r i s k r e t i m a s 

Arteriosklerozė aplanko 
visur esančius, beveik kiek
vieną mūsiškį ir nemūsiškį, bet 
kuriuo metu. Kalkėjimo vyks
mas arterijose prasideda gana 
anksti didžiojoje arterijoje (aor
toje), — ten, dėl jos didumo 
kalkėjimas ilgai dar nesudaro 
žmogui žalos. 

Iki 30 metų to priskretimo 
greitis (tempas) esti nespartus. 
Vėliau minėtas arterijų priskre
t imas spartėja ir apima gyvy
bines širdies, smegenų ir inkstų 
ar ter i jas . Dėl pamažu vyks
tančio tų arterijų priskretimo 
(kalkėjimo), žmogus jaučias i 
visiškai sveikas. Jokio skausmo, 
jokio nepatogumo žmogus 
nejaučia. 

Riebaliniai (geltoni) sluoks
niai didėja ir sudaro plokšteles, 
kurios gerokai susiaurina vidu
tinių ir mažųjų arterijų spindį. 
Minėtose plokštelėse, be rie
balų, da r yra ir kitokių medžia
gų (pvz., kalkių). 

Gerokai susiaurėjusį arteri
jų spindį visiškai uždaro kraujo 
krešulys (trombas). Tada krau
jas negali patekt i į gyvybines 
kūno dalis, ir dėl to jos miršta. 

J e i užsikemša širdies arte
rijos, žmogų i š t inka širdies 
smūgis (miokardo infarktas — 
širdies raumens apmirimas), jei 
smegenyse — insultas. 

I n s u l t o p r i e ž a s t y s 

Dabar daug sužinota apie 
viet inės smegenų mirt ies — 
smegenų infarkto pr iežast is . 
Tos žinios j a u pradedamos 
ta iky t i minėta i smegenų ne
galei gydyti. 

Kiek sėkmingiau tvarkomi 
dėl iš kitų kūno dalių atneštų 
kraujo krešulių atsiradę sme
genyse negerumai. Tais atvejais 
leidžiami kamščius tirpiną vais
tai. Bet ir čia per daug džiūgau

ti dar nėra ko — negaudamos 
kraujo smegenys tuojau (už pus
ketvirtos ar keturių minučių) 
miršta. 

Norint geriau suprasti 
smegenų dalies mirtį suke
liančias priežastis, dabar krei
piamas dėmesys į tokius šešis 
veiksnius: 

1. Susipažįstama su arterijų 
išsidėstymu ir jų tarpusavio 
susijungimu smegenyse. 

2. Tiriami bet kokie sme
genų arterijų pokyčiai, pavyz
džiui, arteriosklerozė. Dabar tik 
retais atvejais — ne taip kaip 
anksčiau — leidžiami smegenų 
kraujagyslių spazmai. 

3. Stebima kraujospūdžio 
pokyčių — didėjimo ir mažėjimo 
— įtaka smegenų mitybai. 

4. Tiriama smegenų būklė 
esant nepakankamam deguo
nies patekimui. 

5. Domimasi kraujo pa
skirstymo reguliavimu atsira
dus "mažakraujystei. 

6. Tir iama infarkto rūšis 
(šeiminis a r hemoraginis). Jei 
smegenys krauju aprūpinamos 
tik 50 proc. — prasideda liguis
tas smegenų darbas — para
lyžius, kalbos netekimas ir kt. O 
jei minėtas kraujo patekimas 
krinta iki 15 proc. — smegenys 
miršta — nekrotizuojasi: virsta 
varškės pavidalo mase. Esant 
nors ir liguistam smegenų dar
bui, kai į smegenis patenka nuo 
50 proc. iki 15 proc. kraujo, ga
lima gydyti chronišką kraujo 
pritekėjimo nepakankamumą. 
Jei tuo laikotarpiu atsiras para
lyžius, ta i vargu ar galima bus 
a t s ta ty t i bent pakenčiamą 
smegenų darbą. Saugi riba yra 
30 proc. sumažėjęs kraujo į 
smegenis patekimas. Taigi, jei 
maždaug trečdaliu sumažėja 
smegenų mityba, t ada dar 
nebūna paralyžius, nes sme
genys neapmiršta, nors ir dirba 
nepalankiomis sąlygomis. Je i 
paralyžius pasireiškė, tai nėra 
jokios galimybės klinikai nu
statyti, kiek procentų deguonies 
(kraujo) mažiau patenka į ligo
nio smegenis. Todėl kiekvieno 
paralyžiaus atveju reikia kuo 
geriausiai ir kuo intensyviau
siai gydyti kiekvieną ligonį ilgą 
laiką. Taip elgdamiesi mes 
tikime, kad šiuo atveju sme
genų mitybos sutrikimas dar 
nėra beviltiškas, kad dar tą 
smegenų mitybą galima at-

LEISKIT PALIESTI JŪSŲ ŠIRDIS 
RASA ŽEMAITIENE 

Visą dieną, beveik Kalėdų 
išvakarėse, vienoje Kauno ka
vinėje vyko gana neįprastas 
reginys. Stalą puošė didžiulis 
tortas su Lietuvos trispalve ir 
balandžiu, aplinkui sėdėjo neį
galūs, bet smagiai nusiteikę 
vaikai ir jų tėveliai, o grojo 
Lietuvoje puikiai žinoma 
muzikos grupė „16Hz*. Po kiek 
laiko gitaros buvo jau vaikų 
rankose, o muzikantai smagiai 
plojo, šypsojosi ir mažyčių vaikų 
pirštelius dėliojo ant stygų. 
Visas šis linksmas renginys 
buvo dar ir filmuojamas. Tiesą 
sakant, būtent dėl filmavimo ir 
buvo sukviesta visa graži kom
panija, kurioje buvo galima 
matyti ir dar du labai smagiai 
nusi teikusius žmones — tai 
Santar iškių universitetinių 
medicinos klinikų vaikų ortope
dijos skyriaus vedėją Kęstutį 
Saniuką ir gydytoją Dalią 
Galvydienę. Savo darbui atsi
davę medikai, rado laiko atvyks
ti į Kauną ir dalyvauti įdo
miame projekte. 

„Šitaip linksmai mes beveik 
ketur ias valandas filmavome 
vaizdo kiipą. Idėja jį sukurti 
prasidėjo nuo dainos. Nuolat 
galvojame, kaip galėtume 
padėkoti tiems žmonėms iŠ 
Amerikos, kurie deda tiek daug 
pastangų, kad mūsų vaikai 
pasveiktų — 'Lietuvos vaikų vil
t ies ' organizacijai ir visiems 
geros valios Amerikos žmo
nėms Sugalvojome, kad botų 
smagu sukurti specialiai šiai 
organizacijai dainą. Jos žodžius 
parašė poetė Nijolė Lauka-

vičienė. O muziką sukūrė ir 
dainą 'Leiskit paliesti j ū s ų 
širdis' — atliko Lietuvoje gerai 
žinoma grupė '16Hz'. D a i n a 
išėjo graži, todėl kilo min t i s 
pagal ją nufilmuoti vaizdo 
klipą. Visas šis spontaniškas 
muzikinis projektas tėvų, 
kuriems teko pat i r t i gerą 
'Lietuvos vaikų vilties' organi
zatorių širdį, didžiulės ir kuo 
nuoširdžiausios padėkos žen
klas", — sakė vienas iš idėjos 
sumanytojų Alvydas Šat inskas , 
mažojo Sauliuko tėtis. 

Neįgaliųjų vaikų tėvel ia i 
Lietuvoje, kuriems teko susi
durti su organizacija „Lietuvos 
vaikų viltis" iš tiesų turi už ką 
jai dėkoti. Ne kartą JDrauge" 
aprašytoji organizacija i lgam 
išliks atmintyje tų tėvų, kur ių 
vaikai gydėsi Amerikoje a r buvo 
konsultuoti kasmet į Lietuvą 
atvykstančios amerikiečių gy
dytojų komandos. Verta prisi
minti, kad pirmas kontaktas su 
šia pelno nesiekiančia organi
zacija užmegztas 1991 m., o 
1993 m. į Lietuvą jau atvažiavo 
dešimties žmonių br igada iš 
Čikagos su Shriners ligoninės 
vyriausiuoju chirurgu J. P. Lu-
bicky. Kiekvieno vizito me tu 
chirurgas atlikdavo apie 20-30 
itin sudėtingų ir k a r t u mo
komųjų parodomųjų operacijų 
vaikams, konsultuodavo apie 
160 vaikų su or topedinėmis 
negaliomis iš įvairiausių Lie
tuvos kampelių. Kai kur i e 
vaikai vyko ir tebevyksta ne
mokamai operuotis į Shr iners 
vaikų ligoninę esančią Čikagoje. 
Amerikoje jau atlikta per 200 
itin sudėtingų ir b rangių 

operacijų vaikams. Amerikiečiai 
nuolat moko i r savo kolegas 
ortopedus Vilniuje. Šiandien, 
tik padedant organizacijai, 
vaikų ortopedija yra pasiekusi 
tokių didelių profesinių aukš
tumų. 

„Žinios yra vertingiausia ir 
neįkainojama parama", — sako 
gydytoja Dalia Galvydienė ir 
k a r t u džiaugiasi amerikiečių 
rūpestingumu. Po savo vizito 
Lietuvoje jie nuolat domisi savo 
pacientais , negaili pa ta r imų 
reabilitacijos klausimais , at
siunčia individualių reabilitaci
jos priemonių. Už fondo surink
tas lėšas įrengta ir puiki vaikų 
ortopedijos skyriaus operacinė 
su pažangiausiomis sterilizaci
jos mašinomis i r naujausiais 
ins t rumenta i s , jaukia i sure
montuotas vaikų ortopedijos 
skyrius. 

Tokius sunkiai suvokiamus 
labdaros darbus, prasidėjusius 
naudotais instrumentais, o vė
liau vir tusius milžiniškomis 
pinigų sumomis (iš viso jau per 
8 mln. dolerių) koordinuoja 
kelios lietuvių kilmės ameri
kietės. Mažųjų ligoniukų tėvai 
nuola t geru žodžiu mini 
Gražiną Liautaud, Mariją 
Kriaučiūnienę, Daną Kaunienę, 
Rūtą Jasaitis, Jū ra t ę Budrienę, 
pasiaukojamai organizacijai 
dirbusią, jau Anapilin išėjusią 
Birutę Jasait ienę, o taip pat 
neišvardijamą daugybę žmonių, 
be kurių pinigų nebūtų 
įmanoma jokia labdara. Svečių 
iŠ Amerikos mažieji ligoniukai 
nekant r ia i laukia ir šiemet. 
Galbūt kažkam vėl pavyks 
išvažiuoti gydytis ar bent jau 

pakliūti į Amerikos specialistų 
konsultacijas. 

Tėvelių sumanytame pa
dėkos projekte buvo malonu 
dalyvauti ir grupei „16Hz". 
Minėtosios dainos muzikos 
autorius ir vienas iš atlikėjų 
Skaidrius Varslauskas sakė, 
kad niekada neatsisako daly
vauti įvairiose padėkos akci
jose. Grupė retsykiais koncer
tuoja „Kauno neįgaliojo jauni
mo užimtumo centre", pagroja 
aklųjų žmonių draugijoje, daly
vauja muzikantų labdaros akci
jose. 

Todėl smagu buvo ir dabar. 
JPabendravome su vaikučiais, 
pradžiuginome juos leisdami 
pagroti savo inst rumentais , 
kar tu padainavome. Vaizdo kli-
pas — tai vos kelios minutės, o 
mes pabuvome gana netrum
pai. Žinoma, po tokių akcijų 
visada pakalbame, kokie esame 
laimingi būdami sveiki ir kaip 
dažnai tą pamirštame ir ne
vertiname. Pabuvimas su neį
galiais žmonėmis moko džiaug
tis gyvenimu, užkrečia optimiz
mu", — filmavimo įspūdžiais 
noriai dalijosi grupės „16Hz" 
muzikantas Skaidrius Vars
lauskas. 

Optimistiškas ir paskutinis 
vaizdo klipo reginys. Leisdami į 
dangų „Lietuvos vaikų vilties" 
simbolį — balandžius, vaikai, 
tėveliai ir gydytojai tarsi iš
reiškia savo tikėjimą ilga lyg 
paukščio skrydis draugyste su 
organizacija, prikeliančia vaikus 
naujam gyvenimui. Ačiū jai! 

Pastaba. Vaizdo klipo 
adresas internete: 
h t tp / /ex i t .omni te l .ne t /g in to / 

statyti — ligoniui padėti. 
Kiekvienam įdomu ^ kiek 

laiko reikės atkūrus smegenų 
mitybą atsistatyti paralyžiaus 
pasekmėms. Tai priklauso nuo 
dviejų dalykų intensyvumo: 1) 
smegenų kraujo cirkuliacijos 
pakenkimo dydžio; 2) smegenų 
cirkuliacijos nepakankamumo 
trukmės. Visiškai kraujo ne
tekusi smegenų dalis po keturių 
minučių miršta neatgaivina
mai. 

Kiekvienu a tve ju smegenų 
pakenk imas e s t i vis k i t o k s 

Tarp daugelio galutinio ir 
negalutinio smegenų pakenki
mo priežasčių svarbiausioji yra 
staigus kraujospūdžio sumažėji
mas. Tai taip pa t atsitinka dėl 
daugelio priežasčių. Tik labai 
retais atvejais smegenų krau
jospūdžio padidėjimas (pvz., 
kraujagyslių spazmų metu) 
sukelia smegenų apmirimą. 
Įsidėmėtina tai, kad paralyžiui 
atsirasti daugiausia reikšmės 
turi kraujospūdis — tai priklau
so nuo dviejų dalykų: 1) iš 
širdies išstumiamo kraujo 
kiekio; 2) smulkių kraujagyslių 
— esančių kūno periferijoje — 
kraujotakai pasipriešinimo 
(pvz., sklerozės atveju). Krau
jotaką gali pabloginti i r kitos 
ligos: a) hemoglobino kiekis 
(anemia); b) deguonies pri
tekėjimo sumažėjimas (plaučių 
išsiplėtimas — emfizema, 
plaučių uždegimas); c) kraujo 
sumažėjimas (kraujavimas po 
sužeidimo ar operacijos). 

Smegenų apmirimo — dėl to 
atsiradusio paralyžiaus — dydis 
priklauso nuo trijų dalykų: 1) 
šalutinių kraujagyslių gausos; 
2) šalutinių kraujagyslių daly
vavimo pr is ta tant kraują 
apmirusiai smegenų daliai; 3) 
palankių kraujo tekėjimui 
aplinkybių. Todėl, ligai pa
sireiškus tam tikrose smegenų 
vietose, būna tik mažas arba tik 
vidutinis paralyžius, kitose — 
didelis. Kai kada žmogus laiki
nai nustoja t ik kalbos arba 
apanka vienos ar abiejų akių 
puse regėjimo lauko (hemia-
nnopsia). 

Kai sutrinka didžiosiomis 
arterijomis kraujo pritekėjimas 
į smegenis — susidaro būdingi 
reiškiniai — nepakankamumo 
sindromas. 

AIDS 
APSAUGA 

IR 
BAŽNYČIOS 
PRINCIPAI 

Pasak Austrijos katalikų 
naujienų agentūros „Kath-
press", Tikėjimo mokymo kon
gregacija, kaip kompetentinga 
instancija Bažnyčios mokymo ir 
moralės klausimais, šiuo metu 
t ir ia ginčytiną prezervatyvų 
naudojimo santuokoje, siekiant 
apsisaugoti nuo AIDS, klau
simą. Pasitelkus tarptautinius 
specialistus nagrinėjami įvai
rūs problemos aspektai. 

Popiežiškosios ligonių pas
toracijos tarybos prezidentas 
kardinolas Javier Lozano 
Barragan interviu Italijos 
laikraščiui JLa Reppublica" 
išreiškė požiūrį, jo prezer
vatyvų naudojimas santuokoje 
kaip ŽIV neužsikrėtusio part
nerio savigynos aktas yra leisti
nas. Interviu kardinolas taip 
pat pabrėžė, kad kovoje su 
AIDS Bažnyčios principai lieka 
nepakitę. Popiežiaus mokymas 
galiojąs visuotinai. Pagrindinės 
kovos su AIDS priemonės turi 
būti susilaikymas ir santuokinė 
ištikimybė. Prezervatyvai kaip 
kovos su AIDS plitimu prie
monė nepriimtina. Svarbi 
kovos su AIDS kryptis esanti 
kova su paleistuvavimu. 
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2006 metais gali kilti 
pasaulinė paukščių gripo 

epidemija 
Aukšto rango JAV svei

katos sistemos pareigūnė įspė
ja, kad besitęsiantis paukščių 
gripo protrūkis Pietryčių 
Azijoje gali sukelti pasaulinę 
epidemiją. JAV ligų kontrolės 
prevencijos centro (CDC) 
vadovė Julie Gerberding teigė, 
kad yra „labai didelė rizika", 
jog paukščių gripo virusai 
pasikeis, įgaus naują formą, 
kurią galės platinti žmonės. 

Iki šiol atvejų, kai virusą 
perdavė žmogus žmogui, bota 
gana mažai, nes dauguma 
asmenų užsikrėtė gripu po 
tiesioginio kontakto su ser
gančiomis antimis ar vištomis. 
Mirtingumas šioje grupėje 
siekia 72 proc. J. Gerberding 
teigimu, CDC specialistai ruo
šiasi galimai pasaulinei paukš
čių gripo epidemijai, kuri gali 
kilti 2006 metais. Pietryčių 
Azijos šalys pjauna dešimtimis 
milijonų paukščių ir ta ip 
siekia kontroliuoti ligos plitimą. 
„Mes manome, kad itin 

užkrečiama gripo viruso forma 
išplis po visą Vakarų Aziją", — 
teigia J. Gerberding. 

Tokią nelaimę p ranašau
jančią prognozę ji remia pra
eities praktika, kuri rodo, jog 
gripas paprastai įgyja naujas 
formas, kurios itin pavojingos 
žmonėms, nes šie netur i joms 
imuniteto. „Mes manome, kad 
per ateinančias kelias savaites 
gripo atvejų, kuomet žmogus 
šia liga užsikrėtė nuo kito žmo
gaus, padaugės, nes šiuo metų 
laiku Šioje pasaulio dalyje gripu 
sergama dažniausiai", — sakė 
J . Gerberding. 

Ekspertė pr iminė, jog 
pasaulinė gripo epidemija 
buvo kilusi 1918 metais. Azijoje 
epidemijos būta 1957 metais, o 
Honkonge — 1968-aisiais. 
„Kaskart mes susidurdavome 
su nauja H l antigeno forma ir 
nauja gripo pandemija", — 
sakė J . Gerberding. 

( I i s p a u d o s ) 
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Religiniai simboliai 

APIE VALSTYBES TIKSLUS IR PIRMENYBES 
KOL KAS GALVOJA TIK BIUROKRATAI 

ANDRIUS KUBILIUS 

Apie valdžios 
nesusikalbėjimą 

Stebint visišką valdančio
sios koalicijos nuomonių kako
foniją dėl jų pačių pasiekto susi
tarimo, ypač svarbiu mokesčių 
reformos klausimu, tampa jau 
nebejuokinga. 

Atrodo, kad Tėvynės sąjun
ga praėjusią savaitę pozityviau
siai vertino, — pozityviau net 
nei valdančiosios koalicijos 
partneriai, — ir buvo vienintelė 
nuosekli rėmėja valdančiosios 
koalicijos pasiekto sutarimo dėl 
mokesčių reformos. Toks mo
kesčių reformos planas iš esmės 
atitiko principus, išdėstytus TS 
rinkimų programoje. Tačiau 

. atrodo, kad kaip tik mūsų para
ma kai ką iš valdančios koalici
jos ir nugąsdino. Teko girdėti 
tokių atsiliepimų, jeigu opozici
ja remia kai kuriuos valdančio
sios koalicjos sprendimus, vadi
nasi, kad ji yra suplanavusi 
kažką bloga. 

Kadangi mokesčių reforma 
yra tikrai rimtas dalykas, o val
dančioji koalicija blaškosi kaip 
jaunamartė, gal mums reikės 
pradėti priešintis šiai reformai, 
kad valdantieji jaustųsi jaukiau 
ir bent ką nors padarytu. Tai 
kalbant linksmiau... 

Jeigu po koalicijos vadovų 
susitarimo dėl mokesčių refof-

• mos kitą dieną vienas iš vadovų 
- — A. Paulauskas sako, kad jo 

partija reformai iš esmės nepri
taria, tai kas bus tada, kai 
kokie nors reformos projektai 
bus pateikti Seimui? 

Ar gali valdančioji koalicija, 
bent tokiam rimtam darbui, 
kaip mokesčių reforma, susi
kaupti ir ją įvykdyti tvirčiau, 
nežlugdant žmonių pasitikėji
mo bet kokia valdžia? 

Suprantama, kad keturioms 
partijoms yra sunkiau susitarti 
nei dviems, bet gal per šimtą 
dienų galima buvo išmokti bent 
elementarių dalykų, pvz., kad 
koalicijos vadai po tarpusavio 
pokalbių neskelbtų apie susi
tarimus, jeigu dar nėra to su
derinę su savo partijomis. 

Kodėl aš taip kalbu? At
rodytų, opozicija galėtų tik 
džiaugtis, kad valdančioji koali
cija viešai demonstruoja savo ne
susikalbėjimą. Kalbu visų pir
ma todėl, kad šiai Vyriausybei 
tenka atsakomybė už pasiren
gimą dviems ypač svarbiems 
darbams ir jeigu per savo 
nesusikalbėjimą ir silpnumą ji 
to nesugebės padaryti , ken
tėsime visi, nepriklausomai nuo 
to, ar esame opozicijoje, ar val
dančiojoje koalicijoje. Todėl 
mes, nors ir bendrąja- prasme 
neremiame šios Vyriausybės, 
tačiau nesiruošiame ir ieškoti 
priežasčių, kaip ją sugriauti. 
Pavyzdžiui, išnaudojant tokius 
nesusikalbėjimus. O tuose dvie
juose strateginiuose darbuose 
esame pasiruošę ir padėti Vy-

. riausybei, jeigu ji pati ką nors 
darys ir tai darys tinkamai 

Svarbiausi s trateginiai 
darbai 

Tie du darbai — tai euro 
įvedimas nuo 2007 m. sausio 1 
d. ir Nacionalinė strategija nau
jam Europos Sąjungos finan
siniam periodui — 2007—2013 
metams, kurią Lietuva tur i 
parengt i ir suder in t i su ES 
vadovybe per šiuos metus. 

Euro įved imas 

Euro įvedimas neabejotinai 
yra ar t imiausio laikotarpio 
Lietuvos svarbiausias strategi
nis tikslas. Praėjusią savaitę 
išsakiau nuogąstavimų dėl 
pasigirdusių abejonių, t a m e 
tarpe ir premjero, dėl šios koali
cijos gebėjimo jį įvesti. Galima 
pasidžiaugti tv i r t a premjero 
pozicija, išsklaidžiusią atsira
dusį nerimą, kad valdančios 
koalicijos vadovas gali suabejoti 
euro įvedimo t iksl ingumu. 
Tačiau eurO-įvedimui reikalinga 
ir aiški bei griežta fiskalinė 
politika, kuri nepakenčia val
džios nesusikalbėjimo. Nenu
stebsiu, jeigu, valdžiai nesu
sikalbant dėl mokesčių, pradės 
kilti valstybės skolinimosi kaš
tai, o tuo pačiu didės ir fis
kalinės įtampos biudžete. 

Mano įs i t ikinimu, euro 
įvedimas neturi nieko bendra 
su mokesčių reforma ir minis
tras A. Butkevičius daro didelę 
klaidą, savo viešuose pasisaky
muose sus iedamas euro įve
dimą su poreikiu daryti mokes
tinę reformą. Kaip rodo Euro
poje atliktos apklausos, euro 
įvedimas Lietuvoje yra mažiau
siai populiarus. O kai žmonės 
ministro bus įtikinti, kad, no
rint įsivesti eurą, jie turi pra
dėti mokėti nuosavybės mokes
tį, euro įvedimas t ikrai taps 
realia problema. Todėl ministrą 
raginčiau vengti tokių sąsajų 

Apie mokesčių reformos 
planą būtų galima daug kalbėti 
ir pasakyti daug kritinių pas
tabų, bet bendra mūsų nuostata 
išlieka pozityvi. Keletas pas
tabų. Pvz., tik antros nuosavy
bės apmokest in imas ska t ins 
šeimų skyrybas, kurių Lietu
voje ir taip yra per daug. Apie 
tokias pasekmes reikia galvoti, 
įsivaizduokite, jei šeima turi du 
namus, kurių an t ras i s pagal 
siūlomą projektą bus apmokes
t inamas, ką darys gudri lietu
viška šeima? Formaliai išsi
skirs. Vienam liks viena nuo
savybė, kitam — kita. Ir nė 
viena nebus apmokestinama. 

Kitas dalykas — kelių mo
kesčio sugrąžinimas, — dėl ko 
ministras nesusikalba su prem
jeru, — tampa panašus į absur
dą, nes bus sugrąžintas tik nuo 
2006 metų, t.y., pusę metų to 
mokesčio nebus, o vėliau jis bus 
įvedamas. Bet apie mokesčius 
daugiau, matyt, galėsime kal
bėti tik tada, kai koalicija dėl ko 
nors bus susitarusi ir bus pa
teikusi projektus Seimui. Dabar 
svarbiausia, kad koalicija su
voktų savo atsakomybę už euro 
įvedimą. Ir mes jiems padėsime 

tą atsakomybę suvokti. 

N a c i o n a l i n ė strategija E S 
n a u j a m f inansiniam 

p e r i o d u i , 2007—2013 m. 

Per šiuos metus Lietuva 
tur i parengt i ypatingos svarbos 
dokumentą , kur is vadinsis 
Nacionaline strategija ir kuria
me bus numatyta , kaip Lietu
voje bus naudojami Europos 
Sąjungos finansinės paramos 
pinigai naujame finansiniame 
laikotarpyje — 2007—2013 
metais . Šis dokumentas pakeis 
dabar veikiantį Bendrąjį pro
gramavimo dokumentą, kurio 
visas ydas galėjome labai gerai 
matyt i . Tame dokumente nėra 
nei a iškių pirmumų, kurių 
Lietuva siekia, naudodama ES 
pinigus, nei aiškios tvarkos, ką 
labai aiškiai parodė ministras 
V. Uspaskichas. 

Lietuvai periodas nuo 2007 
m, iki 2013 m. bus ypač svar
bus , nes ta i bus didžiausios 
pa ramos Lietuvai iš Europos 
Sąjungos periodas. Po to, kai į 
ES įsilies ne t ik Bulgarija, 
Rumuni ja . Kroatija, bet ir 
tokios didžiulės valstybės kaip 
Turkija ir, tikiuosi, Ukraina, 
Lietuva didesnės paramos jau 
nebegaus . Taigi tur ime tam 
pasiruošti . 

Š iandien iškyla esminis 
k laus imas , kam ta pa rama 
Lietuvoje bus naudojama. Kaip 
rodo dabar t inė pat i r t is , mes 
mokam ją naudot i įvairioms 
s ta tyboms (kelių ar vandens 
parkų) , bet visai nemokame 
pas i rūp in t i Lietuvos ekono
mikos gebėjimu konkuruoti 
pasaulio rinkose, tai yra, ne
mokame investuot i tokios pa
ramos į žinias. 

Todėl iškyla esminis klausi
mas , a r Nacionalinė strategija 
ir jos pirmumai gims tik biu
rokratų kabinetuose, kaip kad 
įvyko su Bendruoju programa
vimo dokumentu (BPD). ar ji 
gims kaip naujas Nacionalinis 
su s i t a r imas . Prieš rengiant 
BPD prieš porą metų, mano ini
ciatyva politinės partijos 2002 
metų pabaigoje pasirašė 
Nacionalinį susitarimą vardan 
ekonominės ir socialinės pažan
gos. Ir nors jį pasirašė ir A. 
Brazauskas , ka ip Socialde
mokratų partijos pirmininkas, 
bet Vyriausybei jis netapo pa
mat in iu dokumentu rengiant 
BPD ir Lietuvą verčiant moder
nios žinių ekonomikos šalimi. 

Je igu ta ip atsi t iks ir su 
Nacionaline strategija, kaip kad 
įvyko su BPD. bus labai gaila. 
Lietuva turi turėt i savąją 
Lisabonos strategiją, savąją 
ekonomikos konkurent iškumo 
ska t in imo strategiją, tur imo 
turėt i aiškius ir išmatuojamus 
t ikslus, kurių su tokia strategi
ja t u r i m e pasiekti iki 2013 
metų. ir visa tai turi tapti nau
jos Nacionalinės strategijos 
pagrindu. Kitaip ES paramą ir 
toliau naudosime atskirų žiny
bų a r pr ivat iems interesams 
tenkint i , o ne Lietuvos strate
g in iams t iks lams siekti O 

rūpesčių Lietuvos ekonomika 
ar t imiausiu metu mums vi
siems bus pakankamai. Pvz., 
del stiprėjančios konkurencijos 
su Kinijos gamintojais svarsto
mos galimybės laikinai stabdyti 
tokias didžiules ir modernias 
įmones, kaip „Vilniaus vingis" 
arba „Panevėžio ekranas". Tai 
visiems mums turėtų skambėti 
kaip pavojaus varpas. 

Ką reikia daryti su 
Nacionaline strategija? 

Strategijos rengimas jau 
yra prasidėjęs, bet kol kas dar 
t ik biurokratiniuose korido
riuose. O laikas bėga. Kaip man 
žinoma, birželio mėnesį Lietuva 
jau turi pateikti Briuseliui pir
mumų sąrašą, kaip bus naudo
jami šie pinigai. Visa bėda ta
me, kad Lietuva nežino, kokių 
tikslų ji norėtų pasiekti 2013 
metais.... Žinome, kad norime 
turėti „•S&a Baltica", „Rail Bal-
tica", uždaryti Ignalinos atom
inę elektrinę, nutiesti laidus į 
Vakarus. Ir viskas, ką mes ži
nome apie savo ateitį. Tik tiek 
esame tarpusavyje susitarę. 

Kita vertus, bėda yra tai, 
kad apie tikslus ir pirmumus 
galvoja tik biurokratai, kuriems 
žymiai labiau rūpi, kad naudo
jant ES pinigus mūsų nebartų 
Briuselis, o ne pirmumai, kurių 
mes turėtume siekti. Vyriau
sybė, paskendusi koalicijos 
ginčuose, atrodo, taip pat nėra 
pajėgi rimtai pažvelgti į tokį 
tolį, kaip 2013 metai. Vyriau
sybei rūpi, kaip išgyventi rytoj 
ir iki šios savaitės pabaigos. 
Seime vadinamieji šakiniai ko
mitetai taip pat nėra tam pasi
rengę, o Europos komitetas tam
pa vis labiau įveltas į savaitinių 
derybų Briuselyje eigą, bet ne į 
strateginių dalykų svarstymą. 

Seimui būtų labai naudinga 
turėti tokį komitetą ar komisiją, 
kurį sąlyginai būtų galima 
pavadinti „Lisabonos* komite
tu. Jo svarbiausias dėmesys 
bent artimiausiu metu būtų 
sutelktas į strateginius iššūkius 
Lietuvai bei rengiamą Nacio
nalinę strategiją. Komitete 
būtų surinkti stipriausieji šio 
Seimo nariai. Kitu atveju 
Seimas liks nuošalyje nuo tokio 
svarbaus proceso, kaip Nacio
nalinė strategija, rengimo. 

Jeigu nepavyks Seimo va
dovybės įtikinti, kad tokį darinį 
Seime reikia nedelsiant sukur
ti, teks burti bendraminčius iš 
įvairių partijų į Seimo narių 
„Lisabonos" grupę. Tokią gali
mybę sukurti grupę Seimo sta
tutas numato. Tokia grupė im
tųsi atsakomybės visų pirma iš
plėšti Nacionalinės strategijos 
rengimą iš biurokratinio mono
polio. 

Tiek minčių apie svarbiau
sius strateginius darbus, ku
riuose Vyriausybė gali tikėtis 
mūsų paramos, bet tik tuo atve
ju, jeigu ji išmoks normaliai 
dirbti ir neskandins strateginių 
tikslų siekimo savo nesuge
bėjime susitarti ir savo nesuge
bėjime tiesiog dirbti. 

Š
iomis dienomis JAV Vyriausias teismas 
sprendžia, ar viešose vietose leistina iš
statyti dešimties Dievo įsakymų pamin

klus, pvz. teismo rūmuose. Svarstoma, ar tai 
nepažeidžia valstybės nuo bažnyčios atskyrimo 
principo. Texas ir Kentucky valstijų teismai 
1980 m. buvo nusprendę, jog valdiškose mokyk
lose negalima viešai išstatyti ar iškabinti Dievo 
įsakymų. 

Dabartiniai vyriausieji teisėjai nelinkę 
įvesti visuotinį draudimą ir ieško, kaip aiškiau 
apibrėžti religinių simbolių vaidmenį bei vietą 
viešajame JAV gyvenime. Ligi šiol jų nutarimai 
nebuvę labai nuoseklūs. Pavyzdžiui, 1983 m. 
Vyr. teismas nutarė, jog malda Kongreso po
sėdžiuose leistina, nes turinti istorinį preceden
tą, tačiau 1992 m. išleido nutarimą, jog val
diškose mokyklose negali būti jokių viešų 
maldų, nes mokiniai gali jausti spaudimą daly
vauti (pažeidžiant jų laisvę). 

Šiuolaikinių teisėjų dauguma jautresni 
viešajai opinijai ir todėl nėra linkę rodyti 
priešiškumą religijai. Vyriausio teismo rūmų 
sode stovi frizas, rodantis Mozę, nešantį įsa
kymų plokštes. Nors šis yra tik vienas iš 17-os 
paminklų, apklausos rodo, jog 76 proc. ame
rikiečių pritaria viešam religinių simbolių iš
statymui. Texas kapitoliuje stovi šešių pėdų 
Dievo įsakymų paminklas. Jo kol kas niekas 
nemano judinti, tačiau klausimai kyla dėl įrė-
muotų Dievo įsakymų, kabančių keliose Ken
tucky valstijos teismų salėse. Vyr. teisėjas 
Anthony Kennedy yra pasakęs: „Pro juos 
praeinantys ateistai, gali galvas nukreipti į 
šoną". Svarstybos susilaukia gausaus stebėtojų 
būrio, nes tai opus klausimas. 

Vyr. teisėjai John Paul Stevens ir Ruth 
Bader Ginsburg, nors ir pripažindami Amerikos 
religines tradicijas, tačiau būgštauja, kas atsi
tiktų, jei kiekvienoje teismo salėje virš teisėjo 
krėslo kabėtų dešimt Dievo įsakymų ir teismas 
būtų pradedamas malda. Į ta i Antoninus 
Sacalia (katalikas) atkirto, jog ir dabartiniu 
papročiu teismo sesija a t idaroma žodžiais: 
„Tegu Dievas gelbsti šiam garbingam teismui" 
(„God save this honorable court"). 

Matyt devynių vyriausiųjų teisėjų nuo
monės padalintos. Atrodo, jog lemiamas balsas 
teks Sandra Day O'Connor, kuri ligi šiol dar 
mažai šiuo klausimu tėra pasisakiusi; vien tai, 
jog „labai sunku nubrėžti aiškią liniją tarp lei
dimo įstatymdaviams viešai melstis ir leidimo, 
ar neleidimo, išstatyti Dievo įsakymus". 

Dievo įsakymų paminklai populiarūs ypač 
pietinių JAV valstijų miesteliuose, kur aikštėse 
.bei priešais teismo rūmus jie turi garbingas 
vietas. Organizacija „Fratemal Order of Eag-
les" 1950—1960 dešimtmetyje daugeliui mies
telių tokius paminklus padovanojo. Vyr. pro
kuroras Clement yra pareiškęs, jog „Dešimt 
Dievo įsakymų tur i nenuginčijamą religinę 
reikšmę, tačiau jie taip pat turi ir sekuliarinę 
prasmę, kaip teisių kodekso šaltinis ir pripažin
tas istorinis įstatymų simbolis". 

Nors svarstybos dar tęsis ir nutarimas 
numatomas tik š.m. birželio mėnesį, vyriausieji 
teisėjai siekia plačiai apimančio sprendimo, 
kuris padėtų konkrečiai išspręsti religinių sim
bolių naudojimą įvairiais atvejais — nuo sakra
linės muzikos leistinumo viešų mokyklų kon
certuose, ligi Dievo paminėjimo „Pledge of Alle-
giance" tekste, kurį moksleiviai kasdien kalba 
mokyklose. 

Prieš metus Alabamos teisėjas Roy Moore 
buvo nubaustas darbo praradimu bei pinigine 
bauda už neklausymą federalinio įsakymo 
pašalinti 5,300 svarų Dievo įsakymų paminklą, 
kurį pats buvo įrengęs savo valstijos pagrin
dinėje teismo salėje. Kalėdų metu daugelyje 
JAV vietovių iškyla aršūs ginčai dėl prakartėlių 
ir net eglučių statymo aikštėse bei pastatuose. 
JAV Vyriausias teismas yra paskelbęs, jog 
eglutė tai sekuliarinis simbolis ir todėl, jei 
statoma prakartėlė, ji turi būti apsupta seku
liariniais švenčių simboliais. 

Šiuolaikinė JAV įsivyravusi daugiakul-
tūrinė kryptis dažnai pasireiškia apgaulingai 
prieškrikščioniška. Mokyklose ir verslo pasau
lyje j au eilę metų cenzūruojamos Kalėdos, 
nepaisant tikrosios jų prasmės, tuo tarpu viešai 
žiniasklaidoje, kalbama apie pagarbą įvairioms 
religijoms bei kultūroms. 

Dar kartą į Vokietiją 
Nr.14 

Aiefesas Vitkys 

Ir vėl prisiminimai 

Iš čia Main vėl suka dar labiau į šiaurę, kol, 
priartėjęs prie Gemuenden miestelio, staiga vėl 
sugalvoja spraustis į pietus. Kad sutaupytume 
laiko geriau apžiūrėti Wuerzburg, išlipame iš 
laivo dar Karistadt, ir po trumpos, gal 20 mylių, 
kelionės autobusu, sustojame prie pat puošnios 
buvusios kunigaikščių — vyskupų Wuerzburg 
rezidencijos (Residenz). Tai, galima sakyti, tikras 
baroko stiliaus mini-Versalis, ka r tu su vei
drodžiu sale ir t.t. Tie rūmai buvo statomi 1720— 
1744 m., ir buvo smarkiai apgriauti per baisųjį, 
kariškai nepateisinamą Wuerzburg bombar
davimą, 1945.03.16, vos tik mažiau, kaip du mė
nesius prieš karo pabaigą. Dabar jų buvęs puoš
numas gražiai atstatytas. 

Senovėje Wuerzburg miestą turėjo saugoti 
milžiniška, kitoje Main pusėje ant aukšto Ma-
rienberg kalno stovinti, pilis, kuri jau VIII am
žiuje buvo minima kaip Castellum Virtsburch. 
Ten dabar yra du muziejai. Wuerzburg iki XLX 
amžiaus pradžios buvo valdomas arkivyskupo, 
kada valdžią perėmė Bavarijos karaliai. Grįžę 
prie „Residenz", užeinam ir į šalia esančią kate
drą, paskui į Neumuenster bažnyčią, ir ten pat 
prisiglaudusią savotišką Marijos koplyčią. Tenka 
stebėtis, kaip gražiai miestas atsistatė, nes per 
karą 90 proc. pastatų buvo subombarduota. 
Atsimenu, kai tuoj po karo (1945 birželį) mus, 
lietuvius pabėgėlius, amerikiečiai sunkvežimiais 
vežė iš Coburg į Wuerzburg, juodukai vairuotojai 
miesto griuvėsiuose paklydo ir klaidžiojo po 
miestą porą valandų. Tuomet dairiaus ir stebė
jaus , nematydamas nei vieno sveiko namo. 
Kadangi karą buvau išgyvenęs mažame, niekada 
nebombarduotame, Selb miestelyje, tik tada 
pirmą kartą pamačiau didelio miesto bombar
davimo pasekmes. Buvo nepaprastas įspūdis, 
kuris vėliau pasikartojo, lankant kitus, smarkiai 
nukentėjusius, miestus, kaip Muenchen, Frank-
furt, ir kitus. 

Wuerzburge irgi buvo nemaža lietuvių sto
vykla, kurioje ir aš praleidau vieną kitą mėnesį. 
Ten 1946 m. įvyko pirmoji lietuvių dainų šventė 
Vokietijoje. Buvau įstojęs į Wuerzburg univer
sitetą, bet greitai persikėliau į Muenchen miestą. 
Ak, tie pirmieji pokario prisiminimai, patogiai 
sėdint turistiniame laive ir gurkšnojant 
„Pfaffenberg Riesling* arba „Silvaner" vyną. Kad 

čia kada nors grįšiu, po daugiau kaip pusės šimto 
metų, — ne, tokių minčių tikrai negalėjo būti nei 
fantastiškiausiame sapne. O grįžau, ir dar ne vie
ną kartą. 

Dar turėjome laiko sustot ir garsioje Wuerz-
burg „Julius Spital" ligoninėje ir vyninėje. Šią 
ligoninę įsteigė princas — vyskupas Julius 
Echter von Mespelbrunn 1576 m., paskelbdamas, 
kad „čia bus gydomi visi pavargėliai, beturčiai, 
invalidai, našlaičiai ir piligrimai". Ligoninė 
veikia ir šiandien, didele dalimi remiama preky
bos vyno iš geriausių Frankonijos vynuogynų. 
Tam labai tinkama Maino pakrančių žemė duoda 
net kelių rūšių vynuoges, iš kurių pagaminto 
vyno gavome paragauti tos vyninės milžiniškuose 
rūsiuose, kur iš abiejų pusių koridoriuose stovėjo 
didžiulės (jų buvo net 230!) aukšto vyro ūgio, 
ąžuolinės statinės. Išeidamas sužinojau, kad jų 
vyno galima gauti ir Čikagoje, pas „Sam's Wines 
and Spirits". Julius Spital vyninėje nusipirkę 
kelių rūšių vyno, vakare galėjom linksmai 
klausyti laive surengto citros koncerto ir vietinių 
folkloristų viduramžių stiliaus dainavimo. Po to, 
kas norėjo ir mokėjo, galėjo prisidėti prie daina
vimo ir iš publikos. Dainavome tokias populiarias 
dainas, kai „Edelweiss". „Lilli Marleen", „La vie 
en rose", „Wien, du Stadt meiner Traeume", ir 
pagaliau, kai pradėjo akys merktis, Brahms 
„Guten Abend, Gute Nacht". 

Išplaukus iš Wuerzbūrg, netrukus pasiekėme 
Kitzingen miestelį, kuris mano žmonai priminė 
netoli esantį, nors iš laivo ir nematomą, miesteli 
Seligenstadt, kur ji, dar jauna mergaitė, lanke 
ten buvusios lietuvių stovyklos gimnaziją. Ten ir 
aš kartais atvažiuodavau iš Muenchen. Studen 
tas susipažino su gimnaziste, bet tik po septyne 
rių metų sumainė žiedus, jau Čikagoje. Nepa
prastai įdomi Main kilpa pne Volkach miestelio, 
kur upė daro ilgą „L" formos posūkį, apjuosdama 
tikrai gražios gamtos plotą, kunoje ji ir kitos 
skautės bei skautai iš Seligenstadt stovyklos 
linksmai ir nerūpestingai stovyklaudavo, dar ne 
visai suprasdamos liūdną, tėvynę praradusio 
žmogaus dalią. 

Dar nepriplaukus iki kito sustojimo 
Schweinfurt, dalis mūsų nenuoramų, paliekamo 
laivą ir autobusu šveičiame į už 70 mylių ; pietus 
esantį Rothenburg, kuris, prisiglaudė;- prie 
Tauber upės. jau per 300 
gyvenimą. 

metų gyvena ramu 
Bus daugiau. 
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KARO NUSIKALTIMŲ 
Rytprūsių gyventojai buvo 

labai daug girdėję apie rau
donųjų žiaurumus iš lietuvių 
1944 metų rudenį besitrau
kiančių per prūsų žemes. At
rodė, kad ne visi tikėjo lietuvių 
pasakojimais, kol vieną dieną, 
1944 metų vėlai rudenį, rau
donieji, įsiveržę per Nemuną 
prie Gumbinės, užėmė Nem-
mersdorf kaimą su 600 gyvento
jų. Rusai puotavę porą dienų, 
išprievartavo visas moteris, 
nepasigailėdami nei mažų mer
gaičių, nei senučių. Išprievar
tavę žiauriai nukankino, visus 
vyrus ir vaikus užmušė kuolais, 
šaudė, tankais sutraiškė mo
ter is , nurengę prikalė prie 
tvartų, kluonų ir namų durų. 
Vokiečių kariuomenei išvijus 
rusus , rastas pasibaisėtinas 
vaizdas buvo nufotografuotas, 
nufilmuotas neutralių šalių, 
Ispanijos Šveicarijos ir Švedijos 
žurnalistų. Netrukus tie vaiz
dai buvo rodomi visuose Vo
kietijos kino ekranuose. Tik 
tada vokiečiai patikėjo lietuvių 
pasakojimais. 

Raudonajai armijai apsu
pant Rytprūsius, 1945 metų 
sausio pradžioje vokiečiai pra
dėjo iki to laiko dar niekad ir 
niekieno nevykdytą masinę 
evakuaciją jūros keliu — per 4 
mėnesius iš Dancing, Goten-
hafen, Hela ir Piliau uostų 
Rytprūsiuose perkėlė 2,400,000 
civilių ir sužeistų karių per Bal
tijos jūrą į Vokietijos gilumą. 

Kasdien rusų bombarduoja
mi ir apšaudomi jūros uostai, 
miestai, miesteliai ir kaimai 

neatbaidė žmonių rinktis ir 
laukti gelbėjimo laivų, net žvejų 
laivelių pasitraukti kuo toliau 
nuo artėjančios kruvinos Rau
donosios armijos, nes žinojo 
pasilikusių likimą. Dalis bandė 
pasitraukti per Baltijos jūros 
užšalusias į lankas arklių 
traukiamomis rogėmis, pasiekti 
saugesnes Rytprūsių pakran
tes. Labai daug nuskendo 
kartu su arkliais ir rogėmis, 
rusams apšaudant, patranko
mis sudaužius ledą, arkliai ne
suvaldomai išgąsdinti šuoliais 
bėgo jūros ledu, kol toli nuo 
kranto įlūžo per suplonėjusi 
ledą. Baltija juos priglaudė 
amžinai. 

1945 metų vasario 8 dienos 
vėlyvą popietę Piliau, Baltijos 
jūros uoste, prisirišo didelis 
vokiečių Raudonojo kryžiaus 
laivas „Stueben", jau antrą 
kartą atvykęs paimti evakuoti-
nus karius ir civilius. Taikos 
metu buvęs labai prabangus, 
talpinantis 1,100 keleivių, 
gražus baltas laivas dabar jis 
buvo pertvarkytas kaip Rau
donojo kryžiaus laivas dėl su
žeistų karių ir civilių plukdymo. 

Piliau jūros uostas ir mies
tas buvo pilnas civilių, sužeistų 
vokiečių ir lietuvių karių 
laimingai išlikusių po mūšio su 
rusais prie Sedos. Per naktį ir 
kitą dieną sužeiątieji buvo 
nešami ir vedami į laivą, per 
1,000 civilių, daugiausia mo
terys su vaikais pripildė nus
tatytą laivo talpą — 4,200 
žmonių. Paskutinę minutę 
laivo kapitonas Kari Homman, 

APIE PLAČIĄJĄ KAKTUSINIŲ 

AUGALŲ ŠEIMĄ 
Kodėl lietuviai domisi kak

tusais? Iš pokalbių su pažįsta
mais, iš klausimų, atsiųstų 
šiam skyreliui galima susidary
ti vaizdą, kad daugeliui įdo
miausias augalas yra kaktusas 
(su visomis keistomis jų rūšimis 
ir porūšiais). Kaktusų augintojų 
netrūsta ir Lietuvoje, bet mes 
ypač su pavydu žiūrime į savo 
tautiečius, gyvenančius klimato 
zonose, kur kaktusai auga lau
ke — ir vasarą, ir žiemą. 

Tačiau turbūt lengviau kak
tusus auginti, negu apie juos 
rašyti. Ir labiausiai dėl to, kad 
nėra lietuviškų atitikmenų gau
sioms jų rūšims pavadinti. Sa
kyti, kad „succulents" yra suku
lentai — kažkaip lietuvių kal
bos gerbėjo ausį įduria skau
džiau, negu aštriausi kaktuso 
spygliai. Bet visgi — kitos išei
ties nėra, tad prašau skaitytojų 
atleisti, jeigu pasinaudosiu lo
tynišku ar net anglišku pava
dinimu 

Rūšys 
Kaktusus ir panašių savy

bių augalus skirstome į 3 rūšis 
pagal tai, kiek jiems reikia van
dens, kaip jie auga. 

a Mesophytes — yra vidurio 
augalai, prisitaikę prie vidu
tinių vandens poreikių; 

b. Xernphytes — sausros au
galai Jie gali ilgai išlikti, net 
visai negaudami vandens. 
Sausros metu jie su vandens 
išgarinimu kovoja dvejopai — 
sumažindami savo turį, t y 

susitraukdami, pasidarydami 
mažesni, labiau susiraukšlėję, 
kad sumažėtų paviršius, iš 
kurio garuoja vanduo; pasi
dengę tankiu plaukelių-spyg-
liukų sluoksniu, kuris taip pat 
sulaiko vandens išgaravimą; 

c. Kaktusai (angį. cactus; 
daugiskaita — cacti) priklauso 
Cactaceae šeimai; nors visi kak
tusai yra „sukulentai", bet ne 
visi „sukulentai" yra kaktusai; 

d. „Succulents" paprastai 
žinomi pagal savo lotyniškus ar 
graikiškus pavadinimus. Kai 
kuriose tautose jiems sukurti 
saviti pavadinimai pagal tos 
tautos kalbą, bet jie nežinomi 
tarptautiniu mastu, tad galime 
drąsiai šiuos augalus vadinti 
lotyniškais vardais. 

Nauda 
Mes kaktusus auginame dėl 

jų formų įvairumo, žiedų puoš
numo ir tam tikro iššūkio, kurį 
sukelia tikrai „kitokio" augalo 
sėkmingas išauginimas. Tačiau 
kai kurios kaktusų bei „succu
lents" rūšys yra komerciškai 
auginamos Pietų Amerikoje, 
Afrikoje, taip pat ir Šiaurės 
Amerikoje. 

Pagrindiniai du tokie auga
lai yra agava (Agave) ir opunci-
ja (Opuntia), angliškai popu
liariai vadinama „priekly pear" 
'dygliuota kriaušė). 

Ilgi agavų lapai viduje turi 
tvirtą pluoštą, iš kurio gamina
mos virvės, audžiami kilimai, 
maišai ir kt Taip pat iš fermen-

nepaisydamas griežtų nuos
tatų dėl laivo talpos, paskelbė 
— „norintys gali lipti lavan, 
palikę bagažą". Dar per 1,000 
žmonių įsispraudė į laivą. 
Dabar laive buvo apie 5,200 
žmonių, bet kapitono dienyne 
buvo tik 4,200 įrašyta. 

Vasario 9 dienos popietę 
„Stueben", ats is tūmęs nuo 
Piliau uosto krantinės, pasuko 
Svvenemuende link — dviejų 
parų kelionė, plaukiant 12 
mazgų greičiu. Popietėje oras 
buvo atšilęs, tamsi žiemos nak
tis apgaubė Baltiją, laive nuo
taika pakilo, nervai po daug 
bombardavimų ir ilgo laukimo 
atsileido, visi tikėjosi laimingai 
pasiekti sausumą toli nuo 
Piliau. 

Vasario 10 dienos rytą, 2 
vai. 50 min., laivą sukrėtė 
didžiulis srogimas. Rusų pa
leista torpeda pramušė didžiulę 
skylę laivo šone, užmušė daug 
jūreivių, laivas pasviro a n t 
šono, išlikusių sužeistų aima
nos, moterų ir vaikų klyksmas, 
siaubas žmonių veiduose. Jū 
reiviai metė gelbėjimo valtis, 
vieni šokę į ledinę Baltiją 
nuskendo, 659 laimingieji pa
teko į gelbėjimo valtis, per 
4,500 gyvybių Baltijos j ū r a 
priglaudė amžinai, tris kar tus 
daugiau nei „Titanic" laivo 
tragedijoje. 

Šis karo nusikaltimas ne
buvo ir nėra skelbiamas, tiria
mas, minimas. Kodėl? 

Algis Vi rvy t i s 
Boston, MA 

AR NEAIŠKU? 
Kodėl tiek daug svarstoma 

dėl asmenų, įtrauktų į KGB re
zervą? Tai aksioma. (Matema
tikoje — aiški taisyklė, kurios 
nereikia įrodyti). Tarnaut i 
KGB rezerve, tai reiškia: išti
kimybę jos ideologijai, paklus
numą ir pagal įsakymą vykdyti 
griaunamą darbą Lietuvoje bei 
jos žmonėms. 

tuotų agavos lapų sulčių gami
nami alkoholiniai gėrimai 
(plačiausiai žinomas yra „te-
ąuila"). 

Opuncijos auginamos dėl 
sultingų, saldžių vaisių, kurie 
išauga, joms peržydėjus. Iš šių 
vaisių gaminamos uogienės, bet 
jie skanūs ir nevirti. Taip pat 
valgomi jauni opuncijų lapai, 
žinoma, visų pirma gerai nu-
skutus smulkius jų spygliukus. 
Beje, kai kurios opuncijų rūšys 
pakenčia ir šaltesnį klimatą — 
yra aklimatizavusios Michigan, 
Indiana, Illinois, Wisconsin ir 
kai kuriose kitose valstijose. 
Jos nebijo net temperatūros, 
gerokai nukrintančios žemiau 
0°F. 

Dar gerai žinomas ir plačiai 
auginamas yra alavijas (Aloe) 
vartojamas vaistų pramonėje 
bei kosmetikoje. Net neperėjęs 
„gamybos procesą", alavijas yra 
naudingas augalas — iš jo per
pjautų lapų varvančios tirštos 
sultys vartojamos nudegimo 
skausmui (net radiacijos sukel
tam) malšinti, sustabdo niežė
jimą, švelnina odą ir pan. 

Meksikos indėnai savo se
novinės religijos apeigoms pa
naudodavo Lophophora kaktu
sus, populiariai vadinamus 
„peyote". Šie kaktusai (jie netu
ri spyglių) būdavo džiovinami ir 
kramtomi — sukeldavo „regėji
mus", dvasinio pakilimo ar 
džiaugsmo jausmus. 

Cras su l aceae 
(Succulents) 

Tai gausi šeima — turi apie 
300 rūšių. Tarp jų beveik vi
siems pažįstamas storlapis 
(Crassula, angį. „Jade plant"); 
kalankė (Kalanchoe) ir gausybė 
kitų. Didžioji dalis šios šeimos 
narių yra „švelnučiai", neturi 
dyglių, o kai kurie, pvz. Eche-
vena leucotricha, yra minkštu
čiukai, tarsi pliušiniai. Tarp jų 
yra ir Sempervivum rūšys, 
angį. „Hen and chiekens", 
lietuviškai kai kur vadinami 
žemės žiedais, kurie gali augti 

Kas būtų įvykę, jei sovietų 
armija būtų dar ilgai buvusi 
Lietuvoje? Tikrai užuot „Bal
tijos kelio" ir „Dainuojančios 
revoliucijos" būtų šiurpi 
„Smurto revoliucija". 

V y t a u t a s Beleckas 
La Grange Park, IL 

REIKALINGA VIENA 
KALBA 

Moderniame globaliniame 
komunikacijos pasaulyje turėtų 
būti įvesta viena oficiali kalba. 
Ar tai būtų Jungtinėse tau
tose, ar Europos Sąjungoje bei 
tarptautinėje prekyboje. Prof. 
A. Klimas („Draugas" 2005.01. 
26) „Kiek kalbų bus EU/ES?), 
pristatydamas šią temą pa
sisakė už vieną kalbą, būtent 
anglų. Straipsnelyje jis smul
kiau ir pagrįstai išdėstė prie
žastis kodėl. Tas klausimas ir 
Lietuvoje darosi vis aktuales
nis. Akivaizdžiai parodė šalies 
gyventojų apklausa, kurią pra
vedė Švietimo ir mokslo mi
nisterija bei Pilietinės visuo
menės institutas, o atliko rin
kos analizės ir tyrimų grupė 
RAIT. Pasirodo, kad Lietuvos 
gyventojai gerai moka rusų 
kalbą, o tik 10 proc. anglų, bet 
pripažįsta, kad tuo ta rpu 
visame pasaulyje populiariau
sia yra anglų kalba. 

Aš norėčiau tik papildyti 
šią prielaidą iš profesinės prak
tiškos patirties. Žvelgiant atgal 
į praeitį, universalios kalbos 
naudojimas nėra be pavyzdžių. 
Graikų — senuose amžiuose, 
lotynų nuoi viduramžių iki 
Naujųjų amžių. Anglų kalbos 
vartojimas smarkiai išpopu
liarėjo po Antrojo pasaulinio 
karo. J i pakeitė bei išstūmė 
prancūzų kalbą iš diplomatijos 
sferų, vokiečių ir ispanų iš 
prekybos bei mokslo institucijų. 
Žinoma, italų kalba liko mu
zikos — Bei canto — pasauli
niame repertuare. Rusų kalba 

IRllIllll^ ! ^•iil 
lauke ištisus metus, greitai 
veisiasi ataugomis ir labai 
tinka smėlėtoms įkalnėms, 
„akmenų darželiams". 

Mamiliar i ja 

savo specifine rašybos ypatybe 
bei geopolitine struktūra nieka
da nebuvo Vakarų pasauliui 
priimtina. Tarptautinėje glo
balinėje prekyboje nuo dvi
dešimtojo amžiaus pradžios 
(1933 m. International Cham-
ber of Commerce ICC) yra var
tojama anglų kalba. 

Evoliucija nebuvo lengva. 
Kurį laiką gretimai buvo varto
jamos ir kitos kalbos, daugiau
sia vertimai į vietines kalbas. 
Tačiau, iškilus prekybiniams 
ar teisiniams ginčams ICC 
Cour of Arbitration teismo 
adjudikacijos yra sprendžiamos 
naudojantis anglų kalbos teks
tais. Šituo principu remdamiesi 
JAV didieji tarptautiniai 
bankai, atlikdami globalinės 
prekybos paslaugas, kaip im
porto — eksporto finansavimą, 
banko garantijų lakštuose, 
tarkim bet kokioje kalboje 
originalai būtų išduoti, bankai 
specifiškai kvalifikuoja savo 
atsakomybę, kad, iškilus gin
čams, lemiamoji (sprendžiamo
ji) kalba yra „anglų". Tai yra 
jau senokai prigijusi taisyklė 
bei šių laikų realybė. Taigi, 
vertėtų ir lietuviams atkreipti 
į ta i dėmesį, kad, esant 
Europos Sąjungoje ar toliau 
žengiant į pasaulinę prekybos 
bei politikos areną, sėkmė bus 
įmanoma tik su stipria anglų 
kalba. 

P r a n a s J u r k u s 
Lemont, IL 

„DRAUGAS" DAROSI 
ĮDOMESNIS 

Nežinau, ar tai sutapimas, 
ar kas, bet paskutiniu laiku 
pradėjau „Drauge" rasti eilę 
įdomių straipsnių apie ir išeivi
jos, ir Lietuvos reikalus. Štai, 
kad ir vakar dienos (02.22) ilgo
kas, bet tikrai įžvalgus ir ne
nuobodus Dariaus Udrio straips
nis „Ar dar politikuosime? JTš 
mane privertė susimąstyti ir 

Savaime auga Kalifornijoje, 
Pietinėje Dakotoje, Oklohomo-
je. Jų stiebai — cilindro formos, 
bet mėgsta šakotis ir iš visų 
pusių apsipila ataugomis. J ie 
turi dvigubus spyglius — vieni 
lenkti į vidų, kiti smailūs, kaip 
adatos. Žydi ryškiais, dideliais 
įvairiaspalviais žiedais. 

Gymnocalyc ium 

Mammilaria Microcarpa. 

Bet grįžkime vėl prie kak
tusų. Mamiliarijos yra nereik
lūs, nedideli, patrauklūs kaktu
sai, dažniausai apvalūs, ru
tuliški, padengti „nepiktais" 
trumpais spygliukais, prime
nančiais žvaigždutes. Žinoma 
apie 100 mamiliarijų (Mam-
mMaria) rūšių. Kaktusai taip 
vadinasi dėl to, kad yra apaugę 
tarytum kietais, žaliais spe-
niukais, kurių pačioje vir
šūnėlėje susitelkę žvaigždutės 
pavidalo balti ar gelsvi spyg
liukai. Žiedai nedideli, įvairias
palviai, dažniausiai išsidėstę 
„vainikėliu". 

Ech inoce reus 
Populiariai šie kaktusai 

vadinami „ežiukais" (Hedgehog 
Cacti), šeimoje yra 20-30 rūšių. 
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rimtai pergalvoti jo mint is dėl 
mūsų bendruomenės a te i t ies 
veiklos krypties ir tolimesnių 
žingsnių. 

Einant pagal tokią gana 
neįprastą, bet naujovišką fi
losofiją, gal t ikrai nebūtų rei
kalingas ir jau vos ne dešimt 
metų vykstąs „bendradarbia
vimas" tarp JAV LB atstovų ir 
LR seimūnų, kuris iki šiol 
neatrodo, kad būtų davęs kokių 
nors apčiuopiamų naudingų 
pasekmių nei vienai, nei kitai 
dažnai posėdžiavusiai pusei . 
Kaip tokia komisija atsirado, 
galėtų būti įdomi t ema visai 
atskiram straipsniui. 

Grįžkime prie „Draugo" 
pagerėjimo. Užuot spausdinus 
buvusių ar esamų Lietuvos 
laikraščių bendradarbių ilgus 
straipsnius, kodėl nedėti tokių 
straipsnių, kur ie „Drauge" 
pasirodė per paskut ines vasa
rio mėnesio kel ias savai tes? 
Pavyzdžiui, to pat ies Udrio 
informacinis s t ra ipsn is „Kas 
lemia rinkimus Lietuvoje", ar
ba iššūkingas Leono Sabaliūno 
straipsnis „Konstitucinės per
žiūros pagunda", kurio mintys 
turė tų būt i įdomios ne t ik 
mums, išeiviams, bet ir LR 
Seimo seimūnams. 

Patiko man ir Ramūno 
Kondrato Vasario 16 dienos 
minėjime pasakytos mintys , 
kartotos jo straipsnyje „Laisvę 
reikia ginti ne tik kova, bet ir 
darbais". O kur dar šmaikščios 
eilutės išplaukusios iš po Al
fonso Nako, Romualdo Kriau
čiūno a r Broniaus Juodelio ir 
panašių kitų plunksnų? Mano 
nuomone, spausdinant tokius 
s t ra ipsnius ne t ik paki l tų 
skaitytojų susidomėjimas, bet 
gal ir sumažėtų „Draugo" lei
dybos išlaidos. 

Sveikinu „Draugą" su nau
ja, ir norėčiau tikėti ne laikina, 
linija! 

A l e k s a s V i t k u s 
Palos Heights, IL 

BERNIUKO TRAUKA 
Įdomu skaityti Alekso Vit

kaus įspūdžius iš kelionių, kad 
ir keliauta ta pačia kryptimi — 

PASLAUGOS 

Echinocereus 

Gymnocalycium Leeanum. 
(„Chin Cacti"). Jų tėvynė 

Pietų Amerika. Tai nedideli, 
apvalūs kaktusiukai , gražiai 
eilėmis išdėstytais spygliukais. 
Jeigu norite kaktuso, kuris 
tikrai žydi, verta įsigyti šios 
šeimos narių. 

Ka ip pavad ins i — 
nepagad ins i 

Ar būtina žinoti visas kak
tusų ir apskritai kaktusinių 
augalų pavadinimus? Daugelis 
atsakys — ne. Nepaisant, kaip 
kuris kaktusas vadinasi, juos 
auginti įdomu ir tikrai nesun
ku. Kaktusams tereikia daug 
šviesos, gerai vandenį pralei
džiančios žemės (su nemaža 
smėlio priemaiša) ir nedaug 
vandens. Kaktusai nesiskun
džia, jeigu jų augintojas pa
miršta ar neturi laiko pa
laistyti. Jiems dar geriau, nes 
per gausus ir per dažnas laisty
mas yra didžiausias kaktusų 
priešas. Kaktusai mėgsta 
vasaroti lauke, saulėtoje vietoje 
—niekuomet neišneškite jų 
tiesiai į saulę, bent tris dienas 
reikia palaikyti pusiau pavėsy
je, kad „priprastų", nes net ir 
kaktusus karšti saulės spindu
liai gali nusvilinti. 

STATE FARM 
INSURANCE 

AUTOMOBILIO. 
NAMU, SVEIKATOS IR 
GYVYBĖS DRAUDIMAS 

Agentas Frank Zapolis (verste 49 metai 
Off. Mgr. Auksė S. Kane, 
Vilma Jarulienė. 
Virginija Smuikaitienė 
kaiba lietuviškai. 

FRANK ZAPOLIS 
3208 1/2 West 95th St, 

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

nei kiek nenuslopina susi
domėjimo skaityti. Kiekvienas 
asmuo stebi bei aparašo savo 
nuotykius iš skirtingo taško. 

Norėtųsi pasidalyti žinio
mis, įgytomis iš įgudusio gido, 
vietinio briuseliečio, apie gal
būt labiausiai išgarsintos 
Briuselio įžymybės — berniuko 
statulos atsiradimo priežastį. 
Dar neaplankius Briuselio, bet 
jau girdėjus apie statulą, laki 
vaizduotė piešė ją didingą, 
aukštai ant pjedestalo aikštės 
vidury. .O Monnekin Pis (rašo
ma — Mannekin arba Man-
neken; žodis reiškia „mažas 
berniukas") s ta tula yra kiek 
tolėliau nuo miesto centro, bet 
labai lengvai prieinama pės
čiomis, ir stovi tarsi įgrūsta į 
namo kampą. J i stebinančiai 
maža — gal kokių 24 colių 
aukščio. Bern iukas , stovė
damas ant pjedestalo, varvina 
pastovią vandens srovelę 
žemyn. 

Pasakojama, jog Briuselio 
turtuolis pirklys, pradingus jo 
mažamečiui sūneliui, paskelbė, 
jei vaikas bus surastas, jis pas
tatys berniuko statulą tokioje 
vietoje, kokioje tuomet jį pa
matys suradėjai. Matyt, vaike
lis paklydo, besibastydamas po 
mišką, ir ieškotojų būrys rado 
jį prie medžio, atliekant gamtos 
reikalą Toji s tatula turi spe
cialią šiltą vietelę kiekvieno 
briuseliečio širdyje. 

Apie šią statulą yra iš
leista neįprasta knyga. Fonta
nėlis su statula, vaizduojančia 
užsiėmusį mažą berniuką, yra 
istorinė įžymybė Briuselyje. 
Daug kartų istorijos bėgyje jis 
buvo pavogtas bei pagrobtas, 
nors dauguma vagių to gailėjosi 
(visa tai atpasakota knygoje). 
Paskutinį kar tą statula buvo 
pavogta amerikiečių kareivių 
per II Pasaulinį karą. Toje kny
goje, šalia statulos bei legendų, 
pateikiama aibė berniuko spal
votų nuotraukų, kur jis aprė
dytas daugiau nei 120 — nuo 
istorinių iki modernių laikų — 
rūbais iš viso pasaulio, atrodo, 
tokia buvo tada tradicija nuo 
pat 1698 m. — papuošti tą 
pamiltą berniuko statulą. 

S t a s ė Semėnienė 
Baraboo, WI 

PASLAUGOS 

Pildau TAX 
(pajamų mokesčių) formas. 

SUVEDU BUHALTERINĘ APSKAITĄ 
TVARKAU ĮVAIRIUS 

FINANSINIUS REIKALUS. 
G e d i m i n a s Pranskevifcius 

3805 N.Seeley 
Chicago, IL 60618 
Tel. 773.935.0472 

SIŪLO DARBA 

Caregfvers jobs 
available in VU Eng, DL, 
Exp. recjuired, SS helpful, 

pay $90 and up. 
Cafl 262-657-8044. 

„Seklyčiai" reikalingos 2 
padavėjos, kalbančios angliškai. 
Viena 5-6 dienoms savaitėje, o 
kita tik sekmadieniais. Kreiptis į 
Rasą - 773-476-2655, arba susto
ti „Seklyčioje" - 2711 W. 71 St 

IŠNUOMOJA 

išnuomojamas geras butas 
netol i „dovvntovvn" ir 

medicinos cent ro. 
FIRST RATE REAL ESTATE, 

TEL. 773-767-2400. 

VVoodridge išnuomojami 
1 -2 mieg. naujai suremontuoti 
butai. 1 mieg.— $600-$640: 

2 mieg. — $680-5720. 
Tel. 630-910-0644, Janą. 

VELYKINIAI SIUNTINIAI 
DAR NE VĖLU SIŲSTI LĖKTUVU 

S I U N Č I A M E Į L I E T U V Ą , LATVIJA 
E S T I J A , BALTARUSIJĄ I R UKRAINĄ 

AnAtmę 
uprvssuorp-
M ŪSU IŠTAIGOS: 

880 J S. 78 Th Ave. BMDGEVIEW, IL 60455, Tel: 708-599-9680 
Dirhame: Pirm PenkX am.-6p.rn.. Treč iki7 p.m.. SeSt.m«Sa.m.-3p.m. 

2719 W 71 Slr, C H I C A G O . IL 6 0 6 2 9 . Tel :773-434-7919 
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EUROPA 

ROMA 
Italijoje palaidotas slaptasis 

agentas Nicola Calipari, kurį 
Irake nušovė JAV kariai ir kurio 
mirtis pakurs tė antiameri-
kietiškus jausmus. N. Calipari 
savo kūnu nuo amerikiečių kul
kų pridengė buvusią įkaitę Giu-
liana Sgrena, kurią vežė į Bagh-
dad oro uostą. Pakeliui į jų au
tomobilį pasipylė JAV kareivių 
kulkų kruša. N. Calipari palai
kai vidurdienį išnešti iš Romos 
Vittoriano monumento. Valsty
binėse agento laidotuvėse daly
vavo tūkstančiai italų, o televi
zijos stotys jas transliavo tiesio
giai. Italijos premjeras Silvio 
Berlusconi pareikalavo JAV ka
riškių atlikti nuodugnų tyrimą, 
o trečiadienį dėl šio nužudymo 
turi kreiptis į parlamentą. 

VATIKANAS 
Tikimasi, kad popiežius Jo

nas Paulius II į Vatikaną grįš 
iki Didžiosios savaitės kovo pa
baigoje ir galės dalyvauti jai 
skirtuose Bažnyčios renginiuo
se, tačiau tikslios datos, kada jis 
bus išrašytas iš ligoninės, nenu
rodė. Gydytojai patarė popiežiui 
mažiau kalbėti, kad jis greičiau 
atsigautų po neseniai atliktos 
tracheotomijos operacijos. Pra
nešama, kad popiežiaus bendra 
savijauta ir toliau gerėja, jokių 
komplikacijų neįvyko. 

SOFIA 
Tiriant aplinkybes, kurio

mis praėjusią savaite. Irake bu
vo nušautas bulgarų karys, pa
aiškėjo, kad už tai tikriausiai 
yra atsakingi JAV kareiviai. Mi

nistras Nikolaj Svinarov sakė, 
kad bulgarų kariškis, bandyda
mas sustabdyti vieną irakiečių 
automobilį, į orą paleido įspėja
muosius šūvius. „Tada kažkas 
iš vakarų pusės pradėjo šaudyti 
į bulgarų kareivį, o už 150 met
rų ta kryptimi buvo JAV armijos 
junginys", nurodė premjeras. 
Gerdy Gerdev yra aš tuntas is 
bulgarų kareivis, žuvęs Irake, 
kur ši NATO narė yra disloka
vusi 450 karių. 

KIJEVAS 
Buvęs Ukrainos prezidentas 

Leonid Kučma pareiškė, jog ne
tiki, kad nusižudęs buvęs šalies 
vidaus reikalų ministras Jur i j 
Kravčenko susijęs su žurnalisto 
Georgij Gongadze nužudymu. 
Tačiau L. Kučma mano, jog visi 
kaltinimai jam yra dalis „žaidi
mo", kurio tikslas — pašalinti jį 
iš politinės arenos. Tačiau L. 
Kučma sakė esąs pasirengęs 
ateiti į prokuratūrą ir duoti pa
rodymus G. Gongadze byloje. G. 
Gongadze dingo 2000 m. rugsė
jį, o po kelių savaičių miške ne
toli Kijevo buvo rastas kūnas be 
galvos, kuris, pagal daugelį po
žymių, galėjo būti šio žurnalis
to. 

biudžetas iš deficitinio virs per
tekliniu, teks pakeisti. Tačiau 
CBO pažymėjo, kad šių finansi
nių metų deficitas gali būti šiek 
tiek mažesnis už Baltųjų Rūmų 
prognozes ir siekti 394 mlrd. 
JAV dolerių vietoje numatytų 
427 mlrd. JAV dolerių. 

JAV nėra reikalo surengti 
karinę operaciją prieš Iraną dėl 
neva jo įgyvendinamos bran
duolinės programos, nes šiuo 
metu dedamos diplomatinės pa
stangos, savaitgalį pareiškė bu
vęs JAV valstybės sekretorius 
Colin Powell. Interviu „Fuji Te-
levision" C. Powell sakė, kad 
nors karinės operacijos atmesti 
negalima, JAV prezidentas 
George W. Bush aiškiai davė su
prasti, kad nori diplomatinėmis 
priemonėmis išspręsti klausi
mą. Praėjusią savaitę JAV pa
reiškė, jog TATENA turi pateik
ti JT Saugumo Tarybai svarsty
ti klausimą dėl to, kad Iranas 
pažeidžia savo įsipareigojimus, 
duotus sutartyje dėl masinio 
naikinimo ginklų neplatinimo. 

Skaudžios AIDS statistikos 
įasmeninimas fotografijoje 
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ARTIMIEJI RYTAI 

JAV 

WASHINGTON, DC 
Pagal prezidento George W. 

Bush siūlomą biudžeto projektą 
JAV Vyriausybės biudžetas bus 
deficitinis dar dešimtį metų. 
Kongreso biudžeto ta rnybos 
(CBO) vertinimais, jeigu prezi
dento siūlomas biudžeto projek
tas bus patvirtintas, prognozes, 
kad iki 2012 finansinių metų 

DAMASCUS 
Sirijos pajėgos iki kovo pa

baigos bus perkeltos į rytinę Li
bano dalį, o tuomet Sirijos bei 
Libano kariuomenių vadai turės 
nuspręsti, kiek laiko jos ten dar 
bus , sakoma pirmadienį po 
abiejų šalių vadovų susitikimo 
paskelbtame pareiškime. Jung
tinei kariškių komisijai pavesta 
per mėnesį nuo Sirijos karių at
sitraukimo parengti susitarimą 
dėl pajėgų buvimo trukmės. 

L. Donskis: prezidentas pasielgė taip, kaip reikalauja demokratinės 
visuomenės orumas 

Atkelta iš 1 psl . 
už kurios glūdi ir istorijos giles
nis žinojimas, ir didesnė atsa
komybė. Šiuo požiūriu leisčiau 
sau būti ne visai populiarus sa
kydamas, kad nuomonės sveria 
nevienodai ir pirmiausia reikia 
įsiklausyti, ką sako ekspertai, 
šviesuomenė, argumentų kalba 
kalbantys žmonės. Kaip tik jie, 
man atrodo, kone vieningai pa
tarė V. Adamkui nevykti į 
Maskvą", tvirtino L. Donskis. 

Tuo tarpu Vilniaus universi
teto tarptautinių santykių ir po
litikos mokslų instituto docen
tas Vytautas Radžvilas teigė, 
kad prezidento V. Adamkaus 
delsimas apsispręsti, a r vykti į 
Maskvą švęsti gegužės 9-osios, 

išprovokavo diskusijas visuo
menėje tokiais klausimais, ku
rie save gerbiančioje valstybėje 
net nebūtų svarstomi. 

„Kita vertus, šitokia prezi
dento laikysena netiesiogiai ro
do, kokią didelę įtaką j am daro 
visuomenės grupės, kurių elge
sys verčia abejoti net jų lojalu
mu valstybei", teigė politologas. 

Jo požiūriu, viešos diskusi
jos dėl prezidento vizito į Mask
vą iš dalies gali būti naudingos, 
nes daugeliui „padėjo praregėti 
ir pagaliau suvokti, kiek daug 
mūsų visuomenėje istorinės at
minties, tautinės savigarbos i r 
valstybinio mąstymo stokojan
čių žmonių". 

Pasak V. Radžvilo, kol nepi-

lietiškų žmonių bus dauguma, 
tol valstybės nepriklausomybė 
nebus tvirta. „Šią išryškėjusią 
didžiulę politinę problemą rei
kia nedelsiant spręsti", pažy
mėjo politologas. 

Anot V. Radžvilo, V. Adam
kaus sprendimas buvo vieninte
lis įmanomas, , jeigu šalies pre
zidentui iš tiesų rūpi telkti, o ne 
skaldyti visuomenę". 

„Nėra abejonės, kad, priė
mus kitokį sprendimą, būtų su
laukta didžiulės protestų ban
gos. Juk daugelis piliečių j au 
nebelinkę taikstytis su kasdien 
matomu aukštų pareigūnų abe
jingumu šalies ateičiai ir atvi
rai vykdoma antivalstybine 
veikla", sakė V. Radžvilas. 

„Durnių laivą" V. Landsbergis vadina kerštu 

Atkelta iš 1 psl. 
Gabrieliaus Žemkalnio iniciaty
va. 

Teisėsaugos vertinimui pa
teikti keturi teiginiai, kuriuose 
V. Landsbergis-Žemkalnis vadi
namas sovietinio KGB bendra
darbiu, nacių vadovo Adolf Hit-
ler draugu ir vaizduojamas kaip 
nuožmus didikas, dėl prapuolu
siu ąžuolinio suolo iš buvusios 
vaistinės patalpų Kaune išvaręs 
ten gyvenusią vaistininkę. 

„Tėvo atminimui ir tėvo 
garbingam vardui — tai baiąį 
žala", vertindamas minėtus tei
ginius teismui sakė V. Lands

bergis. Anot jo, būtent todėl 
svarbu šmeižtą paneigti teisme, 
nes knygą skaito daug žmonių, 
vieni gal netiki, o kiti galbūt tiki 
V. Petkevičiaus dėstoma tiesa. 
„Praeis dar dvidešimt metų — 
nebebus kam ginčyti", pridūrė 
V. Landsbergis. 

V. Petkevičiaus knygą pagal 
prasimanymų ir net iks lumų 
kiekį V. Landsbergis lygino su 
praėjusiame dešimtmetyje pasi
rodžiusia KGB generolo Viačes-
lav Šironin knyga. „Ten rašo
ma, kad aš buvau užverbuotas 
kaip KGB agentas, kai nuvykau 
į Australiją pas tėvą, nors tėvas 

jau 20 metų gyveno Lietuvoje", 
priminė V. Landsbergis. Anot jo, 
labai panašu, kad „instrukcijos" 
abiem knygoms buvo duotos iš 
to paties šaltinio — ir vienu, ir 
kitu atveju prasimanymai buvę 
derinami su KGB. 

Teismui pateiktus V. Pet
kevičiaus teiginius V. Lands
bergis vieną po kito vadino 
„absurdu, iš piršto laužtu da
lyku". 

Nukentėjusiojo tvirtinimu, 
priešingai negu skleidžiama 
knygoje, jo tėvas pats kentėjo 
nuo KGB, o ne buvo šios organi
zacijos užuovėjoje. 

A. Kubilius partijos pinigus gali naudoti kaip nori 

Atkelta i i 1 psl. 
kuriame tikimasi sulaukti apie 
1,000 žmonių. Iki 20,000 litų ke
tinama skirti kituose miestuose 
vyksiantiems renginiams, kurie 
skirti visuomenei. 

Konservatorių vadovo A. 
Kubiliaus teigimu, Tėvynės są
junga kovo 11-ąją visada švęs-
davusi įspūdingai ir tikisi tai 
daryti ateityje. „Mums tai nėra 
pirmiena — pernai taip pa t 
šventėme labai smarkiai Sporto 
rūmuose, šiemet apgailestavo

me, kad negalėjome 'įkasti ' 'Sie
mens arenos'. Manau, kad Kovo 
11-osios dvidešimtmečiui tikrai 
susirinksime 'Siemens arenoje', 
jeigu nebus didesnių arenų", sa
kė parlamentaras. 

Jo teigimu, per 15 metų nuo 
1990 m. Kovo 11- osios Lietuva 
„gali labiausiai didžiuotis pa
siekta nepriklausomybe, 'šleivo
ka ' demokratija, rinkos ekono
mika ir Lietuvos tapimu Vakarų 
dalimi". 

Kitos parlamentinės parti

jos jokių papildomų renginių 
Kovo 11 -osios proga organizuoti 
neketina, nes tai esą valstybės, 
o ne atskiros partijos šventė. 

Pasak žinovų. Kovo 11-osios 
šventimui 70,000 litų ketinanti 
išleisti Tėvynės sąjunga žengia 
žingsnį, kuris dar labiau nu
teiks žmones prieš politinių par
tijų finansavimą iš valstybės 
biudžeto. Taip tvirtino Lietuvos 
„Transparency International" 
skyriaus vadovas Rytis Juoza
pavičius. 

Gali būti, kad ateities isto
rikai, rašysiantys XX a. istoriją, 
šio amžiaus pabaigą apibrė
žiančiu įvykiu įvardins AIDS — 
baisiausią epidemiją per visą 
žmonijos egzistavimą. Ir tai 
nebūtų stebėtina. Šiuo metu 
visuose žemynuose ŽIV nešioto
jų bei AIDS ligonių yra dau
giau nei 40 mln., o liga ir toliau 
plinta. 

Pirmieji žaibiškai plintan
čios epidemijos atvejai sukrėtė 
visą pasaulį, žiniasklaidą už
plūdo įvairiausios konspiracijos 
teorijos: kas kaltino šiuolai
kinės civilizacijos išsigimimą, 
kas bedievystę, o kas — atei
vius. Pastaruoju metu ligos 
paplitimas šiek tiek pažabotas, 
ypač Vakaruose, tačiau Af-riko-
je, neturtingose trečiojo pa
saulio valstybėse situacija 
mažai gerėja ar net blogėja. 
Beje, prieš keletą savaičių 
paskelbta informacija, kad New 
York vienam vyrui nustatyta 
dar nežinoma ŽIV forma, at
spari visiems šiuo metu su
kurt iems medikamentams, 
privertė krūptelėti ne tik mok
slininkus bei gydytojus: epide
mija dar jokiu būdu neįveikta. 

Štai tokiu metu Chicago 
Culture Center atkeliavo paro
da „Pandemic: Imaging AIDS". 
Ši fotografijų paroda pirmą 
kartą buvo visuomenei prista
tyta 2002 m. Ispanijoje, Barse
lonoje. Ją atidarė tuometinis 
JAV prezidentas Bill Clinton. 
Vėliau paroda pradėjo savo ke
lionę po pasaulį ir pagaliau 
pasiekė Čikagą, kur ją (ne
mokamai) galima pamatyti tik 
devynias savaites — iki ba
landžio 3 dienos. 

Parodoje pristatoma per 
šimtą įvairaus formato bei 
technikos nuotraukų, vienaip ar 
kitaip susijusių su ŽIV/AIDS ir 
darytų per maždaug pastaruo
sius 20 metų. Jų autoriai — net 
penkiasdešimties šalių profe
sionalūs fotografai. Tarpe jų — 
tokios šiuolaikinės fotografijos 
žvaigždės kaip Mary Berridge, 
Nan Goldin, Annie Leibovitz, 
Robert Mapplethorpe, Gideon 
Mendel ir kt. Fotografijas lydi 
Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus Kofi Annan bei 
parodos kuratoriaus Nan 
Richardson tekstai. 

„Pandemic: Imaging AIDS" 
— tai mėginimas įasmeninti 
statistiką, už sausų skaičių 
įžvelgti tikras, jaudinančias 
istorijas. Kartu tai ir bandymas 
fotografijos priemonėmis vizua
lizuoti tai, kas ne visada ma
toma: kūnas ne visada išduoda, 
kad žmogus užsikrėtęs ŽIV ar 
serga AIDS. Vieni nuotraukų 
autoriai tiesiog fotografavo 
AIDS pacientus, kurie neseniai 
sužinojo siaubingą diagnozę. 
Dar kiti fotografavo ligonių 
artimuosius, siekdami perduoti 
jų išgyvenimus: gailestį, be
viltiškumą, ryžtą, ir, žinoma, 
viltį. Kai kuriems autoriams 

rūpėjo atskleisti apgai lė t inas 
sąlygas, kuriomis savo pasku
tines dienas yra priversti gy
venti Tailando, Kinijos, Afrikos 
gyventojai, užsikrėtę ŽrV. 

Vienoje salėje eksponuo
jamos fotografijos, kur ių pir
minis t ikslas dažnai buvo 
skirtingas, todėl jos skiriasi ir 
žanriniu požiūriu. Pavyzdžiui, 
kai kurios jų buvo publikuotos 
įvairiuose pasaulio laikraščiuo
se bei žurnaluose. Ypač epi
demijos pradžioje, svarbiausias 
tokių nuotraukų t ikslas buvo 
dokumentinis: informuoti vi
suomenę apie žmoniją išti
kusią katastrofą. Kitų foto
grafijų ar plakatų t ikslas — 
šviečiamasis; jų a u t o r i a m s 
rūpėjo perspėti visuomenę apie 
gresiantį pavojų ir a tskle is t i 
kelius, kaip nuo jo apsisaugoti. 
Jokiu būdu negalima pasakyt i , 
kad dokumentiniais a r šviečia
maisiais tikslais darytos nuo
traukos nėra meniškos: k a i 
kurios jų j au dabar tur i didžiulę 
meninę vertę, kuri su laiku t ik 
dar augs. 

Galiausiai, nemaža dal is 
parodoje eksponuojamų foto
grafų darbų yra protesto, o kar
tais ir nevilties ženklai. Vienose 
nuotraukose išreiškiamas pačių 
menininkų protestas pr ieš 
visuomenės pasyvumą ar ne t 
negailestingumą AIDS aukoms, 
kitose — įvairiausių grupių, 
organizacijų bei pavienių as
menų demonstracijos mitingai, 
kurių tikslas — atkreipti dė
mesį į visai žmonijai svarbią 
problemą. Tarp tokių fotografi
jų ypač įsimintinas Annie 
Leibovitz darytas Rebeccos 
Denison — WORLD organizaci
jos, kovojančios prieš AIDS, 
direktorės — portretas. Didelio 
formato nuotraukoje vaizduoja
ma aktyvistė, visą kūną išsi-
piešusi kovoti prieš ligą ir ne
prarasti vilties skatinančiomis 
frazėmis, taip pat draugų bei 
pažįstamų, mirusių nuo AIDS, 
vardais ir pavardėmis. Moters 
rankos nudažytos raudonais 
dažais ir sudėtos ant širdies. 

Kaip teigiama parodą pri
statančiame Kofi Annan tekste , 
šiuose menininkų darbuose 
nufotografuoti žmonės gyveno 
skirtingose valstybėse, pri
klausė skirtingoms kul tūroms, 
mirtina liga užsikrėtė įvai
riomis aplinkybėmis ir, galiau
siai, turėjo labai nevienodas 
galimybes gydytis, o „neretai 
vieninteliai vaistai buvo daina, 
kurią našlaičiams vaikams — 
jauniausiems AIDS pacientams 
— prieš miegą padainuodavo 
dar gyvas, bet jau sunkiai ser
gantis, giminaitis". 

„Pandemic: Imaging AIDS", 
jos kuratoriaus žodžiais ta r iant , 
yra individualių menininkų vie
ningas atsakas į grėsmingiau
sią visų laikų epidemiją, pri
menantis, kad blogiausia ligos 
akivaizdoje yra abejingumas. 

Mon ika B o n č k u t ė 

ATIDARYTAS LR GARBĖS 
KONSULATAS HOUSTON, TX 

Š. m. vasario 25 d. Lietuvos 
Republikos ambasadorius JAV 
Vygaudas Ušackas at idarė 
Lietuvos garbės konsulatą 
Houston, Texas, bei pasveikino 
naują Lietuvos garbės konsulą 
William C. Altman. 

Konsulato atidaryme kal
bėjęs Lietuvos ambasadorius 
pasidžiaugė, kad Lietuva nuo 
šiol turės savo atstovą vienoje 
didžiausių JAV valstijų — 
Texas: „W. C. Altman patirtis ir 
ryšiai prisidės prie Texas valsti
jos bei Lietuvos verslo ir turiz
mo ryšių bei žmogiškųjų kon
taktų plėtros", — kalbėjo 
ambasadorius. 

Priėmimo metu V. Ušackas 
pristatė Lietuvą, supažindino 
su šalies ekonominiais pasieki
mais, investicijų bei turizmo 

galimybėmis Lietuvoje, bei ragi
no valstijos verslininkus akty
viau pasinaudoti Lietuvos 
ekonomikos augimu bei šalies 
naryste Europos Sąjungoje (ES). 

„Per pas taruos ius 15 
nepriklausomybės metų mes 
ryžtingai įgyvendinome poli
tines ir ekonomines reformas, 
todėl šiandien Lietuva pelnytai 
pateikiama reformų pavyzdžiu 
Rytų Europos va ls tybėms, 
kurios dar tik dabar pasuko 
demokratijos ir laisvosios rin
kos keliu, — kalbėjo V. Ušac
kas. — Pasaulio Banko ir 
Europos Komisijos išliks spar
čiausiai auganti ekonomika 
išsiplėtusioje ES. Kita vertus , 
Lietuva yra puikioje geografinė
je padėtyje tarp Vakarų ir Rytų 
rinkų. Todėl aš kviečiu Texas 

A t A 
SESUO M. ROSANNE 

EZERSKIS, SSC 
Mirė 2005 m. kovo 3 d., SSC Motiniškame name, 2601 

W. Marąuette Rd., Chicago, IL, sulaukusi 89 metų. 
{ Vienuolyną įstojo iš Šv. Jurgio parapijos, Chicago, 

IL (Bridgeport). 
Vienuolyno įžaduose išgyveno 71 metus. 
Nuliūdę liko: Šv. Kazimiero seserys, dukterėčios, se

suo Virginia Marie, SSC; Agnės Ezerski, Audrey su Ray-
mond Kasper ir šeima; sūnėnai David su Susan Ezerski ir 
šeima; James su Betty Ezerski ir šeima; kiti gimines ir 
pažįstami. 

Velionė pašarvota antradienį, kovo 8 d. nuo 3 v. p.p. 
iki 7 v.v. Šv. Kazimiero vienuolyne, 2601 W. Marąuette 
Rd., Chicago. Laidotuvių šv. Mišios antradienį, kovo 8 d. 
7 v.v. Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno koplyčioje. 

Laidotuvės trečiadienį, kovo 9 d. 10 v.r. sesuo M. Ro-
sanne bus palaidota Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse. 

Prašome dalyvauti laidotuvių Mišiose ir pasimelsti už 
seselės sielą. 

Nul iūdę Šv. K a z i m i e r o sese rys i r Eze r sk i s š e ima 

Laidot. direkt. David Gaidas 

Pranešame giminėms ir pažįstamiems „Draugo" skai
tytojams, kad 2005 m. vasario 22 d., po ilgos ligos mirė 

A t A 
PETRAS PETRAITIS 

Gimė 1925 m. liepos 2 d. Tauragės apskrityje, Gaurės 
valsčiuje, palikęs žmoną Andželę, seserį Antaniną Stasai-
tienę, brolius kun. Juozą Australijoje, Joną Lietuvoje ir 
kitus gimines. 

Palaidotas Cypress Hills, N.Y. kapinėse, vasario 26 d. 

AfA 
Dail. JADVYGAI PAUKŠTIENEI 
mirus, dukrai GRAŽINAI, sūnui VYTAUTUI ir 
jų šeimoms gilią užuojautą reiškiame ir kartu 
liūdime. 

Dailininkių draugija 

A t A 
HALINAI MILAKNIENEI, 

dr. Milaknio našlei mirus, jos dukrai VITAI 
MARKEVIČIENEI, žentui ALBINUI MARKE
VIČIUI, vaikaičiams ir giminėms Lietuvoje ir 
Amerikoje, reiškiame užuojautą. 

Emilis Sinkys 
Augustinas ir Betty Sinkiai 

Brangiam tėveliui 
A t A 

dr. STASIUI STRASEVIČIUI 
mirus, dukrai dail. MARIJAI STRASEVIČIŪ-
TEI ir jos šeimai reiškiame nuoširdžią užuo
jautą. 

Dailininkių draugija 

verslininkus skubėti pasinau
doti Lietuvos ekonomikos augi
mu ir atsivėrusiomis plačiomis 
verslo galimybėmis regione. 

Priėmime, skirtame Lie
tuvos garbės konsulato Hous
ton atidarymui, dalyvavo Lie
tuvos pramonininkų konfe
deracijos garbės ambasadorius 
JAV Donnie Nelson, Houston 
miesto meras Bill White, Texas 
valstijos verslininkų atstovai. 

Vizito metu diplomatas 
taip pa t susitiko su Houston 

laikraščio ..Houston Chronicle" 
žurnalistais. Houston Lietuvių 
bendruomenės atstovais, daly
vavo Vasario 16-osios minė 
jime. 

Lietuvos garbes knnsuU> 
Houston W. C. Altman v ra 
..Trader Classified Media. N V." 
bendroves direktorius, dirbęs 
..Kardia Therapoutics" firmos 
prezidentu bei vykdančiuoju 
direktoriumi, o taip pat jkures 
..FemPatners. Ine" bendrove 

Kęs tu t i s Vaškelevič ius 



DRAUGAS, 2005 m. kovo 8 d., a n t r a d i e n i s 

ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE i 

KOVO 19 D., 12 V.P.P. VISI 
kviečiami atvykti į Švč. M. 
Marijos Gimimo parapijos salę, 
kur Lietuvos Vyčių jaunimas 
parodys ir mokins pynimo iš 
palmių šakelių. 

ŠIAIS METAIS GAVĖNIOS 
rekolekcijas Švč. M. Marijos 
Gimimo bažnyčioje praves kun. 
Arvydas Žygas. Rekolekcijų 
laikas: kovo 15 d. ir kovo 16 d., 
10 v.r. ir 7 v.v. 

BEVERLY SHORES, IN, LIETUVIŲ 
klubas primena, kad sekmadie
nį, kovo 13 d., tuoj po 1 v.p.p. šv. 
Mišių Šv. Onos bažnyčioje bus 
Lietuvos nepriklausomybės pa
minėjimas ir kavutė. Visus 
kviečiame atvykti. 

KUN. ANTANAS GRAŽULIS, SJ 
ir kun. Algis Baniulis, SJ 
atvykęs iš Lietuvos Velykoms, 
praves priešvelykinį dvasinį 
susitelkimą, klausys išpažinčių 
ir aukos šv. Mišias kovo 13 d., 1 
v.p.p. Beverly Shores, IN, Šv. 
Onos bažnyčioje. Visi kviečiami. 

ŠAKIEČIŲ PUSMETINIS susi
rinkimas įvyks kovo 17 d., 1 
v.p.p. Šaulių namuose, 2417 W. 
43rd St., Chicago, IL. Nariai 
būtinai turi dalyvauti ir kvie
čiami visi. 

VELYKAIČIŲ MARGINIMO PA-
mokos vyks Balzeko lietuvių 
kultūros muziejuje, kovo 13 d., 
sekmadienį, 1 v.p.p. Velykaičius 
marginti mokins liaudies 
menininkai Uršulė Astrienė ir 
Don Astras. Atsineškite svo
gūnų lukštais dažytų kietai 
virtų kiaušinių. Skutinėjimo 
peiliukais ir instrukcijomis 
aprūpins muziejus. Būtina iš 
anksto registruotis tel. 773-582-
6500. 

GALĖSITE PASMAGURIAUTI 
lietuvišku maistu bei saldumy
nais, atvykę į tradicinę lietuvių 
skautų Kaziuko mugę, sekma
dienį, kovo 13 d.. Pasaulio lietu
vių centre, Lemonte. Mugės 
atidarymas po 9 v.r. šv. Mišių, 
Lietuvių fondo salėje. Kvie
čiame visuomenę atvažiuoti ir 
paremti šią lietuvišką organi
zaciją. 

GĖLIŲ SALONAS „ALVVAYS 
WITH FLOVVERS" kovo 13 d., 
sekmadienį, 12 v.p.p., Lemonte 
(1120 S. State St.), švęs 1-rių 
metų Lemonte ir 9-erių metų 
Justice jubiliejų. Ta proga orga
nizuojame vestuvinių kompozi
cijų parodą. Visas būsimas nuo
takas, draugus, pažįstamus, 
mūsų nuolatinius ir naujus 
pirkėjus kviečiame apsilankyti. 
Iš anksto užsiregistravusioms 
nuotakoms vestuvinės puokštės 
su 20 proc. nuolaida. Po to bus 
vaišės - tortas su kava. Lauk
sime visų. 

ŠIŲ METŲ OPEROS „KAVAL-
LERIA RUSTICANA" PREMJERA 
jau nebe už kalnų. Pats laikas 
įsigyti bilietus, taip pat pra
šome paraginti artimuosius ir 
draugus. Spektaklis vyks sek
madienį, balandžio 24 d., 3 
v.p.p. Mortono mokyklos audi
torijoje, 2423 S. Austin Blvd., 
Cicero IL. Bilietus galima įsi
gyti „Seklyčioje" 2711 W. 715t 
Str., Chicago, IL 60629. Šiokia
dieniais bilietai parduodami 
nuo 9 v.r. iki 4 v.p.p. ir šešta
dieniais nuo 10 v.r. iki 2 v.p.p. 
Bilietus taip pat galima įsigyti 
paštu, pridedant sau adresuotą 
vokelį su pašto ženklu. Užsa
kymus siųsti Lithuanian Opera 
Co., Inc., 3222 W. 66th Place, 
Chicago, IL 60629. Daugiau 
informacijos jums suteiks val
dybos pirmininkas Vaclovas 
Momkus, tel. 773-925-6193, 
arba interneto svetainėje, 
adresu 

. H t h n p e r a e h i c a g o . o r g . 

JAUNIMO CENTRO VELYKINE 
mugė vyks kovo 12 d., šeštadie
nį, nuo 10 v.r. iki 4 v.p.p. ir sek
madienį, nuo 10 v.r. iki 3 v.p.p. 
Galėsite įsigyti įvairių meno ir 
gintaro dirbinių, knygų, gardu
mynų, margučių, verbų ir kitų 
gėrybių. Bus lietuviškas mais
tas, šašlykų. Vaikams bus ruo
šiama loterija, žaidimai, atvyks 
juokdarys su balionais. Šešta
dienį koncertuos Čikagos litu
anistinės mokyklos mokiniai, 
vadovė Birutė Jasinskienė. Šeš
tadienį, 1:30 v.p.p., kompanijos 
Zepter atstovė vaišins šviežiai 
paruoštu maistu. Sekmadienį, 
12 v.p.p. koncertuos ansamblis 
„Gabija", vadovė G. Razumienė. 
Prekybininkai užsisako stalus 
skambinant Mildai Šat ienei , 
tel. 708-447-4501 ir Juozui 
Marganavičiui, tel. 773-778-
7500. Visi kviečiami. 

ALTV - „SVEIKINIMŲ IR PAGEI
DAVIMŲ" koncertas vyksta kiek
vieną paskutinį mėnesio sek
madienį, Amerikos lietuvių te 
levizija kviečia žiūrovus siųsti 
sveikinimus draugams ir art i 
miesiems gimtadienių, sukaktu
vių ir kitomis progomis. Skam
binti tel. 708-839-9022. Balan
džio 17 d. ALTV kviečia švęsti 
savo 10-metį. Pokylis vyks Wil-
lowbrook pokylių salėje. Kviečia
mi visi rėmėjai, dalyviai, draugai. 

KOVO 13 D., SEKMADIENI., PO 
9 v.r. šv. Mišių, PLC vyks t ra 
dicinė skautų Kaziuko mugė. 
Šioje mugėje rasite skaniausią 
lietuvišką maistą, kavinę su tor
tais, lietuviškų medžio dirbinių 
bei kitų rankdarbių. Vyks vaikų 
žaidimai ir l inksma loterija. 
Kviečiame atvykti ir pa-remti 
lietuvių skautišką jaunimą. 

ĮAMŽINKIME LIETUVIŲ IŠEIVI
JOS turtą! JAV LB Kultūros 
taryba imasi darbo įamžinti tai , 
kas buvo pastatyta, nupirkta, 
įkurta lietuvių imigrantų pas
tangomis, išleidžiant knygą 
„Lietuvių židinių pėdsakai 
JAV". Jau trejus metus renka
ma informacija ir nuotraukos. 
Knyga redaguojama Lietuvoje 
(red. Audronė Škiudaitė). J i bus 
užbaigta šiais metais. JAV LB 
Kultūros taryba prašo finan
sinės paramos šiam istoriniam 
projektui užbaigti. Visi aukoto
jai - parapijos, LB apylinkės ir 
pavieniai asmenys - bus įrašyti 
į knygą. Aukas prašome siųsti: 
Li thuanian American Com-
munity, Inc., 2841 Denton Ct., 
VVestchester, IL 60154. 

DĖMESIO! LIETUVIŲ FONDAS 
praneša, kad anketos paramai 
ir stipendijoms jau yra Lietuvių 
fondo tinklapyje: www.lith-
fund.org. Jas galima gauti ir LF 
raštinėje. Stipendijų prašymų 
anketos, pilnai užpildytos, su 
visa dokumentacija, turi būti 
išsiųstos į LF raš t inę iki 
2005.03.15. Paramos prašymo 
anketos paštu turi būti išsiųstos 
iki 2005.04.15. Je i tur i te 
klausimų, prašome kreiptis į LF 
raštinę tel. 630-257-1616, faks. 
630-257-1647. e-paštas: 

admin@li th fund .org . 

DRAUGO METINIS KONCERTAS 2005 m. kovo 13 d., 3:00 vai p.p. Jaunimo Centre 
Vilniaus universiteto studentų kaimo kapela 

bilietai: DRAUGE 4545 W. 63rd Street, Chicago 
Seklyčioje: 2711 W. 71 st Street, Chicago Info: 773-585-9500 

J A U N I M O CENTRO NARIŲ IR RĖMĖJŲ SUSIRINKIMAS 

I
aunimo centro Tarybos pir
min inkas , vadovaudamasis 
inkorporavimo nuos ta ta i s , 
ri sušaukt i bent vieną kar tą į 

m e t u s nar ių ir rėmėjų susi
r inkimą. Ši tas sus i r inkimas 
įvyko vasario 20 d. Jaunimo 
cent re , Čiurlionio galerijoje. 
Registraciją vedė Antanas 
Valavičius ir Algis Čepėnas, o 
nario mokestį ir aukas priėmė 
Liudas Ramanauskas bei Vik
toras Jautokas . Nors Čikagoje 
ir apylinkėse buvo daug kitų 
renginių, kuriuose lankėsi ir 
Jaun imo centro nariai, vis tik 
susirinkime dalyvavo 40 regis
t ruotų narių. 

Susirinkimą pradėjo Tary
bos pirmininkas Vaclovas Mom
kus , pasveikindamas visus 
atvykusius ir perskaitė darbot
varkę , kurios svarbiausi punk
tai buvo: Tarybos narių per
r inkimas 4 metams ir vieniems 
m e t a m s Kontrolės komisijos 
nar ių rinkimai. Turėjo taip pat 
pasisakyti Tėvų jėzuitų atsto
vas , kun. Antanas Gražulis, SJ, 

bei susirinkę nariai. 
Tarybos pirmininkas padė

kojęs atvykusiems, pakvietė 
iždininką Liudą Ramanauską, 
kad praneštų finansinę J au 
nimo centro padėtį. Reikia 
pasidžiaugti, kad finansiškai 
verčiamės neblogai, nors ren
ginių galėtų Jaunimo centre 
būt i daugiau. Valdyba y r a 
dėkinga jaunimui, kur ie dažnai 
užsisako kavinę savo reika
lams. Esame labai dėkingi ir 
Lietuvių fondui, nes be jo pa
ramos nebūtume galėję atlikti 
labai reikalingų pata isymų. 
Kasininkas pabrėžė, kad as
menys, norintieji daugiau suži
noti apie piniginę padėtį, gali 
pasiimti paruoštą apyskaitą. 

Kontrolės komisijos vardu 
pranešimą padarė Antanas 
Valavičius, pabrėždamas, kad 
apyskaitos vedamos labai 
kruopščiai ir yra visi pateisi
namieji dokumentai padary
toms išlaidoms. Patarė Tarybai 
ir Valdybai išreikšti padėką 
Liudui Ramanauskui už darbą 

Jaun imo centro valdyba. Iš kairės į dešinę: Liudas Ramanauskas, Nijolė 
Kaveckienė, Milda Šatienė, Viktoras Jautokas, Antanas Paužuolis. 
Trūks ta S. Miglinienės, Juozo ir Mildos Marganavičių. 

Zigmo Deguč io nuotr. 

Naujas internetlnis 
puslapis 

Jau beveik savaitę veikia 
naujas internet inis puslapis 
„Reginos palėpė". Tai palėpė, 
ku r rasi te sau naudingos infor
macijos, išgirsite gyvenimiškų 
istorijų, galėsite pasi tar t i , 
paprašyti pagalbos arba kitiems 
padėti. Juk dažniausiai gyve
nime tiek ir tereikia. 

„Reginos palėpė" - atrama 
klajojantiems užjūriuose. Tai 
susibūrimo vieta, ku r nesiti
kėkite tvarkos ar neginčijamų 
nuomonių. Būkite at laidūs 
palėpės šeimininkams, nes, 
bandymas viską sutvarkyti, tai 
tas pats , kaip priversti visus 
vienodai gyventi, mąstyti , 
elgtis. Tikimės, kad pabuvoję 
..Reginos palėpėje" grįšite su 
naujomis mintimis ir ramybe. 
Taigi burkimės, kalbėkimės ir 
būkime geri sau ir kitiems. 

Pažvelkime iš arčiau į šio 
puslapio kūrėjus. Tai Regina 
Nuttal l ir jos vyras Len Nuttall. 
„Reginos palėpės" skyrelyje 

Puslapio sumanytojai: 

„Apie mus" rašoma: „Regina 
gimė, augo ir vidurinę mokyklą 
baigė Šiauliuose. Vėliau studi
javo žurnalistiką Vilniaus uni
versitete. Dirbo įvairiose laik
raščių ir žurnalų redakcijose. 
Dirbo Panevėžio Juozo Miltinio 
dramos teatre l i teratūrinės 
dalies vedėja, yra labai draugiš
ka, myli žmones..." 

Len Nuttall — kompiuterių 
programuotojas. Gimė ir augo 
Amerikoje, tačiau jo abu sene
liai gimę Lietuvoje. 

Len šiame projekte yra 
atsakingas už internetinio pus
lapio kūrimą, priežiūrą bei 
informacijos pateikimą anglų 
kalba. Skyrelyje „Apie mus" 
Len rašo: „Kai sutikau Reginą, 
net neįsivaizdavau, kad lietu
viai imigrantai taip uždarai 
gyvena...". 

Apsilankykite 
palėpėje", adresas: 

www.reginospalepe .com 

Jaunimo centro tarybos nariai. Sėdi iš kairės į dešinę: Pranė Masilionienė, Vaclovas Momkus ir Milda Šatienė. 
Stovi: Anelė Pocienė, Antanas Paužuolis, Jonas Gradinskas, Viktoras Jautokas, Marytė Utz, Algis Čepėnas, Rūta 
Jautokienė ir Aleksas Lauraitis. Nuotraukoje nėra dr. P. Kisieliaus ir J. Tamulaičio. 

Zigmo Degučio nuotr. 

tvarkant Jaunimo centro pini
gus. Tai reto darbštumo kasi
ninkas, kuris praleidžia daug 
laiko tvarkant organizacijos 
pinigus. 

Jaun imo centro Valdybos 
pirmininkė Milda Šatienė api
būdino padarytus pataisymus 
Jaun imo centrui. Daugiausia 
išlaidų pareikalavo mūro sie
nose atsiradusių skylių taisy
mas („tuck poit"), ypač jojančio 
riterio pusė. Didžiulių geležinių 
laiptų nuo trečio aukšto nuli-
pimui gaisro atveju nudažymas. 
Vaizdo sistemos sutvarkymas, 
nuperkant naują aparatą, nes 
senasis labai silpnai veikė, 
lankytojai nebegalėjo naudotis. 

Geriausi Jaunimo centro 
talkininkai yra Moterų klubas, 
vadovaujamas Anelės Pocienės. 
Jos daug dirbo, kad Jaunimo 
centras klestėtų, pritrauktų kuo 
daugiau lankytojų ir patenkintų 
plačiąją lietuvių visuomenę. J ų 
darbščių rankų dėka, Jaunimo 
centras susilaukia nemažai 
paramos. 

Balsavimo komisijos pirmi
ninkas pranešė, kad Jaunimo 
centras turi 1,455 narių, su 
1,766 balsais. Sekančiam 4 
metų terminui sutiko pasilikti 
Milda Šatienė, Jonas Gradins
kas ir dr. Petras Kisielius. 
Visiems dalyviams pritarus, jie 
buvo perrinkti. Stasiui Žile
vičiui atsisakius kandidatuoti, į 
jo vietą buvo pasiūlyti: Linas 
Kevličius ir Rūta Jautokienė. 
Suskaičiavus balsus pasirodė, 
kad Linas Kevličius gavo 7 bal
sus, o Rūta Jautokienė 443 bal
sus. Ji buvo išrinkta keturių 
metų kadencijai į Jaunimo cent
ro taryba. 

Susirinkime dalyvavo šie 
Tarybos nariai: Algis Čepėnas, 
Jonas Gradinskas, Viktoras 
Jautokas, Aleksas Laurai t is , 
Pranė Masilionienė, Vaclovas 
Momkus, Antanas Paužuolis, 
Milda Šatienė, Jonas Tamu-
laitis ir Marytė Utz ir naujai 
išrinkta Rūta Jautokienė. 

Praėjus valandai po susi
rinkimo, buvo sušauktas Tary

bos narių susir inkimas. Vik
torui Jautokui pasiūlius Vac
lovą Momkų ir Antanui Pau
žų oliui paan t r inus , Vaclovas 
Momkus buvo per r ink tas į 
Tarybos pirmininkus. Antanas 
Paužuolis buvo perrinktas Ta
rybos sekretoriaus pareigoms. 

Reikia pažymėti, kad suva
žiavimas praėjo labai darbingo
je nuotaikoje. Nors jėzuitų 
atstovas, kun. Antanas Gražulis 
dėl kitų įsipareigojimų negalėjo 
dalyvauti, bet jis asmeniškai 
užtikrino, kad Jaunimo centro 
niekas nemano parduoti, kol jis 
yra reikalingas l i tuanist inei 
mokyklai ir lietuvių visuo
menei. Taryba ir Valdyba prašo 
visų lietuvių prisidėti prie 
Jaunimo centro išlaikymo. Pra
šome remti pinigais ir dalyvauti 
suruoštuose renginiuose. 

Vaclovas Momkus, padėko
jęs susirinkusiems ir palinkėjęs 
geriausios kloties, susirinkimą 
užbaigė Lietuvos himnu. 

A n t a n a s P a u ž u o l i s 

Pavasarį skelbs 
spalvingas 

gėlių paradas 
Kovo 12 - 20 dienomis, Navie Pier, Čikagoje, vyks nuostabiau

sias pavasario renginys „Chicago flower and garden shovv". 
Visomis vaivorykštės spalvomis spindės 11-as tradicinis gėlių 

paradas, vykstantis Festival Hali of Navie Pier, 600 E. Grant Ave. 
Paroda veiks nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. - 8 v.v., o 
sekmadienį 10 v.r. iki 6 v.v. 

Šiame parade bus pristatyti nauji pašto ženklai su pavasa
rinėmis gėlėmis; vyks seminarai; sodininkystės demonstravimas, 
kur „Chicago Botanics Garden in Glencoe" pasakos ir demons
truos naujausias technikas. 

Daugiau informacijos galite gauti, paskambinę tel. 312-321-
0077., arba internetiniame puslapyje: 

www.ch icagof lower .com. 

Regina Nuttall. 

TIKRAI ŠITAS YRA DIEVO SUNŪS! 
D i d ž i o s i o s s a v a i t ė s 

k o n c e r t a s - a p m ą s t y r n a s 
Įvyks 

kovo 20 d. , S v.v., 
Saip.t Paul Lutheran Church. 

4660 West 94th St., 
Oak Lawn, IL 60453. 

Koncerte daiyvatis lietuvių 
meno ansamh'is „Da inava , 

kunigas Valdas Aušra, 
vargonininkas Ričardas Šokas. 

solistai 
Nijolė Penikaitė 

ir 
Marius Polikait is. 

Visus kviečiame apsi lankyt i . 
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